
 

 

 

Kniha o skutočnom živote 

 

Učenie Božského majstra 

VI. zväzok  

Pokyn 143 - 174 

Online vydanie  
Vhodné pre DeepL Prekladateľský program 

A Balabolka Text-to-Speech Audio Converter 

 

 



 

 

Služba Book Service for Life 
Dvanásťzväzkové dielo Libro de la Vida Verdadera (Kniha skutočného života) je odkazom celému 

ľudstvu a je zaregistrované v "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública" v Mexiku pod číslami 26002, 20111 a 83848. 

Viac informácií o pôvodnom španielskom vydaní: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. 

Apartado Postal 888, México, D.F., - C.P. 06000 

Prekladateľ: Traugott Göltenboth 

Zamestnanci: Victor P. Martens; Armin W. Thöne 

Stav: október 2016 

Úprava (nový pravopis a usporiadanie): 

Služba Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

Poznámka k tomuto problému:  
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Predslov 
Duch Stvoriteľ vždy hovoril k svojim stvoreniam rôznymi spôsobmi. 

V "prvom čase" sa Otec dal svojim deťom poznať v priamej podobe prostredníctvom svedomia a 

okrem toho hovoril ústami poslov, sprievodcov a prorokov. Predpovede a zjavenia Pánových služobníkov 

ohlasovali vzostupný vývoj ľudského ducha a príchod Majstra. 

Narodením Ježiša v Palestíne sa začala "druhá éra", v ktorej sa "Slovo" vtelilo do Božského dieťaťa, 

aby prehovorilo k ľudstvu: "Ja som Cesta, Pravda a Život." Počas 33 rokov svojho života medzi ľuďmi 

Ježiš Kristus vydával svedectvo o svojom božskom pôvode a pri príprave učeníkov na svoj odchod 

povedal, že sa vráti, ale nie v tele, ale v oblaku, symbole duchovného, obklopený zástupmi svojich anjelov. 

A tak sa 1. septembra 1866 začal "tretí čas" tým, čo sa stalo v Mexiku, predurčenej krajine na Západe. 

Tam sa uskutočnili zjavenia Ducha týkajúce sa ľudskej schopnosti myslieť a hovoriť, ktoré sa 

neodvolateľne skončili 31. decembra 1950, aby sa po tomto prípravnom období ľudské bytosti stali 

schopnými dokonalejšej formy priameho dialógu ľudského ducha s Božím Duchom a s duchovným 

svetom všeobecne. 

Na zjavenie prisľúbeného Vykupiteľa a jeho anjelov Pán podľa svojej najvyššej vôle použil ľudské 

nástroje, tých, ktorých si sám vyvolil a pripravil a prostredníctvom ktorých sa prejavil lúč Božieho Ducha. 

Počas posledných približne 20 rokov obdobia Zjavenia, ktoré sa začalo okolo roku 1930, bola väčšina 

Pánových učení zaznamenaná v stenografickom zápise. Hojné učenie, doktríny, proroctvá, zjavenia atď. sa 

konali na mnohých rôznych miestach stretnutí, ktoré vznikli po celej krajine. Malá skupina, ktorá predtým 

slúžila ako "nositelia hlasu", na základe jasného pokynu Božieho Ducha zostavila 12 zväzkov z 366 

zvestovaných učení. Dali im titul: 

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

Lebens".  
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Pozdrav z Mexika 
Aby si čitateľ mohol urobiť predstavu o tom, ako sa v Mexiku v rokoch 1866 až 1950 uskutočňovali 

prejavy znovuobjavenia Krista v Duchu ─ ktoré najprv pripravil Eliášov Duch ─, uvádzame pozdrav 

Nemcom od Mexičana, ktorý bol sám nástrojom "Slova". Je ľudsky jednoduchého pôvodu, začal svoj 

život ako toreador, potom si zarábal na každodenný chlieb ako fotograf pre seba a svoju rodinu a žil 

jednoducho a v skromných podmienkach. 

"Práve som dovŕšil 21 rokov. Dlhé roky som bola zavretá doma ako obeť veľmi nepríjemného kožného 

ochorenia, ktoré mi nedovoľovalo ani na chvíľu si užívať slnečné lúče a čerstvý vzduch. 

V tých rokoch samoty, ktoré mi pripadali ako večnosť, o to viac, že som bol na úsvite mladosti, keď sa 

človek ženie za tými najzbytočnejšími snami, som prežíval nemalú krízu netrpezlivosti a zúfalstva. Musím 

sa priznať, že v tejto skúške mi bola morálnou oporou len láskavá podpora mojich rodičov a súrodencov, 

samozrejme, spolu so slabou nádejou, že sa mi jedného dňa vráti zdravie. 

Mojím prípadom sa zaoberalo mnoho lekárov a podstúpil som nespočetné množstvo liečebných 

postupov - všetky bezvýsledne. Pamätám si len, že po každom neúspechu moja beznádej rástla. 

Keď sa moja izolácia, mlčanie a osamelosť stávali každým dňom neznesiteľnejšími, utiekal som sa k 

modlitbe a všimol som si, že v nej môj duch našiel nevýslovný pokoj a že v mojom srdci sa objavila 

predtucha, že v krátkom čase uvidím, ako sa vyslobodím zo svojho zajatia. 

Moje modlitby boli čoraz dlhšie a moja duchovná koncentrácia sa prehlbovala. Snažil som sa 

meditovať čo najčastejšie, pretože kým som sa modlil, zostával som slobodný od všetkého utrpenia. Keď 

sa potom blaženosť skončila a ja som sa vrátil do reality svojho osamelého, tichého a uniformného života, 

vždy som mal pocit, akoby som prišiel z iného sveta, v ktorom sa môj duch posilnil a inšpiroval. Tu 

musím poznamenať, že som svoje modlitby tvoril z nepremyslených momentálnych myšlienok. Nikdy 

nezabudnem na to, ako som počas takýchto vytržení stratil pojem o čase a boli chvíle, keď všetko, čo ma 

obklopovalo, zmizlo. Pamätám si však, že v detstve - asi od 12 rokov - som sa takmer denne, bez toho, aby 

som si to vedel vysvetliť, ocitol v akomsi odlúčení duše, ktoré trvalo niekoľko minút a počas ktorého som 

sa musel správať ako automat, možno riadený podvedomím. Pokiaľ tento zvláštny stav trval, nikdy 

nenastali najmenšie ťažkosti. Spočiatku vo mne vyvolával strach, ale postupne som sa s ním zoznámil, 

pričom tento jav sa časom zintenzívnil. 

Moja choroba dosiahla vrchol. Niekedy som mal pocit, že mi horí koža pod vplyvom vnútorného ohňa, 

ktorý nič nemôže utlmiť. Zároveň sa môj vzhľad stával čoraz žalostnejším. 

Jedného dňa sa objavil môj otec so správou, že počul slovo Božieho Majstra z úst jednoduchého 

človeka, ktorý bol určite jedným z Božích vyvolených. Bolo to na chudobnom mieste stretnutia v odľahlej 

časti Mexika. Dobrý priateľ, ktorý už dlho obdivoval tieto proklamácie, ho vzal so sebou. 

V okamihu som si bol istý, že to bol ON, Majster, ktorý hovoril s pomocou ľudského vnímania, aby sa 

priblížil k ľuďom a hľadal tých, ktorí túžia po svetle a prahnú po spravodlivosti. 

Zázrak, na ktorý som čakal deň čo deň, bol predo mnou. ON, s ktorým som sa tak často rozprával v 

hodinách bolesti, mi bol teraz veľmi blízko a čakal na mňa, aby mi doprial uzdravenie tela i duše. 

Nasledoval som Pánovo volanie! V nedeľu 14. februára 1934 som prvýkrát vstúpil do tejto skromnej 

miestnosti, jednej z mnohých, kde bolo možné počuť Božie posolstvo. Veľmi na mňa zapôsobila 

introspekcia a hlboká koncentrácia, s akou sa prítomní pripravovali na príchod "božského lúča", ktorý mal 

inšpirovať vnútorný sluch "nositeľa slova", ktorý mal potom odovzdať nebeské slovo. 

"Nositeľom slova" alebo "nástrojom" bola v tomto prípade žena. Jednoduchá žena, dalo by sa povedať, 

obyčajného vzhľadu, od narodenia slepá. Musím sa priznať, že jej vzhľad na mňa neurobil zvlášť príjemný 

dojem. O to väčší bol môj údiv, keď jej ústa otvorili kázeň takej hĺbky, takého úžasu a takej múdrosti, akú 

si človek sotva vie predstaviť, prednesenú sladkým hlasom plným prekvapivého prízvuku, ktorý dával 

posolstvu hlboko pôsobivý a dojímavý prízvuk. 

V ďalšom priebehu ohlasovania prítomní úplne zabudli na prítomnosť Nositeľa slova, aby sa mohli 

povzniesť do oblastí ducha a naplno si vychutnať Božie poučenie. Ak však niekto počas ohlasovania 

náhodou otvoril oči a pozoroval rečníka, mohol si všimnúť, ako sa táto chudobná a obyčajná bytosť 
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premenila vo vznešenosti svojej mysle, ba ako z nej v takýchto chvíľach vyžarovala veľká krása a 

vznešenosť vzbudzujúca úctu. 

Božské slovo sa z jej pier valilo ako nevyčerpateľná prílivová vlna, hodinu, dve hodiny, tri a viac. 

Všetko odznelo bez zaváhania, bez prerušenia, bezchybne, bez toho, aby sa prejavila čo i len najmenšia 

únava alebo aby hlas ochraptel či skrehli. Naopak, čím dlhšie rallye trvala, tým dokonalejšia sa zdala byť 

inšpirácia. 

Prítomnosť Božského Majstra bola v týchto chvíľach komunikácie taká silná, že človek celkom 

hmatateľne cítil jeho blízkosť a priateľstvo. Oslovil každé srdce! Čítal v najtajnejších myšlienkach 

prítomných a dotkol sa najtajnejších vlákien svojich poslucháčov, a to bez toho, aby niekoho zranil alebo 

obvinil. Každý z nich cítil vo svojom srdci, ktoré slová mu Majster adresoval s pátravým pohľadom lásky 

a múdrosti. 

Božské oznámenie nadobudlo na perách nositeľa slova rôzne tóny a farby. Keď Pán hovoril ako Otec, 

jeho hlas vyjadroval nehu, odpustenie a pohladenie; Keď Pán hovoril ako Otec, jeho hlas vyjadroval nehu, 

odpustenie a lásku; keď hovoril ako Majster, jeho hlas bol hlboký a múdry; a keď hovoril ako Sudca, hlas 

nositeľa Slova sa niesol v znamení nekonečnej autority a moci, spravodlivosti a božskej horlivosti, ktorá 

bola taká úderná, že poslucháčov skutočne zničila, prinútila ich k slzám ľútosti a k rozhodnutiu kajať sa a 

napraviť sa. 

Cítil som sa veľmi malý pred takou veľkosťou a ako posledný spomedzi zhromaždených. Vo svojej 

nevedomosti som si myslel, že Pán si určite nevšimol moju bezvýznamnú prítomnosť. Čoskoro som sa 

však musel presvedčiť o svojom omyle a naučiť sa, že Majstrov pohľad odhalí každého. Po niekoľkých 

mesiacoch častých návštev, pri ktorých som nemal iný cieľ ako vychutnať si túto duchovnú slávnosť, ma 

Pán povolal v jedno nezabudnuteľné popoludnie. Bolo to 9. augusta 1934, keď som bez toho, aby som 

vyšiel z úžasu, bol označený a pomazaný, aby som slúžil Božiemu Slovu ako nositeľ Slova. 

V tom vrcholnom okamihu sa môjho srdca zmocnilo najhlbšie pohnutie, najvznešenejšie a 

najpotupnejšie pocity. Čo by som mohol v tej vznešenej chvíli odmietnuť tomu, kto má neobmedzené 

právo nad svojimi stvoreniami? 

Môj osud bol vytýčený. Od toho dňa som nežil ničím iným ako zasvätením svojho života takejto 

náročnej a delikátnej službe. 

Niekoľkomesačná príprava, ktorá zároveň priniesla moje úplné fyzické uzdravenie, slúžila na to, aby 

som sa vycvičil za hovorcu Božského Majstra, ktorému som sa od tej hodiny odovzdal telom i dušou až do 

31. decembra 1950, keď sa Svetlo Božstva prestalo prejavovať v tejto podobe. 

Keby sme sa my, ktorí sme boli nositeľmi slova, mali pustiť do opisovania skúseností, dojmov a 

ponaučení, ktoré sme získali počas tých rokov nezabudnuteľného boja pred húfmi ľudí na rôznych 

miestach stretnutí roztrúsených po celej našej krajine, museli by sme zaplniť celé zväzky, pretože naša 

kariéra bola nepretržitým sledom tých najúžasnejších udalostí a nebolo by možné ich opísať na 

obmedzenom priestore, ktorý mám k dispozícii. 

Je však nesmierne dôležité zdôrazniť, že sme na prípravu nemali inú knihu ako slovo, ktoré vychádzalo 

z našich vlastných úst. Do našej mysle totiž nemal vstúpiť žiadny vplyv, aby sme mohli čo najvernejšie 

prijať božské posolstvo. Ak zostaneme pokorní, Pán nás vyzdvihne v láske a priazni pred svojím ľudom. 

Ale ak sme sa raz nechali ovládnuť márnivosťou alebo sebectvom, dotkol sa nás svojou spravodlivosťou, 

keď od nás na istý čas odňal svoje vnuknutie, aby nám ukázal, že bez neho nemôžeme nič urobiť, lebo bez 

neho nie sme ničím. 

Od posledného Majstrovho oznámenia koncom roka 1950 som už nikdy nepocítil žiadne z tých 

zvláštnych pocitov, ktoré som nosil v sebe rok čo rok počas vykonávania misie ako nositeľ Slova. 

Od toho dňa sa veľká skupina bratov venovala úlohe zhromaždiť čo najväčší počet prejavov a zjavení, 

ktoré nám Pán dal a ktoré boli našťastie zapísané. Z nich bola zostavená kniha, ktorá mala byť 

sprístupnená širokej verejnosti a ktorá je až doteraz prameňom, z ktorého môže ľudstvo piť vodu pravdy, 

ktorú Majster zanechal ľuďom týchto a budúcich čias ako dar lásky, svetla, spravodlivosti a mieru. 

Odo mňa, ktorý som bol nezaslúžene hovorcom Majstra počas jeho prejavu v tejto podobe, bolo 

požadované svedectvo a ja som sa o to pokúsil týmito riadkami. Urobil som to so všetkou úprimnosťou, 

akej som schopný, s vrúcnym želaním, aby toto svedectvo poslúžilo ako podnet a dosiahlo vzbudenie 
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dôvery a viery u tých, ktorí vezmú do rúk túto knihu, ktorá obsahuje posolstvá zjavené Božským Majstrom 

v Jeho dobrote ľudstvu tejto doby prostredníctvom sprostredkovateľov rovnako jednoduchých ako 

nehodných. 

Zároveň z hĺbky svojej duše posielam bratský pozdrav v mene Pána svojim bratom a sestrám v 

Nemecku, ktorých úžasné duchovné prebudenie nám Majster naznačil prostredníctvom svojich ľudských 

prostredníkov." 
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Pokyn 143  
1 Posilňujem vášho ducha, aby obstál v nadchádzajúcej bitke, pretože to bude veľký boj ideológií, 

doktrín a vierovyznaní. Veru, hovorím vám, že keď sa začne prenasledovanie duchovných, povstanú noví 

apoštoli plní viery a odvahy. To oni budú hlásať, že som bol v tomto čase naozaj s vami, a budú 

priekopníkmi a prorokmi vo svojich národoch. Medzi nimi sa objavia tí, ktorí zapisujú moje inšpirácie, 

ktorí chápu moje učenie a vidia duchovné vízie. 

2 V tom čase sa zjavím v mužoch i v ženách, v mladých i v deťoch a v starcoch. 

3 Celý svet dostane zjavenia, prejavy a videnia, lebo je napísané, že ma uvidí každé oko. 

4 Ukázal som sa na pracovisku tohto vedca a moja prítomnosť ho ohromila. Prekvapil som vojnové 

armády uprostred bitky tým, že som zastavil ich postup prostredníctvom prírodných síl. Prejavil som sa 

tým, že som vylial svoje milosrdenstvo na úbohé domy, kde už nebolo chleba. K dverám domu prišiel 

mladík a priniesol v rukách bochník chleba.Muži a ženy sa čudovali: "Kto je to?" 

5 Študujte moje dielo, učeníci, lebo musíte byť silní, aby ste, keď budú zúriť všetky viditeľné a 

neviditeľné živly, mohli svedčiť o mojom učení lásky. V tomto čase som vám zveril sedem darov na 

rozvinutie vášho ducha a naplnenie vášho poslania:  

Máme tu Vodcu, Základný kameň, Nositeľa hlasu, Posilneného, Vidiaceho, Zlaté perie a Pilier*. Nie je to 

však prvýkrát, čo som tieto dary udelil izraelskému ľudu. Aj keď ste prechádzali púšťou a hľadali 

zasľúbenú krajinu, dal som vám tie isté dary. Mojžiš bol sprievodcom a zároveň odovzdával moje slovo a 

ukazoval ľudu moju vôľu. Do jeho rúk som vložil základný kameň svojho Zákona, ktorý je základom 

chrámu, ktorý máte postaviť vo svojich srdciach. Júdov kmeň bol pevným pilierom, ktorý podopieral 

odvahu a dôveru ľudu. Léviho kmeň bol légia duchovných pracovníkov, ktorí mali vďaka mne možnosť 

udržiavať živú vieru v Pána. História, proroctvá a zjavenia boli zapísané určenými rukami a vďaka mojej 

inšpirácii proroci videli budúcnosť očami Ducha. 
* 1. vodca: hlava zhromaždenia. 
2. Základný kameň: skúsený, poradný starší pracovník. 
3. Nositeľ hlasu: vysielač prejavov. 
4. Splnomocnenec: je zodpovedný najmä za uzdravovanie chorých. 
5. Vidiaci: človek obzvlášť obdarený darom duchovného videnia. 
6. Zlaté perie: Osoby zodpovedné za zapisovanie (stenografický záznam) oznámení. 
7. Pilier: Sedem osvedčených starších zboru. 
Pozri tiež: inštrukcia 246, 31 (v 9. zväzku), podľa ktorej budú vodcovia tej doby poslední. 

6 V tejto chvíli nie sú pre tvojho ducha žiadne nové dary, všetko si v sebe nosil od chvíle, keď si zo 

mňa vzišiel. 

7 Blížia sa dni, keď vám zjavím veľké učenia, ktoré ste doteraz nepoznali, lebo to nebudú ľudia, 

ktorí vám ich zjavia. Je pravda, že v každom náboženskom spoločenstve sú poslovia odo Mňa, ale nebudú 

to oni, kto otvorí Moju pokladnicu, a už vôbec to nemôžu byť tí, ktorí sa tejto úlohy ujali sami od seba, 

bez toho, aby boli na ňu určení. Tí, ktorých som vyslal do tejto služby, majú múdrosť z vnuknutia. Tí, 

ktorí nie sú Mojimi služobníkmi, čerpali vedomosti z kníh. Kým jedni sa modlia a milujú*, iní čítajú a 

študujú, ale ich myseľ nikdy nedosiahne vysoký pohľad ducha**. Keď tí prví hovoria, presviedčajú, trasú, 

hladia a liečia. Tí druhí udivujú, vzbudzujú obdiv, ale nepotešujú a nezachraňujú. 
* Dodatky v zátvorkách do textu vložili aj prekladatelia. 

** V súčasnom španielskom origináli sa nerozlišuje medzi pojmami duch a duša. Tam je vždy "espiritu" = duch. 

V nemčine je často vhodnejšie a niekedy nevyhnutné používať výraz duša. Ak sa to zdalo vhodné, napr. pri prvom 

použití v učive, alebo ak by oba termíny mali v určitom zmysle svoje opodstatnenie, ale prekladateľ sa po zvážení 

rozhodol pre termín duša, upozorňuje sa na to v poznámke pod čiarou nad touto poznámkou. (Pozri tiež: Dodatok 

vo zväzku II) 

8 Buďte pokorní, učeníci, pracujte bez nároku na odmenu. Buďte radostní v láske a vo vedomí, že 

ste milovaní svojím nebeským Otcom. Nepredstavujte si svoju odmenu, pretože ju vaša myseľ nikdy 

nemôže pochopiť. 
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9 Opäť vám hovorím: Pripravte sa. Neviete, či vás tento rok neprekvapím veľkými odhaleniami. 

Svetlo šiestej pečate vás v tomto čase ožaruje a je dobré, aby ste sa teraz dozvedeli obsah tohto tajomstva. 

Tieto lekcie budem vysvetľovať prostredníctvom svojich nositeľov hlasu. 

10 Ján, môj apoštol, počul a zapísal to, čo videl vo videniach bez toho, aby im rozumel. Požehnaná 

ruka tohto proroka zanechala moje prisľúbenia a zjavenia opísané v alegóriách. A v tomto čase vám 

podávam vysvetlenie týchto slov a vnuknutí, pretože len ja sám som toho schopný. Ale aby som vám 

mohol odovzdať toto svetlo a aby ste pochopili toto slovo, očistite sa, bdejte a modlite sa. 
* Spravidla vedľa pozvania k modlitbe ─ aj ako prvé 

pasáž ─ často prehliadané "hodinky". Treba ju chápať niekoľkými spôsobmi: Po prvé, pripomína Ježišovu žiadosť 

trom učeníkom v tej ťažkej hodine v Getsemani krátko pred jeho zatknutím, aby zostali bdelí (Mt 26, 36-46 a i.). 

Platnou požiadavkou je tiež podieľať sa na osude druhých s bdelým vedomím, a to láskavým, a teda podporným 

spôsobom, ako sa to robí aj v príhovornej modlitbe. Okrem toho to znamená aj duchovnú bdelosť, neustálu 

pripravenosť venovať pozornosť často tichým, slabým impulzom ducha a svedomia, včas si ich uvedomiť a 

myslieť, cítiť a konať z vnútorného impulzu blíženskej lásky a milosrdenstva; nenechať sa určovať egoistickým, 

neláskavým intelektuálnym myslením, ktorého rozhodnutia, videné z vyššieho duchovného hľadiska, sú 

nesprávne, t. j. poškodzujú dušu, čo sa zvyčajne spozná až neskôr, keď sa prejavia dôsledky. Prostredníctvom 

rozjímania alebo meditácie ─ najmä vnútorného, mentálneho a tiež emocionálneho ─ možno nadobudnúť pokoj a 

pozornosť, aby sa myšlienky a intuície z tohto sveta, ako aj z onoho sveta s ich vplyvom na emócie a činy stali 

okamžite vedomými a mohli byť kontrolované. (Pozri tiež: inštrukcia 146, 60) V tomto svetle treba vidieť aj 

čiastočne protichodné štúdie o účinkoch písania a zobrazovania v rôznych médiách, od komiksov po televíziu a 

internet, najmä medzi deťmi a mládežou. Byť bdelý znamená byť pozorný, čo tiež znamená byť vnímavý, a to tak 

vo vzťahu k okoliu a blížnemu, ako aj vo vnútornej duchovnej komunikácii, pri vnímaní Božej vôle (hlas 

svedomia/inšpirácie). V tejto súvislosti treba spomenúť aj sny, ktoré sa do vedomia dostávajú prostredníctvom 

pamäti, a dokonca je možné ich počas bežného spánku sprevádzať akýmsi bdelým vedomím, d. 
t. j. zobudiť sa, keď telo spí. Dôležitosť snov ako možného zdroja hlbších vhľadov vyplýva aj z iných pasáží 

učenia (napr. U 159, 3; U 162, 4; U 167, 47), ako aj z biblických textov. Sú tiež závislé od rozvoja duše a 

duchovného povznesenia alebo postoja (U. 100, 30). 

11 Veru, hovorím vám: Ak ste ešte nepočuli vyššie učenie, je to len preto, že vám chýba vznešenosť a 

čistota. Urobte sa hodnými dobročinnosti, aby ste mohli prijať do svojich sŕdc stránky, ktoré obsahuje 

Kniha siedmich pečatí. 

12 Prichádzam k svojim deťom, aby som vás naučil cnosti, aby váš duch bol silný a aby ste zvíťazili 

nad pokušeniami, ktoré sú náklonnosťami vášho tela. Otvorte svoje duchovné oči a uvidíte, koľko vecí 

mám pre vás pripravených vo svojej pokladnici. 

13 Pôsobím na vaše srdcia svojím slovom, aby ste tvorili súčasť chrámu môjho Ducha Svätého. 

14 Milovaní ľudia: Učiteľ vám dáva učenie a v jeho zmysle je svetlo, ktoré osvecuje vášho ducha. 

15 Pozdvihnite sa ku mne vo svojej modlitbe a vedzte, že vás skrze ňu vypočuje váš Otec, ktorý vám 

dá silu a pomôže vám ako Šimonovi z Cyrény niesť váš kríž. 

16 V mojom Slove nájdeš štít a žiarivú zbraň, aby si zvíťazil vo svojom boji. Pripravujem vás, aby ste 

prostredníctvom rozvoja svojej duše a rozvíjania svojich duchovných darov dokázali odolávať 

pokušeniam. 

17 Žite bdelo, milovaní ľudia, správajte sa ako múdre panny z podobenstva, ktoré bolo dané mojim 

učeníkom v druhej ére. Buďte ako oni, s horiacimi lampami, aby ste vždy vkladali svoju vieru a nádej do 

mňa. V tebe je svätyňa, ktorú som s veľkou láskou pripravil v tejto tretej ére. Vy ste strážcovia môjho 

slova a ja som premenil každú myseľ a srdce na prameň lásky, cnosti, liečivého balzamu, ktorý ako 

krištáľová voda bude prúdiť medzi ľudstvom. 

18 Veľká je tvoja radosť, Izrael, lebo si videl, že si dokázal priniesť útechu zarmúteným srdciam a že 

tí, ktorých sklátila bolesť, sa cítili povzbudení tvojím slovom, keď si bol vybavený. Blahoslavení ste vy, 

ktorí takto plníte svoju úlohu. Pokračujte v boji, aby ste ľuďom priniesli moje milosrdenstvo. Prichádzam 

so svojím slovom, aby som vás povzbudil v tomto zápase. Učím vás budovať a obnovovať to, čo ľudstvo 

časom zničilo svojím materializmom. Tvoj duch pozná časy, v ktorých žije, učí sa lepšie a lepšie znášať 

skúšky, s ktorými sa stretáva na svojej ceste, pretože jeho viera a láska k môjmu Dielu sú veľké. 
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19 Milované deti, na konci vášho boja vám dám odmenu. V súčasnosti neviete, kedy a ako sa to stane, 

ale naozaj vám hovorím, že Moje slovo sa naplní a ponúkol som vám zasľúbenú krajinu, kde zažijete 

blaženosť, osvieženie a šťastie. Naplno pocítiš môj pokoj, lebo vtedy tvoj duch zvíťazí. 

20 Znovu vám ukazujem cestu, ktorou musí prejsť váš duch; na nej je moje svetlo, cnosti a duchovné 

ideály, s ktorými musíte kráčať po svojej ceste. V tomto čase som prišiel s plamenným mečom - nie preto, 

aby som zabil ducha, ale aby som bojoval proti temnote, ktorá sa okolo vás rozšírila. 

21 Hľa, toto je sila môjho slova, ktoré zjavujem pred vami v skutkoch lásky! Svedčím ním o sebe. V 

každom srdci robím zázraky, aby som vás premenil na deti svetla, pretože váš Otec je Svetlo a nekonečná 

Múdrosť. Každému dávam svoje slovo, ktoré je zákonom. Uvedomte si však, že vás nenútim svojou 

mocou, aby ste ho poslúchali, a vidíte v mojom slove bič, ktorý zraňuje vaše srdce. Či neviete, že ja ako 

Otec nechcem pre svoje deti bolesť? Uvedomte si, že vás očisťujem svojím učením a uzdravujem vás z 

rán, ktoré mi prinášate; a ak vás moje slovo na chvíľu odsúdi, je to preto, že som dokonalá spravodlivosť, 

a tak vás ušetrím bolesti, ktorú si sami spôsobujete, keď zabúdate na plnenie môjho zákona. 

22 Chcem, aby ste boli duchovne slobodní. Ale neupadnite do zhýralosti, ku ktorej vás podnecuje 

telo, lebo som vám ho zveril, aby bolo ochotným nástrojom, ktorý podporuje vašu dušu v jej vzostupnom 

rozvoji. Stala sa však otrokom toho, komu má vládnuť. Učím vás svojím slovom, aby ste sa nenechali 

strhnúť búrkou vášní a vedeli sa ovládať. 

23 Môj ľud, milujte ma a svedčte o mne v každom svojom diele. Praktizujte cnosti a šírte moje svetlo. 

Nechávam ho prúdiť do tvojho ducha a živím ho chlebom večného života; hoduje na ovocí života, prijíma 

moju múdrosť. To je podstata môjho slova. Pripravili ste svoje srdcia ako čistý kalich a ja do neho 

nechávam po kvapkách prúdiť svoju Krv. 

24 Môj ľud, pochop alegorický význam môjho slova a osviež sa ním. 

25 Tvoje hmotné oči nemôžu vidieť moju žiarivú tvár, ale rozumieš mi vďaka slovu, ktoré prijíma 

tvoj duch. Moje Slovo je vibrácia, ktorá dáva rytmus všetkému stvorenému, takže všetko je v dokonalej 

harmónii. Tak sa váš duch podvolí sile môjho slova, aby ste mohli dosiahnuť bránu spásy a potom 

zasľúbenú zem. 

26 Tu je moja prítomnosť! Hľa, sila môjho Ducha sa vo vás stala zákonom, zákonom, ktorý vám 

hovorí: Milujte sa navzájom. Týmto neviditeľným zákonom som spojil všetky svoje deti. Nechám plameň 

lásky vzplanúť zo všetkých sŕdc, aby sa všetky spojili do jedného ideálu. 

27 Váš Majster vám prináša posolstvo pokoja a spásy, na ktoré ste tak dlho čakali. Len ja vám môžem 

pomôcť svojím učením nájsť cestu, ktorá vás privedie do duchovného domova. 

28 Moje slovo počuješ ľudskými ústami. 

29 Čo potrebujete, aby ste vykročili na cestu spiritualizácie? Ak máte lásku, vznesiete sa veľmi 

vysoko, a ak mi dôverujete, vo svojom živote neklopýtnete a schopnosti liečiť, hovoriť a presviedčať, 

ktoré sú vo vás, sa rozvinú, a to všetko bude slúžiť pokroku vášho ducha. 

30 Všetci môžete ísť po mojich stopách, pretože všetci ste pripravení vystúpiť a dosiahnuť ma. Kto 

vám povedal, že niektorí sa tam dostanú a iní nie? 

31 Nestvoril som duchov rôznych hierarchií; všetci sú stvorení rovnakým spôsobom a všetci máte 

Moje Božské pomazanie. Dnes však nie ste všetci čistí, ako keď ste boli stvorení, a preto vám hovorím, že 

sa musíte očistiť. Chcem totiž, aby to, čo vychádza z vašich sŕdc, bolo čisté, aby ste poslúchali moje 

vnuknutia, aby vaša práca bola nezištná a aby sa vaša spravodlivosť odrážala vo všetkých vašich skutkoch. 

Sebectvo alebo závisť nie sú prejavmi vznešeného ducha. Keď očistíte svoje srdce, aby ste uvoľnili 

priestor pre svetlo, potom budete pripravení oznámiť moje dielo a len vtedy sa môžete stať vysielačmi, 

vidcami a prorokmi pravdy. 

32 Môj univerzálny lúč osvecuje ducha ľudí, očisťuje ich a povznáša, pretože chcem, aby ste boli nad 

čisto ľudskými schopnosťami a robili zázraky, ako som vás to učil. 

33 Pamätajte, že som dobrotivý a nesúdim vaše skutky. Dávam vám svoju pomoc, prichádzam na 

pomoc tým, ktorí trpia, tým, ktorí zblúdili, a neodsudzujem ich, pretože sa ešte môžu kajať a vyhnúť sa 

novým pádom. Nikoho som neodhalil, iba som vybavil vášho ducha, aby ste cítili zodpovednosť za každý 

svoj skutok a aby ste sa mohli pozdvihnúť, napraviť svoje previnenia a odteraz stavať na pevných 

základoch. 
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34 Uzdravujte chorých vierou a láskou. Rozvíjajte svoje schopnosti, aby ste vedeli, koľko milostí som 

vám pripravil, a aby ste nehovorili, že to, čo od vás žiadam, je nad vaše sily. 

35 Úprimne si želám svoju prítomnosť a vydaj sa na cestu plný sily, hlásajúc lásku. Učte dôkazom a 

ukážte, že láska môže chorému človeku prinavrátiť zdravie, pretože je to najmocnejší liek, aký človek 

pozná. 

36 Pozdvihnite svojho ducha a myslite na milióny chorých ľudí na svete a vylejte na nich balzam 

svojej modlitby. 

37 Kristus nie je mŕtvy; žije večne, aby dušiam daroval život a vzkriesenie. Ak ste ku mne prišli s 

utrpením, a keď odchádzate z tohto miesta stretnutia, hľadáte svoju bolesť a už ju nenachádzate, je to 

preto, že ste pochopili moje slovo a našli v ňom uzdravujúci balzam, ktorý vám prinavrátil zdravie a 

pokoj. 

38 Prišiel som v tomto čase, aby som vám ukázal svoj zákon napriek nevere ľudí. Tí, ktorých som si 

vyvolil, aby s nimi tvorili moje apoštolstvo, uverili, keď počuli moje slovo, a ich viera je neochvejná. Ale 

tí, ktorí po tom, čo ma počuli, odišli a popierajú, že som to ja, kto sa dáva poznať, už nosia vo svojom 

duchu semeno mojej lásky a skôr či neskôr sa ku mne vrátia. 

39 Ak by ste boli nesprávne posúdení kvôli mojej veci a boli by ste presvedčení, že ste sa mýlili - čo 

by ste odpovedali? 

40 Hovoríš mi, že ma budeš nasledovať až do konca, že si vo svojom srdci zapálil svetlo lásky a že 

vydržíš aj tie najväčšie skúšky, aby si vydal svedectvo o mne; a ja ti dávam vytrvalosť, lebo sa zdvihnú 

veľké búrky, aby zhasli svetlo tvojej viery. 

41 Ak poukážete na svoj jednoduchý a čestný život ako na svedectvo tejto pravdy a necháte Ducha 

hovoriť s autoritou, obhájite svoju vieru a oni mi uveria. Najsilnejšími zbraňami, ktorými môžete poraziť 

svojich nepriateľov, sú láska, rozvážnosť a spravodlivosť. Rešpektujte vieru svojich blížnych, ale v ich 

duchu si robte jasno. Buďte pokorní a nerobte si navzájom nepriateľov kvôli môjmu učeniu. Všetci 

hovoria, že poslúchajú moje prikázania a konajú skutky, ktoré sú predo mnou nehodné. Pripravte sa a 

nekonajte v rozpore so svojimi povinnosťami. Prostredníctvom vás budem hovoriť k ľudstvu, pretože 

každý z mojich vyvolených bude hovorcom môjho učenia, vyslancom dobrej vôle. 

42 Ak chceš, aby ma tvoji blížni prijali, nos ma so sebou vo svätyni svojho srdca. Nechávam knihu 

svojej pravdy otvorenú, aby si ju mohol prečítať celý svet. 

43 Chcem vás duchovne pripraviť pred rokom 1950, chcem vám dať svoj pokoj, keď sa s vami lúčim. 

Mojou vôľou je, aby ste získali právo dostávať moje posledné príkazy a pokyny. 

44 Po tom roku, v ktorom sa 144 000 ľudí označených ohňom mojej lásky zjednotí, jedni hmotne, 

druhí duchovne, budú vybavení a nebude ľudskej moci, ktorá by im mohla odňať mnou udelené duchovné 

dary alebo im poskytnúť iné dary. 

45 Požehnaní sú tí, ktorí sa do tejto doby oduševnili, ktorí dovolili svojej duši rozvíjať sa po ceste 

nahor, pretože budú pripravení na čas premeny, ktorý vás čaká, a budú dostatočne silní, aby sa postavili 

sektám a náboženským spoločenstvám. 

46 Upozornil som vás na svoje učenie, ktoré je ako oživujúci prúd vychádzajúci zo mňa. Nikto 

nebude môcť zastaviť jej priebeh. Steká z vysokého vrchu, aby zúrodnila žíznivú zem. 

47 Ja som s vami a nemusíte sa ničoho báť. Moja inšpirácia prúdi večne a navždy sa môžete živiť zo 

mňa. Ako ten anjel, aj ja vám dnes hovorím: Sláva Bohu vo vedomí oduševneného človeka a pokoj na 

zemi ľudstvu, ktoré sa usiluje o nastolenie mieru vo svete. 

48 Milovaný ľud, vlievam do vás očisťujúci oheň svojho Slova, aby ste mali silu, svetlo a život. 

Posielam vám svoje myšlienky prostredníctvom tohto hlasového nosiča bez toho, aby mohli byť 

poškvrnené, keď ním prechádzajú. Božstvo nie je poškvrnené, keď sa prejavuje prostredníctvom ľudského 

mozgu, aj keď nie je oduševnené. 

49 Musím často opakovať svoje učenie, aby "poslední", ktorí predo mňa neustále prichádzajú, urobili 

prvý krok a od tohto momentu, od tejto prvej lekcie, spoznali podstatu tohto prejavu. 

50 Vedzte, že tí, ktorí sa navzájom milujú, môžu komunikovať aj na najväčšie vzdialenosti: Ja ťa 

milujem a ty mňa tiež. Pre ducha neexistujú žiadne prekážky; na svojej ceste životom máte veľa 
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príležitostí to zažiť. Učíte sa ma milovať a sú chvíle, keď cítite, že ste dosiahli pravú lásku, ktorú som vám 

určil, aby osvietila vaše srdce a dodala vám silu na vašej ceste životom. 

51 Nežiadam vás, aby ste robili to, čo neviete alebo čo nie ste schopní urobiť. Keby som to urobil, bol 

by som k vám nespravodlivý. Ak niekto vie, aký stupeň vývoja ste dosiahli, som to ja. Všimnite si, že vás 

nežiadam, aby ste sa so Mnou rozprávali z ducha do ducha bez toho, aby ste sa na to najprv pripravili. 

Túto prípravu vám dávam, keď s vami komunikujem prostredníctvom nositeľov hlasu, cez ktorých mozog 

vám posielam svoje učenie. 

52 Učte sa počúvať, učeníci, lebo počúvať nie je to isté ako počuť. Všetci počujú, ale je len veľmi 

málo tých, ktorí vedia počúvať, a to je jediný spôsob, ako možno pochopiť pravdu môjho učenia. 

53 Vedzte, že Majster berie na seba túto námahu duchovného zblíženia medzi človekom a jeho 

Bohom, keď vám posiela svoje myšlienky, aby vás osvietili, keď budú žiariť. Jazyk, ktorý vychádza z úst 

vysielačov, je navonok príliš jednoduchý, ale jeho význam je dokonalý ako váš Otec, ktorý vám ho 

posiela. Zmysel tohto diela presahuje vaše predstavy a chápanie, preto si ho predstavujte ako božský, 

veľký a večný. Je viac ako útecha pre unavených, viac ako balzam pre chorých. Je to najvyšší dar pre 

ducha, ktorý vám dáva šťastie milovať Boha a ktorý vám dáva poznanie pravého života. 

54 Vedzte, že ten, kto pochopí a spozná niečo z toho, čo je vyhradené pre tých, ktorí duchovne 

povstanú, už nemôže odtrhnúť svojho ducha od svetla, ktoré mu bolo zjavené. Či už vstúpi do neznámych 

svetov, alebo sa znovu a znovu vracia na zem - to, čo kedysi dostal ako božskú iskru svetla, sa vždy znovu 

vynorí z najčistejšieho vnútra jeho bytosti ako predtucha, ako božská inšpirácia. Občas ožije ako sladké 

prebudenie alebo ako nebeská pieseň, ktorá zaplaví srdce radosťou, ako túžba vrátiť sa do duchovného 

domova. To je to, čo moje učenie znamená pre duše, ktoré sa vrátia do tohto života. Duch zdanlivo zabúda 

na svoju minulosť, ale v skutočnosti nestráca poznanie môjho učenia. 

55 Tým, ktorí pochybujú o tom, že k vám v tejto chvíli a v tejto podobe hovorí Božské "Slovo", 

hovorím, že ak mi nechcú dať toto meno, ak nechcú toto Slovo pripisovať Božskému Majstrovi, mali by sa 

ujať významu tohto učenia a ísť až na dno každej jeho myšlienky; ak pri premýšľaní o tom, čo počuli, 

dospeli k záveru, že obsahuje svetlo a pravdu pre ľudstvo, mali by ho použiť ako meradlo svojich krokov 

na zemi a premeniť ním svoj život. 

56 Viem, že vám odovzdávam pravú múdrosť; to, čomu ľudia veria, nemení ani v najmenšom moju 

pravdu. Je však potrebné, aby si človek bol istý tým, čomu verí, čo vie a čo miluje. Len preto sa niekedy 

vo Svojich prejavoch znižujem na úroveň ľudí, aby ma spoznali. 

57 Tým, ktorých už nazývam učeníkmi, musím povedať, že majú svätú povinnosť učiť a privádzať k 

pochopeniu tohto učenia tých, ktorých nazývam "malými deťmi", pretože ešte nerozumejú tomu, čo vidia 

alebo počujú v mojom učení. Aby boli mojimi učeníkmi, nestačí im len rozumieť, musia aj cítiť. Lebo sú 

mnohí, ktorí síce dostatočne rozumejú učeniu, ktoré som im dal vo svojom Slove, ale nie sú schopní 

osloviť tých, ktorí ešte nedokázali pochopiť Božie učenie. Uvedomte si, že moje deti často potrebujú vaše 

vysvetlenia a vaše skúsenosti. Cvičte sa, aby ste ich mohli učiť, a zažijete, ako sa v nich rozvíja viera a vo 

vás dar Slova. Mali by ste zapáliť hlbokú vieru, ktorá má aj rozum a pochopenie. 
* Tu treba pripomenúť, že v predchádzajúcich dobách, a dokonca aj dnes, mnohé zákony boli a sú neznáme. Kvôli 

nevedomosti a omylom vznikol rozpor medzi vierou a poznaním, medzi náboženstvom a vedou. Tento rozpor 

odstraňuje učenie o duchu, pretože namiesto "slepej" viery umožňuje vieru založenú na duchovnom poznaní a 

vhľade ─ vieru poznávajúcu, a tým aj vedu rozšírenú a osvietenú smerom k duchovnej a nadpozemskej 

skutočnosti. 

58 Nie je pravda, že všetci máte ťažké srdce. Často som vás videl plakať kvôli iným a zažil som, ako 

vaše srdcia trhá cudzia bolesť. 

59 Táto éra sa začala prejavením Môjho lúča prostredníctvom orgánov mysle*, ktoré boli na to 

vybrané, pretože v sebe niesli toto poslanie. Nemyslite si, že boli vybraní pre svoju čistotu, lebo keby boli, 

nenašiel by som ani jedného. 
* Schopnosť myslenia a reči "nositeľov hlasu". 

60 Uspokojte sa s mojím božským posilnením a cíťte sa bezpečne, pretože ste so mnou. Zajtra, keď sa 

tvoje srdce prebudí k láske a oživí sa pocitom lásky k blížnemu, nech neprestajne robí svojmu blížnemu 

to, čo som ja robil jemu. 
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61 Spomeňte si na ten deň, ktorý bol plný svetla a radosti pre prvé zhromaždenie učeníkov tohto 

Diela. Bolo to 1. septembra 1866, keď sa Eliášovo svetlo vylialo ako inšpirácia na tých, ktorí sa 

zhromaždili okolo Roqueho Rojasa*. 
* Meno tohto prvého hlasujúceho a splnomocnenca sa vyslovuje "Roke Rochas" (švajčiarske "ch"). 

62 V ten deň boli vysvätení tí, ktorí sa mali stať prvými vodcami a prvými nositeľmi hlasu. Bol to deň 

inšpirácie, zjavení, prísľubov a zmlúv. 

63 Títo učeníci sa cítili duchovne prenesení na Sinaj alebo horu Tábor, spomínali na veľké zjavenia 

prvej a druhej éry. A nemýlili sa vo svojej predtuche, pretože duchovná prítomnosť Mojžiša, moja 

prítomnosť a prítomnosť Eliáša bola s nimi, rovnako ako bola na hore Tábor v duchovnej vízii, ktorú 

videli niektorí z mojich učeníkov - zjavenie, ktoré ľudia nazývali "Ježišovo premenenie". 

64 Vám, ktorí ma dnes počúvate, hovorím v pravde, že duchovná prítomnosť Mojžišova, moja a 

Eliášova je s vami. Čo mali ľudia druhej éry, čo vy nemáte? Vy máte tú istú vieru ako oni, ako aj ja vám 

hovorím, že je medzi vami nedokonalosť a hriech, ako to bolo v tom čase. 

65 Tu máte prítomnosť troch poslov: Mojžiša, Ježiša a Eliáša - duchovnú prítomnosť, neviditeľnú 

ľudským očiam a vnímateľnú len zmyslami ducha. Preto vám hovorím: Pripravte sa, aby ste sa mohli tešiť 

zo svetla, ktoré sa v tejto chvíli vylieva na vášho ducha. 

66 Otvorte svoje srdce a pocíťte v ňom Mojžišovu prítomnosť. Staňte sa vnímavými a počujte jeho 

duchovný hlas, ktorý vás povzbudzuje, aby ste pokračovali v ceste, tak ako povzbudzoval svoj ľud, keď 

prvýkrát prechádzali púšťou. 

67 Mojžiš nie je nečinný v lone Otca, jeho Duch pôsobí bez prestania a spôsobuje, že hlas Zákona 

zaznieva v každom duchu. Hovorí vám, aby ste boli pravými deťmi viery, aby ste dosiahli tú zem, ktorá je 

zasľúbená duchu. 

68 Ľudia, uchovajte si vo svojich srdciach lekciu, ktorú ste počuli, aby ste sa vždy tešili z mojej 

duchovnej prítomnosti, ktorá vás viedla počas celej cesty životom. 

69 Modlite sa, lebo Ja prijímam vaše myšlienky, a kým bude trvať váš príhovor, budem ľudstvo 

zasypávať svojím požehnaním. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 144  
1 Pozdvihnite svojho ducha a prekročte prah hmotného, aby ste sa spojili s mojím Božským 

Duchom. 

2 Prečo chcete svojho ducha podriadiť zemi a pripraviť ho tak o duchovné radosti? Nezabudnite, že 

patrí do iného sveta. 

3 Nechajte svojho ducha vstúpiť do mojej svätyne, aby sa tam nasýtil svetlom a potom bol vodcom 

vašich krokov, majstrom a vnútorným sudcom. 

4 Tieto zástupy ľudí, ktorí tu počúvajú Moje Slovo, otvorili v tomto čase svoje duchovné oči pre 

svetlo, pretože nebolo človeka, ktorý by kázal s čistotou, pravdou a úprimnosťou, s akou som vám dával 

Svoje poučenie. Vo všetkých dobách ľudia falšovali moju pravdu a skrývali pred ľudstvom môj zákon. 

5 Videl som, že učenie, ktoré som vás učil v druhej ére, je skryté, nedokonalé a nevykladá sa podľa 

duchovného vývoja, ktorý máte dnes, ale podľa chápania ľudí pred mnohými storočiami. Ja som však 

prišiel k vám, a keď som videl, že ste hladní, dal som vám "chlieb" v hojnosti, aby ste sa nasýtili a potom 

ho odovzdali ľuďom, ktorí ešte len prídu. 

6 Pamätajte, že vás čaká nový čas, že moje slovo sa skončí a že zostanete sami s mojím učením. Ak 

sa teda viete pripraviť, budete môcť o mne hovoriť. Ale ak napriek svojmu poznaniu upadnete do 

pokušenia, ak prekrútite moje slovo alebo ho nebudete správne interpretovať, potom moje učenie na 

vašich perách nebude pokrmom pre vašich blížnych. 

7 Ešte stále je čas, aby ste sa modlili a pripravili sa na svoju povinnosť. Nečakajte na moju 

spravodlivosť, aby vás postihla, nečakajte na bolesť a vojnu, aby vás zbičovali ako tie vaše bratské národy, 

ktoré polia zalievajú krvou a domovy nechávajú v biede. Podporujte svoj národ modlitbami a nedovoľte, 

aby bol zničený ako Jeruzalem. Pestujte svojimi skutkami záhradu, ktorej kvetmi sú odpustenie, láska, 

modlitba a láska. Táto záhrada sa začne vo vašich srdciach a skončí vo vašich dušiach. Venujte niekoľko 

okamihov dňa rozjímaniu, nechajte svojho ducha povstať, aby sa k vám dostala moja inšpirácia. Vidíte, že 

nemáte po ruke žiadne knihy, a len prostredníctvom tejto inšpirácie budete môcť v tomto čase prijímať 

svetlo. Pamätajte, že príde chvíľa, keď budete musieť vydať svedectvo o mojej pravde, a vtedy sa budete 

musieť uchýliť ku knihe, ktorú máte v srdci. Naučte sa čítať túto neviditeľnú knihu, aby vaša myseľ 

nebola zahmlená. Ponorte sa do seba, aby hlas vášho ducha zaznel na vašich perách. 

8 Každé náboženské spoločenstvo a každá sekta sa pripravuje, pretože očakáva blízkosť 

konfrontácie. Ty budeš stáť medzi nimi, ale potom budeš vybavený, lebo ja použijem tvoj intelekt, aby 

som sa dal poznať. 

9 Dnes ťa vidím ešte slabého, lebo keď si prijal nevďak svojich blížnych ako vďaku za svoje skutky 

lásky, ticho si plakal a povedal si mi: "To je ten kríž, ktorý si mi položil na plecia?" Na to vám odpovedám 

inou otázkou: či ste už zabudli na Ježišov príklad medzi ľuďmi? Ak ťa svet zraní, neobviňuj ho predo 

mnou, zľutuj sa nad ním, ja ti ranu opäť zatvorím. 

10 Nech si ľudia myslia, že ste chudobní; ak ste pokorní, urobím vás veľkými v duchu. Buďte ticho, 

kedykoľvek môžete, ale tvrdo pracujte. Svedčte o mne, lebo aj ja budem svedčiť o vás. 

11 Ak váš duch cíti potrebu vzlietnuť, je to preto, že sú chvíle, keď sa v tomto svete cíti cudzo, keď sa 

cíti ako cudzinec. Chápe, že jeho pravá vlasť, jeho domov, leží v záhrobí. 

12 Dvanásť izraelských kmeňov je roztrúsených po celom svete. Zjednotia sa pri plnení svojho 

poslania, aj keď sú od seba vzdialení. Hľadajú nekonečno v očakávaní môjho nového zjavenia. Ale 

proroctvá sa naplnia a oni uvidia svetlo. Sú medzi nimi veľkí duchovia, tí, ktorí majú vycvičenú myseľ, 

veľmi ušľachtilé srdce a silnú inšpiráciu. Mnohí z nich k vám prídu a vy budete žasnúť nad ich vysokou 

duchovnosťou - hoci ma v tejto chvíli ešte nepočuli. Nedovoľte im, aby boli prekvapení vašou malou 

prípravou. 

13 Blíži sa čas, keď sa objavia spoločenstvá, ktoré vás prekvapia svojou duchovnosťou a rozvinutím 

svojich duchovných darov, a keď sa objavia proroci, pretože svetlo môjho Ducha Svätého ožaruje každého 

ducha a každú inteligenciu, aby jej odhalilo čas, v ktorom žije, a aby každému naznačilo jeho poslanie. 



U 144 

17 

14 Brány tohto národa sa čoskoro otvoria, aby poskytli útočisko mužom a ženám, ktorí prídu z 

cudzích národov. Všetci si so sebou prinesú hlad, bolesť a núdzu a medzi vami nájdu teplo, chlieb a 

útechu. Pripravte svoje srdcia, aby ich prijali s láskou. 

15 Koľkí z vás budú musieť odísť do cudzích krajín a potom sa budete musieť spoliehať na to, že vás 

prijmú ako bratov! 

16 Keď od vás odídem, vytvoríte jedno srdce. 

17 Hovorte spolu s duchmi svetla: "Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle na zemi." 

Takto znie chválospev anjelov. 

18 Ľudia, pripravte sa počúvať moje slová s úplnou oddanosťou, potom si uvedomíte, že to bola 

milosť, že ste opäť uvideli svetlo Majstra. Moja inšpirácia sa stala slovom ľudí a hľadá duše, ktoré ju 

potrebujú alebo túžia po svetle. Sladká útecha, ktorá vám bola raz prisľúbená, prichádza v podstate tohto 

pokorného a nežného slova, ktoré sa vás snaží presvedčiť. Je v nej nebeská vôňa a srdce sa pri nej 

rozbúcha rýchlejšie, ako sa rozbúchalo srdce mojich učeníkov z druhej éry v noc Poslednej večere. 

19 Vitajte na mojom vyučovaní. Prichádzate kvôli prísľubu spasenia, prichádzate kvôli Slovu, ktoré 

vám ukazuje pravý život. Vezmi si ma za príklad, miluj svoj kríž, bozkávaj kríž svojho života, žehnaj vôľu 

svojho Otca. 

20 Hovorím vám, aby ste milovali svoj kríž, lebo ak sa budete proti nemu búriť, keď ho budete niesť 

na svojich pleciach, bolesť vám rozryje hlbokú ranu v srdci. Ľudia, ja naozaj milujem svoj kríž, ale viete, 

ako nazývam svoj kríž? Môj kríž pozostáva z vás, ľudia, ktorých tak veľmi milujem. 

21 Nebudeš sa rúhať na ťažké putovanie; každá nová bolesť je novým svetlom v tvojom srdci, každá 

skúška spôsobí, že v tvojom bytí vyrastú kvety skúsenosti. Rozumieť: Keď vás zasiahne bolesť, je to 

preto, že ju potrebujete. Musíte tiež pochopiť, že keď sa vás zmocní radosť, potrebovali ste ju aj vy. 

22 Blahoslavení sú tí, ktorí skrývajú svoje utrpenie a delia sa o všetky svoje radosti so svojimi 

blížnymi, aj keď sú veľmi malé. 

23 Blahoslavený je ten, kto prijíma bolesť a vie, že ho zdokonalí a privedie na vrchol, pretože si 

uvedomil, že bolesť je dedičstvom človeka a slúži mu na očistenie, aby sa mohol vrátiť k Otcovi. 

24 Poskytol som človeku všetky potrebné prostriedky, aby si s nimi mohol vybudovať rebrík 

prostredníctvom skutkov lásky, ktoré ho vedú až ku mne. Dal som mu ako dedičstvo svoju múdrosť a 

lásku. Ale keďže tieto dary nevyužil, bolesť zaplnila túto prázdnotu. 

25 Kolíska je začiatok ľudstva, hrob je koniec a vidím, že v období svojej existencie, ktoré spája tieto 

dva krajné momenty, viac trpíte, ako sa tešíte. Plačete, keď sa narodíte, kým žijete, a napokon, keď 

zomriete. Ja, ktorý nasledujem tvoje kroky, ťa chcem a musím zachrániť. Moje učenie je hlas, ktorý vás 

volá, aby ste našli cestu pokoja. Môj zákon bol vždy zákon spravodlivosti, lásky a pokoja. Ukázala vám 

cestu a umožnila vám zachrániť sa. 

26 Mnohí ľudia tejto doby, keď počujú v mojom učení často opakovať slovo láska, si povedia: "Čo je 

to asi za lásku, keď ju tak vytrvalo hlásajú?" Moji nasledovníci potom musia vykonať diela, ktoré 

vysvetlia a objasnia, čo je láska, ktorú som vás učil a inšpiroval. Aj v druhej ére sa ma ľudia pýtali, aká je 

podstata lásky, o ktorej Ježiš toľko hovoril ľuďom; a Majster, ktorý si práve sadol k ružovému kríku, 

ktorého kvety boli suché a zvädnuté, ich počas kázania pohladil rukou a tie kvety pod vplyvom jeho 

pohladenia ožili a všetci, ktorí ho obklopovali, boli naozaj dojatí takýmto zázrakom. To sa stane aj v 

ľudských srdciach, keď budú vedieť, ako sa navzájom milovať. Ružové kríky opäť rozkvitnú a uschnuté 

ruže ožijú. 

27 Nie všetci ľudia budú mať rovnaký názor, keď dostanú toto svetlo, pretože obdobie vývoja nie je 

pre všetkých ľudí rovnaké. Niektorí strávia na ceste života viac času ako iní; vedzte tiež, že všetci ľudia 

zaostávajú v poznaní a vo vývoji smerom nahor, pretože sa odklonili od cesty rozvoja. 

28 Človek žije dlho, ale zo svojho života má len malý úžitok, a to preto, lebo najväčší význam 

prikladá materiálnemu uspokojeniu a pohŕda umením žiť s láskou a spravodlivosťou. 

29 Prinášam svetu novú lekciu, ktorá bude ako božský dážď, ktorý oživí zvädnuté srdcia a oživí 

stagnujúce alebo choré duše. 
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30 Pamätajte, že som vám povedal: "Proste a bude vám dané." Preto prichádzate s mnohými 

žiadosťami. Teraz vám však hovorím, aby ste sa naučili prosiť a prijímať: Pros s pokorou a prijímaj s 

pokorou. 

31 Tvoje srdce mi hovorí: "Učiteľ, ako často si myslíš, že sme ťa urazili hlúpymi a nevedomými 

žiadosťami?" Ale hovorím vám, že ste ma neurazili, keď ste to urobili z nevedomosti. 

32 Pre vašu nevedomosť sa opäť ukazujem ako Majster medzi vami, a tak som tu a s láskou učím a 

opravujem svojich učeníkov. 

33 Dobre robíte, že sa ponáhľate na moje volanie, lebo všetky osudy sú založené na mne. Nie je to 

svet, ktorý vám ich ukladá, ani zákony zeme, ktoré určujú váš osud. Aj vaša sloboda vôle má svoje 

hranice, človek nie je nezávislý. Ja som jediný nezávislý, v ktorého bytí je založené všetko, čo bolo 

stvorené. Napriek tomu ti hovorím, že túžim po tvojej dokonalosti. 

34 Prečo vás vidím skleslo kráčať týmto životom ako zlyhávajúcich? Pozdvihnite svoju tvár, verte vo 

svoj osud, vždy sa pozerajte dopredu, lebo tam, na obzore, ma uvidíte. 

35 Ľudstvo, uznajte moje učenie. Duchovnosť, ktorú vám odovzdáva, vám umožní počuť môj hlas vo 

chvíľach osamelosti alebo bolesti. V hodinách skúšok vám dá nepoznané sily, a keď vás rozprávanie sveta 

unaví a v srdci pocítite smútok, budete počuť nebeský koncert z nekonečna. Potom, keď sa prebudíte z 

vytrženia, budete sa pýtať: "Z ktorej knihy som sa to naučil?" Ale ja vám poviem: "V knihe mojej 

múdrosti a mojej lásky". 

36 Keď sa tak stane, budete viesť dialóg medzi duchmi. Potom vstúpite do Pánovho chrámu. 

37 Váš duch musí stúpať, aby vás telo posilňovalo a pomáhalo vám v boji o život. Keby ste mi 

skutočne dôverovali, nemuseli by ste márne klopať na dvere svojich blížnych, ktorých srdcia sú takmer 

vždy uzavreté voči pomoci. 

38 Moje učenie je kovaním vášho ducha. Spolupracujte so svojím Otcom, vychovávajte srdce svojich 

detí v mojom učení. 

39 Dnes ste mojimi učeníkmi, zajtra budú vašimi deťmi. 

40 Pomyslite na tých, ktorí stratili otca ešte ako deti. 

41 Pomyslite na tých, ktorí nikdy nezažili matkinu nehu. 

42 Iba cesta môjho Zákona im môže nahradiť ich nedostatky a priviesť ich k bráne spásy. Preto je 

moje znamenie nezničiteľne vtlačené do všetkých ciest vášho života. 

43 Milovaný ľud, zajtra, keď sa roznesie správa, že som bol s vami, prídu sa vás pýtať zástupy. Ak 

bude v tom čase život vo vašich domovoch čistý a vaša oddanosť Otcovi taká, ako som vás učil, nemyslíte 

si, že to bude najlepšia odpoveď, akú môžete dať, a najlepší dôkaz, že ste počuli moje slovo? 

44 V tejto dobe, keď sú dokonca vzduch, zem a voda otrávené zlými skutkami ľudí, ako málo je tých, 

ktorí nie sú nakazení zlom alebo temnotou! 

45 Kto z vašich blížnych, keď príde do spoločenstva žijúceho v cnosti a pokoji, bude môcť poprieť, že 

ho Otec učil? Detronizovaní panovníci môžu prísť oplakať svoju stratenú moc a v lone tohto ľudu môžu 

znovu nadobudnúť pokoj duše, keď si uvedomia falošnosť pozemských márností. Prídu duchovní zo siekt 

a náboženských spoločenstiev, ktorí keď zažijú duchovnosť tohto zhromaždenia a jeho úprimné uctievanie 

Boha, pocítia v srdci súd svojho vlastného svedomia, ktoré im bude vyčítať ich chyby. 

46 Tento ľud patrí Pánovi, ktorý bude znieť nad všetkými národmi zeme a podmaní si ich svetlom 

pravdy; a keď si ich raz podmaní, stane sa súčasťou tejto rodiny, pretože všetci duchovia sú deťmi 

Božieho ľudu. 

47 Dnes viete, koho počúvate, a pripravujete svojho ducha, aby v ňom prijal tento nebeský chlieb. 

Pripravte svojho ducha, pretože ten, kto vás učí, nie je ľudský učiteľ. Nie je učencom, filozofom, vedcom 

ani kráľom na zemi, a predsa je viac ako všetci títo dohromady. Pred tebou je otvorená kniha, ktorá ťa učí 

ceste k dokonalosti. 

48 Moji učeníci to všetko vedia, ale tí "poslední", ktorí práve prichádzajú, sú prekvapení, že ma 

nachádzajú uprostred tejto materiálnej chudoby, a vtedy im treba povedať, že na zemi nič nevlastním, a 

keď som prebýval medzi vami, žil som v pokore, lebo tak som vás učil chápať, že moje kráľovstvo nie je z 

tohto sveta a že to, čo hľadám, sú ľudské srdcia. "Korunu", ktorú vidíte na mojej hlave, som si nenasadil ja 

sám, ale ľudia, a bola z tŕnia. 
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49 Príďte ku mne a zverte mi svoje túžby, vyznajte svoje slabosti a proste ma o silu. Tu som s vami, 

nevzdiaľujem sa od svojich detí a sprevádzam vás všade, kam idete, lebo aj keď idete do väzenia, som 

tam, aby som vás potešil. Keď sa vydáte na dlhú cestu, máte Moju spoločnosť. Keď ochoriete, máte ma na 

starosti ako ošetrovateľa a lekára. Keď si osamelý, dávam ti pocítiť svoju prítomnosť. 

50 Spoznajte ma tu, keď pestujem svoje semeno. Neúnavne k vám hovorím od chvíle, keď Eliáš 

ústami Roqueho Rojasa oznámil nový čas. Mnohí opustili osivo a náradie, ale ja naďalej pracujem na 

svojich poliach. Ak si však niektorí myslia, že takto budem komunikovať vždy, mýlia sa, pretože čas, v 

ktorom ma budete počuť v tejto podobe, sa už skrátil. Je potrebné, aby sa táto manifestácia skončila, aby 

ste sa mohli začať oduševňovať, spojiť sa priamo s mojím Duchom a aby ste mohli uzrieť svojho Pána na 

oblaku svojho duchovného povznesenia. 

51 Ešte vás netrápi, že toto slovo chýba? Už ste nazhromaždili dosť pre seba a pre svojich blížnych? 

Alebo si myslíte, že táto práca sa skončí v deň môjho odchodu? 

52 Odstraňujem zbožné formy, obrady a tradície, aby ste sa v budúcich časoch mohli obmedziť na 

plnenie Zákona a nekonali ako v minulosti, keď ste všetko svoje nadšenie venovali tradíciám a 

slávnostiam a Zákon ste nechali bokom. 

53 Neviete, ako veľmi Mojžišov duch na onom svete plakal, keď videl neveru a slabosť ľudu, ktorý 

tak veľmi miloval. Jeho semeno bolo neskôr napojené Spasiteľovou krvou. 

54 Ako som našiel ľudí, ktorým som zanechal dedičstvo v mene ich otcov? Rozdelené, rozdelené na 

dve kráľovstvá (Judea a Galilea), ktoré sa navzájom považovali za cudzie. Prišiel som ich zjednotiť, a 

nielen ich, ale všetky národy zeme. Všetko, čo som si priniesol, som tu zanechal; zo sveta som si odniesol 

len nevďak a bolesť. Zanechal som svetu svoje slovo ako večné dedičstvo, ako aj svoju krv, ktorá bola 

vyliata do poslednej kvapky. Moje telo kleslo do zeme a môjho ducha som vylial medzi mojich apoštolov. 

To bol môj testament. Po mojom odchode ma ľudia uznávali. Moje semeno vyklíčilo a rozšírilo sa do 

iných národov. Moji prenasledovatelia boli potom mojimi vojakmi. Tí, ktorí sa mi rúhali, ma neskôr 

blahorečili. 

55 Pre národy znamenal rozkvet kresťanského semena éru mieru a morálky. Cnosť prinášala ovocie, 

cieľom a ideálom boli nebesá. Neskôr sa vrátila slabosť, jediné zdanlivé dodržiavanie môjho učenia - 

plnenie, ktoré klame svet slávnosťami a nádhernými obradmi, ktoré robia dojem na ľudí, ale neuspokojujú 

Otca ani nepozdvihujú ducha. 

56 Chaos sa vrátil, pretože neexistuje cnosť, a kde nie je cnosť, nemôže byť ani pravda. Dôvodom nie 

je to, že zákon, ktorý dal Otec Mojžišovi, nemá žiadnu platnosť, ani to, že Ježišovo učenie sa vzťahuje len 

na minulé časy. Oba zákony sú večné svojím duchovným obsahom, ale uvedomte si, že sú ako prameň, 

ktorého vodu nikto nie je nútený piť, ale že každý, kto k tomuto prameňu lásky pristupuje, tak robí z 

vlastnej vôle. 

57 Prvýkrát som dal ľuďom Zákon, aby v ňom všetky kmene žili jednotne. Ale keď som prišiel, našiel 

som ich rozdelených, ako sa navzájom odsudzujú, ako znesväcujú môj zákon a upadajú do modloslužby. 

58 Moje učenie o láske prišlo neskôr, aby zjednotilo všetky národy v jednom zákone. Ale teraz, keď 

sa vraciam k ľudstvu, vidím, že je opäť rozdelené na sekty, náboženské spoločenstvá, ideológie a teórie. 

Každý z nich praktizuje svoju vieru podľa svojich predstáv alebo výhodnosti. Všetci tvrdia, že milujú toho 

istého Boha, ale sú oddelení. Ale hovorím vám: Kto nemiluje svojho blížneho, nemiluje mňa. Je pravda, 

že nie všetky duše idú svojou cestou rovnakým krokom, pretože majú rôzny stupeň vývoja; ale ktorý 

človek, ktorý pozná Moje zákony a Moje učenie, nevie, že tieto obsahujú vzájomnú lásku ako jadro svojej 

podstaty? Mnohí sa nazývajú kresťanmi, ale opakujem vám, že kto nemá lásku, nemôže byť kresťanom. 

59 Veru, hovorím vám, že svet nepozná mnohé duchovné učenia Mojej náuky, pretože namiesto toho, 

aby hľadal výklad Môjho učenia, aby ho potom mohol uplatňovať, uspokojil sa s obradmi a tradíciami. To 

je dôvod, prečo sa medzi ľudstvom vyskytli veľké nešťastia a konflikty, pre ktoré ľudia nenašli riešenie. 

60 Bol chaos tejto doby pre ľudstvo niečo nepredvídateľné? Nie, bolo im to oznámené, aby sa tomu 

mohli vyhnúť. Zjavenie o týchto časoch som dal svojmu učeníkovi Jánovi, takže keby ste vedeli, ako ho 

vykladať, keby ste mu pripisovali hodnotu, ktorú má, namiesto toho, aby ste ho ľahostajne odkladali, 

vedeli by ste, že tento čas patrí k šiestej pečati Knihy zjavenia, bdeli by ste, modlili by ste sa a chránili by 

ste sa pred veľkým zlom. 
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61 Pozrite sa, ako vás moje slovo pripravuje na budúce časy. Preto vám hovorím, aby ste ho 

používali. Tento zjav totiž pominie rovnako ako v prípade Mojžiša, ktorý prešiel púšťou a nedošiel do 

Kanaánu; rovnako ako v prípade Ježiša, ktorý prešiel svetom a svoju životnú púť ukončil na kríži. 

62 Pripravujem vás na čas, ktorý bude nasledovať po skončení tohto prejavu. Na každom mieste 

zhromaždenia bude potom kniha s mojím slovom, aby ste sa mohli zhromaždiť a občerstviť sa jeho 

čítaním. 

63 Tak ako som si v tomto čase vybral tých, ktorí budú vyjadrovať Moje Slovo, vyberiem si aj tých, 

ktorí ho budú odovzdávať prostredníctvom čítania, keď sa už nebudem prejavovať v tejto podobe. Ale už 

teraz vám hovorím, že nakoniec nemôžete zožať žiadne semeno, ak sa uspokojíte len s počúvaním Môjho 

učenia bez úmyslu uviesť ho do praxe. Musíte pochopiť, že moje učenie nie je na to, aby ste ho využívali 

na vytváranie zvykov a tradícií, ale aby ste ho považovali za skutočný spôsob plnenia povinností svojho 

ducha a vydávali o ňom svedectvo svojimi skutkami. 

64 Po roku 1950 sa môj ľud ponorí do štúdia tohto učenia, aby dospel k významným záverom. 

65 Knihy, ktoré "Zlaté perá" v súčasnosti vytvárajú podľa božského diktátu, budú vysoko cenené ako 

drahokamy nekonečnej hodnoty. Zakaždým, keď ich otvoríte na svojich stretnutiach, duchovná esencia, 

ktorú obsahujú, bude ako závan vzduchu z neba nad vašimi dušami a utrpením. Táto kniha vám odhalí 

mnohé tajomstvá, ktoré sú zamknuté v Knihe siedmich pečatí. 

66 Mali by ste študovať tieto učenia bez toho, aby ste sa o nich púšťali do diskusií, potom vás osvieti 

svetlo Ducha Svätého, aby ste mohli správne vysvetliť to, čo sa vám predtým zdalo byť záhadou. 

67 Už sa blíži rok ohlásený počas celého tohto prejavu, aby som sa s vami rozlúčil, a mojou vôľou je 

odovzdať vám všetko, čo vám chcem povedať. Nezabudnite ani na jedno z mojich učiteľských oslovení, 

ani na jednu jeho slabiku, pretože vám práve dávam posledné slová tohto Nového zákona, prostredníctvom 

ktorých sa pochopia dva predchádzajúce a tie, ktoré prídu. 

68 Na začiatku svojho ohlasovania som vám nepodal vysvetlenie siedmich pečatí, pretože by ste mi 

vtedy nerozumeli. Teraz som však do tohto tajomstva vniesol svetlo, aby ste ho mohli pochopiť a 

oslobodiť sa od akejkoľvek nevedomosti, pochybností a omylov. 

69 Svet sa nakoniec začne zaujímať o všetky tieto Božie zjavenia, a pretože sa dozvie o vašom 

výklade, bude vás vyhľadávať, aby sa vás pýtal. Keď sa to stane, budete sa skrývať pred svojimi blížnymi? 

Ty, ktorý si mal vždy moje zjavenia skôr ako ostatní, ich budeš popierať? 

70 Nespite, neochabujte ani sa nerozdeľujte. Nech vás ľudia nenachádzajú zaujatých vonkajšími 

vecami, lebo potom namiesto spolubratov, ktorí sa vás pýtajú, uvidíte nepriateľov, ktorí vás napadnú, a 

nemôžete si byť istí, či vás svojím nepriateľstvom nechcú naučiť, čo znamená plniť môj zákon a prinútiť 

vás rešpektovať pravdu. Potom sa opýtaš: "Pane, obdaril si mojich nepriateľov svojím ramenom, ktoré 

dáva spravodlivosť?" 

71 Povedal som vám, aby ste na sebe pracovali, aby ste všade, kam sa pozriete, našli len bratov a 

sestry. Chcem, aby božské znamenie, ktoré som na vás vložil, bolo svetlom, ktoré vám poslúži, aby ste 

boli rozpoznaní ako moji noví učeníci. 

72 Aké krásne bude pre vášho ducha vrátiť sa k Otcovi a ukázať mu svoju splnenú úlohu. Obraz tohto 

šťastia zažilo tu na svete dieťa, ktoré sa vrátilo do Otcovho domu po tom, čo poslušne poslúchlo otcovo 

nariadenie. Aká radosť objíma srdce oboch, keď sa objímajú - otec s vedomím, že bol poslúchnutý a 

rešpektovaný, a dieťa, ktoré vidí, že ho otec chváli a prijíma. 

73 Máte predstavu, aká bude hostina pre ducha, ktorý sa vráti do domu nebeského Otca? Aký je bozk, 

ktorým Otec prijíma svoje dieťa, a radosť bytostí, ktoré obývajú tento domov? 

74 Nezastavujte sa na bezpečnej ceste, choďte po nej, ľudia, a neotáčajte sa späť, kým neprídete k 

veľkej bráne, kde vás čakám, aby som vás prijal. 

75 Buďte horliví, učte sa zapaľovať vo svojich srdciach plameň viery a dôvery vo Mňa, aby ste vždy 

súhlasili so skúškami, ktoré vám posielam. 

76 Osvetľujem vás. Na ľudstvo zostupujú nespočetné lúče svetla, aby priniesli svetlo tam, kde ste 

predtým vytvorili tmu. Objavil sa úsvit novej éry, ktorý všetkých vyzýva, aby sa prebudili a vrátili sa ku 

Mne. Volám vás, lebo sa už blíži hodina, keď budem musieť zozbierať svoje semeno zo zeme, ako som 

vám oznámil. 
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77 Vy, moji poslucháči, ste videli, ako sa moje slovo prejavilo, videli ste, ako sa pod jeho vplyvom 

vykúpili muži a ženy, videli ste, ako sa vrátili k životu tí, ktorí boli mŕtvi vo viere a nádeji, videli ste, ako 

sa uzdravili tí, ktorí boli chorí na tele i na duši. Dôvodom je, že som sa k vám vrátil, aby som vám 

pomohol a urobil vaše putovanie menej smutným. Bdejte a modlite sa, aby vám nič nebránilo ani vás 

nezdržiavalo pri príchode k Otcovi. Choď cestou lásky a obety, a ak pozdvihneš svojho ducha k Otcovi a 

budeš ma prosiť o silu, vypočujem ťa a posilním, kým nedosiahneš cieľ svojej púte, kde ti dám pokoj. 

78 Uvedomte si všetko, čo som vás v priebehu času naučil. Ochotne sa napravte, ale hovorím vám aj: 

Učte svojich blížnych láskou a trpezlivosťou, ktorou som vás učil. 

79 Hľadali ste ma v rôznych náboženských spoločenstvách a sektách, ktoré vytvorilo ľudstvo, ale 

chcem, aby ste sa zriekli obradov a vymazali zo svojich sŕdc každú stopu fanatizmu. Prichádzajte ku mne 

v duchu, úprimne ma milujte, rešpektujte a dodržiavajte moje zákony, a tak mi budete vzdávať pravú úctu. 

80 Poďte ku mne, ľudia trpiaci, osamelí a chorí. Vy, ktorí so sebou vláčite reťaze hriechu, vy 

ponížení, hladní po spravodlivosti a smädní, buďte so mnou; v mojej prítomnosti zmiznú mnohé vaše 

zlozvyky a pocítite, že vaše bremeno je ľahšie. 

81 Ak chcete vlastniť dobrá ducha, dám vám ich. Ak ma prosíš o pozemské dobrá, aby si ich dobre 

využil, aj ja ti ich dám, lebo tvoja túžba je ušľachtilá a spravodlivá. Potom sa stanete dobrými správcami a 

ja vám dám prírastok týchto dobier, aby ste sa o ne mohli podeliť so svojimi blížnymi. 

82 Pozrite sa na ľudí, ako sú unavení z márneho boja bez toho, aby našli zmysel svojej existencie. 

Ukazujú mi život bez ideálov, pretože zišli z cesty cnosti a hľadajú rozkoš len tam, kde vládne 

neprirodzenosť a smrť. Nedokázali nájsť radosť zo života v láske, v pomoci a v dobročinnosti. Nepočúvali 

prosbu Otca, ktorý ich tak veľmi miluje a ktorý chce pre všetkých len pokoj a spásu. 

83 Svet, rozdelený na náboženské spoločenstvá a sekty, ma v túto hodinu volá, pretože ma považuje 

za neprítomného alebo aspoň vzdialeného. Hoci som s ňou, necíti moju prítomnosť. Ale vám hovorím, že 

jeden po druhom vstúpite do Pánovej prekážky a tam budete všetci spolu, keď pochopíte moje učenie. 

84 Pestujte toto semienko a pokračujte ďalej. Svetlo bude vaším sprievodcom a za vami prídu veľké 

zástupy, ktoré vám zverím. 

85 Choďte na krídlach modlitby, aby ste šírili svetlo medzi svojimi blížnymi. Choďte do väzníc a 

nemocníc a nechajte tam svoje pohodlie. 

86 Keď ste unavení, príďte ku mne, lebo ja vás posilním. Nebojte sa, ja som odpustenie, milosť a 

pravá spravodlivosť. 

87 Ja som prameň, ktorý sa v prúdoch vylieva na polia v túžbe po semenách a pracovníkoch. 

88 Pôda je pripravená, aby sa ľudia ponáhľali a začali svoju časť práce. 

89 Pole vás čaká; obrábajte ho s láskou a úprimnosťou, a keď uvidíte, že dobré semeno začína 

prinášať ovocie, zničte burinu, ktorá by ho mohla rušiť v jeho rozvoji. Zničte všetko, čo pochádza z 

jedovatej rastliny, a nezaháľajte, lebo potom nezožnete dobrú úrodu. 

90 Ukážte mi polia, keď na nich svietia zlaté klasy. Potom môžete zbierať úrodu a naplniť svoje 

sýpky tak, aby počet duší, ktoré im boli pridelené, nebol na ich ceste životom hladný. 

91 Modloslužobné uctievanie, ktoré medzi ľuďmi prevláda, bude odmietnuté ako falošné. Učenie, 

ktoré som vám zjavil, má dôvod pravdy a nakoniec bude uznané. 

92 Učenec hľadá príčinu všetkého, čo je, a všetkého, čo sa deje, a dúfa, že svojou vedou dokáže, že 

mimo prírody neexistuje žiadny princíp ani pravda. Považujem ich však za nezrelých, slabých a 

nevzdelaných. 

93 Keď dvanásťročný Ježiš musel čeliť otázkam, pohľadom a odsudzovaniu davu, nečítal žiadne 

knihy. Napriek tomu predniesol učiteľský prejav plný múdrosti, pretože v mysli tohto dieťaťa žiarilo 

svetlo Najvyššieho a na jeho perách kvitlo samotné Božie slovo. Hovorím vám to preto, lebo aj vy to 

môžete urobiť, keď budete musieť čeliť výsluchom a skúškam, ktorým budete vystavení. Potom 

presvedčíte, pretože hovoríte o Božom učení, ktoré má vždy nejaký princíp, logický základ a 

opodstatnenie. Neexistuje zázrak, ktorý by nemal logickú a prirodzenú príčinu, nič sa nedeje bez príčiny. 

Žiadny list na strome sa nepohne bez mojej vôle. 

94 Pýtate sa: "Keď je Pánova velebnosť tak nesmierne veľká, prečo používa na šírenie svojej 

múdrosti toho najnepatrnejšieho smrteľníka?" 
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95 Na to odpoviete, že Božia láska k jeho deťom nemá hranice, a preto ju človek často nedokáže 

pochopiť. 

96 Buďte pokorní, lebo ak váš Majster opustil svoje kráľovstvo, aby žil na tejto zemi a ukázal sa ako 

pokorný, musíte ma napodobňovať v očiach tých, ktorí sú vám rovní. 

97 Ak by bolo potrebné vrátiť sa do hmoty ako v Druhej ére, prišiel by som, aj keby som vedel, že 

budem musieť prejsť cestou utrpenia, bolestivého pre telo i ducha. Teraz však prichádzam v duchu a vy sa 

musíte pripraviť na pochopenie Mojej Božskej Pravdy. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 145  
1 Hľa, Boží Duch je opäť medzi vami. 

2 Poďte ku mne, milované deti, oddýchnite si od svojej púte po cestách a púšťach, lebo nie ja 

prichádzam k vám, ale vy ste prišli ku mne. 

3 Ja, váš Stvoriteľ, ukazujem človeku svoju miernosť, pokoru a lásku ku všetkým svojim deťom. V 

druhej ére som poslal svoje "Slovo", aby sa stalo človekom medzi vami, a nazvalo sa "Synom človeka", 

aby vám dalo dôkaz o mojej pokore. 

4 V súčasnosti sa zjavujem prostredníctvom privilegovaného stvorenia stvorenia, človeka, aby ste 

mohli počuť moje slovo prostredníctvom orgánu mysle vašich bratov a sestier. 

5 Ako ďaleko si myslíš, že som od teba, a ako blízko som ti v skutočnosti! 

6 V tebe prijímam celé ľudstvo, ktoré sa v tento deň lúči s ďalším rokom, ktorý som mu zveril. 

7 Neviete, ako sa vám v ten deň ukážem - či ako Otec, či ako Majster, či ako Sudca. 

8 Prekvapím ťa a preniknem do najhlbšieho vnútra tvojho srdca. 

9 V pravde vám hovorím, že Jehova, "Slovo" a Duch Svätý sú jeden Boh, Jediný, ktorý je počiatkom 

a koncom všetkých stvorených vecí, Alfou a Omegou všetkého, čo existuje. Budem k vám hovoriť ako 

Otec a učiť vás ako Majster. Moja neha zostúpi na tvoje telo a tvojho ducha. 

10 Mária, vaša univerzálna Matka, žije vo mne a dáva najnežnejšie pohladenie svojim milovaným 

stvoreniam. Bola vo vašich srdciach, aby v nich zanechala svoj pokoj a prípravu svätyne. Mária bdie nad 

svetom a rozprestiera nad ním krídla ako škovránok, aby ho strážila od pólu k pólu. 

11 Od celého stvorenia prijímam poctu, ktorá mi prichádza ako vďakyvzdanie. 

12 Môj prenikavý pohľad rozoznáva srdce muža a ženy od detstva až po starobu. Zjavujem sa 

neviditeľne v národoch, v provinciách, v rôznych cirkvách a medzi beztelesnými bytosťami, ktoré stále 

obývajú zem. A moja duchovná prítomnosť spôsobuje, že sa ľudia chvejú, pretože nevedia, čo ľudstvo 

čaká v budúcnosti. 

13 Teraz sa dotknem človeka v jeho slobode vôle. On chce konať svoju vôľu, ale všetko sa stane 

podľa mojej vôle. 

14 Rozvoj sa týka všetkých duší a vďaka cnosti a intuícii, ktoré rozvíjajú, sa k nim dostane toto 

svetlo. 

15 Pochopíte, že na svete nie je mier, že je hlad a smäd, núdza a bieda. Ale pýtam sa vás: Prečo? 

16 Zmizlo bohatstvo požehnania, ktoré som vložil do tejto zeme? Zmenil sa poriadok a zákony 

vesmíru? Kráľovská hviezda už nedáva svetlo a život? Už nie je voda v prameňoch, úrodnosť na poliach a 

ovocie na stromoch? Nemáte v mozgu svetlo poznania a v srdci city? Nezostala v tvojom duchu ani stopa 

sily, takže už nemôžeš pozdvihnúť svoju tvár ku mne? Prečo sa teda správate ako nepriatelia, keď ste 

všetci vyšli odo mňa? 

17 Aj božský Duch plače, ale teraz moje slzy nebudú padať na svet, odpúšťam mu. Padnú na môj 

božský plášť. 

18 Vezmite si odo mňa kukuričný klas, je to pšenica lásky, mieru a dobrej vôle. Pestujte ho a 

pripravte si z neho chlieb, ktorý bude živiť vašu dušu. 

19 V ruke mám meč, ale nie je to vražedná zbraň: je to pravda. Kto chce byť vojakom pravdy, nech ju 

vezme do pravej ruky a s jej svetlom zvíťazí vo všetkých bitkách. 

20 Duch ľudí napreduje pri hľadaní učenia, ktoré vám v tomto čase dávam. Pútnici už začínajú 

prichádzať. 

21 Musíte byť bdelí, lebo učenci vás budú skúšať. Nebuďte malomyseľní, pretože ste bezvýznamní, 

pretože to, čo bolo skryté alebo čo nemohli pochopiť učenci, ktorí si mysleli, že sú veľkí, bolo vždy 

odhalené pokorným. 

22 Spojte sa, aby sa Červené more otvorilo, keď vás budú prenasledovať, a nechalo vás prejsť. Vy 

však musíte plniť môj zákon lásky, ó, ľudia! Chceš moje odpustenie? Aj ja chcem, aby ste odpustili svojim 

blížnym. 

23 Zverili ste mi svojich mŕtvych a ja vám hovorím: vaši mŕtvi žijú vo mne. Dali ste mi svoju lásku, 

ale prosím vás, aby ste ju prejavovali ako milosrdenstvo svojim blížnym. 
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24 Ľudstvo, lúče slnka sa už blížia a osvetľujú tvár vášho sveta, aby vám svojím svetlom oznámili, že 

nad vami svitá nový deň ako vzácne obdobie, aby ste v ňom mohli pracovať na svojom pokroku a 

dosiahnuť skutočný mier, ako sa patrí ľuďom dobrej vôle. 

25 Počúvajte svojho Otca, odpočiňte si na chvíľu, ľudia túlavých duší. Blahoslavený je ten, kto 

počúva moje slovo, miluje ho a verí vň, lebo je dieťaťom hodným Otca, pretože usilovne zachováva moje 

zákony a učenie, aby ich nasledoval skutkami lásky. 

26 V tejto chvíli všetci pozorne počúvate moje slová, žiadne zbytočné myšlienky nerušia vaše 

myslenie. Niektorí počúvajú s nadšením, iní s výčitkami svedomia, ďalší visia na každom mojom výroku. 

27 Ľudstvo, ktoré v tejto chvíli reprezentuje toto zhromaždenie, má za sebou rok, ktorý bol ako tieň 

bolesti pre tých, ktorí plakali, ako priateľská ruka pre tých, ktorí prijali jej priazeň - sekundu pre večnosť 

vášho ducha. Ale čas ide svojou cestou, lebo čas som ja, ktorý som bol a budem so všetkými svojimi 

deťmi navždy. 

28 V tento deň nastane chvíľa, keď každá duša pocíti moju božskú prítomnosť vo svojom duchu, a 

čím väčšiu úlohu si so sebou nesie, tým silnejší hlas k nej v jej vnútri prehovorí. 

29 Rok 1945 so sebou priniesol posledné tiene vojny. Srp pokosil tisíce existencií a tisíce duší sa 

vrátilo do duchovného domova*. Veda ohromila svet a svojimi ničivými zbraňami rozochvela zem. Víťazi 

sa stali sudcami a katmi porazených. Bolesť, bieda a hlad sa šírili a zanechávali za sebou vdovy, siroty a 

chlad. Pohromy putujú od národa k národu a dokonca aj prírodné sily nechávajú zaznieť svoj hlas 

spravodlivosti a rozhorčenia nad toľkým zlom. Pole deštrukcie, smrti a ničenia je stopou, ktorú na tvári 

planéty zanechal človek, ktorý si hovorí civilizovaný. To je úroda, ktorú mi ponúka toto ľudstvo. Ale 

pýtam sa vás: Je táto úroda hodná toho, aby prišla do mojich sýpok? Zaslúži si ovocie vašej zloby, aby ho 

váš Otec prijal? Veru, hovorím vám, že tento strom je všetko iné, len nie ten, ktorý by ste mohli zasadiť, 

keby ste poslúchli Božie prikázanie, ktoré vám hovorí, aby ste sa navzájom milovali. 
* Španielske "valle" doslova znamená údolie a často znamená: mimo, (duchovný) svet, životný priestor, domov 

(zem), doma. 

30 Ľudia sú voči svojim blížnym tvrdí a neústupní ako za Mojžišových čias, keď bolo zvykom 

oplácať úder protiúderom. Dnes vám hovorím, že ak takto chápete spravodlivosť, bude sa vám merať 

rovnakým metrom, akým meriate svojich blížnych. 

31 Ale ja vám odpúšťam, žehnám vám a dávam vám čas, aby ste s láskou pestovali požehnané 

semeno môjho učenia. Som veľký bojovník. Kto sa ponáhľa stať vojakom tejto veci? Vediem vojnu s 

pomocou mieru. A ja ničím zlo mečom dobra. 

32 Každý, kto sa v tichých hodinách svojho života rozhodne nasledovať ma na ceste dobra, je mojím 

vojakom a ja mu dávam do rúk meč, aby mohol bojovať a zvíťaziť. Týmto mečom je pravda, proti ktorej 

nebude nepriateľa, ktorý by odolal jej svetlu. 

33 Je to deň radosti, milovaný Izrael, pretože Večný je s vami, aby vás naučil milovať a odpúšťať si 

navzájom. Dal som vám svoje učenie a prišiel som k vám plný radosti, ale aj som trpel, lebo ste na mňa na 

chvíľu zabudli. 

34 Prijmite môj pokoj. Ešte raz vám žehnám a odpúšťam. Vaše srdcia sa mi vrhli k nohám ako obeta, 

ako spaľovaná obeta, ako volanie po pokoji a odpustení pre celý svet. Učenie Majstra opäť zahorelo vo 

vašich mysliach a dušiach ako svetelná pochodeň. 

35 Je to čas boja svetla proti temnote, ktorý zastihne národy zeme nepripravené - čas navštívenia a 

zmierenia, čas očistenia a spravodlivosti. Vidím všetky národy v zmätku. Všetky sekty a náboženské 

spoločenstvá sú rozdelené. Ale teraz je čas, keď vám opäť predkladám Knihu pravdy. 

36 Hovoríte, že prichádza nový rok, ale ja vám hovorím: Duch nepodlieha času. Čas je podriadený 

večnosti a Duchu. 

37 Blahoslavený, kto počul moje slovo a miluje ho, kto rozumie mojim výrokom a starostlivo si 

uchováva v srdci spomienku na to, čo videl a počul. 

38 Počúvajú ma veriaci aj neveriaci. Aj tí, čo ma milujú, aj tí, čo sa mi rúhajú, počúvajú moje slovo. 

Prebudení i spiaci, usilovní i leniví, oduševnení i zhmotnení, tí všetci počúvajú v mojich domoch 

modlitby, ktoré sú chrámom Ducha Svätého, chrámom bez hmotných oltárov, chrámom bez ľudských 

márností. 
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39 Ako dlho ste blúdili, ľudia! Ako často ste zablúdili! Koľko ste toho hľadali! Koľko vecí ste už 

preskúmali! Vzlietli ste veľmi vysoko a spadli do priepasti. 

40 A predsa je tu Jehova, Večný, Neznámy, Zabudnutý, ktorý sa pýta ľudu: Ste už unavení? Zastavíte 

sa teraz na ceste hriechu? Ešte nie ste dostatočne sklamaní? Chceš byť stále veľký na tomto svete? 

Neviete, že veľkosť spočíva v pokore? 

41 Ja som Otec a ja som darca. Ja som ten, ktorý povedal človeku na všetky časy: "Proste a bude vám 

dané." Tu je moja ruka, v nej žezlo spravodlivosti, zlatý klas a meč svetla. Vezmite si, čo chcete, na dne 

pohára stále zostávajú najhoršie kvasnice. Nový rok je však aj prísľubom pokoja. 

42 Chcete, aby k vám prišlo nebeské kráľovstvo, ako som vám sľúbil? Moja vôľa je tvoja! 

43 Odpúšťam ti, hriešne ľudstvo, pretože som milujúci Otec. Vezmite zlatý klas a pestujte túto 

pšenicu. Stonásobne ju rozmnožte a osviežte svojho ducha vo svojej žatve. Je to pšenica lásky, harmónie, 

bratstva, mieru a dobrej vôle. Noste ho v sebe! Upeč si z tejto pšenice každodenný chlieb a daj ho svojmu 

bratovi. Je to pšenica odpustenia, lásky, priateľstva. 

Rozumiete mi, ľudia? 

44 V tento deň odťahujem závoj z budúcnosti a pripravujem vás. Pozrite sa, ako veľké zástupy a 

vlaky ľudí postupujú pri hľadaní tohto ľudu, ako légie prúdia v túžbe po tomto svetle. Pútnici klopú na 

vaše dvere. Prebuďte sa, ľudia! Vedec sa ponáhľa, aby vás preskúmal, aby sa vás opýtal. 

45 Rešpektovali ste moje tajomstvá a prenikli ste do nich len vtedy, keď som vás zavolal. Poznáš ma, 

nakoľko som ti to dovolil, a postupne sa mi čoraz viac približuješ. 

46 V tomto čase patríte k mojim vyvoleným. Niektorí z vás boli povolaní v detstve, iní v mladosti, 

niektorí až v starobe, ale každému bola zverená úloha s ohľadom na to, koľko času ešte bude žiť na zemi. 

47 Nebolo duše, ktorá by za mnou neprišla a nezverila sa mi s nejakou starosťou. Zdalo sa ti, že 

bolesť, s ktorou si prišiel, bola prekážkou v tvojom živote, ale potom si si uvedomil, že to bol len krok, 

ktorý ťa priblížil ku mne. Potom si požehnal túto skúšku, cez ktorú sa do tvojho ducha dostalo oveľa viac 

radosti. 

48 Dobre robíš, že žehnáš túto bolesť, ktorá ťa ku mne priblížila, lebo vďaka nej si sa naučil hľadať 

ma a prosiť ma. Neskôr ste sa naučili modliť a napokon plniť duchovnú úlohu, aby ste praktizovali moje 

učenie o láske a milosrdenstve voči svojim bratom. 

49 Odvtedy sa vo vašom živote stal zázrak, lebo hoci jete ten istý chlieb ako predtým, už vám nechutí 

horký, ale sladký a príjemný; ťažkosti, s ktorými ste sa stretli na ceste a kvôli ktorým ste sa rúhali alebo 

strácali vieru, vás už neznepokojujú, pretože ich už nepovažujete za neprekonateľné, a dokonca ani telesné 

utrpenie, ktoré vás kedysi zrážalo na kolená, vás už nezneisťuje. 

50 Je to sila viery, je to účinok oduševnenia a obnovy. 

51 V minulosti vás mnohé duchovné dojmy obišli bez povšimnutia, pretože ste hľadali len 

uspokojenie svojich zmyslov, a zmyslové dojmy majú často tendenciu zhmotňovať dušu. Teraz začínate 

objavovať nový život, začínate objavovať podstatu, krásu, zmysel a pravdu všetkého, čo vás obklopuje. 

52 Keď počúvate moje učenie, vaše myslenie sa stáva veľkorysejšie, meníte svoje staré spôsoby 

uctievania a zlepšujete svoj život. Už ste prestali tak naliehavo prosiť, ako ste to robili predtým, a učíte sa 

modliť a cítiť, čo mi v modlitbe hovoríte. Keď ste mi teda povedali: "Pane, nech sa mi stane tvoja vôľa", 

dôvodom bolo, že ste pochopili význam svojich slov a pripravili ste sa prijať odo mňa len to, čo určím. V 

dave poslucháčov sa však vždy nájdu aj "poslední", pretože na tieto miesta stretnutia neustále prichádzajú 

nové srdcia túžiace po vode života. Musím k nim hovoriť iným spôsobom, aby mi rozumeli a zároveň sa 

cítili pochopení. 

53 Pamätajte, že každého z vás som prijal rovnako, keď sem prvýkrát prišiel počúvať Moje slovo. 

Niektorým nehovorím o duchovnom poslaní, pretože by mi nerozumeli, ale hovorím im o bremene 

utrpenia, ktoré nesú v živote a pod ktorého ťarchou sa cítia utláčaní a deprimovaní. Učím ich, ako vyriešiť 

ťažké skúšky, s ktorými sa stretli v rodine i mimo nej. Utešujem ich v ich utrpení, udeľujem im hojivý 

balzam, ktorý im navracia zdravie, povzbudzujem ich a napĺňam nádejou. 

54 Vtedy chorý cíti, že pohľad z neba vie o jeho bolesti a že tento pohľad je pohľadom jeho Otca, 

ktorý ho oslobodí od bremena utrpenia, ktoré so sebou nesie. Srdce, ktoré na zemi nepoznalo nehu, 
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porozumenie ani dobrú vôľu, sa zrazu cíti byť obklopené láskou môjho Slova. Miluje nekonečnou láskou a 

cíti, ako sa jej bolesť, tak dlho zadržiavaná, prelieva v prúdoch. 

55 Osamelý alebo nepochopený človek i človek, ktorý sa stal otrokom vášní alebo nerestí, opustená 

žena i mladé dievča, ktoré sa bojí čeliť životu, otec alebo matka rodiny, ktorí predo mňa predstupujú so 

všetkými svojimi problémami, i sirota, ktorá nemá na svete prístrešie - všetkých ich počujem a ich srdcia 

opracúvam jemným dlátom svojho Slova. 

56 Viem, že keď sa zaoberám všetkým, čo ju ťaží, nech je to akokoľvek ľudské alebo materiálne, 

zaoberám sa jej dušou, pretože tým ju oslobodzujem od jej bremena, pretože tým jej pripravujem cestu, po 

ktorej musí ísť neskôr, a pretože tým v nej zapaľujem lampu viery. 

57 V týchto chvíľach na vás prúdi môj zdroj lásky, ktorý vám odpúšťa a požehnáva vás. 

58 V tento deň vás všetkých prijímam, aby ste počúvali moje slovo a občerstvili sa ním. 

59 Ak sú medzi týmito zástupmi pokrytci a farizeji, úžerníci, zlodeji hmotných dobier, ba aj 

morálnych dobier, ako je česť, alebo duchovných dobier, ako je viera a pokoj, všetkých vás pohladím, 

akoby ste boli bez poškvrny, lebo ja som váš Otec, ktorý túži po vašej obnove a po vašej láske. 

60 Práve na tých najzabudnutejších a najvzdialenejších od zákona opakovane dokazujem moc svojho 

Slova. Preto som k vám v tomto čase podrobne prehovoril - s poučením plným láskyplnej spravodlivosti a 

nekonečne múdreho učenia, aby som vás zachránil pred priepasťou a vyviedol na vrchol. Lebo priepasti sú 

plné temnoty a tam nikdy nemôžeš poznať pravdu. Vrcholy sú naopak prežiarené svetlom múdrosti, lásky 

a spravodlivosti. 

61 Návštevy spravodlivosti a pokarhania sú určené tvrdohlavým, nerozumným a tým, ktorí zotrvávajú 

v zlom. Ale viem, kedy stačí slovo lásky, aby sa obrátili. 

62 Toto zhromaždenie je neustále zasahované týmito dvoma spôsobmi. Láska stačí na to, aby viedla 

duševne* a fyzicky poslušných ľudí, zatiaľ čo tí, ktorí nie sú vnímaví na lásku, potrebujú bolesť, aby sa 

vrátili k umiernenosti a poriadku. 
* To, čo bolo uvedené v druhej poznámke pod čiarou v bode 143.7, platí analogicky aj pre prídavné mená 

duchovný a psychický. Hoci sa tieto dva pojmy často do značnej miery prekrývajú, upustilo sa od dvojitého 

označenia "duchovný - duševný", ako aj od modernejšieho "psychický" namiesto "duchovný". 

63 Pomaly a krok za krokom, tak ako sa im objavuje obnova, prechádzajú z radov tých, ktorí sa 

očisťujú prostredníctvom bolesti, do radov tých, ktorí sa povznášajú prostredníctvom oduševnenia. 

64 Všetci ma počujete a všetci mlčíte. Kniha vášho svedomia leží otvorená pred vaším duchom, pred 

vašou mysľou. Ukazuje vám pravú cestu a umožňuje vám spoznať cestu, ktorú ste si dobrovoľne vybrali. 

V tejto chvíli však duch publika ožil, aby si vypočul aj posledné moje slová. 

65 Tu, tvárou v tvár tomuto slovu, niet človeka, ktorý by sa netriasol vo vnútri a navonok svojej 

bytosti, teda v duchu a v tele. Kým ma tu počúva, premýšľa o živote, o smrti, o Božej spravodlivosti, o 

večnosti, o duchovnom živote, o dobre a zle. 

66 Keď počuje môj hlas, cíti v sebe prítomnosť svojho ducha a spomína si, odkiaľ prišiel. 

67 Za ten krátky čas, čo ma počúva, sa cíti v jednote so všetkými svojimi blížnymi a v hĺbke svojej 

bytosti ich spoznáva ako svojich skutočných bratov a sestry, ako bratov a sestry v duchovnej večnosti, 

ktorí sú mu ešte bližší ako tí, ktorí sú len podľa tela, lebo to je na zemi len dočasne. 

68 Neexistuje muž alebo žena, ktorí by sa necítili mnou rozpoznaní, keď ma počujú. Preto sa nikto 

neodváži predo mnou skrývať alebo zahmlievať svoje škvrny. A ja im to dávam na vedomie, ale bez toho, 

aby som niekoho verejne odhalil, pretože som sudca, ktorý nikdy neodhaľuje. Hovorím vám, že medzi 

vami odhaľujem cudzoložstvá, detstvo, zlodejstvo, neresti a neduhy, ktoré sú ako malomocenstvo na duši 

tých, čo zhrešili. Ale nedokazujem vám pravdivosť svojho slova len tým, že vám ukazujem, že môžem 

odhaliť priestupky vášho srdca. Chcem vám tiež dokázať silu svojho učenia tým, že vám dám zbrane na 

porazenie zla a pokušení, naučím vás, ako dosiahnuť obnovu, a prebudím vo vás túžbu po dobrom, 

vznešenom a čistom a absolútny odpor voči všetkému nízkemu, falošnému a škodlivému pre dušu. 

69 Vy, muži a ženy, z ktorých tvorím svoj nový ľud, vy milované zástupy, ktoré v tejto požehnanej 

hodine v tichu plačete, odpočívajte so mnou, cíťte, ako na vás zostupuje moje odpustenie, očisťuje vás od 

vašich škvŕn a oslobodzuje vás od vašich bremien, aby ste mohli začať novú existenciu. 
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70 Buďte pokojní, vidím úprimnú ľútosť u tých, ktorí si uvedomili závažnosť svojich previnení a ktorí 

ma v tých chvíľach s rozorvaným srdcom prosia, aby som im odpustil; aby som ich nedonútil zaplatiť za 

ich previnenia tým istým metrom, ktorým merali vo svete, a ktorí ma napokon prosia, aby som im dal 

príležitosť dokázať mi svoju ľútosť. Ako by som nemal poznať toho, kto plače s pravou ľútosťou, a ako by 

som mu mohol odoprieť tú príležitosť, o ktorú ma s takou bolesťou prosí. Podobne poznám aj tých, ktorí 

klamú sami seba falošným pokáním, ale nie mňa, lebo vidím ďalej ako vy. Týchto budem podrobovať 

skúškam tak dlho, ako to bude potrebné na ich úplné prebudenie k volaniu ich svedomia. 

71 Cíťte teraz všetci moje pohladenie, moju lásku a môj pokoj, pretože ste prišli na duchovnú hostinu 

do domu Majstra a je správne, aby ste si všetci vychutnali pokrm Otcovho odpustenia a lásky. 

72 Môj plášť lásky sa rozprestiera nad vesmírom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 146  
1 Učeníci, pohladil som vás po čele a rozptýlil váš hlboký smútok a vy ste ku mne pozdvihli oči a 

povedali ste mi: "Bol si tu, Pane?" 

2 Musíte svoju pozornosť sústrediť na Moje Slovo, lebo keď ma naozaj počúvajú, otváram Svoju 

pokladnicu a vylievam Svoju múdrosť na Svojich učeníkov. Pýtaš sa ma: "Čím je spôsobená tvoja taká 

veľká trpezlivosť a tvoja taká veľká božská láska?" A ja vám odpovedám: Mnohí z vás sú rodičmi na zemi 

a všetci ste boli deťmi. Ktorý otec želal svojmu dieťaťu bolesť, aj keď od neho dostal najťažšiu urážku, 

najkrutejší nevďak? V srdci toho otca sa vytvorila hlboká rana, prenikla ho bolesť a niekedy mu dokonca 

hnev zatemnil myseľ, ale stačilo slovo pokánia od toho dieťaťa alebo skutok pokory, aby ho opäť pritisol k 

srdcu. Keď to robíte ako ľudia, prečo sa čudujete, že vás dokonale milujem a odpúšťam? 

3 Stvoril som vás, aby ste sa cítili milovaní. Potrebuješ ma rovnako ako ja teba. Kto hovorí, že ťa 

nepotrebujem, nehovorí pravdu. Keby to tak bolo, nebol by som ťa stvoril a nebol by som sa stal 

človekom, aby som ťa zachránil tou obetou, ktorá bola veľkým dôkazom lásky; bol by som ťa nechal 

zahynúť. Musíte si však uvedomiť, že ak sa živíte mojou láskou, je to práve to, že to isté ponúkate svojmu 

Otcovi, lebo vám stále opakujem: "Žíznim, žíznim po vašej láske." 

4 Ako by si nemal byť neprítomný a ako by som nemal pociťovať tvoju neprítomnosť, keďže si 

súčasťou môjho Ducha? Chápete, prečo vás žiadam, aby ste pochopili Moje slovo a dokonca aj spôsob, 

akým som prišiel? - Aby ste sa nečudovali, že sa zjavujem prostredníctvom hriešnych tiel. Tvoj hriech 

nemôže byť prekážkou pre moju lásku. Prišiel som vás očistiť, aby som vás priblížil k sebe. Niektorí to 

pochopili, iní nie. Preto medzi zástupmi mužov a žien, ktorí ma v tomto čase počuli, sú takí, ktorí hlasno 

hlásali, že som sa vrátil k ľuďom, ako aj takí, ktorí hovorili, že to nie je možné. 

5 Moja prítomnosť sa od vás nikdy neodstránila. Je to moje slovo, ktoré na vás vylievam, aby som 

splnil svoj sľub. Z tohto Slova vyžaruje moja láska a moje svetlo. V súčasnosti vás učím, ale keď príde rok 

1950, ktorý má byť podľa Mojej Vôle posledným rokom tohto prejavu, ukončím túto formu prejavu bez 

toho, aby sa Môj Duch od vás oddelil. 

6 Len niektoré srdcia budú na tento čas pripravené. 

7 Čakal som v druhej ére, kým sa svet obráti, a až potom som odišiel? Odišiel som uprostred 

posmechu, opovrhnutia, krutosti a pochybností. Vedel som, že moja smrť je potrebná, aby svet ožil. V 

tomto čase budem znova odchádzať vo chvíľach vášho zmätku, zdesenia a pochybností. Ale moje Slovo, 

ktoré som odkázal ľudstvu ako svedectvo lásky, ešte raz otriaslo svetom. 

8 Nastane vojna ideí, vierovyznaní, náboženstiev, doktrín, filozofií, teórií a vied a moje meno a moje 

učenie bude na každom kroku. O mojom návrate sa bude diskutovať a súdiť a potom povstanú veľkí 

veriaci a budú hlásať, že Kristus je opäť medzi ľuďmi. Vtedy budem tieto srdcia povzbudzovať od 

nekonečna a budem robiť zázraky na ich cestách, aby som posilnil ich vieru. 

9 Ľudstvo si dnes pripomína deň, keď niekoľko mudrcov z Východu prišlo k betlehemským jasliam, 

aby sa poklonili Božskému Dieťaťu. Dnes sa ma niektoré srdcia pýtajú: "Pane, je pravda, že tí mocní a 

múdri páni sa pred tebou sklonili a uznali tvoje božstvo?" 

10 Áno, deti moje, bola to veda, moc a bohatstvo, ktoré prišli a pokľakli predo mnou. 

11 Boli tam aj pastieri, ich ženy a deti so svojimi skromnými, zdravými a jednoduchými darmi, 

ktorými prijali a privítali Spasiteľa sveta a Máriu ako symbol nebeskej nehy. Predstavovali pokoru, 

nevinnosť, jednoduchosť. Ale tí, ktorí mali vo svojich pergamenových zvitkoch proroctvá a zasľúbenia, 

ktoré hovorili o Mesiášovi, spali pokojne a ani netušili, kto prišiel na svet. 

12 Niekedy pochybujete o tom, čo vám hovorí história zapísaná mojimi apoštolmi, pretože môj život 

bol obklopený mnohými falošnými legendami. Teraz vám hovorím, že to, čo napísali, bola pravda, a 

navyše to bolo absolútne nevyhnutné pre vašu spásu. To všetko teraz potvrdzujem, ale to, čo vytvorila 

ľudská fantázia, bude v tomto čase navždy zničené pravdou môjho Slova. Obyčajní ľudia prichádzajú k 

môjmu slovu a prinášajú vo svojich srdciach dar pokory a skromnosti. Neskôr sa váš vedecký svet, bohatí 

a mocní sklonia pred mojou neviditeľnou prítomnosťou. 

13 Hoci som sa s vami stretol viac materializovaný ako v minulosti, vývoj dosiahnutý 

prostredníctvom ducha umožní ľudstvu pochopiť môj nový duchovný prejav. Nech sa človek domnieva, 
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že je od môjho Božstva akokoľvek vzdialený, hľa, je od neho len na krok. Niektorí tvrdia, že neexistujem. 

Ale nenechajte sa tým ohromiť. Títo ľudia takto hovoria, pretože si o mne vytvorili nereálne predstavy. 

Keď ich v tomto smere sklamala ich veda a ja som nebol tam, kde si mysleli, že som, odmietli ma. Ale aká 

veľká je ich túžba vedieť, či naozaj existujem. 

14 Človek ešte neobjavil sám seba, musí sa ešte duchovne spoznať, aby dostal riešenie mnohých 

mätúcich hádaniek a odpoveď na mnohé otázky. Teraz je čas, keď môže a mal by nájsť, objaviť a spoznať 

sám seba. Keď sa to stane - s akou jasnosťou potom pocíti moju prítomnosť! 

15 Dovolil som vám na krátky čas vstúpiť do kontaktu s bytosťami zo záhrobia, čo som v Druhej ére 

neschvaľoval, pretože ste na to vtedy neboli pripravení, ani oni, ani vy. Tieto dvere som otvoril v tomto 

čase a prostredníctvom nich uskutočňujem oznámenia svojich prorokov a niektoré svoje zasľúbenia. V 

roku 1866 sa vám otvorili tieto neviditeľné dvere a tiež orgán mysle vyvolených, aby ste mohli oznámiť 

posolstvo, ktoré Duchovia Svetla prinesú ľuďom. Pred týmto rokom sa v národoch a ľuďoch zeme 

prejavili duchovia, ktorí boli predobrazom môjho príchodu. 

16 Vynaložili ste veľké úsilie vo vede a hlboko ste zaspali, pokiaľ ide o duchovno. Ja som vás však 

prišiel učiť božskej vede, ktorej koreňom je láska a z ktorej vyžaruje milosrdenstvo, múdrosť a bratstvo. 

Vaša veda zblížila národy, prekonala čas a vzdialenosť, je plodom porozumenia. Čo je teda zvláštne na 

tom, že sa svety približujú prostredníctvom mysle a že sa prostredníctvom nej získava večnosť? Každý, 

kto má túžbu ísť touto cestou, nech si oblieka srdce úctou, bdie, modlí sa a je poslušný volaniu svojho 

svedomia. 

17 Povedal som vám, že váš kontakt s duchovným svetom v tejto hmotnej a hmatateľnej podobe bude 

krátky, pretože v roku 1950 sa táto lekcia a skúsenosť skončí. Ak ju však správne využijete, prinesie vám 

nespočetné ovocie, medzi ktoré patrí aj to, že sa pripravíte na rozhovor medzi duchmi, na priamu 

komunikáciu bez toho, aby ste potrebovali podporu, ktorú som dočasne umožnil vašej mysli. Potom vás k 

sebe bude priťahovať len láska. 

18 Učím vás v tejto forme, aby ste sa nestali obeťami zmätených vied, nového fanatizmu alebo 

povier. Preto vám v Druhej ére nebolo dovolené poznať takéto učenie podané v tejto forme, pretože by ste 

nepochopili jeho duchovný obsah. Kristus vám to zasľúbil a Eliáš to v tomto čase naplnil. Aj po roku 1950 

sa budú duchovné bytosti naďalej materiálne prejavovať vo svete. To poslúži na to, aby mnohí 

pochybovači uverili a aby sa mnohé duchovné bytosti prebudili. Ale títo ľudia by mali byť poslušní a 

dovoliť, aby sa tento druh prejavu skončil v určenom čase. Neskôr sa títo učeníci vydajú k národom a 

pevnou rukou vykorenia všetku burinu, ktorá vyrástla medzi ľuďmi, aby zostalo len svetlo skúsenosti ako 

úrodná pšenica. Po znesvätení svätého prídu tí, ktorí učia úcte k tomu, čo je čisté. A potom, keď v srdciach 

ľudí zavládne oduševnenie, budú cítiť, ako sa ich myseľ dvíha do iných svetov, a budú cítiť, ako tieto 

svety vstupujú do ich sŕdc. Vtedy ľudia dosiahnu duchovné povznesenie, ktoré im umožní pocítiť 

prítomnosť nebeského kráľovstva v ich srdciach. 

19 Puto lásky, ktorým ste boli spojení na zemi, bude ešte tesnejšie s tými, ktorí sa k vám duchovne 

pridajú vo večnosti. Tak vznikne univerzálna rodina, v ktorej už nebudú žiadne rozdiely. 

20 Mali ste medzi sebou aj prejavy zmätených bytostí, ktoré žijú v temnote. Prišli dverami toho daru, 

ktorý som vám zveril. Ale kto by mohol považovať tieto prejavy za zlé alebo súdiť toto moje učenie za 

nečestné? Nemyslíte si, že tento dar slúži na konanie dobra nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi tými, ktorých 

duše sú zatemnené? 

21 Každý, kto toto učenie považuje za falošné, zle študoval Ježišove diela v druhej ére. Duchovný 

život je podobný hmotnému životu, ktorý má tiež svoje križovatky, návštevy a pokušenia ako tento život, 

ktorý žijete. Vždy, keď sa otvoria dvere na konanie dobra, ponáhľajú sa tam núdzni, ako sa to stalo s 

Ježišom v druhej ére a ako sa to deje s tými, ktorí dostali tento dar v tomto čase. Práve tam chcem vidieť 

vašu milosť. 

22 Dobrorečím vám, lebo keď k vám prichádzali posadnutí ľudia, nenazývali ste ich posadnutými 

diablom, ale videli ste v posadnutom odprosujúceho spolubrata a v tých, ktorí ho ovládajú, utrápených 

bratov a sestry, ktorí ho mátajú. 

23 V budúcnosti už nebude potrebné, aby tieto bytosti používali váš mozog na pochopenie reality. 

Bude im stačiť, ak prijmú vaše myšlienky do svojej mysle, aby uvideli svetlo. 
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24 Toto je už posledné obdobie, počas ktorého budem s vami v tejto podobe. Verte tomu a verte tiež, 

že sa nevrátim na tento svet, aby som materiálne zviditeľnil svoje slovo, a už vôbec nie, aby som sa stal 

človekom. 

25 Ozbrojte sa, lebo k vám prídu chýry od ľudí, ktorí tvrdia, že som sa vrátil, že Kristus prišiel na 

zem. Potom zostaneš verný a s 

Pevnosť hovorí: "Pán je v duchu so všetkými svojimi deťmi." Ak však spíte a neoduševňujete sa, budete 

popierať, že som odvolal Svoje slovo (vyslovené prostredníctvom ľudských nositeľov hlasu), a stanúc sa 

rúhačmi a neposlušnými, budete vzývať Môj lúč na zástupy ľudí a hovoriť im: "Prosme Toho, ktorý nám 

dal Svoje slovo, aby k nám naďalej hovoril. Ponúkajme mu piesne a chválospevy, aby nás počul." Ale 

veru vám hovorím: Môj lúč sa nevráti do ľudského orgánu chápania, lebo nebudem podporovať vašu 

hlúposť. Aké dôsledky by to malo? - Aby ťa slová zdanlivého svetla uvrhli do zmätku! Nechce to vaše 

srdce? Potom sa pripravte na túto skúšku a na vašu poslušnosť a pokoru zažiari svetlo môjho vnuknutia. 

26 Oznamujem vám, že čoskoro zavládne zmätok, ak sa zlúčenie týchto spoločenstiev do jedného 

spoločenstva neuskutoční do roku 1950, lebo sa nájdu takí, ktorí povedia, že Majster sa bude naďalej 

zjavovať, a potom beda tomuto ľudu! Ešte ste túto hrozbu nezvážili? Ešte stále sa vo vás neprebudil duch 

bratstva a jednoty a vy očakávate, že vás zjednotia udalosti. Ak to však očakávate, namiesto toho uvidíte 

mor, neporiadok, vojny a súdy prírodných síl, ktoré vypuknú, až už na svete nebude žiadne miesto pokoja 

- ani na povrchu zeme, ani v jej vnútri, ani na mori, ani na oblohe. 

27 Ľudia, v tento deň som začal svoje slovo plné láskavosti, ale potom sa stalo prísnym, pretože je 

potrebné varovať vás pred nebezpečenstvami a včas napraviť vaše chyby. Svoje učiteľské slovo však 

zakončím milými slovami. 

28 Učeníci, nezabúdajte, že v deň, keď si ľudia pripomínajú Kristovo narodenie, som vám ešte viac 

otvoril oči, aby ste ku mne prišli na ceste duchovnej oddanosti povinnostiam, pokore a poslušnosti. 

29 Dnes ste mi, podobne ako pastieri v tých časoch, neponúkli mlieko, med a chlieb ako dar lásky a 

radosti. Ani králi a učenci tohto času mi neprinesú kadidlo, zlato a myrhu. Všetci ku mne natiahnu svoje 

duše, aby som do nich vložil obetu lásky. 

30 V tejto chvíli k vám prostredníctvom ľudského orgánu chápania zostupujem vo svojom Slove, aby 

som vás privítal a povedal vám, že som vám navždy daroval svoje odpustenie. 

31 Očakávam v tebe nové semeno. Počúvajte ma, aby ste sa stali semenom svetla. 

32 Mnohí z vás chcú zomrieť, pretože sú na zemi unavení a bez ideálov. Je pravda, že smrť tela je pre 

dušu novým zrodením, ale telo, ktoré máte, slúži na vaše očistenie. Modlite sa a bdejte, a neoslabíte sa. Ja 

som v tebe. Keď hovoríte, že Kristova krv padla na ľudstvo, myslíte si, že je to len symbol alebo symbol? 

Čo by ste si mysleli, keby som vám povedal, že moja krv aj moje telo vám vytýčili cestu k naplneniu 

poslania, ktoré bolo zverené každému z vás? A ak môj Duch prúdi do každého z vás, prečo sa nepoznáte 

ako bratia a naopak, nenávidíte sa? Nikdy ste sa nezamysleli nad tým, že čokoľvek robíte svojim blížnym, 

robíte aj mne? 

33 Nehľadajte ďalej Ježišov ľudský pôvod, ten vám neodhalí dokonalosť môjho tela. Preniknite do 

veľkých zjavení, ktoré som vám dal vtedy i teraz, a pochopíte, čo vám teraz hovorím. 

34 Nesiahajte po knihách sveta, ktoré, aj keď hovoria o mne, neboli napísané pod božskou 

inšpiráciou. Pamätajte, že to, čo pochádza z ľudskej mysle, môže obsahovať chyby, ale to, čo prichádza z 

neba, vás nemôže oklamať. Chráňte moje zjavenia s väčšou horlivosťou, ako by ste chránili perly alebo 

diamanty. 

35 Ľudia vo svojich knihách tvrdia, že Ježiš bol u esénov, aby získal svoje vedomosti. Ale ten, ktorý 

vedel všetko a existoval ešte pred vznikom svetov, sa nemal čo učiť od ľudí. Božské sa od ľudského 

nemôže nič naučiť. Kdekoľvek som bol, bolo to preto, aby som učil. Môže byť na zemi niekto múdrejší 

ako Boh? Kristus prišiel od Otca, aby ľuďom priniesol božskú múdrosť. Či vám to váš Majster nedal 

najavo, keď vo veku dvanástich rokov ohromil vtedajších teológov, filozofov a učiteľov zákona? 

36 Niektorí pripisujú Ježišovi slabosti všetkých ľudí a s radosťou hádžu špinu, ktorú nosia vo svojich 

srdciach, na Človeka, ktorý je božský a bez chyby. Títo ma nepoznajú. Ak všetky zázraky prírody, o 

ktorých uvažujete, nie sú ničím iným ako hmotným stelesnením božských myšlienok - nemyslíte si, že 

Kristovo telo bolo zhmotnením vznešenej myšlienky lásky vášho Otca? Kristus vás teda miloval iba 
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duchom, nie telom. Moja pravda sa nikdy nedá sfalšovať, pretože obsahuje absolútne svetlo a 

neobmedzenú moc. 

37 V tejto chvíli odhaľujem prostredníctvom týchto jednoduchých a nevzdelaných myslí láskyplný a 

nezabudnuteľný zvuk Ježišových slov, ktoré nebolia. 

38 Ľudia sa odvážili bez úcty a bez lásky posudzovať život najvyšších bytostí, ktoré Boh poslal 

ľuďom, a ako základ svojej klamlivosti použili moje vlastné slovo. Keď som pri istej príležitosti nazval 

svojich učeníkov bratmi, nebolo to jediný raz a neboli to ani oni jediní, ktorých som tak nazval. Mária 

nosila vo svojom panenskom lone Ježišovo telo. Vyvolená Matka, najčistejšia Matka, ľalia bez poškvrny, 

bola stelesnením materinskej nehy, ktorá existuje v Božstve. Prečo by Ježiš, ktorý sa nazval Božím 

Synom, nenazval ľudí bratmi, keďže aj oni sú Božími deťmi? Kedy konečne dosiahnete potrebnú zrelosť 

mysle, ktorá vám umožní správne interpretovať význam božského a ľudského? Pochopte, že len tak zistíte, 

kde sú chyby a kde svieti pravda. 

39 Ľudia vám o Mne nemôžu povedať viac pravdy ako Ja, aj keď vám toto učenie dávam 

prostredníctvom ľudí. Uvažujte, že sú vo vytržení, keď skrze nich hovorím. Moje učenie bude ešte 

pochopené; jeho podstatu, ktorou je Zákon, bude ľudstvo chváliť. Predtým bude semeno kúkoľa zničené. 

Ale kedy nazveš všetkých ľudí bratmi? Kedy v nich uvidíte deti svojho Otca? Jediným osvedčením, ktoré 

vás môže priviesť do môjho lona, bude to, že ste dokázali byť Božími deťmi a bratmi svojich blížnych. 

40 Vy, ktorí sa tak veľmi staráte o svoj domov - prečo sa rovnako nestaráte o domov, ktorý musíte 

pripraviť pre svojho ducha vo večnosti? Vy, ktorí rozsvecujete svetlo vo svojom dome, aby ste neboli v 

tme - prečo nerozsvietite lampu svojho srdca, aby ste neprebývali v tme? 

41 Keď na to budete pripravení, budem podrobne a jasne hovoriť o troch "časoch" a siedmich etapách 

alebo epochách, aby ste si ich nemýlili. 

42 Hľa, tu je moje zjavujúce a jednoduché slovo. Pochopte ho a nechajte ho konať. 

43 Toto je chvíľa milosti, v ktorej sa svetlo môjho Ducha Svätého šíri po všetkých svetoch, svetlo, 

ktoré je božskou múdrosťou pre každé duchovné stvorenie. A vy, ktorí počúvate moje slovo a osviežujete 

sa múdrosťou Ducha pravdy, objavte v tom všetkom zmysel môjho učenia, pripravte sa naozaj, lebo 

musíte mnohých učiť môjmu zákonu. 

44 Môj zákon je cestou spravodlivosti a lásky, na ktorú opäť pozývam ľudí, aby spravovali rodiny a 

národy s láskou a spravodlivosťou, o ktorých vám hovorím. Pôvod a koniec všetkých stvorených vecí je 

založený na tomto zákone. Mojou vôľou je, aby všetky veci žili v harmónii a aby ste sa duchovne vyvíjali 

v tomto stvorení, tak ako sa vyvíjajú rôzne kráľovstvá prírody, aby ste dosiahli pokrok svojho ducha. 

45 Človek sa morálne a duchovne zastavil. Vytvoril si kult Boha a spôsob života, ktorý považuje za 

najlepší, a upadol do rutiny, ktorá nudí a unavuje jeho ducha a robí ho fanatickým v obradoch a 

ceremóniách, ktoré ohurovali jeho zmysly. Na druhej strane si uvedomme, na akom stupni vývoja sú 

kráľovstvá, ktoré tvoria hmotnú prírodu. Rozpoznajte ich poriadok, harmóniu a dokonalosť. 

46 Musíte pochopiť, že vy - obdarení duchom - ste Otcovým najmilším dielom vo stvorení, pretože do 

vás vložil duchovnú podstatu, duchovné vlastnosti a nesmrteľnosť. 

47 Pre dušu neexistuje smrť, smrť, ako ju chápete vy, to znamená, že prestáva existovať. Smrť tela 

nemôže byť smrťou alebo koncom duše. Práve vtedy otvára oči vyššiemu životu, zatiaľ čo jeho telesná 

schránka ich navždy zatvára vo vzťahu k svetu. Je to len prechodný moment na ceste, ktorá vedie k 

dokonalosti. Ak ste to ešte takto nepochopili, je to preto, že ešte stále veľmi milujete tento svet a cítite sa s 

ním úzko spätí. Trápi vás, že musíte opustiť tento domov, pretože sa považujete za vlastníkov toho, čo v 

ňom máte, a niektorí majú aj nejasnú predtuchu mojej božskej spravodlivosti a boja sa vstúpiť do 

duchovného sveta*. 
* Španielske "valle" doslova znamená údolie a často znamená: mimo, (duchovný) svet, životný priestor, domov 

(zem), doma. 

48 Ľudstvo až príliš milovalo tento svet - až príliš, pretože jeho láska bola nesprávna. Koľkí na nej z 

tohto dôvodu zahynuli! Koľko duší sa zhmotnilo z toho istého dôvodu! 

49 Až keď ste pocítili blízkosť smrti, keď ste boli ťažko chorí, keď ste trpeli, až vtedy ste si 

uvedomili, že ste len krok od záhrobia, od spravodlivosti, ktorej sa bojíte len v takýchto kritických 
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chvíľach, a vtedy ste zložili sľuby Otcovi a prisahali, že ho budete na zemi milovať, slúžiť mu a poslúchať 

ho. 

50 Bolesť vás očisťuje, bolesť je dlátom, ktoré formuje srdce človeka, aby dosiahlo duchovnosť. Aby 

vaša bolesť nebola neplodná, musí vás osvietiť pochodeň viery, aby ste sa duchovne pozdvihli a mali 

trpezlivosť v skúškach. 

51 Ty si to najlepšie ovocie, ktoré zo mňa, z univerzálneho stromu, vzišlo. Vždy plňte môj zákon 

lásky, aby som sa z vás mohol tešiť. 

52 Ak v živote vyprázdniš pohár horkosti kvôli svojim blížnym, vráť im ten istý pohár, ale plný 

medu. Tak ako Kristus, ktorý žal iba bolesť a horkosť medzi ľuďmi, ktorých tak veľmi miloval, a ktorý 

ešte keď visel na kríži a keď sa mu dav rúhal a ponúkal mu žlč a ocot, otvoril svoj bok ako prameň lásky, 

aby dal svoju krv deťom ako víno vzkriesenia a večného života. 

53 V druhom čase sa Majster na niekoľko hodín vzdialil od svojich učeníkov, a keď sa vrátil, všimol 

si, že sa medzi sebou rozprávajú. Potom sa ich spýtal: "Čo ste sa naučili z môjho učenia?" A jeden z nich 

odpovedal: "Učiteľ, keď nie si s nami, študujeme tvoje slová, ale nie vždy sa nám ich podarí pochopiť." 

Vtedy im Majster povedal: "Pozrite sa na more, aké je obrovské. Taký je aj Otcov zákon. Je to začiatok a 

koniec všetkých stvorených vecí, ale ja ti to dám pochopiť, pokiaľ je to moja vôľa." 

54 Ľudstvo v tejto tretej ére kráča po rôznych cestách a nenachádza pravdu. Posielam mu správy a 

znamenia, ale je slepý. Volanie prírodných síl a vojny nestačili na to, aby sme boli svedkami návratu 

Krista medzi ľudí. 

55 Som medzi niekoľkými, ktorí učia Moje posolstvo oduševnenia, ktoré človek spozná v tomto čase. 

A spomedzi tých, ktorí ma prišli počúvať, som si vybral nových učeníkov, ktorí budú poslami a 

vyslancami môjho diela vo svete. 

56 Preto vidíte, ako neúnavne a vytrvalo učím svoje poučenia, lebo vás chcem zanechať silné. Toto 

slovo musí byť počuť po celej zemi. 

57 Ak budete pracovať úprimne a s láskou, vykonáte dielo, ktoré vás urobí hodnými spolu so mnou, 

pretože ste pracovali v horlivej snahe zasiať do ľudí morálku, lásku a oduševnenie. 

58 Spôsobím, aby ľudia počúvali a uznávali tvoj príklad. Potom budú nasledujúce generácie 

neochvejne nasledovať vaše kroky. 

59 Aby ste dosiahli pokoj, plňte môj zákon, potom ho budete mať vo svojom duchu a hodina smrti 

tela, o ktorej neviete, kedy príde, vás stretne v pokoji. 

60 Dávajte si pozor, aby ste si neznečistili myseľ nečistými myšlienkami. Je tvorivá, a ak poskytnete 

útočisko zlému nápadu, bude to mať za následok, že vás stiahne na nižšie úrovne a vašu dušu zahalí 

temnota. 

61 Pozorne zachovávajte môj zákon, lebo som ho vložil do vášho vnútra. Viete, prečo som odstránil 

symboly materiálu? Pretože vy sami ste symbolom Otcovej lásky. 

62 Vždy, keď sa zúčastníte na mojom vyučovaní, buďte vnútorne pripravení, a keď dostanete lekciu, 

premýšľajte, ako ju využiť, pretože inak bude duchovné semeno vo vašich srdciach neplodné a vy nielenže 

nevyužijete božské semeno, ale nevyužijete ani svoj čas. 

63 Skôr než ma prídete počúvať, vnútorne sa zhromaždite, aby ste z mojich miest stretnutia 

neodchádzali s tými istými neduhmi, s ktorými ste sem prišli. Potom budete môcť s vnútorným 

uspokojením povedať, že ste vedeli, ako používať učenie svojho Majstra. 

64 Ak sa pri počúvaní nesústredíte a nebudete dbať na uplatňovanie môjho učenia, nikdy nebudete 

môcť vidieť ovocie, ktoré medzi vami môže priniesť moje slovo. Ak sa však budete snažiť uskutočňovať 

moje učenie, uplatňovať ho vo svojom konaní a žiť podľa neho, potom postupne uvidíte, ako sa dostanete 

z duchovnej stagnácie a budete napredovať na ceste rozvoja - na ceste, ktorá povedie vášho ducha krok za 

krokom k skutočnej veľkosti. 

65 Moje slovo hovorí o láske a táto láska sa má prejavovať v uplatňovaní bratstva, jednoty, rovnosti, 

harmónie a pokoja vo vašich životoch. Aby ste sa však mohli inšpirovať poslušnosťou voči môjmu slovu, 

musíte najprv veriť v pravdivosť môjho prejavu. 

66 Ak Mi neuveríte teraz, keď sa zjavujem prostredníctvom mysle týchto stvorení, čo sa stane, keď k 

vám budem hovoriť prostredníctvom ducha veľkých inšpirátorov budúcich vekov? 
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67 Všetci sa chcete zachrániť. Všetci chcete uniknúť odčineniu ducha a všetci snívate o tom, že 

spoznáte nebo. Napriek tomu vám hovorím, že úsilie, ktoré vynakladáte, aby ste to všetko dosiahli, je dosť 

malé a že často namiesto toho, aby ste hľadali spôsoby a prostriedky, ktoré by vám to mohli pomôcť 

dosiahnuť, utekáte pred tým istým. 

68 Veríte, že nebo je oblasť v nekonečne a že doň môžete vstúpiť prostredníctvom úprimného pokánia 

za svoje previnenia v hodine vašej fyzickej smrti, pretože veríte, že v tej chvíli nájdete odpustenie a budete 

mnou uvedení do nebeského kráľovstva. Tomu veríte. Na druhej strane vám hovorím, že nebo nie je 

konkrétne miesto, ani oblasť, ani domov. Nebo duše je jej vysoký citový svet a jej dokonalosť, stav 

čistoty. Na kom teda záleží, či vás pustím do neba - na mne, ktorý som vás vždy volal, alebo na vás, ktorí 

ste boli vždy hluchí? 

69 Už neobmedzuje nekonečné, božské. Neuvedomujete si, že nebo by už nebolo nekonečné, keby 

bolo - ako si myslíte - konkrétnym domovom, regiónom alebo konkrétnym miestom? Je čas, aby ste si 

duchovno predstavili vyšším spôsobom, aj keď vaša predstavivosť nemôže obsiahnuť celú realitu. Mala by 

sa mu však aspoň priblížiť. 

70 Vždy si uvedomujte, že duch, ktorý dosahuje vysoké stupne dobra, múdrosti, čistoty a lásky, je nad 

časom, bolesťou a vzdialenosťami. Nie je obmedzená na pobyt na jednom mieste, môže byť všade a môže 

nájsť najvyššie potešenie v tom, že všade existuje, cíti, chápe, miluje a je milovaná. 

71 Toto je nebo ducha! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 147  
1 Prijímam svoj ľud, vás, ktorí prichádzate ku mne v túžbe po dobrote môjho slova, aby som 

zmiernil bolesti života. Obdarúvam vás nehou, ktorú má moje Božské Srdce, a žehnám vám. 

2 Teraz je čas, keď na tejto planéte odovzdávam Svoje Slovo Pravdy v tejto podobe - v údolí bolesti, 

v ktorom vy, ó, ľudstvo, trpíte. 

3 Nad vaším ťažkým snom a súžením, ktorým prechádzate, sa opäť objavuje môj Zákon, ktorý vás 

chce prebudiť, aby osvietil zem podľa môjho prísľubu daného v druhej ére. 

4 Je napísané, že moje svetlo bude svietiť na svet, všetky duše sa obrátia, deti a starci budú 

prorokovať a ženy a muži budú mať duchovné videnia, keď ľudia dosiahnu veľký stupeň skazenosti. 

5 Uvedomte si, že ste už v časoch, keď sa rozšíril hriech Sodomy a Gomory, keď rodičia zle 

posudzujú deti a deti povstávajú proti rodičom. Práve vtedy ťa moje svetlo ožiari ako vznešený maják 

nádeje, ako žiarivé slnko budúcnosti. 

6 Sľúbil som vám, že môj lúč zostúpi a moje božské myšlienky sa stanú slovami, ktoré vás potešia a 

posilnia vo vašom súžení a opustenosti, keď sa traja z vás zídu v mene Otca. Som totiž božské "Slovo", 

ktoré milovalo a miluje ľudstvo pred smrťou na kríži i po nej. 

7 Svet je otrasený, pretože jeho myslenie je choré a ľudia vo svojej roztržitosti nevedia, či som 

Majster alebo nie. Ľudia znova a znova strácali rovnováhu medzi spravodlivosťou a pravdou, zachádzali 

do extrémov. Kedysi ste Boha uctievali vo všetkých možných hmotných podobách, ktoré ste mali pred 

očami: vo hviezdach, v živloch a v modlách, ktoré ste si zhotovili vlastnoručne. Dnešný človek sa cíti 

skvelo, vyzdvihuje svoju osobnosť a hanbí sa povedať "Boh". Dáva mu iné mená, aby neohrozil svoju 

domýšľavosť, aby nespadol z piedestálu svojho spoločenského postavenia. Preto ma nazývajú: Kozmická 

inteligencia, Architekt vesmíru. Ale ja som vás naučil, aby ste mi hovorili: "Otče náš", "Otče môj", ako 

som vás to naučil v druhom veku. Prečo si ľudia myslia, že ponižujú alebo znižujú svoju osobnosť, keď 

ma oslovujú "otče"? 

8 Majster sa vás pýta, milovaní učeníci: Čo je vaše na tomto svete? - Všetko, čo máte, vám dal Otec, 

aby ste to mohli používať, keď budete chodiť po zemi, kým vám bude biť srdce. Keďže váš duch 

pochádza z môjho božstva, keďže je dychom nebeského Otca, keďže je vtelením atómu môjho Ducha, 

keďže aj vaše telo bolo stvorené podľa mojich zákonov a ja som vám ho zveril ako nástroj vášho ducha, 

nič vám nepatrí, milované deti. Všetko stvorené patrí Otcovi a on vás urobil dočasnými vlastníkmi. 

Pamätajte, že váš hmotný život je len krok vo večnosti, je to len lúč svetla v nekonečne, a preto musíte byť 

pozorní k tomu, čo je večné, čo nikdy nezomiera, a to je duch. 

9 Pamätajte, že všetky krásy tohto sveta sú určené na to, aby zmizli a uvoľnili miesto iným. Ale tvoj 

duch bude žiť večne a hľadieť na Otca v celej jeho sláve - na Otca, z ktorého lona si vyšiel. Všetky 

stvorené veci sa musia vrátiť na miesto, odkiaľ prišli. 

10 Božia láska je nekonečná, a čím viac ju chcete zmenšiť, tým viac sa pred vami vzmáha a tým 

naliehavejšie sa vám zjavuje na ceste. Chceli ste Ho poľudštiť tým, že ste Ho hľadali v rôznych podobách, 

a uctievali ste Ho v kamennej svätyni, ktorú vytvorili ľudské ruky. Ale ja vám hovorím: Nehľadajte takého 

malého Boha. Hľadajte ho vo veľkosti jeho Ducha Svätého - vznešeného, božského, majestátneho, 

majiteľa všetkého, čo bolo, čo je a čo bude. 

11 Ak sa ešte stále v myšlienkach pýtate, či je možné, že lúč svetla Ježiša Nazaretského v súčasnosti 

osvecuje tento hriešny svet prostredníctvom svojho slova, tento hlas sa vás pýta: Kedy teda má prísť lekár, 

ak nie vtedy, keď je pacient nebezpečne chorý? Dnes sa svet zmieta vo svojej hlbokej bolesti, v dušiach je 

agónia a smrteľný chrapot. Preto je to správny čas, ktorý si Otec vybral, aby prostredníctvom tohto 

posolstva mieru a lásky osvietil a pozdvihol duše, aby sa naplnili proroctvá. 

12 Človek zabudol na svojho Stvoriteľa a chcel žiť len pre hmotu. Dnes prichádza Majster a hovorí 

vám: Naučte sa využívať schopnosti svojho ducha, aby Pán sveta a atómov, slávy nekonečna a toho, čo už 

vôbec nie je vnímateľné, bol aj Pánom vašich myšlienok, aby žiaril a odrážal sa vo vašom dome svetla a 

aby vás svetlo obklopovalo a osvetľovalo ako všetky hviezdy. 

13 Už sa nepýtajte, prečo som s vami. Nech sa môj božský duch chveje láskou ku všetkým tvorom. 

Pristúpte k tejto duchovnej hostine, ktorú vám v tomto čase dávam, k stolu, kde vás nežnosť mojich slov 
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pozýva, aby ste pevným krokom stúpali po ceste k pravému svetlu. Ponáhľajte sa, deti moje, pretože vám 

tento odkaz odovzdám už o niekoľko okamihov. 

14 Počujem nárek zomierajúceho a nárek matky vo chvíľach smútku a strachu. Môj Duch, ktorý je na 

každom mieste, v ľudskej existencii i mimo nej, im odpovedá: Nebojte sa, počujem vašu prosbu, som tu! 

15 Milovaní učeníci tretej éry, pozývam vás, aby ste žiarili so mnou, aby ste boli svetlom sveta a 

mojimi spolupracovníkmi v tejto božskej úlohe obrábať pole semien s oduševnením, so súcitom, s 

milosrdenstvom a s láskou, ako som vás to učil. Zalievajte toto semeno slzami súcitu, ktoré vylievate, keď 

cítite bolesť blížneho, a tiež slzami pokánia. Tešia sa z môjho božstva a majú vznešenú silu hlbokého 

pokánia a viery. Nežiadam vás, aby ste to robili krvou zo svojich žíl, pretože to pre mňa nemá žiadnu 

hodnotu. 

16 Človek ma vo svojej zaslepenosti hľadá na nesprávnych cestách, a ak neľudští moje božstvo, 

zbožšťuje svoje človečenstvo. Preto mu môj hlas hovorí: Je čas, aby si ma počul a pocítil v hĺbke svojho 

srdca. Pamätajte, že moja láska je vždy prítomná vo vašich súženiach a radostiach. Ale keď mi tvoje srdce 

chce povedať: "Cítil som ťa", umlčíš ho. Keď sa tvoj duch chce pozdvihnúť ku mne, zadržiavaš ho 

ťažkými reťazami svojho pozemského puta. 

17 Nezúfajte v skúškach. Neste svoj kríž odovzdane, ako som vás to naučil. Verte a pamätajte, že nič 

nezostane nepovšimnuté a že všetko, čo existuje, sa počíta, dokonca aj posledné zrnko piesku v mori a aj 

tá najvzdialenejšia hviezda. Počítali sa aj moje slová v kázni na vrchu, údery kladivom, ktoré mi prebodli 

ruky a nohy, keď ma pribíjali na mučiace drevo, tŕne koruny, ktoré mi ľudstvo vtlačilo na božské chrámy, 

a moje posledné slová na kríži. 

18 Nikdy sa necíťte opustení a neberte svoj život nadarmo, lebo aj vaše dni sú Otcom spočítané. 

19 Zabudnite na chvíľu na svoje utrpenie a buďte milosrdní, súcitní a milujúci, aby ste cez seba 

vyjadrili Otcovu moc a lásku. 

20 Ak ste sa cítili príliš malí na to, aby sa vám Boh venoval, hovorím vám: Takto uvažujete v 

dôsledku svojho sebectva, ktoré vám nedovoľuje pochopiť veľkosť vášho Otca. Spomeňte si, čo všetko 

robia vaši pozemskí rodičia, aby viedli vaše kroky, kým ste malí, a ako vás chránia. Ale láska všetkých 

otcov a matiek zeme spolu je len slabým odleskom Božej lásky k vám. Pochopte, ako veľmi vás váš 

nebeský Otec musel milovať, aby prišiel na tento svet a trpel, aby vás naučil pravej ceste a dal vám večný 

život. Si najvzácnejšia bytosť, vznešené dielo Jeho stvorenia. Hoci ste atómovia, v jeho očiach ste veľkí. V 

tebe je stelesnené jeho kráľovstvo a symbolizovaný vesmír. Môžete v sebe objaviť oblohu a žiarivé slnko, 

ale nepochopili ste, ako spoznať samých seba, preto vám dnes hovorím: uchopte moje slovo, nechajte ma 

osvetliť vašu vnútornú oblohu a žiť vo vás. Nech moje diela kvitnú vo vašich srdciach a prinášajú ovocie, 

aby bol váš Otec oslávený a aby mohol uskutočniť svoj božský plán spasiť všetky duše. 

21 Ľudstvo mi vo svojom materializme hovorí: "Je teda isté, že kráľovstvo ducha existuje?" Ja vám 

však odpovedám: Ó, neveriaci, vy ste Tomáš tretieho veku. Ľútosť, súcit, nežnosť, láskavosť, štedrosť nie 

sú vlastnosti hmoty, rovnako ako dary milosti, ktoré nosíte v sebe ukryté. Všetky pocity, ktoré sú vtlačené 

do vášho srdca a mysle, všetky tieto schopnosti patria duchu a vy to nesmiete popierať. "Telo" je len 

obmedzený nástroj, ale duch nie je: je veľký, pretože je atómom Boha. 

22 Hľadajte sídlo Ducha v jadre svojej bytosti a veľkú múdrosť v sláve lásky. 

23 Učte sa odo mňa, aby ste sa stali dobrými rozsievačmi na poli lásky. Práve v čase, keď sa ľudia 

navzájom nemilujú a neuvedomujú si hodinu, v ktorej žijú, som k vám prišiel, aby som splnil svoj sľub. 

24 Učím vás nanovo a prebúdzam vaše spiace city a schopnosti, aby ste všetko dobré, čo je vo vás, 

dali do služieb môjho božského zákona. 

25 Koniec môjho ohlasovania sa už blíži a do tej doby dosiahnete skutočné zduchovnenie a poznanie 

môjho učenia. 

26 Prejavov, ktoré práve zažívate, už nebudete svedkami. Boli len prípravou na moje priame 

duchovné spojenie s vami. 

27 Kedykoľvek sa váš duch ku mne pozdvihne, budete skutočne cítiť moju prítomnosť. 

28 Už je načase, aby sa o mojej práci viac vedelo. Ale vaša plachosť vám to nedovolila. Často sa 

bojíte hovoriť. Ale po roku 1950 bude moja práca známa a pochopená na celom svete. 
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29 V mojej práci učiteľa ma počas tohto obdobia podporoval duchovný svet, ktorý zanechal v tomto 

ľude príklad bratstva, povznesenia a naplnenia. Teraz musíte urobiť to isté. 

30 Moje Slovo bojovalo proti vášmu náboženskému fanatizmu. S láskou som vás teda presvedčil, že 

váš duch sa pri dosiahnutom vývoji môže zaobísť bez každého vonkajšieho kultu a rituálnej formy. 

31 Chcel som vás zanechať zjednotených ako bratov a sestry, pretože sa blíži čas boja a ja chcem, aby 

ste získali pevnosť ducha a morálnu silu. 

32 Pamätajte, že na svojej ceste sa stretnete s obrazmi utrpenia, bolesti. Stretnete sa so živými 

mŕtvymi a tými, ktorých posadla temnota. Uvidíte tých, ktorí majú skamenené srdcia a ktorí padli ako 

obete svojich vášní. 

33 Aj teraz vám hovorím: Nebojte sa k nim ísť. Ak vaše telo trpí chorobami, ktoré sú vám odporné 

alebo nákazlivé, nebojte sa nákazy ani chorôb duše. Nezabúdajte a nepochybujte, že vás chráni moja 

milosť, aby aj toto bolo ďalším svedectvom pre neveriacich. Vyhľadávajte chorých a núdznych a priveďte 

ich k Lekárovi lekárov svojím povzbudením, radami a modlitbami. Ak tak urobíte, prinesiete dary, ktoré 

som vám zveril. 

34 Ešte stále musíte so sebou veľa zápasiť, aby ste dosiahli rozvoj a rozvoj svojej duše. Musíš vo 

svojom blížnom zvýšiť vôľu slúžiť mi. 

35 Zjednoťte výsledky svojho štúdia a výkladu môjho slova, aby vaše uctievanie Boha a vaše skutky 

boli pre všetkých rovnaké. 

36 Keď sa na vás ľudia obracajú a pýtajú sa vás, na čom je založený váš svet predstavivosti, mali by 

ste im túto stránku božskej lásky ukázať prostredníctvom svojich diel, slov a spisov. 

37 Táto úloha je zverená učeníkom Ducha Svätého. Pracujte a uvidíte, že vaše úsilie bude 

korunované. 

38 Vo vašom duchu vidím túžbu spoznať záhrobie. Už vás neuspokojuje žiť a starať sa o to, čo patrí 

tomuto svetu. Bolesť, slzy, skúšky vás sklamali, odpútali od materiálneho a nasmerovali vás na cestu 

duchovného vzostupu. 

39 Vznášajte sa na krídlach modlitby do oblastí ducha, aby ste sa tam nasýtili pokojom a svetlom. 

40 Dajte môjmu učeniu jeho pravý význam a nezabúdajte, že ľudia, ktorých používam, aby k vám 

hovorili, sú len nástrojmi mojej vôle. 

41 Ste pred oltárom múdrosti, ktorého strážcami a zodpovednými som vás ustanovil. Dávajte si pozor, 

aby sa neskazil, ale vyvarujte sa svätuškárstva, lebo som videl mnohých, ktorí sú ako biele hroby, navonok 

čistí, ale vnútri skrývajú len hnilobu. 

42 Vy, ktorí pracujete na mojom poli, ponesiete moje slovo so sebou ako semeno, budete ho siať a 

starať sa oň, ako som vás naučil. Budete nasledovníkmi mojich učeníkov druhej éry a budete hlásať moje 

evanjelium v rôznych národoch. 

43 Ako veľmi budeš musieť bojovať, aby si obmäkčil tvrdé ľudské srdce, a ako budeš musieť 

odolávať skúškam, aby si našiel vieru! Len viera a vytrvalosť v mojom učení vás dovedie k víťazstvu. Ak 

sa stanete slabými, premárnite príležitosť zachrániť sa a v duchu si ponesiete bolesť, že ste podľahli 

vplyvu neveriacich. 

44 Poslušne ste poslúchli moje volanie, aby ste prišli ku mne, a prišli ste sem chorí, odhalení a hladní. 

Vyhľadali ste ma bez toho, aby ste vedeli, aký je najlepší spôsob, ako sa ukázať pred svojím Otcom. Ale ja 

vám hovorím: Poďte ako učeníci, deti moje, a zostaňte so mnou. 

45 Ešte skôr, než ma požiadate, viem, o čo ma chcete požiadať, čo vám chýba, ale ja vám dávam len 

to, čo je pre vaše dobro, lebo vy sami neviete, čo je pre vás prospešné. Ak mi dôveruješ a súhlasíš s mojou 

vôľou, dám ti to, čo ti chýba, a tvoje srdce ti povie, že to, čo dostávaš, je to, čo potrebuješ, a potom mi 

udelíš právo riadiť svoj osud. 

46 Nežiadam od vás odmenu za svoje dobré skutky. Milujem ťa a plním si len svoju otcovskú 

povinnosť. Na druhej strane, ak vám svet poskytne láskavosť, nerobí to preto, aby zmiernil vašu bolesť, 

ale preto, aby vzbudil obdiv, aby si získal chválu, a táto ponižujúca láskavosť nie je záslužná. Učil som 

vás nenápadnej činnosti lásky, súcitným skutkom, ktoré ctia toho, kto ich koná, a toho, kto ich prijíma - 

skutkom, ktoré sa týkajú len dvoch sŕdc, ktoré sa snažia upokojiť a utešiť a ktorých jediným svedkom je 

moje Božstvo. 
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47 Vy všetci, ktorí ma nasledujete, by ste mali hľadať nádej na spásu a odmenu za svoje ťažkosti v 

budúcom živote. Potom budete plní dôvery, trpezliví v skúškach, ochotní k náprave, a navyše budete 

šťastní, pretože budete môcť splatiť staré dlhy, napraviť chyby a oslobodiť sa od ťažkých previnení. 

48 V tejto chvíli sa cítite povzbudení, pretože sa tešíte z mojich slov. Nemáš predo mnou žiadne 

tajomstvá, pozvi ma do svojho srdca, aby som poznal všetko, čo v ňom je, a ja v ňom zanechávam ako vo 

vädnúcom kvete svoje slovo lásky, ktoré je oživujúcou rosou. Ako ste sa pripravili dnes, tak to budete 

robiť vždy. Uchovajte si v pamäti moje učenie, pochopte ho a potom podľa neho konajte. 

49 Nemyslite si, že službou druhým sa ponižujete a že sa vaša osobnosť oslabuje. Už som vám 

povedal, že je pre vás lepšie dávať ako prijímať, a ak dáte časť svojho (duchovného) dedičstva, 

nazhromaždíte pre svoju dušu diela skutočnej hodnoty. To, čo som vám dal, nie je len vaše. Urobil som 

vás správcami veľkého bohatstva duchovných darov, ktoré môžete rozdávať svojim blížnym. 

50 Tento hlas, ktorý počujete, je ten istý hlas, ktorý počuli prví obyvatelia zeme, ten istý hlas, ktorý 

počul izraelský ľud vo svojich prvých dňoch a ktorý rozochvel Mojžiša. Nepoznáte ho podľa jeho povahy? 

51 Keď budete pripravení komunikovať so mnou od ducha k duchu, naplnia sa tie slová prorokov, 

ktorí hovorili: "Muži a ženy vstúpia do duchovného života, ktorý dovtedy nepoznali, ich oči budú hľadieť 

za hranice pozemského a všetko sa zmení. Patríte medzi tých, ktorí sú povolaní zažiť začiatok nového 

veku, ktorý povedie ľudstvo k realizácii skutočného cieľa, pre ktorý bolo stvorené. V tom čase ma budú 

moje deti milovať a poznať a budú sa milovať navzájom. To je cieľ, ktorý som človeku ukázal a ktorý 

dosiahne. Už vám to oznamujem. 

52 Príď k Majstrovi Majstrov v tomto veku, odpočiň si od pozemskej námahy pod lístím stromu 

života. Nasýťte sa chlebom večného života a uhaste svoj smäd krištáľovo čistou vodou, ktorú vylievam v 

prúdoch na vášho ducha. 

53 Prijímam vás, aby som vám dal svoje teplo ako Otec, svoje poučenie ako Majster a hojivý balzam 

ako Lekár všetkých lekárov. Všetko nájdeš vo mne a nebudeš mať dôvod na sťažnosti, lebo ja ťa 

neopustím. Ako zlodej sa približujem k tvojmu srdcu po špičkách a ticho sa občerstvujem, keď ťa nájdem 

pripraveného. Keď uvažuješ o Mojom Diele, učím tvojho ducha komunikovať s Mojou Božskosťou v 

modlitbe. Potom vám odhalím pravdu a dám vám všetko, čo na svojej ceste potrebujete. 

54 Pre vás a pre ľudstvo prídu ťažké časy, časy veľkých nešťastí, a ak nebudete pripravení, oslabíte 

svoju vieru a dôveru v to, čo vám v tomto čase hovorím. V budúcnosti uvidíte, ako sa naplnia moje 

proroctvá. Pamätajte, že vás neklamem. Povzbudzujem vás vo vašich dobrých úmysloch a hovorím vám: 

Choďte touto cestou. Ale ak vás napadne zlá myšlienka, hovorím vám: Držte sa od tejto cesty ďalej. Robte 

to a zdržte sa toho. Ukazujem vám najlepšiu cestu a hovorím vám: Jedzte toto ovocie a odoprite si iné, 

lebo toto je dobré a iné vás otrávi. 

55 Tak prečo sa vaša viera v moju božskosť nezapálila silnejšie? Prečo sa nenecháte viesť mojimi 

slovami? Nachádzate v ňom zlobu a zlé vedenie pre vás? - Nie, povedzte mi to vo svojom srdci. V 

skutočnosti je to tvoj duch, ktorý ku mne hovorí, ktorý ma vyznáva, ktorý sa opája mojou silou a sýti sa 

mojou múdrosťou, lebo dobre vie, kto je ten, kto ho učí a prikazuje mu. 

56 Obraciam sa na vášho ducha, je to ten, ktorého som povolal, pretože môj hlas je duchovne počuť v 

celom vesmíre a volá každého ducha. Teraz je totiž čas, keď si všetci musíte spomenúť na duchovné 

učenie, ktoré bolo v srdci človeka zabudnuté. 

57 Mojou vôľou bolo vyliať svetlo Ducha Svätého v prúdoch, aby svet s plnou jasnosťou spoznal 

cestu, ktorá vedie k oduševneniu, k ďalšiemu vzostupu a pokroku tohto ľudstva - cestu, ktorú ukazujem 

všetkým bez rozdielu, cestu, na ktorej nie sú svetské pôžitky ani materializmus, cestu bez nízkych vášní, 

bez materiálnych konfliktov, ktorá vedie len k božskému cieľu, k duchovnému cieľu. 

58 Ale kto sú tí, ktorí budú kráčať po tejto ceste? Budú to tí, ktorí sa chcú oslobodiť od materializmu, 

tí, ktorí chcú kráčať cestou duchovného plnenia povinností, tí, ktorí chcú byť mojimi služobníkmi, mojimi 

spoločníkmi. Mám totiž pozemky a k nim sa dostanú všetci, ktorí chcú slúžiť ľuďom, lebo keď slúžia 

ľuďom, slúžia mne. 

59 Pochopte Moje vnuknutie a Moje božské želanie, aby ste sa krok za krokom pripravili a mohli 

prijať to, čo mám každému z vás dať v tejto tretej ére. V súčasnosti totiž udeľujem veľké poverenia, 
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odovzdávam duchom ich dedičstvo a ovplyvňujem ich telá, aby duch a hmota spoločne povstali a naplnili 

svoje poslanie. 

60 Urobím z teba pevnosť medzi národmi sveta. Prostredníctvom teba budem posielať odkazy 

unaveným, zastavím rozpútané sily prírody. Prostredníctvom jedného z mojich služobníkov, ktorý má v 

duchu trojuholníkový symbol môjho božstva a ktorý sa vo svojej modlitbe vznáša s vierou, zastavím 

chaos, ktorý obklopuje ľudstvo. 

61 Budem vás naďalej pripravovať a dávať vám svetlo, aby ste sa naučili chápať moje učenie a tak 

postupne dosiahli vrchol duchovného poznania. Zverím vám podstatu svojho Slova, svoju múdrosť, aby 

ste sa zajtra stali veľkými vykladačmi môjho Slova. 

62 Odstraňujem vaše chyby, vašu nevedomosť, vašu duchovnú zaostalosť. Dávam vám novú 

príležitosť priblížiť sa ku Mne prostredníctvom poznania, prostredníctvom svetla presvedčenia, a tak 

budete môcť brániť seba a Moje Dielo. Môj zákon, ktorý som vám dal v troch časových obdobiach, teraz 

už nebudete skrývať. Tento zákon bude daný ľuďom v celej svojej čistote, pravde a múdrosti, lebo každý, 

kto ho plní, bude v krátkom čase obnovený. (Nový) izraelský ľud bude vybavený tým istým a bude 

ľudom, ktorý poučí každého, kto sa mu postaví do cesty, aby sa očistil. 

63 Milovaný ľud, vždy som sa zjavoval vo svojej moci, vo svojom svetle a vo svojej múdrosti, a ak 

ma ľudia nevideli takého, aký som, je to preto, že nepremýšľali o mojej veľkosti a nepozorovali ju. Sú v 

tom len zmätení, ich myseľ je zahmlená a nemôžu nájsť riešenie svojich protichodných myšlienok. Ale 

príde čas, keď ma všetci pocítia a uvidia - v Božskom, v Čistom, v Neviditeľnom, v Duchovnom. 

64 Získajte zásluhy skutkami, ktoré vás pozdvihnú a urobia vás hodnými predo mnou, lebo podľa 

svojej prípravy sa priblížite k Otcovi. 

65 Preto vám hovorím, aby ste sa pripravili, lebo musíte prísť k Otcovi a ja nechcem, aby ste sa 

objavili so škvrnami svojich hriechov. 

66 Dávam vám zbraň lásky. S touto zbraňou budete môcť prekonať všetky prekážky, budete môcť 

odstrániť všetky chyby, nenávisť a zlú vôľu. S láskou budete môcť vykonať veľké diela. Uchopte túto 

zbraň, pretože ňou vediem ľudí, je to zbraň, ktorou bojujem v tejto tretej ére, a podľa Mojej Vôle s ňou 

vykonáte obdivuhodné skutky medzi svojimi blížnymi. 

67 Ľudia, počúvajte ma a nasledujte ma, odstráňte silou, ktorú som vám dal, všetko, čo sa stavia proti 

vášmu kroku, a potom na konci svojej cesty budete víťazom, budete bojovníkom, ktorý zvíťazí v boji. 

Lebo aj keď ešte nie ste vo veľkej konfrontácii, zajtra v nej určite budete, a potom, chápajúc poslanie, 

ktoré vám bolo zverené, a s plným vedomím svojej zodpovednosti, sa vydáte na cestu a budete všetkých 

budiť, budete odovzdávať dobrú zvesť o mojom poučení, ktoré dodáva odvahu srdciam ľudí, aby povstali 

a nasledovali vás na vašej ceste. 

68 V súčasnosti vás učím, ako bojovať a ako dosiahnuť víťazstvo, aby ste mohli tento príklad priniesť 

svojim blížnym. 

69 Ste pod korunou stromu a jete to najchutnejšie jedlo, aké vám nikto nemôže ponúknuť. Majster 

vám ho však môže dať, lebo ja som prestrel stôl a pripravil ovocie a Eliáš vás zhromaždil, aby ste sa 

nasýtili, aby ste sa občerstvili a nasýtili svojho ducha a posilnili svoje telo. 

70 Prišiel som opäť ako veľký bojovník, ktorý bojuje za spásu svojho ľudu. Zjavil som sa v najhlbšej 

tme, aby som ju rozptýlil svetlom svojho Ducha Svätého, aby ma môj ľud uzrel v celej mojej sláve, v celej 

mojej moci. 

71 Už som k vám hovoril v druhej ére v podobenstvách a alegóriách a teraz som chcel, aby význam 

môjho Slova bol pozemsky hmatateľný, aby ste mi všetci rozumeli. Veď som vám povedal, že v tomto 

čase ma uvidí každé hriešne i nehriešne oko. Teraz budú veľké zástupy počúvať moje slovo, tešiť sa z 

mojich zázrakov a ich myseľ bude schopná dokonale pochopiť moje učenie. Osvetľujem myseľ 

nevzdelaných, aby pochopili moje slovo. Preto vás očisťujem od všetkého, čo by vás mohlo zmiasť, aby 

ste svojím slobodným intelektom, vycvičeným mojím svetlom, mohli urobiť podstatu môjho Slova svojou 

vlastnou a všade ju zverejniť, ako je to moja vôľa. 

72 Vedci so svojimi doktrinálnymi stavbami podľa svojej slobodnej vôle vytvorili mnoho spôsobov, 

ako priviesť svojho ducha ku mne. Ale hovorím vám, že som to všetko ľuďom dovolil, aby sa - keď ma 
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hľadali vo svojom materializme - zastavili a zamysleli nad duchovným, lebo zabudli, že majú ducha, ktorý 

je súčasťou môjho Ducha. 

73 Bojujem proti zmätku a omylu, ktorému ľudstvo podľahlo, keď dôveruje a žije len pre hmotu. 

Preto som sa vo všetkej pokore zjavil v tejto tretej ére, aby som žil spolu s vami - teraz už nie fyzicky, ale 

duchovne, aby ste sa mi pripodobnili a stále viac prebúdzali svojho ducha, aby sa v ňom rozvíjali dary, 

ktoré má, a aby sa zjavovali prostredníctvom tela. Chcem totiž mať silný ľud, do ktorého vkladám všetku 

svoju dôveru, ktorému zverujem veľké misie, veľké úlohy - ľud, ktorý neochabne pri prvej skúške, ani sa 

nezľakne votrelca; ktorý považuje nepriateľa za brata neskúseného a neznalého Pánovho diela, takže k 

nemu pristupuje bez strachu a s neobmedzenou láskou a ochotou ho učí, napomína, vedie a hovorí k jeho 

duchu, k jeho srdcu. 

74 Môj boj je veľký, lebo chcem vidieť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za svoje činy, aktívnych ľudí, v 

ktorých sa odrážajú dobré skutky, láska, pokora, uznanie môjho božstva, pochopenie trojično-mariánskeho 

duchovného diela. Ľudia, ktorí berú do rúk len zbrane lásky, milosrdenstva a svetla. Takto chcem vidieť 

Svoj ľud, takto ho chcem vybaviť na čas po ukončení Svojho ohlasovania prostredníctvom ľudskej mysle 

v roku 1950 - dátum, ktorý určilo Moje Božstvo; a keďže Moje Slovo sa nedá vziať späť, v tom čase 

ukončím Svoje ohlasovanie prostredníctvom ľudskej mysle. 

75 Tento osud nesmiete zanedbať, ani sa pokúšať udržať môj lúč medzi vami a môj duchovný svet s 

vami. Lebo beda, beda vám, ak by ste to urobili! Potom to totiž nebude môj duch, nebude to môj lúč, ktorý 

vás osvieti. Po roku 1950 sa budem komunikovať s každým, kto sa vie duchovne pripraviť, s každým, kto 

sa zduchovňuje, aby mohol komunikovať so Mnou z ducha do ducha. Potom totiž moje vnuknutie prijmú 

všetci, nielen tí, ktorých som nazval podnožami - nie, moje vnuknutie bude vo svojej pravde a vo svojej 

podstate odovzdávané všetkým, pretože taká je moja vôľa. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 148  
1 Vtlačte si moje slová hlboko do svojho ducha, pretože každé z nich tvorí časť knihy, ktorú vám v 

tomto čase predkladám a ktorú môžete študovať a ktorou môžete neskôr učiť svojich blížnych. 

2 Ešte nemáte všetku múdrosť vo svojej mysli ani všetku milosť vo svojom duchu. Preto je potrebné, 

aby ste prijali moje pokyny. Moja cesta nie je kvetinová, ale cesta boja a veľkých skúšok. Preto vás 

žiadam, aby ste sa modlili a rozjímali, aby ste mi porozumeli. 

3 Ľudstvo uzná za mojich apoštolov tých, ktorí mu pokorne prinášajú moje učenie. Chcem 

spravodlivosť a právo vo všetkých vašich činoch, aby ste boli rešpektovaní. Blíži sa vojna ideí, ktorá 

vypukne vo všetkých národoch. Každý z vás bude vojakom, ale na obranu tejto veci budete používať 

zbrane lásky, presvedčovania a milosrdenstva. Mnohí budú zmätení, keď budú počuť vaše svedectvo, a 

povedia, že nie je možné, aby Božský Majster hovoril s ľuďmi. Potom však vysvetlíte moje učenie o láske 

prostredníctvom učenia, ktoré ste dostali. Moje svetlo bude svietiť na teba a ja budem hovoriť tvojimi 

ústami. 

4 Je veľmi málo tých, ktorí v tejto dobe bojujú za duchovný ideál, pretože ľudstvo stratilo citlivosť a 

zabudlo na svoje povinnosti voči Bohu. 

5 Vidím deti bez radosti, bez pokoja, ako napĺňajú svoju myseľ materiálnym poznaním a nič sa 

nenaučili o duchovných zákonoch a silách, a ich zarmútený duch prosí, prosí o milosť, ale jeho prosba nie 

je vypočutá. Ich rodičia nie sú pripravení ich poučiť. Ženy ma požiadali o dar materstva, ktorý som 

neudelil všetkým, bez ohľadu na ich zodpovednosť, a aké sú dôsledky? - Neboli schopní poučiť svoje deti, 

neformovali ich srdcia, neosvetľovali ich ducha a ten sa nemohol rozvíjať. 

6 Vy, ktorí budujete súčasný svet, budete prechádzať veľkými ťažkosťami, ale plody vášho úsilia 

budú žať budúce generácie. Zanechaj im odkaz viery a hlbokého presvedčenia, pomôž im povzniesť sa 

prostredníctvom skutkov lásky. 

7 Počuli ste volanie Majstra, ktorý vás opäť očakáva, aby vám dal svoje slovo, ktoré je božským 

pohladením. Túto milosť dostali nielen tí, ktorí prišli ako prví, ale aj tí, ktorí prišli ako poslední, boli hodní 

prijať toto učenie, ktoré rozvinie predstavu, akú malo ľudstvo o Bohu. Povedal som vám, že som bol s 

vami po celý čas, ale naozaj vám hovorím: Vďaka vernosti "prvých", ktorým som dal svoje prvé pokyny, 

ste získali milosť ako "poslední". 

8 Moje dnešné slovo je rovnaké ako v minulosti, len forma prejavu je iná. Zajtra k vám už nebudem 

hovoriť v tej podobe, v akej k vám hovorím teraz. Zvyky národov sa budú meniť práve kvôli tomuto 

vývoju, ale vždy buďte pripravení prijať posolstvá, ktoré vám pošle váš Pán. Všetci by ste mali vedieť, že 

budem vždy s vami. 

9 Moje prejavy v tomto období boli a budú príčinou diskusií v cirkvách a sektách. Spiritualita však 

zvíťazí, pretože vďaka jej čistote bude veľkosť Môjho diela hmatateľná a vy budete svedčiť o tomto učení 

svojím spôsobom života, ktorý bude príkladom a poučením pre vašich blížnych. 

10 Niekedy opakujem svoje pokyny, aby som ich nezničiteľne vtlačil do vašich sŕdc a vy ste v nich 

objavili stopu Majstra. 

11 Toto posolstvo je určené všetkým spoločenstvám, nielen tým, ktoré nazývate spiritualistickými. 

12 Podstata tohto diela bude základom, na ktorom budú spočívať všetky zákony, a tak svet vstúpi do 

obdobia porozumenia, bratstva a obnovy. Len so zbraňami lásky budú ľudia schopní prekonať bariéry, 

ktoré ich dnes rozdeľujú. Iba s týmito zásadami budú vládcovia národov schopní zjednotiť ľudí tejto doby. 

Vtedy uvidíme, ako sa silní podávajú ruku slabým a tí druhí pomáhajú silným, aby sa obnovili, a obaja sa 

spoja v jednu rodinu: Kristovu rodinu, ktorá pozná svoj osud a cieľ, ktorý ju čaká - večnosť. 

13 V šírení môjho učenia nie sú moji učeníci sami, moji duchovní hostitelia sú tiež roztrúsení po 

celom svete a pôsobia na mysle a srdcia ľudí, aby rozvíjali moje dielo medzi ľuďmi. 

14 Vaše oči už neuvidia realizáciu týchto proroctiev, ale bude vám dopriate pozorovať pripravené 

polia a rozptýlené semeno, ktoré vyklíči v duchu budúcich generácií. Svet tak pôjde svojou cestou a uzná 

najvyššiu autoritu Stvoriteľa, bez ktorého vôle sa nepohne ani lístok na strome. 
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15 Pripravte sa, pretože čoskoro budete prežívať čas veľkých duchovných udalostí. Doteraz to bola 

len fáza príprav, ale teraz prichádza čas konfrontácie so svetom, ktorý tvrdohlavo lipne na svojich ideách, 

predstavách, kultoch a doktrínach. 

16 Choďte a hovorte o mojom diele, v ktorom ma nájdu všetci, ktorí ma hľadajú. Nebudem nikoho 

uprednostňovať. Preto hlásajte, že Majster očakáva všetky svoje deti, že nikto nebude meškať pri mojich 

dverách, lebo spása všetkých sa musí uskutočniť. 

17 Veru, hovorím vám, svet je proti vám, a preto vás pripravujem, aby ste vedeli brániť vec svojej 

viery zbraňami lásky a milosrdenstva. Hovorím vám, že zvíťazíte, aj keď vaše víťazstvo nebude známe. 

Teraz už vaša obeť nebude krvavá, ale aj tak zažijete ohováranie a opovrhovanie. Ale Majster vás bude 

brániť a utešovať, lebo žiaden učeník nebude opustený. 

18 Symbolicky nesiete kríž utrpenia, ktorý vám bude vždy pripomínať ten, ktorý som niesol za vaše 

viny; a aj keď nebudete trpieť mučeníctvom pre mňa, budete sa predsa len cvičiť v odriekaní. 

19 Uľahčím vám tento kríž, lebo ako Božský Pomocník vám pomôžem vystúpiť na vrch vášho života, 

až kým nedosiahnete prítomnosť svojho Pána plnú zásluh. 

20 Pozorne počúvajte moje slovo, lebo ono je pokrmom, ktorý vás živí. Už sa nesťažujte na hlad a 

chudobu, lebo ja vás podporujem a dávam vám silu. 

21 Všetkých, ktorí mi pred oči predkladajú svoje malé dedičstvo na zemi a očakávajú odo mňa slovo 

povzbudenia, poteším slovami: Buďte spokojní s tým, čo máte teraz, a neusilujte sa o časné dobrá, usilujte 

sa o večný život. Robte skutky, ktoré pretrvajú, stavajte na neochvejných základoch viery a lásky a budete 

mať pokoj vo svete. Zvyšok vám dám naviac a žiadne z mojich detí nezahynie. Ešte raz vám zopakujem 

tieto slová: "Vtáky nesejú, nežnú, ani netkajú, a predsa im nechýba potrava a prístrešie." 

22 Doteraz ste sa so mnou učili ako učeníci, ale príde deň, keď opustíte túto zem a ponesiete moje 

Slovo lásky na iné miesta, a tým zapálite oheň lásky v mnohých srdciach, ktoré ma volajú a ticho čakajú 

na hodinu môjho návratu, aby sa pustili do práce. Ochotne vám pomôžu pri práci. Vyjdite von ako dobrí 

rozsievači. Získajte pre mňa čo najväčší počet sŕdc. Každý z nich bude od vás prijatý ako semeno. 

Hriešnici, ktorých ste obrátili, telesne alebo duševne chorí, ktorých ste uzdravili, budú zásluhami, ktoré 

vás privedú bližšie ku mne. 

23 Prinášajte moje slovo ako semeno života, chráňte ho a dbajte, aby rozkvitlo vo vašom duchu a v 

tom, kto ho prijíma. Bdejte nad ním a nad tými, ktorí prijali semeno, aby vaše dielo bolo spravodlivé. Čo 

by sa stalo so semenom, ak by bolo opustené počas svojho klíčenia alebo vývoja? 

24 Ovplyvňujte srdcia, ktoré sú od vás vzdialené, svojou modlitbou. Všetko, čo je mimo vašej priamej 

sféry pôsobenia, zverte duchovnému svetu, potom tieto bytosti dokončia vašu prácu a všetko bude v 

poriadku, harmónii a naplnení. 

25 O všetkých vašich skutkoch a misiách sa dozvedia vaši súčasníci aj tí, ktorí ešte len prídu. Dbajte 

preto na to, aby vaše kroky osvetľovalo svetlo môjho učenia. 

26 Vyvolení duchovia sú roztrúsení po celom svete a ja som v nich videl strach z porušovania mojich 

zákonov. Chcú pracovať na tom, aby sa zem naplnila poslušnými bytosťami, ktoré ma ctia, oslavujú a 

duchovne sa so mnou zjednocujú. Dám im počuť svoj hlas, budem ich poučovať a viesť, aby si pamätali 

príklad svojho Majstra. 

27 Všetko vo vesmíre je dokonale premyslené. Všade sú hľadači ciest a proroci, ktorí inšpirovaní 

mnou plnia svoje poslanie. Pracujte duchovne a fyzicky, aby ste mohli žiť v súlade so zákonmi, ktoré vám 

vládnu. Za obidva druhy práce dostanete spravodlivú odmenu. Nedovoľte však, aby sa za vaše skutky 

lásky alebo útechy platilo materiálnou formou, ani nepožadujte duchovnú odmenu za prácu, ktorú konáte 

na zemi. 

28 Upevňuj svoju vieru, aby si mohol konať skutky hodné tvojho ducha. Verte v seba a hovorte v 

mojom mene, lebo to nebudú vaše slová, ale moje, ktoré budú vychádzať z vašich úst, aby ste cítili, že 

som s vami. 

29 Vy všetci máte pre mňa dar a pokorne mi ho ponúkate: Niektorí majú hlboké výčitky svedomia za 

svoje previnenia, iní sa tešia, že vykonali dobré dielo. Niektorí z vás majú túžbu oprieť sa o mňa. Verte, že 

bez ohľadu na to, aké ťažké je vaše podnikanie, budete napredovať. Čítam vo vašich srdciach a niektorým 

udeľujem milosť a od iných prijímam úctu. 
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30 Modlite sa a pripravte svoj domov, aby bol chrámom, potom sa pod touto strechou uzdravia chorí 

a uzdravia sa trpiace duše; nebude vám chýbať chlieb a prístrešie. Poslal som vás, aby ste prinášali útechu 

a milosrdenstvo medzi ľudí a pokoj, ktorý prináša splnenie úlohy. Ak po rozdaní toho, čo máte, žnete 

nevďak, postavte sa nad bolesť. Čerpajte silu zo mňa a ja vám dám trpezlivosť a podriadenosť. 

31 Majte pokoj vo svojom srdci a budete radostne pracovať, budete cnostní vo svojich skutkoch, aby 

ste vedeli rozdávať túto milosť vo svojom okolí. Bojujte proti vojne, očisťujte životné prostredie, budujte 

rodiny a národy a čoskoro uvidíte svetlo nového dňa pre ľudstvo. 

32 Vtedy uvidíte ľudí, ktorí ku mne prichádzajú v túžbe po láske a milosrdenstve, po zmierení a 

pokoji a ktorí prosia o božské svetlo, aby už nezablúdili. Budú mi dôverovať, očakávať odo mňa život a 

posilnenie a uznajú ma za Otca. 

33 Strážte toto učenie, ktoré obsahuje moje zjavenia, proroctvá a rozsudky, ktoré vám v tomto čase 

dávam. Objavte aj jeho (duchovnú) podstatu, ktorá je potravou pre ducha. Dávajte si na ňu pozor, pretože 

je súčasťou "Knihy pravého života", ktorú som otvoril v šiestej kapitole. Keď si dôkladne preštuduješ jej 

lekcie a začneš ich uplatňovať v praxi, musíš zmeniť svoj život, žiť jednoducho, milovať všetky Moje 

prejavy, byť stále v jednote so Mnou a položiť základy pre vznik nového sveta, ktorý sa bude riadiť 

Mojimi zákonmi a v ktorom budem ctený a nájdem poslušnosť. 

34 Keď svet naloží na tvoje srdce bremeno námahy a nepochopenia, príď ku mne a ja ťa posilním a 

uzdravím tvoje rany. Cíťte sa predo mnou deťmi, hoci žijete už dlho, a odpočívajte v pokoji môjho Ducha. 

35 Vo svete, v ktorom žijete, niet jediného srdca, ktoré by netrpelo. Všetci práve prechádzate svojou 

vlastnou cestou vášne, ale ešte ste sa nenaučili prijímať skúšky s láskou a neprijímate svoj pohár utrpenia. 

Nevzali ste si Ježiša za vzor počas jeho dokonalého umučenia. Vo svojej skúške nie ste sami, máte ma ako 

pomocníka, ktorý vám uľahčí váš kríž. 

36 Životné búrky by ťa nemali privádzať do zúfalstva, nezúfaj v bolesti, trpezlivo znášaj svoju úlohu 

zmierenia a potom, keď vystúpiš na vrch a budeš vyzdvihnutý na duchovný kríž, ktorý je pre ľudí 

neviditeľný, hľadaj moju prítomnosť, aby si sa cítil silný. Budem s tebou a budem ťa povzbudzovať a tvoj 

duch sa v hodine smrti spojí s mojím. Prijmem vás, poteším vás a dám vám svoj pokoj. 

37 Potom zažijete, ako sa pred vaším duchom otvára neznámy svet. Pocítite, že vstupujete do nového 

života, a keď sa odtiaľ pozriete na túto zem, na toto štádium vývoja, na ktorom teraz žijete, pocítite súcit 

so svetom, ktorý trpí, bojí sa a žije bez nádeje. Stále k nemu totiž nedorazilo svetlo tohto zjavenia, ktoré 

som vám priniesol v Tretej ére, a váš duch ma požiada o úlohu duchovne preňho pracovať, aby som jeho 

kroky nasmeroval na pravú cestu. Zhromaždíte všetky svoje schopnosti, aby ste ich dali do služieb svojich 

mladších bratov a sestier - tých, ktorí nechceli počuť hlas svojho nebeského Otca, ktorým je láska a 

spravodlivosť. Potom sa stanete poslami mieru, a tak budete pokračovať v práci na Božskom diele. 

Uvedomíte si, aká veľká je duchovná úloha, ktorá na vás pripadá, a na každej novej úrovni, ktorú 

dosiahnete, ma budete cítiť bližšie k sebe. Moja vôľa bude tvojou vôľou a tvoja vôľa bude mojou vôľou. 

Takto vás uvediem na cestu, ktorá vedie ku mne. 

38 Neúnavne kráčajte po ceste, ktorú vám vytýčil Majster. Niekedy ti krvácajú nohy a šaty sa ti trhajú 

na tŕňoch, ale tvoja nádej ťa podrží. Takto vás vidí ten, od ktorého ste vyšli a ku ktorému sa musíte vrátiť. 

39 Teraz som tvojím spoločníkom na cestách, ktorý lieči tvoje rany, aby si pocítil môj balzam. Takto 

dávam nový život tomu, čo ešte spí vo vašej bytosti, a vy sa prebúdzate na volanie svojho svedomia, 

pretože ja som vzkriesenie a život. 

40 Boli ste mŕtvi, ale ja som vás vzkriesil k životu milosti a dal som vám uzrieť svetlo svojho Ducha. 

41 Ako učiteľ som veľmi trpezlivý a neúnavný. Moja lekcia je na pohľad nová, a predsa je rovnaká, 

lebo z pokolenia na pokolenie, od počiatku vekov, vás učím len milovať sa navzájom, a tak ma budete 

môcť dosiahnuť. 

42 Stvoril som si ťa pre seba a chcem ťa mať za svojho. Povolal som vás, aby som vás naučil žiť ako 

duchovia svetla. Dnes prechádzaš týmto svetom, od zajtra nevieš, či sa neoddelíš od tých, ktorí tu boli 

tvojimi blízkymi. Buďte vždy v pohotovosti, aby ste mohli kedykoľvek reagovať na volanie svojich 

kolegov. Dávam ti ešte jeden čas, lebo keby som ťa v tomto čase prekvapil, čo by si mi musel ukázať? 

Rozšírili ste moje učenie? Prebudili ste driemajúcich k večnému životu? Cítite sa byť pripravení vydržať 

súd? 
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43 Tieto otázky, ktoré vám teraz kladiem, si musíte klásť každý deň, aby ste žili bdelí a pripravení a 

aby bol Majster spokojný so svojimi učeníkmi. 

44 V tejto tretej ére ustanovím Cirkev Ducha Svätého v srdciach svojich učeníkov. Tam bude 

prebývať Boh Stvoriteľ, silný Boh, Boh, ktorý sa stal človekom v druhej ére, Boh nekonečnej múdrosti. 

On žije vo vás, ale ak ho chcete cítiť a počuť zvuk jeho slova, musíte sa na to (vnútorne) pripraviť. 

45 Kto koná dobro, cíti v sebe moju prítomnosť, rovnako ako ten, kto je pokorný alebo vidí brata v 

každom blížnom. 

46 Vo vašom duchu je chrám Ducha Svätého. Táto ríša je nezničiteľná, neexistujú búrky ani hurikány, 

ktoré by ju dokázali strhnúť. Pre ľudský pohľad je neviditeľná a nedotknuteľná. Jeho piliermi by mala byť 

túžba rásť v dobrom, jeho kupolou milosť, ktorú Otec udeľuje svojim deťom, jeho bránou láska Božskej 

Matky, lebo každý, kto zaklope na moje dvere, sa dotkne srdca Nebeskej Matky. 

47 Učeníci, tu je pravda, ktorá žije v Cirkvi Ducha Svätého, aby ste nepatrili medzi tých, ktorí blúdia 

pre falošné výklady. Kamenné kostoly boli len symbolom a nezostane z nich ani jeden kameň na druhom. 

48 Chcem, aby na vašom vnútornom oltári stále horel plameň viery a aby ste pochopili, že svojimi 

skutkami kladiete základy, na ktorých jedného dňa spočinie veľká svätyňa. Skúšam a ovplyvňujem 

všetkých ľudí s ich rozličnými predstavami, lebo všetkých prinútim, aby sa podieľali na stavbe môjho 

chrámu. 

49 Všetci, ktorí povstanú a podporujú tento ideál, budú duchovne zjednotení, aj keď ich telá sú od 

seba veľmi vzdialené. Ich jednota bude silná a budú sa navzájom poznávať. Toto je môj ľud, ktorý pomôže 

všetkým, ktorých stretne na svojej ceste k spáse. 

50 Niektoré z nich zažijete a mnohé z nich zažijú aj ďalšie generácie. Vždy vám však budem 

pripisovať zásluhy za to, že ste boli prví v boji za duchovné zjednotenie. 

51 Vaša úloha je ťažká a delikátna, ale nikdy nie nemožná. Pokiaľ máte vôľu, vaša úloha sa bude zdať 

ľahká. 

52 Bojujte a nezúfajte, bojujte sami so sebou. Viete, že kým budete žiť v hmotnom svete, bude 

existovať sklon k hriechu, budú existovať pokušenia a vášne budú zúriť ako búrky. 

53 Duch sa usiluje o svoj vzostup a pokrok, zatiaľ čo telo každým krokom podlieha podnetom sveta. 

Ale duch a hmota by sa mohli navzájom zosúladiť, keby obaja využívali to, čo im je dovolené, a to vám 

ukazuje moje učenie. 

54 Ako môžete neustále praktizovať moje právo? - Počúvajte hlas svedomia, ktoré je sudcom vašich 

činov. Neprikazujem vám nič, čo by ste nemohli splniť. Chcem vás presvedčiť, že cesta ku šťastiu nie je 

fantázia, ale že existuje, a prezradím vám, ako sa po nej dostať. 

55 Môžete si slobodne vybrať cestu, ale mojou povinnosťou ako Otca je ukázať vám tú pravú, 

najkratšiu, tú, ktorá je vždy osvetlená svetlom božského majáka, ktorým je moja láska k vám. Vy ste totiž 

učeníci, ktorí túžia počuť stále nové slová, ktoré potvrdzujú vaše poznanie a oživujú vašu vieru. 

56 S akou láskou ku mne prichádzate, lebo viete, že v mojich pokynoch nájdete posilu a radu, ktorá 

rozptýli vaše ťažkosti! Môj Duch sa teší, keď vás prijíma, aby vám dal dôkazy lásky, a vidí, že mi 

dôverujete, ako dieťa vždy dôveruje svojmu otcovi. 

57 Váš život je plný prejavov lásky, ktoré ste nie vždy vedeli vnímať. Ale aj v dňoch najväčšieho 

súženia k vám preniká lúč nádeje, ktorý vás nenechá upadnúť do zúfalstva alebo beznádeje. Otec totiž stojí 

pri dieťati a nedovolí, aby jeho duša zahynula. Najmä v takýchto dňoch ti zjavujem svoju ochranu jasným 

spôsobom, aby si sa naučil dôverovať a keď ťa zasiahnu ďalšie väčšie nešťastia, aby si sa cítil pripravený 

a schopný ich prežiť a dosiahnuť výsledok, ktorý som určil ja. 

58 Na ceste, ktorá je pre vás pripravená, neexistujú žiadne testy, ktoré by boli zbytočné. Všetky majú 

za cieľ zdokonaliť vašu dušu. Veľké skúšky sú vždy pre veľkých duchov. Preto ak uvidíte, že sa na vás 

valí víchor, ktorý hrozí zničiť váš pokoj, nebojte sa, postavte sa mu a porazte ho autoritou, ktorú som vám 

dal. Počkajte na potrebný čas a nepoľavujte vo svojom boji. Nevyháňajte ho v čase, keď sa u vás objaví; 

zostaňte bdelí a modlite sa. - Nehovorím o prírodných silách, ale o tých, ktoré slúžia duchu ako záchytné 

body a ktoré, ak sa dobre používajú, mu pomáhajú stúpať, pretože mu odkrývajú nové cesty, oboznamujú 

ho s citmi a prebúdzajú v ňom tie, ktoré boli v útlme a ktoré potreboval ako pomoc pri svojom rozvoji. 

"Vedzte sami, povedal som vám. Preniknite do svojho bytia a využite všetky svoje možnosti a schopnosti, 
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pretože dnes musíte všetko spoznať a obsiahnuť svojím duchom, aby ste mohli zanechať svoje dielo na 

zemi dokončené. 

59 Čoskoro uvidíte, že vo svete vznikne nový boj, v ktorom bude ohrozená vaša viera. Všetci budú 

bojovať za svoje presvedčenie, všetci budú tvrdiť, že majú pravdu. V tejto konfrontácii sa však duch ľudí 

prebudí a stane sa vnímavým pre môj vplyv; niektorí, ako aj iní, sa budú musieť naučiť študovať môj 

zákon a moje zjavenia. Sekty budú pátrať v knihách ako nikdy predtým a všetci ma budú vypočúvať - 

niektorí ako sudcovia, iní ako majstri. To bude čas, na ktorý sa musíte pripraviť a v ktorom musíte 

zverejniť moje učenie. 

60 Všetko, čo som vám oznámil, sa splní. Každý deň nájdete príležitosť pracovať a uplatniť moje 

slovo v praxi. Pripravujem vás, aby ste neboli prekvapení, keď sa tieto predpovede naplnia. 

61 Veru, hovorím vám, že nastal čas, aby ste si splnili svoju povinnosť voči mne, ako ste si ju splnili 

voči svojej rodine. Teraz si skutočne uvedomujete účel, pre ktorý ste boli stvorení, a splníte úlohu, ktorá 

bola vášmu duchu pridelená. 

62 Ani moje Slovo, ani moje Dielo vám nebudú na ťarchu, naopak, uľahčia vám existenciu v epoche 

utrpenia a horkosti, v ktorej budú všetci ľudia ako stroskotanci hľadať oporu, aby nezahynuli. 

63 Túto loď ste už objavili a chystáte sa do nej vstúpiť. Blahoslavení sú tí, ktorí v ňom zostávajú 

dôverní a neochvejní, lebo nezahynú. 

64 Chcem, aby ste prestali plakať na svojich cestách životom, aj keď vás ohrozujú utrpenia. Preto 

vám dávam najavo, že je nevyhnutné neporušovať zákon. 

65 Aby som vám mohol povedať, čo vám v tomto čase zjavujem, musel som čakať mnoho vekov. Ale 

pýtam sa vás: Čo sú pre mňa tisícročia, keď pre môjho Ducha nie je čas? Vy ste však museli čakať, ale nie 

v nečinnosti, ale vyvíjať sa a rásť vo svetle, v poznaní a skúsenostiach. 

66 Teraz ste schopní precítiť a pochopiť Moje učenie, nech je akokoľvek vysoké. Nie tak v Prvej ére, 

keď som na symbolizáciu vlasti Ducha musel dať ľuďom krajinu a na to, aby som ich naučil Zákon, som 

mu ho musel zanechať vytesaný do kameňa. 

67 Teraz ste sa stali svedkami zničenia ríše materializmu, v ktorej padnú tróny, koruny, moc, 

arogancia a márnosť. To všetko existovalo a bude existovať dovtedy, kým budú ľudia veriť, že neexistuje 

väčšia blaženosť ako tá, ktorú nachádzajú vo svete. Keď však ľudia zapália lampu viery v duchovnom 

živote, z ich tiel spadne falošné sviatočné rúcho a duch sa oblečie do rúcha tých, ktorí milujú pravdu, 

dobrotu a čistotu. 

68 Používajte slovo svojho Otca, lebo ľudia prídu hľadať útočisko u vás. S týmto ľudom uvidia 

naplnenie Pánových zasľúbení a budú priťahovaní duchovnou esenciou, ktorou je tento ľud nasýtený. 

69 Osvetľujem tvoju myseľ, otváram tvoje srdce všetkým dobrým citom a dobrým vnuknutiam a 

zatváram tvoje pery pred urážkami a rúhaním, ale nechávam ti slobodu vyjadrovať svoje učenie, utešovať 

a vydávať svedectvo o pravde. 

70 Nesmú byť medzi vami sudcovia, fanatici ani pokrytci, pretože tam, kde sú tieto chyby, nemôže 

byť žiadne oduševnenie. 

71 Tento ľud bude neustále pociťovať moju spravodlivosť, kým nebude usilovne študovať moje 

posolstvo a prinášať ho ľuďom ako dobrú zvesť. Preto vám hovorím, že je lepšie, aby ste sa ponáhľali a 

postarali sa o nápravu svojich chýb, aby sa vám skrátili skúšky a dni bolesti. 

72 Prečo sa čudujete, že sa medzi vami objavujú ľudia, ktorí obývajú zem už tisíce rokov? Čo 

znamená čas pre ducha? Čo znamená čas v duchovnom svete? - Nič! 

73 Už je to asi dvetisíc rokov, čo som bol s vami, ale veru vám hovorím, že ten čas bol pre mňa len 

chvíľou. 

74 Prekvapuje vás, že sa medzi vami prejavuje môj duch alebo duch mojich poslov? Dôvodom je, že 

o svojom živote nerozmýšľate, a preto sa všetkému čudujete a to, čo je úplne prirodzené, nazývate 

nadprirodzeným. 

75 Žasnete nad tým, že sa s vami prejavuje alebo komunikuje duchovná bytosť, a pritom nemyslíte na 

to, že aj vy sa prejavujete a dokonca sa prejavujete v iných svetoch, v iných sférach. 
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76 Tvoje telo si neuvedomuje, že tvoj duch sa so mnou spája vo chvíľach modlitby, nie je schopné 

vnímať priblíženie sa k tvojmu Pánovi prostredníctvom tohto daru - nielen k môjmu duchu, ale aj k duchu 

tvojich duchovných bratov a sestier, na ktorých si spomínaš vo chvíľach modlitby. 
* Španielske "materia" = hmota často znamená telo, telesnosť, fyzickú/zemskú, zmyselnosť a naopak. Okrem 

"materialismo" = materializmus, tiež: porucha zmyslov. "Cuerpo", "carne", "materia" = (pozemské) telo, mäso, 

hmota sa často používajú ako synonymá a v protiklade k "espfritu", "conciencia" = duch, duša, svedomie, 

vedomie. 

77 Ani si neuvedomujete, že v hodinách odpočinku, keď telo spí, sa duša v závislosti od stupňa 

svojho vývoja a oduševnenia odpútava od tela a objavuje sa na vzdialených miestach, dokonca v 

duchovných svetoch, ktoré si vaša myseľ ani nevie predstaviť. 

78 Tieto odhalenia nikoho neprekvapujú. Pochopte, že v súčasnosti sa blížite k plnosti časov. 

79 Musíte pochopiť, že časy, keď ľudia a národy hľadali môj hlas, moju adresu a moje posolstvá v 

búrke divokých búrok a vo všetkých prírodných javoch, sa skončili a že teraz ste schopní spojiť sa so 

mnou duchovne a prijímať moje božské posolstvá prostredníctvom schopností ducha, a nie 

prostredníctvom zmyslov vášho tela. 

80 Hovorím vám, že sily prírody naďalej otriasajú ľudstvom, aby ho prebudili, aby ľudí trápili, 

skúšali, prebúdzali a očisťovali. Ale to sa deje kvôli vašej pozemskej viazanosti, pretože ste vnímaví len 

na to, čo vnímate zmyslami svojho tela. Keď však dôjde k zduchovneniu na Zemi, keď ľudia rozvinú svoje 

duchovné schopnosti a budú citliví na to, čo je mimo hmotného, potom budete môcť vidieť, ako sa príroda 

so všetkými svojimi živlami upokojí, ukáže sa, že je úplne harmonická a už nebude zasahovať do toho, čo 

je záležitosťou vašej morálky a duchovna. 

81 Hmotné kráľovstvá prírody už nebudú poslami Božského, pretože ľudia potom uskutočnia moje 

učenie a dosiahnu rozhovor ducha s duchom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 149  
1 Tu vám Majster opäť odovzdáva svoje učenie o vašom vedomí. 

2 Moja láska sa stáva slovom svetla medzi ľuďmi tejto doby, v ktorej svet potrebuje slobodu ducha, 

aby prijal moje učenie, ktoré mu ukazuje cestu k spáse. V tomto čase však neprichádzam ako človek, 

prichádzam v duchu ku každému z vás a vyzývam celé ľudstvo, aby uznalo veľkosť duchovných učení 

Tretej éry. Mojou vôľou je osvietiť mysle ľudí tejto epochy prostredníctvom cností mojich učeníkov. 

Morálka opustila ľudské srdcia, je len málo tých, ktorí zostali v mojom Zákone, a tiež len málo tých, ktorí 

sa vedia spojiť so svojím Stvoriteľom, a to pre skazu a duchovnú nevedomosť, ktorá vládne medzi ľuďmi. 

3 Neočakávajte a nehľadajte Mňa v podobe človeka, pretože som prišiel v druhom veku. Nehľadajte 

ma prostredníctvom obrazov vytvorených ľudskými rukami. 

4 Svedectvo tretej éry nebude jediné, ktoré vám bude hovoriť o mojej láske k ľudstvu - budú to 

skutky a slová troch časov, v ktorých sa Otec zjavil človeku. 

5 Tých, ktorí ako prví začali prijímať poznanie môjho učenia, som nazval "zasvätenými". Zjavil som 

im príčinu mnohých udalostí, aby posilnili svoj úsudok v rozume a v pravde. 

6 Prišiel som opäť učiť ľudí, nie učiť sa od nich. V druhom veku som sa v Chráme múdrosti videl 

rozprávať s kniežatami a učiteľmi Zákona, ktorých som udivoval slovami, ktoré človek nemôže ani 

vysloviť, ani pochopiť. To sa stalo v Ježišovom detstve. 

7 Keď prišiel čas kázania, vydal som sa k Jordánu hľadať Krstiteľa, ktorý ma spoznal, len čo ma 

uvidel. Spôsob, akým ma Ján spoznal, a pokora, s akou sa klaňal svojmu Majstrovi, sú príkladom 

oduševnenia, videnia a povznesenia. 

8 Dnes som sa k vám vrátil a musel som vám veľa hovoriť, aby ste prekonali materializmus, 

pochybnosti a chlad vášho srdca. 

9 Tu som, učeníci, učím vás rozpoznávať dary vášho ducha, chápať vytrženie, lebo vo vytržení 

počujete hlas Ducha*, nepreniknuteľné sa stáva priehľadným a tma sa osvetľuje. 
* Španielsky výraz "conciencia" doslova znamená svedomie alebo vedomie. Vhodnejší sa niekedy zdá byť "duch", 

ktorý vo svojom jadre obsahuje božskú iskru s vedomím i svedomím. 

10 Tento stav povznesenia nesmie byť výsadou len niekoľkých bytostí; je to dar, ktorý drieme v 

každom duchu, ale v minulosti som vždy rád využil tých, ktorí vedeli, ako túto milosť využiť. Aby bolo 

vytrženie úplné, musíte najprv dodržiavať obdobie pôstu, ako spravodliví v prvých časoch. 

11 Predtým, ako Ježiš začal hlásať Dobrú novinu, učil vás týmto lekciám v druhej ére, keď sa na 

štyridsať dní odobral na púšť, aby sa v samote zhromaždil, duchovne ponoril a posilnil sa v Najvyššom. 

12 Veru, hovorím vám, že v tých hodinách najintímnejšieho spoločenstva s Bohom Ježiš ako človek 

videl symbol obetnej smrti a jeho telo sa zachvelo. Otvorili sa nebesia a on v nich uvidel koniec, ktorý ho 

čakal. Videl tmavý vrch a na jeho vrchole kríž, na ktorý bol pribitý. Jeho uši počuli posmešky davu a vety, 

ktoré mu adresovali: "Ak si Boží Syn, zostúp z kríža a zachráň sa." Vypil kalich utrpenia, lebo v tejto 

skúške vám mal ukázať všetku svoju lásku. Jeho poslaním bolo ukázať vám cestu a poraziť vás božskými 

zbraňami lásky, odpustenia a pokory. Tieto zbrane sú mocnejšie ako akýkoľvek meč a majú väčšiu silu 

ako rozbúrené morské vlny. Vďaka nim aj takíto ľudia pocítili lásku, ktorú nikdy necítili. 

13 Po určitom čase boli ľudia porazení mojím učením pravdy, lásky a útechy. 

14 Nevyžadujem od vás, aby ste ma nasledovali po celej ceste obetí a krvi, po ktorej som kráčal v 

druhej ére. Niektorí z vás splnia jednu časť, iní budú napodobňovať Majstra v inom príklade, pretože 

Kristus existuje len raz. 

15 Pripravte sa na život podľa mňa, lebo ešte neviete, ktorú časť musíte napodobňovať. Ak sa ti však 

stane, že podobne ako Ježiš pocítiš, že ťa slová pokrytcov a neveriacich zasahujú ako bič na odhalené telo, 

povstaň vo vytržení k Otcovi, ako ťa to učil Majster na kríži, a Božia moc plne spočinie na tvojom duchu, 

ktorý posilní svoje telo. Ak potom otvoríte oči, zažijete to isté, čo Ježiš na púšti, keď mu po vytržení, keď 

zlaté slnko žiarilo cez skaly a piesok, čerstvé kvapky rosy, ktoré priniesol závan vzduchu, pohladili čelo a 

zmiernili jeho agóniu. 

16 Skôr než Ježiš, spravodlivý medzi spravodlivými, v ktorom bol skrytý Božský Duch, zvestoval 

Kráľovstvo lásky, pripravil sa týmto spôsobom, aby vám dal ďalší príklad pokory a dokonalosti; a vy, 
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učeníci tretej éry, ste počuli, že vám moje Slovo povedalo: Poďte ku mne a buďte dobrými rozsievačmi 

môjho slova, lebo svet zišiel zo svojej duchovnej cesty. 

17 Pripomenul som vám učenie druhej éry, aby ste ho spojili s mojím novým učením a osvietili ním 

ľudstvo, ó, pracovníci tretej éry! 

18 Cíťte moju prítomnosť, ktorá osvieti vášho ducha a pripraví vás na pochopenie môjho posolstva 

mieru. 

19 Zabudnite na svoje utrpenie, aby ste mohli prijať moje slovo a jeho podstata zostala vo vašom 

srdci. 

20 Poslal som vás na Zem ešte raz, aby ste mohli pokračovať vo svojom poslaní, aby ste si uvedomili, 

že váš duch musí prejsť rebríkom dokonalosti a podľa svojich zásluh dosiahnete väčšiu výšku vývoja. 

Máte jedného Majstra, jedno Svetlo, ktoré vás bude viesť a vždy vám ukáže cestu k vášmu vyššiemu 

rozvoju. Všetci môžete vzostúpiť, ak splníte svoje poslanie. Už dávno ste sa vydali na cestu životom, no 

napriek tomu ste sa vyvinuli len veľmi málo. Dávam vám k tomu podnet, keď vám už v tomto svete, v 

ktorom dnes žijete, dávam pocítiť duchovný život iných svetov. 

21 Ak sa bližšie pozriete na život všetkých živých bytostí, uvidíte, že je obdarený mnohými výhodami 

a dôkazmi lásky. Objavíte vo mne najlepšieho priateľa, nerozlučného spoločníka a božského lekára. V 

tomto čase, keď rozprestieram svoju láskyplnú ochranu nad všetkými svojimi deťmi, budete mať účasť na 

všetkých týchto daroch, pretože ste stvorení na môj obraz. 

22 Dlho ste zabúdali na seba a na putá, ktoré vás spájajú so Mnou, ako aj na svoju prirodzenosť 

podobnú Mojej, a preto ste klesli a zablúdili. Duchovná cesta nemá koniec a ja vám ju ukazujem od jej 

začiatku. Ak na nej nie ste, príďte na ňu a ja vám pomôžem po nej kráčať, aby ste dobehli stratený čas. 

23 Aby vás svet nezotročil, venujte časť svojho času tréningu a rozvoju svojho ducha. 

24 Mnohí z vašich blížnych žijú vo veľkej opustenosti. Sú blízko vás a vy ste si to nevšimli. Ešte sa 

neviete vcítiť do ich sŕdc, ale teší ma, keď vidím, že praktizujete Moje učenie, a viac ma teší pohľad na 

tých, ktorých duch dáva lásku a útechu, ako na tých, ktorí sa venujú len štúdiu Môjho Slova a zabúdajú na 

svoje povinnosti voči blížnym. 

25 Pracujte, aby ste mali pokoj, naplno sa v tomto čase uplatnite, aby ste mohli byť príkladom svojou 

prácou, poslušnosťou a vierou. 

26 Prichádzam k vám, aby som sa vám dal poznať ako jediný Boh, Otec všetkých bytostí, aby som 

vám povedal, že z každého z vás chcem urobiť svojho učeníka a dediča. Dám vám semeno zo svojho 

učenia, ktoré je ako mohutný strom, aby ste ho vzkriesili a rozniesli na mnohé miesta, aby sa ľudstvo 

mohlo živiť z jeho plodov. 

27 Každý nesprávny výklad môjho slova alebo mojich skutkov napravím, pretože chcem zjednotiť 

vaše poznanie, aby ste ma všetci milovali rovnakým spôsobom. Bdejte nad svetom a nech váš duch 

prináša ľuďom svetlo a pokoj a postarajte sa o to, aby bol svet osvetlený jasným svetlom, ktoré vyžaruje z 

môjho Ducha. Svetlo je pokrok, láska je spása a pokoj je nádej. Láska je záležitosťou srdca, pokoj je 

založený na duchu a oboje je odrazom večnosti. 

28 Vidím, že niektoré z mojich detí sa pri Ježišovom láskyplnom slove nudia, a to preto, lebo ich 

zmysly nie sú pri mojom slove; ich myseľ je zamestnaná materiálnymi záležitosťami, a preto je ich srdce 

prázdne, keď ma prestanú počúvať. Majster sa však neprestáva približovať k svojim deťom, aby ich srdcia 

rozbúšil svojím božským poučením. 

29 Ľudia, ktorí prebúdzate svoje schopnosti, aby ste poznali ľudskú vedu a nechali ich driemať pri 

štúdiu božského duchovného učenia! Unavene kráčaš po tŕnistých cestách a hľadáš cieľ svojho ľudského 

poznania. Ja si však vyberiem svojich služobníkov spomedzi stratených a spôsobím, že ich srdcia budú biť 

láskou k blížnym. 

30 Aj keď sa ľudia nestarajú o svoj duchovný pokrok - sledujem všetkých duchov. Ak nebudú 

počúvať hlas svojho svedomia, ktoré je mojím vlastným hlasom, nedosiahnu spoločenstvo s mojím 

Božstvom. 

31 Toto ľudstvo je stále modlárske v dôsledku svojho materializmu! Áron, Áron, ty si stvoril modlu 

pred očami Izraela, ale veru falošní bohovia padnú na zem zhodení z podstavca! Kde je Šalamúnov 

chrám? Kde je Svätyňa svätých? Ak som spôsobil, že symboly, ktoré boli povolené, zmizli - ako by som 
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nemohol bojovať proti fanatickým kultom až do zániku? Šalamún postavil hmotný chrám, aby ma 

uctieval, ale ani z neho nezostal kameň na kameni. 

32 Duchovenstvo tejto doby sa kráľovsky oblieka, aby symbolicky slúžilo pri Ježišovej obete, a hoci 

sa pri tom hlási k môjmu menu a k mojej zástupnosti, zisťujem, že ich myseľ je zmätená, ich srdcia sú 

zmietané búrkami intríg a vášní. Medzi ľuďmi tohto času nie je nikto, kto by hlásal, že som prorok. Budú 

prežívať veľké utrpenie, pretože medzi nimi nie je žiadna duchovná príprava. Kde je naplnenie tých, ktorí 

pred Ježišom sľúbili, že budú nasledovať jeho stopu? Kde sú nasledovníci mojich apoštolov? Je tu niekto 

ako Ján, ktorý bol jedným z prvých, alebo Pavol, ktorý bol jedným z nasledovníkov? 

33 Preto sa na vás Majster znovu obracia, aby pokračoval vo svojom učení. Už vidím nových 

farizejov a zákonníkov, ako sa proti mne vrhajú plní nenávisti. Práve vtedy sa opýtam: "Kde sú moji 

učeníci?" Ale keď sa pyšní, falošní, bohatí, ktorí sa boja, že stratia svoju moc, tí, ktorých ohrozuje Moja 

Pravda, budú opäť vysmievať a prenasledovať Mňa, vypuknú divoké búrky. Ale nebudem to ja, kto sa 

zrúti pod ťarchou kríža, ale tí, ktorí žiadali obetu od toho, ktorý im dal život. 

34 V týchto chvíľach nepočujete ľudský hlas, je to hlas Neba, ktorý vám oznamuje udalosti, ktoré 

prídu, aby ste vy, ktorí počúvate Moje proroctvá, boli pripravení a nezľakli sa, keď budete svedkami toho, 

ako sa aj sily prírody dostávajú do nerovnováhy, pretože Ja som univerzálna Moc a Spravodlivosť a v 

Spravodlivosti sa prejavujem. 

35 Prišiel som, aby som odstránil zlozvyky sveta, aby sa ľudia oslobodili od hriešnych zvykov a 

myšlienok, inšpirovali sa a hovorili z Ducha. Potom ma uvidia symbolicky v láskyplnej podobe Ježiša, 

ktorý im ukáže cestu, ktorá vedie k pravému cieľu ducha, kde ich čakám. 

36 Ste strážcami "Tretieho zákona". Zachovajte toto dedičstvo s najväčšou horlivosťou pre budúce 

generácie. Ukážte moje dielo s dokonalosťou, ktorá je mu vlastná, lebo ak by ste prišli ku mne bez toho, 

aby ste splnili svoje poslanie, museli by ste znova prísť do tela a potom by bol váš boj veľmi ťažký. 

37 V tomto čase, v tejto púšti ľudského života si vezmite za vzor Mojžiša. Veru, hovorím vám: Opäť 

ste na vrchu (Sinaj), lebo tam zaznie môj hlas a povie vám: Rozumejte mi. Vrchom tohto času je tvoje 

vyvýšenie, kde prijmeš moje prikázanie a počuješ môj hlas vo svojom svedomí. Už odtiaľ budete môcť 

uzrieť zasľúbenú zem, ktorá je v dokonalosti Ducha. 

38 Božský zákon nikdy nepominie, ale ľudské zákony sa menia v závislosti od duchovného vývoja 

ľudí. 

39 "Milovať budeš Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou" je prvé prikázanie Božieho 

zákona, ktoré sa nezmenilo a ani sa nezmení. Jeho podstata, význam a učenie sú večné. Ale počuli ste aj 

to, že vám bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa", ale to druhé 

nebolo prikázanie Božieho zákona, ale jedno z mnohých ľudských ustanovení, ktoré zodpovedali tej dobe. 

40 Prišiel som k vám v Ježišovi a povedal som vám: "Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, čo 

vás preklínajú, robte dobre tým, čo vás nenávidia, modlite sa za tých, čo vás urážajú a prenasledujú, aby 

ste boli uznaní za deti svojho nebeského Otca." Je to duchovný zákon, preto je večne platný a nezmení sa. 

Iba človek sa mení, vyvíja a transformuje. 

41 Čo môžete urobiť, aby ste vedeli, ktoré učenia, zjavenia, proroctvá a zákony už stratili svoju 

platnosť a ktoré sú stále platné? Ktoré zjavenia platia naveky a ktoré proroctvá sa nenaplnili? Veru vám 

hovorím, že iba úprimná modlitba a plodný život vám môžu dať dostatočnú duchovnosť, aby ste objavili 

božskú podstatu, ktorú som vám odovzdal v troch časoch. 

42 Keď zákonníci a farizeji pozorovali Ježišove skutky a zistili, že sa nezhodujú s ich skutkami, 

tvrdili, že učenie, ktoré hlásal, je proti Mojžišovmu zákonu. Dôvodom bolo, že si zamieňali Zákon s 

Tradíciami. Ja som im však dokázal, že som neprišiel prestúpiť Zákon, ktorý Otec zjavil Mojžišovi, ale 

naplniť ho slovami a skutkami. 

43 Je pravda, že som zrušil mnohé tradície tohto ľudu, pretože už nastal čas ich odstránenia, aby som 

nastolil novú éru vyššieho učenia. 

44 Keby som vám všetko povedal v prvých zjaveniach, nebolo by potrebné, aby vás Majster, Mesiáš, 

učil nové učenie, ani aby Duch Svätý prišiel v tomto čase, aby vám ukázal slávu duchovného života. Preto 

vám hovorím, aby ste sa nedržali toho, čo vám bolo zjavené v minulosti, akoby to bolo posledné slovo 
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môjho učenia. Prišiel som k ľuďom nanovo a dlho som sa im dával poznať prostredníctvom ich rozumu, a 

navyše vám môžem povedať, že Moje posledné slovo ešte nebolo vyslovené. 

45 V mojej knihe múdrosti vždy hľadajte posledné slovo, novú stranu, ktorá vám odhalí zmysel a 

význam toho, čo bolo dané predtým, aby ste boli mojimi učeníkmi v pravde. 

46 Dnes žijete ďaleko od tých, ktorí trpia viac ako vy. Keď však váš život osvieti oduševnenie, budete 

sa snažiť žiť s tými, od ktorých si dnes držíte odstup, pretože ich považujete za stratených alebo pretože vo 

vás vzbudzujú odpor. 

47 Stanete sa nositeľmi slova svetla, spásy a nádeje a obrátite sa k tým, na ktorých ich blížni zabudli. 

48 S nikým by ste nemali hovoriť prísne, lebo takto sa človek nevykupuje. Musíte sa naučiť, že 

človek nesmie uraziť hriešnika, aby potrestal jeho previnenie. 

49 Hovorím vám: Keď sa s dravcami rozprávate s láskou, skláňajú hlavy. 

50 Ak má ten, s kým hovoríte, nejaké zásluhy, povedzte mu to. Ak v ňom objavíte nejakú cnosť 

medzi mnohými neresťami, nehovorte mu o nerestiach, ale o cnostiach, aby ste ho povzbudili a podnietili 

k dobru. 

51 Nech vás vedie láska, aby ste sa stali skutočnými vyslancami Božského Tešiteľa. Lebo vy, ktorí ste 

nespadli do žiadnej priepasti, vždy rýchlo obviňujete, súdite. Bez najmenšieho súcitu ľahko odsudzujete 

svojho blížneho, a to nie je moje učenie. 

52 Keby ste predtým, ako začnete súdiť, preskúmali sami seba a svoje chyby - uisťujem vás, že váš 

súd by bol milosrdnejší. Tých, ktorí sú vo väzniciach, považujete za zlých a tých, ktorí sú v nemocniciach, 

za nešťastných. Držíte sa od nich ďalej bez toho, aby ste si uvedomili, že sú hodné vstúpiť do kráľovstva 

mojej lásky. Nechcete si myslieť, že aj oni majú právo prijímať lúče slnka, ktoré bolo stvorené, aby dávalo 

život a teplo všetkým tvorom bez výnimky. 

53 Tie, ktoré sú zamknuté na miestach pokánia, sú často zrkadlami, v ktorých sa ľudia nechcú vidieť, 

pretože vedia, že obraz, ktorý im toto zrkadlo odhalí, bude v mnohých prípadoch obrazom obvinenia. 

54 Ale ja vám hovorím: Blahoslavení sú tí moji pracovníci, ktorí dokážu v srdci cítiť bolesť tých, 

ktorí žijú bez slobody alebo zdravia, a ktorí ich navštevujú a utešujú; lebo jedného dňa sa opäť stretnú, či 

už v tomto alebo inom živote, a neviete, či potom nebudú mať viac zdravia, viac slobody a viac svetla ako 

tí, ktorí im priniesli posolstvo lásky vo väzení alebo v nemocnici; vtedy prejavia svoju vďačnosť a 

natiahnu ruku k tomu, ktorý im ju dal v inom čase. 

55 Ten okamih, keď si im priblížil moje slovo, ten okamih, keď si ich rukou pohladil po čele a prinútil 

ich myslieť na mňa a cítiť ma, sa nikdy nevymaže z ich mysle, rovnako ako sa v ich mysliach nezabudne 

na tvoju tvár a tvoj bratský hlas, a preto ťa spoznajú, nech si kdekoľvek. 

56 Keď tu počúvate moje slovo, na chvíľu zabudnete na utrpenie, ktoré postihuje všetky ľudské 

bytosti, a vytesníte zo svojho vedomia myšlienky na ničenie, vojnu a smrť, ktoré ohrozujú ľudstvo. 

57 Bojíte sa bolesti? - Vyžeň hriech a bolesť nebude mať proti tebe žiadnu moc. Pocítite ďalšiu 

bolesť, ale už to nebude bolesť zameraná na seba. Nebude vaša, ale začnete trpieť z lásky k druhým. 

58 Keď sa duch vznáša, cíti k blížnemu, a čím viac sa mi približuje a miluje ma, tým väčšia je jeho 

láska k bratom. 

59 V súčasnosti vás učím kráčať po ceste, ktorá vás oslobodí od strachu a utrpenia spôsobených 

nepriateľstvom a ctižiadostivými ambíciami ľudí - učenie, ktoré sa vám niekedy môže zdať 

neuskutočniteľné, ale čoskoro ho prijmete s vierou, presvedčení, že je to jediná cesta k spáse. 

60 Ešte si nepochopil význam môjho slova a neuvedomuješ si svoju úlohu. Preto sú aj takí, ktorí, hoci 

pociťujú duchovnú blaženosť, keď ma počúvajú, radšej odchádzajú, lebo sa boja, že by sa zaviazali 

svojmu Majstrovi a svojim blížnym. A sú aj takí, ktorí mi hovoria: "Pane, nie je pre nás možné nasledovať 

Tvoje učenie a príkazy, pretože sme nezrelí, ľudskí a zmaterializovaní. Ale nesklam nás, aby sme počúvali 

Tvoje slovo. Je taká krásna, že napriek svojej neuskutočniteľnosti napĺňa naše srdcia radosťou a 

pokojom." 

61 Ach, vy malé deti, ktoré neviete, čo hovoríte! Moje učenie nazývate neuskutočniteľným, jeho 

uskutočnenie považujete za nemožné, neuvedomujúc si, že ho počúvate prostredníctvom nečistého 

hriešneho človeka, akým ste vy všetci, pre ktorého nebolo nemožné odovzdať ľuďom Božie posolstvo. 

62 Čo je nemožnejšie ako toto? 
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63 Milujte svojho Otca, buďte milosrdní k blížnemu, oddeľte sa od všetkého, čo škodí vášmu 

ľudskému životu alebo vašej duši. To je to, čo vás učí moje učenie. Kde vidíte ťažkosti a nemožnosti? 

64 Nie, milovaní ľudia, nie je nemožné poslúchať Moje slovo; nie je to ťažké, ale vaše 

zdokonaľovanie, obnova a oduševnenie, pretože vám chýbajú vznešené city a vysoké túžby. Ale keďže 

viem, že všetky vaše pochybnosti, nevedomosť a nerozhodnosť musia zmiznúť, budem vás naďalej učiť, 

pretože pre Mňa nie je nič nemožné. Môžem premeniť kamene na chlieb večného života a môžem 

spôsobiť, že zo skál vytryskne krištáľovo čistá voda. 

65 Preniknite do podstaty mojich slov a už nebudete musieť hľadať pravdu. V jadre tohto posolstva 

objavíte bohatstvo svetla, ktoré váš duch potrebuje. 

66 Vnímajte moje slovo, aby ste sa mohli nasýtiť jeho duchovným obsahom, aby ste našli moju 

prítomnosť a pocítili moje božské pohladenie. Pri štúdiu si dávajte pozor, aby ste sa nezasekli na písmene, 

a snažte sa interpretovať všetko, čo nájdete a čo je symbolické a podobné. Usilujte sa o zjednodušenie a 

duchovnosť vo svojich výskumoch, pozorovaniach a štúdiách a vždy pamätajte na to, že zajtra sa o toto 

posolstvo musíte podeliť so svojimi blížnymi, ktorým ho musíte odovzdať v už pripravenej podobe, aby 

ho mohli rýchlejšie pochopiť. 

67 Časom odstráňte každý symbol a každý pozemský obraz, ale zachovajte ich význam. 

68 Pochopte malú hodnotu výrazov, keď ich porovnáte s večnou podstatou duchovna. Mali by ste sa 

tiež snažiť postupne preniknúť do tejto múdrosti, aby sa vám praktizovanie môjho učenia nezdalo 

nemožné. 

69 Spojte sa, milovaní učeníci, lebo čas vášho boja nastal a bude pre každého z vás krátky vzhľadom 

na krátkosť vášho života na zemi. 

70 Ponáhľajte sa, máte veľa práce. Nemyslite si, že vám niečo chýba, aby ste boli mojimi učeníkmi v 

tomto Diele. 

71 V druhej ére som si tiež vybral svojich apoštolov. Neboli to učenci, neboli to žiarivé svetlá ľudskej 

múdrosti. Boli to obyčajní rybári mora, ale ja som ich urobil rozsievačmi a rybármi ducha. 

72 Chcem z vás urobiť aj duchovných rybárov, aby ste priniesli moje posolstvo lásky všetkým 

srdciam strateným v obrovskom mori vášní a materializmu, v ktorom ľudstvo žije, a odtiaľ, z tohto mora, 

vytiahli a zachránili každého, koho povoláte v mojom mene. 

73 Potom moje posolstvo nádeje zasiahne srdce bratovrahov, vrahov ľudí, pyšných, svetských, 

bezcitných voči bolesti a biede iných a na všetkých sa moje slovo splní. 

74 Najprv, kým sa ešte pripravujete, modlite sa za národy a ľudí, modlite sa za všetkých, lebo ľudstvo 

chodí po bodliakoch a tŕňoch, po tých istých, ktoré predtým rozhádzali, aby po nich šliapali iní. Ľudia si 

sami pripravili svoju skazu a potom sú nútení prosiť o milosrdenstvo, ktoré nikdy necítili voči nikomu zo 

svojich blížnych. 

75 Ale je potrebné zachrániť, odpustiť a vykúpiť, pretože v každom človeku prebýva duch, ktorý ma 

musí dosiahnuť. 

76 Ste prvotinou ľudu, ktorý má byť duchovným majákom ľudstva. Nový Izrael, ktorý sa po 

oslobodení z otroctva vydá na cestu za najvyšším ideálom, ktorý existuje v duchu, a tým je život v lone 

Boha, svojho Pána. 

77 Ešte stále ste ďaleko od toho, aby ste svojím príkladom osvetľovali cestu svojim blížnym. Ale môj 

hlas, ktorý znie vo vašom svedomí, vás povzbudzuje, aby ste išli dopredu, nevzdávali sa, vytrvali v boji, 

pretože len tak sa tento národ zapíše do ľudských sŕdc. 

78 Skúšky, ktoré denne prežívate vo svojom živote, sú kovadlinou, na ktorej sa váš duch stáva 

pružným, kde sa má osvedčiť vaša cnosť a posilniť vaša viera. 

79 Bez skúšok nie sú zásluhy, bez zásluh nemôže byť odmena. 

80 Zamyslite sa nad skúškami, ktorými Izrael prešiel v prvých dňoch. Uvažujte o jeho trpkosti, 

súženiach a ťažkostiach a pochopíte, prečo mu bolo dopriate prísť do zasľúbenej zeme, kde mal tento ľud 

po mnoho storočí pokoj, zdravú radosť zo života a spoločenstvo so svojím Pánom. 

81 Šťastie tohto ľudu v krajine, ktorú dostali ako odmenu za svoju vieru a vytrvalosť, netrvalo večne, 

lebo nič na svete nie je večné. V pravde vám však hovorím, že nová zasľúbená zem, ktorá je cieľom 

vzostupu vášho ducha, bude určite trvať večne. To vám určite poskytne večné útočisko a umožní vám 
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pocítiť nekonečnú blaženosť z toho, že sa môžete tešiť, zažívať, cítiť a spoznávať duchovný život v celej 

jeho plnosti a blaženosti. 

82 Požehnávam každý z týchto domovov, kde sa schádzate, aby ste sa modlili a prijímali chlieb 

môjho slova, tak ako ja požehnávam vaše domovy. Veru, hovorím vám: Žiadne z týchto miest stretnutia 

nemá väčší význam ako ktorýkoľvek z vašich domovov. 

83 Ak sem vstúpite zhromaždení a s úctou, s vedomím, že toto miesto je určené na to, aby vás spojilo 

v modlitbe a vytvorilo duchovný chrám, hovorím vám aj to, že váš domov je ďalším chrámom. Lebo tak 

ako si Duch vytvára svoju svätyňu v modlitbe, v Božom slove, vo vnútornej kontemplácii a v praktizovaní 

Zákona, tak človek nachádza ďalšiu službu Bohu vo svojom dome, kde nachádza pohladenie, teplo, 

príklady, učenie a rady. Nezamieňajte si však domov s hmotným domom. Tá môže zmiznúť a vystaviť vás 

nepriazni počasia, a predsa váš domov nebude zničený, pokiaľ medzi vami bude láska, úcta, poslušnosť a 

všetky tie cnosti, ktoré majú byť stále viac a viac vlastné ľudskej rodine. 

84 Ani tieto miesta zhromaždenia nemôžu predstavovať pravý chrám, pretože ak ho nosíte vo svojej 

duši, môžete sa s ním stretnúť tu aj doma, v meste aj na vidieku, pod stromom, v horách, na brehu mora 

alebo na púšti. 

85 Chrám ducha je všade, preto sa stačí len vybaviť, aby ste ho našli. 

86 Zatiaľ sa naďalej zhromažďujte v týchto komunitných centrách. Robte tak, kým budete mať 

potrebu, lebo Moja láska, Moje milosrdenstvo a Moje dary milosti sa vylejú na vaše zhromaždenia, kde 

podľa Mojej vôle bude cítiť Moju prítomnosť, kde spôsobím, že sa duše znovuzrodia pre svetlo a chorí 

zažijú zázrak uzdravenia, keď budú počúvať Moje slová. 

87 Srdce môjho Otca je vždy pripravené dať ti to, o čo prosíš, čo potrebuješ. Váš Otec však nesmie 

robiť všetko sám. Žijete v čase, keď sa Majstrova láska musí ozývať v srdciach učeníkov, aby sa zázrak 

stal skutočnosťou. 

88 Neúnavne opakujte moje slovo. Ako neviditeľné dláto bude obrusovať ostré hrany vášho 

charakteru, kým nebudete pripravení riešiť aj tie najťažšie problémy svojich blížnych. Nájdete v nich 

utrpenie, nutkanie k odčineniu a náprave, ktorých príčiny môžu byť veľmi odlišné. Niektoré z nich nebudú 

mať obzvlášť ťažký pôvod na pochopenie, ale budú aj také, ktoré budete môcť objasniť len intuíciou, 

zjavením a duchovnými víziami, aby ste svojich blížnych zbavili ťažkého bremena. Tieto duchovné dary 

urobia tento zázrak len vtedy, ak ten, kto ich používa, je inšpirovaný súcitom s blížnym. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 150  
1 Prichádzate s túžbou po Duchu Tešiteľovi, pretože ste nenašli úľavu vo svojich súženiach. Utekali 

ste k dverám lekárov a právnikov, obracali ste sa na srdcia tých, ktorí vás milujú, ale nedokázali ste získať 

späť svoj pokoj. Presvedčili ste sa, že liečivý balzam a svetlo, po ktorých túžite, môžete nájsť len zo 

Zdroja, z ktorého pochádza všetko dobré. Všetci hľadáte pravú cestu, potrebujete duchovnú potravu, slovo 

povzbudenia a nádeje, ktoré vás povzbudí; a úmerne tomu, ako získavate to, čo hľadáte, mi pripomínate 

svoje úzkosti, strach z Božieho súdu a túžbu po pokoji so svojím svedomím. 

2 Si v Mojej prítomnosti, hoci sa cítiš byť ďaleko odo mňa. Nie ste sami vo svojej bolesti, ja som s 

vami; a ak si hovoríte, že ste nepochopení, hovorím vám, že ja, Otec, viem o všetkom, čo sa vo vás 

odohráva, a že vám dám riešenie, ktoré hľadáte, pokoj, ktorý vám chýba, a pomoc, aby ste dosiahli svoju 

výšku. 

3 Keď ste sa prvýkrát naladili, aby ste počuli Moje Slovo, tešili ste sa z neho a zistili ste, že je vo 

svojej podstate hlasnejšie. Uznali ste, že som vám ju poslal, len ste mali pochybnosti o forme, akou sa 

ľuďom odovzdávam. Ak si ju však preštuduješ, pochopíš, že som sa nepomýlil a že človek, pretože je 

Mojím dieťaťom, je spôsobilý slúžiť Mi ako nástroj na uskutočňovanie Mojich rád v službe svojim 

blížnym. 

4 Volám mužov, ženy i deti, aby som z nich urobil svojich učeníkov, ale kým jedni veria, iní 

pochybujú a nedôverujú. Je to spôsobené tým, že boli natoľko oklamaní, že dnes, keď hovorím k ľudstvu a 

používam ako prenášačov Svojho učenia orgány chápania nevzdelaných, jednoduchých a pokorných ľudí, 

Môj prejav sa im javí ako niečo zvláštne. Vedzte, že Moje Slovo je nemenné vo svojej pravde a že to, čo 

som vám povedal v prvej ére, som potvrdil v druhej ére a znovu potvrdil v tretej ére. 

5 Všetci, ktorí takto počúvate Moje Slovo, ste boli pripravení cítiť a chápať tento prejav Môjho 

Ducha a čakali ste len na chvíľu, keď som vás povolal, aby ste boli svedkami týchto prejavov. Nikoho som 

nepresvedčil; ešte predtým, ako ste prišli do tela, som vám povedal, že budete prítomní pri týchto 

udalostiach a že budete patriť medzi vyvolené bytosti, ktoré prinesú svetu Dobrú zvesť. 

6 Deti tejto doby mi umožnili vidieť ich nebezpečnú cestu. Hovoria mi, že prostredie, v ktorom 

dýchajú, nie je práve najpriaznivejšie pre duchovný rozvoj, a prosia ma o svetlo pre svojich rodičov a 

učiteľov. Od útleho veku sa začína boj medzi duchom a telom*, v ktorom niekedy víťazí dobro a rozum, 

inokedy telo. 
* Pozri poznámku pod čiarou v 149, 9 

7 Nehovorte mi, že ste slabí, lebo máte v sebe svetlo môjho Ducha a obdaril som vás cnosťou a 

energiou, aby ste mohli plniť svoje povinnosti. Snažte sa a využite svoju silu. 

8 Prišiel som ku všetkým svojim deťom, aby som hľadal ich ducha, pretože mi patrí. Ale nie všetci 

ma chcú nasledovať, najväčšia časť ma žiada o ďalší čas a hovorí mi, že teraz so mnou nemôže ísť. Ale 

každému duchu som dal potrebný čas na splnenie jeho povinnosti. 

9 Počas tohto obdobia ste veľa trpeli a túžite po lepšom živote, ale Otec vám hovorí: Vypracujte si 

svoj pokoj a už nájdete pokoj na tomto svete alebo v duchovnom svete. Táto zem, ktorú obývate, je 

miestom odpustenia, boja a dokonalosti. 

10 Ak si chcete pripomenúť Ježišov život v druhej ére, zistíte, že je plný utrpenia, bez útechy a 

radosti. On je príkladom, vzorom, ktorý stojí pred vaším duchom, aby ste žili podľa neho. Ale každý, kto 

ku mne prichádza, nájde úľavu, lebo ja som nevyčerpateľný prameň, ktorý preteká v prúdoch. Využívajte 

ho na zavlažovanie polí. Polia sú pripravené tak, aby ich ľudia mohli obrábať bez meškania. Pôda čaká, 

kým ju pokryje burina alebo škodlivé byliny. Choď a obrábaj ju, a keď uvidíš, že pšenica dozrela, pokos ju 

spolu s burinou a až neskôr oddeľ jednu od druhej. Preto vám vždy hovorím: Bdejte a modlite sa, lebo ak 

budete nedbanliví, burina porastie rýchlejšie ako vaše semená a jej plody ich v deň žatvy prevážia. 

Postarajte sa, aby sa vaše polia stali zlatými, aby ste mohli priniesť svoju pšenicu do mojich sýpok a úroda 

bude hojná. 

11 Ľudstvo túži po mojom slove, po mojej pravde. Ľudia žiadajú a túžia po svetle pre svoju myseľ, 

volajú po spravodlivosti a očakávajú útechu. Toto je rozhodujúci čas. Veru, hovorím vám, že mnohé 

myšlienky, teórie a dokonca aj dogmy, ktoré po stáročia považovali za pravdy, padnú na zem a budú 
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zavrhnuté ako falošné. Proti fanatizmu a modlárstvu budú bojovať a odstraňovať ho tí, ktorí mu najviac 

podľahli a boli ním spútaní. Božie učenie bude pochopené, jeho svetlo, obsah a podstata budú pochopené a 

precítené. 

12 Keď sa to v mysliach vedcov rozjasní, po období skúšok, počas ktorých utrpia veľký zmätok, a 

keď počujú hlas svojho svedomia, objavia to, o čom sa im ani nesnívalo. 

13 Opäť vám hovorím: Sledujte! Lebo v čase konfliktu medzi vierovyznaniami a doktrínami, 

náboženstvami a vedami si mnohí ľudia budú myslieť, že vedomosti, ktoré im dali ich knihy, budú 

zbraňou, ktorou môžu poraziť mojich nových učeníkov, keď budú vedieť, že vy so sebou nemáte žiadne 

knihy. - Keď Ježiš kázal zástupom, nehovoril im o učení, ktoré sa naučil z kníh. Napriek tomu učil plný 

múdrosti, o čom svedčil už od detstva, keď sa objavoval v kruhu učiteľov zákona a svojimi otázkami ich 

mátal a umlčoval a svojimi odpoveďami ich nechával v napätí. Ježišovo poznanie pramenilo z Božieho 

Ducha, ktorý mu všetko zjavil. 

14 Ak by niekto z vás vyprázdnil svoju myseľ, zbavil svoje srdce zlých citov a nízkych vášní a 

pozdvihol svojho ducha k Otcovi, aby sa mu odovzdal v láske a službe blížnemu, stal by sa čistým 

prameňom, ktorý by Majster naplnil svojou inšpiráciou. Ten človek by bol ako čistá nádoba na mojom 

stole, ktorá preteká vínom života, aby tí, čo chradnú, mohli skrze neho uhasiť svoj smäd. Ten, kto sa takto 

vybaví, presvedčí toho, ku komu hovorí, poteší svojimi slovami, umlčí márnomyseľných, vykoná úžasné 

skutky, ktoré svet nazýva zázrakmi a ktoré nie sú ničím iným ako prirodzenými dôsledkami lásky a viery 

veľkodušného ducha. 

15 Ak sa vás niekto opýta: "Prečo Boh, hoci je taký veľký, použil bezvýznamnú ľudskú bytosť, aby 

zjavil svoju múdrosť?", mali by ste odpovedať: "Božia láska k jeho deťom nemá hraníc, preto ich použil, 

aby urobil tento zázrak." 

16 Keďže som mocný, večný, nekonečný a zároveň Otec všetkých stvorených vecí, môžem využiť 

všetky svoje stvorenia na svoje božské ciele. Vo svojej otcovskej láske sa nestarám o vašu nezrelosť, o váš 

hriech a obraciam sa k vám pre vašu pokoru. Ak považujete svoju ľudskú podobu za príliš bezvýznamnú 

na to, aby sa ňou Boh zaoberal, kto vám ju dal, ak nie Ja? Okrem toho, či som nebol ako ty, keď som sa 

stal človekom? 

17 Zvuk hlasu, ktorý sa dostáva k vašim ušiam, je zvukom tela, ktoré ma počas krátkych chvíľ môjho 

prejavu robí počuteľným ako nositeľa hlasu. Slovo, ktoré sa dostáva k vašej mysli a srdcu, je ľudské, ale 

jeho význam je božský, a preto osvieti a posilní ducha. 

18 Keby som prišiel v ľudskej podobe zopakovať Svoje učenie z druhej éry, váš duch by sa 

nerozvinul a ľudstvo by Mňa nepoznalo. Ale Ja, Majster všetkej dokonalosti, vás vediem krok za krokom 

ďalej a ďalej na vrchol hory a zakaždým vám dávam nové učenie. 

19 Pre oči človeka je Boh a dokonca aj jeho vlastný duch neviditeľný, pretože nemá formu ani 

hranice. Preto mnohí pochybujú, keď ťa vidia pozdvihnutého v modlitbe a počúvajú ma, lebo nevedia, že 

božské a duchovné, hoci ľudským očiam neviditeľné, cíti duch a tiež srdce. 

20 Kto skutočne verí vo mňa, pozná môj hlas, kedykoľvek k nemu prehovorím. Som ako pastier, za 

ktorým idú jeho ovce a ktorého vždy spoznajú po hlase. Preto ste v tomto čase spoznali hlas svojho Pána, 

keď som k vám hovoril prostredníctvom ľudského orgánu intelektu. Nezaoberali ste sa posudzovaním 

nedostatkov nositeľa hlasu, ani ste sa nepohoršovali nad chybami, ktorých sa dopúšťa pre nedostatok 

vzdelania. Pochopili ste, že som to ja, kto k vám hovorí. Keď ste počuli môj hlas, hneď ste ho spoznali a 

povedali ste: To je on! 

21 Vždy to boli pokorní a chudobní, ktorí objavili moju prítomnosť, pretože ich myseľ nie je 

zamestnaná ľudskými teóriami, ktoré zatemňujú jasný úsudok. 

22 V druhej ére sa tiež stávalo, že - hoci bol ohlásený príchod Mesiáša - len ľudia jednoduchého 

zmýšľania, pokorného ducha a jasného rozumu ho citovo spoznali, keď prišiel. 

23 Teológovia mali v rukách knihu prorokov a denne opakovali slová, ktoré oznamovali znamenia, 

čas a spôsob príchodu Mesiáša, a predsa - videli ma a nepoznali ma, počúvali ma a popierali, že som 

prisľúbený Spasiteľ. Videli moje skutky a jediné, čo urobili, bolo, že sa nad nimi rozhorčili, hoci v 

skutočnosti boli všetky predpovedané. 
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24 Keď prišiel deň, keď ho zástupy, podnecované tými, ktorí sa cítili znepokojení Ježišovou 

prítomnosťou, zranili a zbičovali a v dôsledku úderov videli, ako krváca ako obyčajný smrteľník a neskôr 

zápasí so smrťou a zomiera ako každý iný človek, farizeji, predstavení ľudu a kňazi s uspokojením zvolali: 

"Pozrite sa na toho, ktorý sa nazýva Božím Synom, ktorý si myslel, že je kráľ a vyhlasoval sa za Mesiáša!" 

25 Práve pre nich, viac ako pre iných, Ježiš prosil svojho Otca, aby im odpustil - ktorí, hoci poznali 

Písmo, ho teraz zapreli a urobili z neho pred zástupom podvodníka. Boli to oni, ktorí napriek svojmu 

tvrdeniu, že sú učiteľmi zákona, v skutočnosti nevedeli, čo robia pri Ježišovom odsúdení, zatiaľ čo tam v 

zástupe boli srdcia rozorvané bolesťou nad nespravodlivosťou, ktorej boli svedkami, a tváre preplnené 

slzami nad obetnou smrťou spravodlivého. Boli to muži a ženy jednoduchej mysle a pokorného a 

veľkorysého ducha, ktorí vedeli, kto bol s ľuďmi vo svete, a chápali, čo stratili, keď Majster odišiel. 

26 Ľudia, aj v tomto čase bude forma komunikácie, v ktorej ste prijali Moje Slovo, zle hodnotená a aj 

učenie a zjavenia, ktoré som vám dal, budú odmietané tými, ktorí tvrdia, že poznajú spôsob, akým sa má 

uskutočniť Môj návrat. Títo nebudú vážne skúmať moje slovo, nebudú hľadať jeho podstatu, nebudú brať 

do úvahy zázraky a znamenia, ktoré som vám dal o svojom príchode a o svojej pravde, ale ako dôvod, 

prečo ma odmietajú, budú uvádzať nedokonalé skutky, ktoré objavia v tomto spoločenstve, ich profanáciu 

a neposlušnosť. Vtedy sa postavia a povedia: "Ten, ktorý vám povedal, že sa vám po roku 1950 nedá 

poznať, má byť Kristovým Duchom? Môže dnes povedať, že tento prejav sa skončí, a zajtra vyhlásiť 

opak?" Už teraz vám totiž hovorím, že mnohí budú tvrdiť, že sa budem prejavovať rovnakým spôsobom aj 

po skončení roku 1950. Ó, milovaný ľud: či budeš príčinou toho, že sa ti zajtra svet bude posmievať 

spôsobom a popierať všetko, čo som ti povedal? 

27 Vidíte, ako vás pripravujem, aby ste, keď príde čas môjho odchodu, nedovolili temnote preniknúť 

do vašich sŕdc. Ale hovorím vám, že tí, ktorí skutočne pocítili a pochopili Moje Slovo, sa budú držať ďalej 

od ciest zmätku, aby Mňa hľadali v samote od ducha k duchu. Títo budú vo svojom srdci počuť 

nezabudnuteľný a známy hlas svojho Majstra, ktorý im hovorí: "Blahoslavení ste vy, ktorí roníte slzy, keď 

vidíte znesväcovanie môjho Diela, lebo chápete, že to je dôvod, prečo ho mnohí nepoznajú a prečo sa mu 

iní posmievajú a popierajú ho." 

28 Bdejte a modlite sa, učeníci, aby ste aj naďalej rozpoznávali môj hlas medzi všetkými klamstvami, 

ktoré vám svet prináša, a aby ste sa videli vedení a chránení láskou až do konca cesty, kde sa Otcov dom 

otvorí ako nekonečne veľký ovčinec, aby navždy prichýlil tých, ktorých stvoril s láskou a poslal, aby ich 

zásluhy na zemi urobili hodnými dokonalého domova. 

29 Kedykoľvek vám poviem, že k vám hovorí Kristus, vždy sa nájde niekto, kto považuje tých, ktorí 

odovzdávajú moje slovo, za rúhačov. Ale tento spôsob posudzovania a posudzovania nie je prekvapujúci, 

ak vezmeme do úvahy, že ich necitlivosť voči duchovnému im bráni vnímať ma cez podstatu môjho 

učenia. 

30 Pri istej príležitosti som farizejom povedal: "Otec a ja sme jedno." Aj oni ma nazvali rúhačom, 

utiekali sa k Písmu a snažili sa dokázať, že všetko, čo som povedal, je nepravdivé. 

31 Dnes vám hovorím, že kto neotvorí oči svojho ducha, nemôže vidieť božské svetlo, lebo nikto 

nebol skúšaný ako Ježiš. 

32 Ľudia ma vypočúvali, kládli mi nástrahy, snažili sa ma zmiasť svojimi podmanivými otázkami, 

prehadzovali ma, aby vyskúšali moju rozvážnosť; a keďže napriek svojmu úsiliu nenašli spôsob, ako ma 

zničiť, obviňovali ma, ohovárali a súdili, aby videli, ako sa v tomto prípade zachoval ten, ktorý sa nazýval 

Božím Synom. Ale nestačilo im to, chceli vidieť aj to, či moje telo bude krvácať, či sa bude skladať z 

mäsa a kostí, a keď sa Ježiš na krížovej ceste zrútil a krvácal, nastražili uši v očakávaní, že budú počuť 

moje sťažnosti. 

33 Keď som povedal, že Otec a ja sme jedno, Duch prehovoril. Ale keď telo krvácalo, bola to ľudská 

časť, ktorá sa sťažovala, pretože to bolo živé telo. 

34 Svet žiadal, aby som mu ukázal svoju pravdu, a ja som mu ju ukázal, ale nevidel vidiacimi očami. 

Moje slovo a moje skutky mali byť dostatočným dôkazom božskej moci toho, kto ich vykonal. Túto silu 

však nezmerali. Moja ľudská smrť však nebola koncom týchto skúšok. Bol som so svojimi učeníkmi v 

duchovnej podobe. Dokonca medzi nimi bol jeden, ktorý ma podrobil skúške a ktorý neveril v 

zmŕtvychvstanie svojho Pána, kým sa o tom nepresvedčil tak, že mu vložil prsty do rany na boku. 



U 150 

55 

35 Keď sa potom semeno Ježišovho slova šírilo z provincie do provincie a z národa do národa, všade 

sa objavili neveriaci, pochybovači, materialisti a podriaďovali moje učenie, moje slová a moje diela 

svojim rozumom. Ľudia sa však neobmedzovali len na posudzovanie mojej pravdy podľa mojich diel a 

učenia, ale snažili sa preskúmať moju ľudskú povahu, moju kariéru, moje narodenie, detstvo a všetky 

kroky, ktoré som urobil na zemi. - Mária, svätá a čistá žena, ktorú si Boh vyvolil, aby dala svetu plod 

života, tomuto vyšetrovaniu neunikla. Aj ona zažila posmech, odsúdenie a skúšky zo strany ľudí. 

Nestačilo im, že prorok Izaiáš ju už v minulosti vyhlásil za pannu a čistú. A aj dnes o nej ľudia v cirkvách 

a sektách stále diskutujú a uvažujú. 

36 Hovorím vám, že kým sa ľudstvo nevzdá svojho materializmu, nebude schopné pozrieť sa pravde 

do očí, keď ju bude posudzovať. 

37 Odpúšťam jednému aj druhému, ale radím vám, aby ste prestali používať Moje slová na vzájomné 

zmätenie, zranenie alebo zabitie, lebo váš súd bude veľký. 

38 Ak budete stupňovať svoje spory a nakoniec sa budete navzájom nenávidieť pre svoje rozdielne 

názory, kedy sa zjednotíte v pravde, ktorá je jedna? 

39 Nebojte sa ma, bojte sa sami seba, hovorí vám Majster. Odsúdil som z kríža tých, ktorí ma 

obetovali? Vyčítala a obviňovala Mária v tej nekonečne smutnej hodine? - Nie, moji ľudia. 

40 Ani ja vás teraz neodsudzujem. Veru, hovorím vám: Každý si vytvára svoj vlastný súd a vynáša 

svoj vlastný rozsudok. Chcem vás oslobodiť od bolesti, od pokánia, od kalicha horkosti, a preto vás 

žiadam, aby ste očistili svoje srdcia od nečistých citov a začali sa navzájom milovať, pretože to je cesta, 

ktorá vás môže priviesť k svetlu, k pokoju a k pravde. 

41 Ak si stále myslíte, že za vaše utrpenie môžu vaši prví rodičia, dopúšťate sa chyby v chápaní 

svojho Boha vo svojich súdoch. 

42 V božskom podobenstve som inšpiroval prvé ľudské bytosti, aby dosiahli prvé poznanie svojho 

osudu, ale význam mojich zjavení bol nesprávne vyložený. Keď vám hovorili o strome života, o poznaní 

dobra a zla, z ktorého človek jedol, chceli vám len vysvetliť, že keď človek nadobudol dostatočné 

poznanie, aby rozlišoval medzi dobrom a zlom, a stal sa zodpovedným za svoje skutky, od tej chvíle začal 

žať ovocie svojich skutkov. 

43 Mnohí ľudia si mysleli, že všetky slzy tohto sveta spôsobili hriechy prvých obyvateľov zeme. 

Keďže si toto podobenstvo nevedeli vyložiť, nakoniec povedali, že Kristus prišiel zmyť všetky škvrny 

svojou krvou. Ak by toto tvrdenie bolo správne - prečo ľudia naďalej hrešia a trpia, hoci táto obeť už bola 

prinesená? 

44 Ježiš prišiel na zem, aby učil ľudí ceste k dokonalosti - ceste, ktorú ukázal svojím životom, svojimi 

skutkami a slovami. 

45 Viete, že Boh povedal ľuďom: "Raste a množte sa a naplňte zem". Toto bol pôvodný zákon, ktorý 

vám bol daný, ó, ľudia. Neskôr Otec nariadil nielen to, aby sa ľudia množili a aby ľudský rod naďalej 

rástol, ale aj to, aby sa ich city stávali čoraz vznešenejšími a aby sa ich myseľ nerušene rozvíjala a 

rozvíjala. Ale ak cieľom prvého zákona bolo rozmnoženie ľudského rodu - ako si môžete myslieť, že ten 

istý Otec vás potrestá za to, že poslúchnete a splníte jeho prikázanie? Je možné, ľudia, aby vo vašom Bohu 

existoval takýto rozpor? 

46 Pozrite sa, aký materiálny výklad dali ľudia podobenstvu, v ktorom sa hovorilo len o prebudení 

ducha v človeku. Preto pochopte moje učenie a už nehovorte, že splácate dlh, ktorý spôsobili prví 

obyvatelia zeme svojou neposlušnosťou Otcovi. Majte vyššiu predstavu o božskej spravodlivosti. 

47 Povedal som vám, že aj posledná škvrna bude vymazaná zo srdca človeka, ale tiež vám hovorím, 

že každý si musí zmyť svoju vlastnú škvrnu. Pamätajte, že som vám povedal: "Lakťom, ktorým meriate, 

vám bude odmerané" a: "Čo zasejete, to musíte aj zožať". 

48 Teraz je čas, keď môžete pochopiť moje dávne slová: "Rastite a množte sa", a síce, že sa to musí 

diať aj duchovne a že máte naplniť vesmír svojimi dobrými skutkami a svetlými myšlienkami. 

49 Vítam všetkých, ktorí sa mi chcú priblížiť, všetkých, ktorí sa usilujú o dokonalosť. 

50 Oddýchnite si od svojich pozemských prác, deti moje, vstúpte do svojho vnútra, kde je chrám, a 

uvažujte o mojom slove. 

51 Určil som vás, aby ste na zemi šírili dobro, ktoré je skutočnou duchovnosťou. 
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52 Cítite sa príliš neschopní a bezvýznamní? Považujete sa za príliš nečistých na to, aby ste mohli na 

svoju dušu naložiť takúto úlohu? Dôvodom je to, že nepoznáte moju múdrosť a moje milosrdenstvo, že 

nepozorujete nezahmlenými zmyslami príklady učenia, ktoré vám dávam na každom kroku 

prostredníctvom prírody. 

53 Nevidíš, ako slnečné lúče, ktoré všetko osvetľujú, dosiahnu aj tú najznečistenejšiu kaluž, vyparujú 

ju, vynášajú do atmosféry, čistia ju a nakoniec ju premenia na oblak, ktorý prechádza nad krajinou a robí 

ju úrodnou? 

54 Niekedy mi hovoríte: "Učiteľ, ako to, že máš oči upreté na toto ľudstvo, keď už niet patriarchov, 

spravodlivých ľudí, ľudí, ktorí by mohli byť Tvojimi apoštolmi? Či nevidíš, že žijeme vo svete plnom 

špiny a hriechu?" Na to vám odpovedám, že moja moc spôsobuje, že ľalie vyrastajú aj uprostred bahna, z 

ktorého by nikto nepredpokladal, že vyrastie kvet takej obdivuhodnej čistoty. 

55 Nech slnko môjho Slova prenikne do vašej bytosti, aby vás očistilo a pozdvihlo a vy ste sa mohli s 

chuťou vydať na cestu, aby ste urobili srdce svojich blížnych plodným. 

56 Uprostred tohto hriešneho a skazeného života, ktorý žije ľudstvo, nech sa vzmáha čistota vašich 

skutkov a úprimnosť vašich modlitieb, a veru, hovorím vám, váš duch potom nemusí nijako závidieť 

ľaliám. 

57 V tejto podobe budem hovoriť len počas krátkeho obdobia - času, ktorý máte využiť, tak ako poľné 

rastliny využívajú priaznivé obdobie na rast, kvitnutie a prinášanie ovocia. 

58 Veru, veru, hovorím vám, že v kajúcnych hriešnikoch je viac lásky ako v tých, ktorí sa vždy 

považovali za dobrých. Takto budem hovoriť aj naďalej a hriešnici budú aj naďalej robiť pokánie zo 

svojich previnení a počet obrátených sa bude zvyšovať. 

59 Srdce hriešnika je vnímavejšie na dotyk lásky môjho Slova, pretože je veľa ľudí, ktorí zhrešili, 

pretože im v živote chýbala láska. Keď počuli hlas môjho Otca, ktorý ich volal, odpúšťal im, uzdravoval 

ich rany a chápal ich tak, ako im nikto na zemi nerozumel, čoskoro pocítili božský dotyk na najcitlivejších 

strunách svojej bytosti a zakúsili vytrvalosť svojho Majstra voči nim. 

60 Toľko ľudí prechádza svetom a hľadá slovo alebo spásne svetlo, útechu pre svoje utrpenie. 

Hľadajú niekoho, kto k nim bude zhovievavý, kto nebude poukazovať na ich chyby, kto im bude hovoriť o 

lepšom živote. Ale vo svete ho nenachádzajú a potom sa uzavrú do seba, stiahnu sa a už sa nikomu 

nezverujú so svojimi tajomstvami. 

61 Tieto srdcia sa otvárajú iba kľúčom lásky, ktorý vlastním a ktorý zverujem práve všetkým, ktorí 

otvoria svoje srdce a povedia mi: "Učiteľ, chcem ťa nasledovať." 

62 Z hĺbky sŕdc poslucháčov sa vynára táto otázka: "Ty si Mesiáš?" Ja vám však len hovorím: 

Počúvajte moje slovo, pochopte jeho význam a hľadajte jeho podstatu. 

63 Hovorím pravdu, učím cestu, odhaľujem reinkarnáciu, ktorá je zákonom, aby sa duša zdokonalila a 

dosiahla cieľ svojho osudu. Pochybujete o tom? Veru, hovorím vám, že pravda sa vašimi pochybnosťami 

ani v najmenšom nemení. Vždy zostáva rovnaká. 

64 Hovorím vám, nikdy nezapierajte len preto, že tomu nerozumiete. Pamätajte, že keby bolo pravdou 

len to, čo chápe vaša úbohá myseľ, nič by neexistovalo. 

65 Niektorí mi hovoria: "Učiteľ, ak ty vieš všetko, ak poznáš stvorenia ešte skôr, ako sú - vedel si 

vtedy, že ťa Judáš zradí?" Ó, vy nemotorní rozumkári, ktorí si ešte v týchto časoch kladiete takéto otázky! 

Ja, ktorý všetko viem, som si ho vybral práve preto, že som vedel, že ten človek nemôže inak; a bolo 

absolútne nevyhnutné využiť každú jednu nedokonalosť mojich žiakov, aby som im dal príklad učenia. 

66 Učeník, ktorý zradil svojho Majstra, je symbolom, otvorenou knihou, ktorá existuje v každom 

ľudskom vedomí*, aby ste vedeli pochopiť jej význam a počuť jej učenie. 
* Pozri poznámku pod čiarou v 145, 62 

67 Vedzte, že v každom človeku prebýva Judáš. Áno, žiaci, lebo vo vašom prípade je telo Judášom 

ducha; je to telo, ktoré sa bráni svetlu zduchovnenia, ktoré svieti, ktoré čaká na ducha, aby ho uvrhlo do 

materializmu, do nízkych vášní. 

68 Ale pretože vás vaše telo privádza na okraj priepasti, nemali by ste ho odsudzovať. Nie, pretože ju 

potrebujete pre svoj pokrok a mali by ste ju prekonať svojím oduševnením, tak ako som ja prekonal Judáša 

svojou láskou. 
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69 Vidím, že pochybujete o sile lásky, že pochybujete o sile viery, že pochybujete o prejavení môjho 

Ducha prostredníctvom ľudského orgánu chápania, že vy sami pochybujete o svojich daroch a 

schopnostiach, ktoré ste ešte nerozvinuli. Čo dokážete urobiť s toľkými pochybnosťami? Aké zázraky 

môžete zažiť? - Žiadne. 

70 Ste takí tvrdohlaví vo svojej skepse a takí silní vo svojich pochybnostiach, že nedovolíte 

duchovnému svetlu, aby svojimi lúčmi preniklo do hlbších oblastí vášho vedomia. Ale ak sa 

zduchovňujete, ak žijete v súlade s mojím učením a podľa mojej Vôle, uvidíte, ako z vášho bytia 

vychádzajú schopnosti, ktoré ste popierali, a duchovné dary, o ktorých ste si nikdy nemysleli, že ich máte. 

71 Potom, keď ste oduševnení a vo vašich srdciach vládne čistota a jemnosť, zažijete, ako sú vám 

všetky prírodné živly naklonené a poslúchajú vás, pretože vaše oduševnenie vás s nimi priviedlo do 

harmónie. 

72 Ak máte duchovnosť, už nebudete hovoriť: "Otče, daj mi jedlo, daj mi inteligenciu, daj mi hmotné 

bohatstvo." Ešte menej sa dopustíte omylu, keď mu poviete: "Otče, ak mi dáš, o čo ťa prosím, dám ti z 

toho, čo mám - o čo ma prosíš." 

73 Nemyslíte si, učeníci, že tento spôsob prosby je ako pokúšať vášho Otca? Myslíte si, že vám 

môžem dať viac a lepšie, ak mi niečo dáte? Ak mi povieš, aby som ťa požiadal o to, čo máš, čo by sa s 

tebou stalo, keby som ťa výmenou za splnenie tvojich žiadostí pripravil o to, čo máš na svete najradšej? 

Vydržali by ste takúto skúšku? 

74 Nie, žiaci, je čas, aby vaše svedomie viedlo všetky vaše činy a myšlienky. 

75 Nechajte hovoriť svoju vieru a nebo vám odpovie. 

76 Božský duch bol plný lásky, hoci existoval sám. 

77 Ešte nič nebolo stvorené, nič neexistovalo okolo božskej bytosti, a predsa miloval a cítil sa ako 

otec. 

78 Koho miloval? Čím sa cítil byť? Boli to všetky bytosti a všetky stvorenia, ktoré z neho vychádzali 

a ktorých sila spočívala v jeho duchu. V tomto duchu boli všetky vedy, všetky sily prírody, všetky bytosti, 

všetky základy stvorenia. Bol večnosťou a časom. Bola v ňom minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, ešte 

predtým, ako vznikli svety a bytosti. 

79 Táto božská inšpirácia sa stala skutočnosťou pod nekonečnou silou božskej lásky a začal sa život. 

80 Vesmír sa naplnil bytosťami a vo všetkých sa prejavovala Otcova láska, moc a múdrosť. 

81 Ako nevyčerpateľný zdroj života bolo lono Pána od chvíle, keď sa rozhodol, že atómy sa spoja, 

aby vytvorili telá a bytosti. 

82 Najprv existoval duchovný život, najprv boli duchovné bytosti a až potom hmotná príroda. 

83 Keďže bolo rozhodnuté, že mnohé duchovné bytosti budú musieť prijať telesnú podobu, aby mohli 

žiť v hmotných svetoch, všetko bolo najprv pripravené tak, aby Pánove deti našli všetko, čo je pre ne 

pripravené. 

84 Cestu, po ktorej mali kráčať jeho deti, zasypal požehnaním, zaplavil vesmír životom a naplnil 

krásou cestu človeka, do ktorej vložil božskú iskru: svedomie, ducha, stvoreného z lásky, z inteligencie, zo 

sily, z vôle a z vedomia. Ale všetko, čo existovalo, zahrnul svojou mocou a ukázal mu jeho osud. 

85 Otec tu zostal ako pôvodca všetkého, čo existuje, a keďže vesmíru ponúkol cestu k rozvoju a 

dokonalosti, zostal v očakávaní návratu všetkých svojich detí, aby aj oni v ňom našli svoj cieľ, ktorým 

bude dokonalosť duše a večnosť. 

86 Táto cesta, predurčená pre každé prírodné kráľovstvo, každé stvorenie a každý druh, bola 

zákonom, ktorý Stvoriteľ nezmazateľne vtlačil svojim deťom. 

87 Odvtedy všetko tká a žije pre cieľ, pre ktorý bolo stvorené; odvtedy všetko smeruje k dokonalosti a 

neprestajne sa točí okolo prikázania, princípu a zákona. 

88 Otec ako rozsievač použil prvky života, ktoré boli v ňom, akoby to bola pôda, a do nej vložil 

semeno života, ktoré pramení z jeho lásky, aby potom čakal na deň, keď bude môcť žať také dokonalé 

ovocie, aké bolo semeno a aké bolo vnuknutie. 

89 Vedci tejto doby sú ohromení, keď zistia, že svet má dlhšiu životnosť, než mu prisudzovali 

predchádzajúci vedci; a keď si myslia, že Zem je upadajúca hviezda, ktorá je blízko zániku, hovorím im, 
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že Zem žije tak málo, že je ešte ďaleko od takého štádia vývoja, aby mohla prijať generácie milosti a 

oduševnenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 151  
1 Napili ste sa z mnohých prameňov v nádeji, že uhasíte svoj smäd po láske, a v tomto čase ste 

smädní ako nikdy predtým. Čo ste urobili s vodou života, ktorú som vám dal už vtedy? 

2 Samaritánke som povedal: "Kto sa napije vody, ktorú mu dám, už nikdy nebude žízniť." Dnes vám 

však hovorím: Keby sa ľudia napili z tejto vody, nenosili by si so sebou toľko utrpenia. 

3 Ľudia nezostali pri mojom učení a radšej používali moje meno na vytváranie náboženstiev a 

denominácií podľa svojho výkladu a pohodlia. Odmietol som tradície a učil som ich učeniu lásky, ale dnes 

za mnou prichádzate a predvádzate mi prázdne obrady a ceremónie, ktoré ani v najmenšom neprospievajú 

duchu. Ak vo vašich dielach nie je vyjadrená duchovnosť, nemôže v nich byť pravda, a čo neobsahuje 

pravdu, nedosiahne vášho Otca. 

4 Keď tá Samaritánka pocítila, že svetlo mojich očí preniklo až na dno jej srdca, povedala mi: "Pane, 

vy Židia hovoríte, že Jeruzalem je miesto, kde sa má uctievať náš Boh." Vtedy som jej povedal: "Veru, 

hovorím ti, ženo, blíži sa čas, keď sa nebudeš klaňať Otcovi na tomto vrchu ani v Jeruzaleme, ako to robíš 

teraz. Prichádza čas, keď sa budete klaňať Otcovi v duchu a v pravde, lebo Boh je duch." 

5 Toto je moje učenie všetkých čias. Vidíš, hoci si mal pred očami pravdu, nechcel si ju vidieť. Ako 

ju môžete žiť, ak ju nepoznáte? 

6 Práve preto ste prišli do mojej prítomnosti a žíznili ste po nej. Ale keď si počul toto slovo, tvoje 

srdce pocítilo sviežosť vody života a už si sa nechcel vzdialiť od prameňa. 

7 Povedali ste mi: "Pane, oznámil si nám, že toto slovo, ktoré dnes dávaš prostredníctvom nositeľov 

hlasu, bude mať svoj koniec. Čo teda máme robiť, aby nás opäť neprepadol smäd?" Majster vám hovorí: 

Prišiel som, aby som vás naučil modliť sa, aby som vám odhalil duchovné dary, ktoré máte a ktoré ste 

nepočúvali, aby ste mohli praktizovať môj zákon a napodobňovať ma. Kto má v živote duchovnosť, 

nemôže pociťovať smäd, únavu, hlad ani utrpenie. Okrem toho vám hovorím: Po roku 1950 budem mať k 

vám bližšie vďaka vašej duchovnosti. 

8 Potom sa ma pýtate: "Ako sa dosahuje duchovnosť?" A ja vám hovorím: Dosiahneš ho, keď sa 

budeš modliť od ducha k duchu, keď budeš dbať na spravodlivosť vo všetkých svojich skutkoch a keď 

budeš praktizovať aktívnu lásku k blížnym. Keď človek žije týmto spôsobom, duša sa stáva slobodnou a 

riadi kroky človeka, osvietená svetlom Ducha. Na zemi sa už necíti osamelý, pretože chápe, že ho 

sprevádza Pánova prítomnosť a prítomnosť duchovného sveta. S každým krokom, ktorý v živote urobí, 

objaví nové svetlo a získa pre seba nový pohľad. Už sa necíti ako vyvrheľ alebo úbožiak a osviežuje sa 

zázrakmi, ktoré stvoril jeho Otec a ktoré teraz objavuje prostredníctvom daru inšpirácie a zjavenia. 

9 Aj v tomto čase vám hovorím, že kto sa napije z vody, ktorú dávam, ktorá je mojím slovom, už 

nikdy nebude žízniť, rovnako ako vám hovorím, aby ste nehľadali žiadne konkrétne miesto na modlitbu, 

lebo ma nájdete všade. 

10 Varoval som vás pred všetkým, čo môže vo vašom živote vyvolať skľúčenosť, aby ste na svojej 

ceste životom ani na chvíľu nezúfali. Oznámil som vám, že príde čas, keď sa všetky náboženstvá pokúsia 

preskúmať toto učenie, a ak ich bude zaujímať, budú ho posudzovať podľa vašich skutkov, slov a 

svedectiev. 

11 Už viete, že sa o vás bude hovoriť a bojovať, že prinesú toľko argumentov proti viere, ktorú 

zastávate, že mnohí sa budú bojazlivo skrývať, iní budú demoralizovaní a väčšina sa v zmätku odvráti od 

dobrej cesty. 

12 Nezabúdajte, že som vám to všetko už oznámil, ale dovoľte, aby som vám pripomenul, že tí, ktorí 

zostanú pevní napriek všetkému a budú sa modliť v tichosti bez toho, aby ich viera a nádej ochabli, budú 

ako semeno z podobenstva, ktoré sa zachránilo pred búrkou. Potom, keď prišiel určený čas, začala klíčiť, 

rásť a potom sa rozmnožovať, až pokryla polia, pretože vedela čakať, kým sa utíšia vetry, aby mohla žiť a 

rozmnožovať sa. 

13 Nechcete byť malým semenom z tohto podobenstva, aby ste zajtra mali slávu, že vás váš Otec 

nazve "deťmi viery", ako som nazval Noema? Nebojte sa, lebo búrka nebude len proti vám. 

Tak ako ste videli národy a mocnosti zeme pripravovať sa na boj, aj rôzne náboženské spoločenstvá sa 

pripravujú na boj. 
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14 Je potrebné, aby sa nebo na krátky čas pre všetkých zatvorilo a aby sa opäť otvorilo, až keď sa zo 

zeme zdvihne jediný výkrik, pretože sa uznáva, že je len jeden Otec všetkých bytostí. 

15 Chcem, aby ste už teraz pochopili, akú úlohu musíte splniť uprostred tohto konfliktu - úlohu, ktorá 

sa netýka len duchovnej, ale aj materiálnej oblasti. 

16 Otcova spravodlivosť sa dotkla tohto národa svojím žezlom, aby mu dala autoritu proti vojne, 

nespravodlivosti a klamstvu. Jeho obyvatelia majú v srdciach a dušiach pomazanie, aby sa im vojna 

vyhýbala. Boli pripravení a očistení, aby mali trpezlivosť a nestratili srdce tvárou v tvár utrpeniu, keď sa 

po svete rozšíri spustošenie a bude počuť nárek obyvateľov národov. Modlitby tohto ľudu budú potom 

vzrastať, objasní sa forma ich uctievania Otca, rozmnožia sa skutky lásky, ktoré konajú na svojej ceste. To 

bude predpovedaný čas, keď budú všetky krajiny pripravené prijať toto semeno lásky. 

17 Vopred sa pripravte na boj tým, že sa vyzbrojíte, rozvíjajte svoje duchovné dary, dodajte lesk 

svojim zbraniam. Nevyhýbajte sa skúškam, lebo tie dodávajú vášmu duchu silu a pevnosť. 

18 Očistite svoje srdce, aby ste do tohto konfliktu vstúpili čistí a pripravení, potom sa nemusíte 

ničoho báť. Duchovné sily a prírodné živly budú na strane všetkých, ktorí povstanú ako vojaci v mojej 

veci lásky, mieru a spravodlivosti. 

19 V tejto epoche hľadám srdcia ľudí, aby som im ukázal správnu cestu. 

20 Vy, ktorí ešte máte tradície, spomeňte si na moju prítomnosť medzi vami v druhej ére: spomínate 

si na Ježišov vstup do Jeruzalema, s láskou si pripomeňte ten čas a zamyslite sa nad významom niektorých 

z týchto pasáží a ja vám hovorím: Dnes nevstupujem do požehnaného mesta, ale do srdca všetkých svojich 

detí dobrej vôle. Ak ma chcete prijať ako hosťa, pripravte sa a ja budem s vami. Vždy som vás miloval 

rovnako, môj Duch je nemenný. Vy, ktorí ma milujete a túžite ma nasledovať, vidíte pred sebou nebeský 

rebrík, ktorý vedie ku mne. Moja cesta je všetkým známa, tvoj duch vie, že aby ma dosiahol, musí 

dodržiavať všetky prikázania zákona. 

21 Chcem, aby ste boli čistí v duchu. Som pripravený vložiť sa do každého, kto sa pripravuje. 

22 Spravodliví duchovia, ktorí žijú so mnou, nariekajú nad nepochopením ľudského srdca, keď 

uvažujú o mojom Diele tretej éry. Niektorí ešte stále pochybujú a kladú si podmienky, aby boli poslušní, 

ale ja pokračujem vo svojom boji z lásky k vám a volám srdcia v túžbe po láske a súcite ako prostoduchý 

pútnik. 

23 Je to cesta obety, ale vedie na vrchol hory. Poď so mnou a kráčajme spolu. Počúvajte slovo, ktoré 

k vám v tomto čase hovorí. Je veľmi jednoduchá, ale dotkne sa citlivých strún srdca tých, ktorí zomreli pre 

život milosti, a prebudí ich k novému životu. 

24 V druhej ére bolo so mnou pri poslednej večeri dvanásť učeníkov. Teraz pozývam celé ľudstvo k 

účasti na Chlebe Ducha. Ponúkam vám aj pokoj svojho kráľovstva, lebo vo mne je moc ponúknuť vám 

tieto dary. Ktokoľvek ma chce nasledovať, je vítaný. Ale kto je povolaný svetom a chce mu slúžiť, ak raz 

hľadá moju cestu, bude musieť stratený čas dohnať veľkou námahou a bolesťou. 

25 Slúžte mi a budete mať čisté svedomie. Okrem toho vám dám to, čo je potrebné na vašu obživu. 

Pokiaľ budete zamestnaní plnením svojej duchovnej úlohy, moji anjeli budú bdieť nad vaším majetkom. 

26 Videl som, ako sa pripravujete (vnútorne), a veru vám hovorím: Dám vám jesť svoje Telo a piť 

svoju Krv. 

27 Duch je pripravený študovať učenie, ktoré som vám dal v Druhej ére a ktorého vysvetlenie vám 

teraz podávam. 

28 Pozrite sa na stôl, na ktorom je chlieb života a víno milosti. Učeníci ma obklopujú a v srdci sa 

pýtajú: "Hoci je Otec s nami, prečo sa v jeho slovách prejavuje smútok?" Ale medzi tými, ktorí sa takto 

pýtajú, sú aj takí, ktorých myseľ tuší, že im Majster chce povedať niečo ťažké. Sú to tí, ktorí si pamätajú, 

ako Pán namáčal svoj chlieb do vína, aby ho obetoval tomu, kto ho mal zradiť. 

29 Keď Ježiš slávil so svojimi učeníkmi veľkonočnú večeru podľa tradície tohto ľudu, povedal im: 

"Teraz vám zjavujem niečo nové: Vezmite si z tohto vína a jedzte z tohto chleba, ktorý predstavuje moju 

krv a moje telo, a robte to na moju pamiatku." 

30 Po Majstrovom odchode si učeníci pripomínali obetu svojho Pána pitím vína a jedením chleba, 

ktoré boli symbolmi toho, ktorý z lásky k ľuďom dal všetko. 

31 V priebehu storočí si národy rozdelené do denominácií vysvetľovali moje slová rôzne. 
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32 Dnes vám chcem povedať, čo som cítil v tú hodinu, na tej hostine, kde každé Ježišovo slovo a čin 

boli lekciou z knihy hlbokej múdrosti a nekonečnej lásky. Keď som použil chlieb a víno, bolo to preto, aby 

ste pochopili, že sú ako láska, ktorá je pokrmom a životom duše, a keď som vám povedal: "Toto robte na 

moju pamiatku", Majster tým chcel povedať, aby ste milovali blížneho láskou podobnou Ježišovej a dávali 

sa ľuďom ako pravá potrava. 

33 Ježiš vám nedal len svoje slovo. Jeho učenie a diela neboli len podobenstvá alebo alegórie. Tak, 

ako svojim učeníkom symbolizoval svoje telo a krv na ich poučenie chlebom a vínom, v nasledujúci deň 

dal pred očami zástupu svoje telo a vylial celú svoju krv, aby dal celému ľudstvu jesť chlieb večného 

života, dokonalej lásky. 

34 Každý obrad, ktorý urobíte s týmto učením, bude neplodný, ak nebudete uplatňovať moje učenie a 

príklady vo svojom živote. To je pre vás ťažkosť, ale to je zásluha. 

35 Ježiš vás učil milosrdenstvu, nežnosti a láske; učil vás zo srdca odpúšťať svojim nepriateľom. 

Povedal vám, aby ste utekali pred lžou a milovali pravdu. Zvestoval vám, aby ste vždy odplácali zlé 

dobrým, ako aj dobré, ktoré dostávate. Naučil vás úcte ku každému z vašich blížnych a zjavil vám spôsob, 

ako nájsť zdravie pre telo i dušu a ako si svojím životom uctiť meno svojich rodičov, aby si ho uctili aj 

vaše deti. 

36 Toto sú niektoré z prikázaní, ktoré musí dodržiavať každý, kto chce byť kresťanom v pravde. 

37 Aby toto učenie zapálilo vieru v srdciach, aby ho ľudia milovali, robil som pri tom zázraky, a aby 

boli čo najpôsobivejšie, robil som ich na telách chorých: Uzdravoval som slepých, hluchých, nemých, 

ochrnutých, posadnutých, malomocných a kriesil som mŕtvych. 

38 Koľko zázrakov lásky urobil Kristus medzi ľuďmi! Ich mená sa zapísali do histórie ako učebné 

príklady pre ďalšie generácie. 

39 Dnes vám opäť dávam Svoje Slovo; jeho duchovný obsah je rovnaký ako ten, ktorý som vám dal v 

druhej ére. Hovorím k vám s rovnakou láskou. Ešte raz vám ukážem cestu k Otcovi. Učím vás s najväčšou 

nezištnosťou. 

40 Dnes nesymbolizujem svoje telo a krv chlebom a vínom, ani neprichádzam ako človek, aby som 

vylial svoju krv a dal vám svoje telo na kríži. Teraz je iná doba. Teraz prichádzam v duchu a práve vášmu 

duchu hovorím o jeho duchovnom poslaní, pretože teraz je schopný pochopiť predchádzajúce učenie a tiež 

nové zjavenia. V súčasnosti pripravujem svoj chrám vo vašom srdci. 

41 Ako človek som mal formu, ako Boh ju nemám. Hľa, nie je vo mne viac telesnosti ako moja 

pravda, ani nie je iné víno ako moja láska. 

42 Môj Duch, ktorý je všadeprítomný, je cítiť, keď ste pripravení. Hľadajte Mňa a Ja odhrniem z 

vášho duchovného pohľadu závoj mnohých tajomstiev. Obrátim tvoje srdce k dobru, ukážem ti cestu, 

ktorou máš ísť. 

43 Ako môžete naďalej myslieť na krv a telo, keď k vám zostupuje Duch Svätý, keď prichádzam len 

preto, aby som osvietil vášho ducha svojím Slovom, aby som vás živil a otriasol vašou hmotnou 

prirodzenosťou? 

44 Vtedy ma volal hlas tvojho ducha; tvoje vnútorné povznesenie, tvoja túžba po svetle ma priviedli 

bližšie k tebe. 

45 Čoskoro budú žiaci špiritizmu šíriť toto učenie medzi ľuďmi ako učenie, ktoré bude inšpirovať 

ľudí k boju za vzostup ich ducha. 

46 Nevytvárajte už žiadne sekty, spájať by vás mal len postoj. Vaše svedomie vám povie, kedy ste 

zišli z cesty. 

47 Od počiatku vekov som vám dal jeden zákon. Označuje vám cestu plnú jasnosti, ktorá je cestou 

vývoja vašej duše. 

48 V tom čase budem aj ja zradený, predaný a vydaný. Ešte to neviete, ale otvorte oči a pracujte na 

sebe, aby ste neboli autormi takýchto diel. 

49 Čo bude s tým, kto počul moje volanie, koho som nazval učeníkom a koho svet a jeho svedomie 

potom nazve zradcom? 

50 Pozorujte sa a odpúšťajte si navzájom, lebo moje odpustenie pokrýva celý vesmír. 

51 V ten deň tvoje srdce pulzovalo silou, pretože som v ňom bol ja. 
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52 Ľudia, ktorí počujú moje slovo: Odvráťte svoje myšlienky od pozemských plánov a pozdvihnite 

sa, aby sa váš duch osviežil a radoval v mojej prítomnosti. Zachovajte potrebnú prípravu, pretože táto 

chvíľa je slávnostná. Otec sa prihovára svojim deťom, a ak to robí s takou láskou, prečo by ho deti nemali 

počúvať so všetkou úctou, akej sú schopné? 

53 Vy, nositelia hlasu, odovzdávajte moje učenie viac svojím duchom ako ústami. 

54 Vy, "zlaté pierka": zapíšte moje slovo viac svojou láskou ako svojimi pierkami. 

55 Chcem, aby toto posolstvo prebudilo ľudí zo spánku. Chcem, aby sa ľudia, keď budú počuť moje 

učenie z tvojich úst alebo ho budú čítať v tvojich spisoch, dojímali a chveli. 

56 Môj ľud pôjde a bude šíriť dobrú zvesť a oznámi moje posolstvo tomuto času. O mojej pravde 

budete svedčiť nielen svojimi slovami, ale aj všetkými svojimi skutkami a svojím životom sa budete riadiť 

podľa tohto učenia. Budete trvať na tom, že opätovné vtelenie ducha (do duše)* je jednou z veľkých 

právd, ktoré by ľudstvo malo poznať a ktorým by malo veriť. Niektorí to tušia, prijímajú a veria v to z 

intuície, ako v niečo, čo nemôže chýbať v mojej láskyplnej spravodlivosti voči ľudstvu. Ale budú aj 

mnohí, ktorí vás budú nazývať rúhačmi a klamármi. Nebojte sa, to isté sa stalo mojim apoštolom, keď 

hlásali vzkriesenie z mŕtvych, ako to učil Ježiš. Kňazi a sudcovia ich za takéto učenie uvrhli do väzenia. 

Neskôr svet toto zjavenie prijal, hoci vás môžem ubezpečiť, že nebol schopný pochopiť plný význam tohto 

učenia, preto je potrebné, aby som prišiel v tomto čase a naučil vás, že "vzkriesenie tela" sa môže 

vzťahovať len na opätovné vtelenie ducha, pretože to je podstata a dôvod života - to, čo je v skutočnosti 

večné. 
* Dodatky v zátvorkách do textu vložili aj prekladatelia. 

57 Na aký účel by mali byť vzkriesené mŕtve telá, keď sú len pominuteľným odevom duše? 

58 Telo sa ponorí do zeme a zmiešava sa s ňou. Tam sa očisťuje, premieňa a neustále vzkriesuje k 

životu, zatiaľ čo duch sa ďalej vyvíja smerom nahor, pokračuje v ceste k dokonalosti. Keď sa vráti na zem, 

je to pre ňu vzkriesenie k ľudskému životu a je to aj vzkriesenie v spojení s dušou pre jej novú telesnú 

schránku. Ale hmotné nie je trvácne, zatiaľ čo duchovné je, preto vám ešte raz hovorím, že hľadám vášho 

ducha, ktorého učím a ktorého chcem mať pri sebe. 

59 Vtedy som povedal Nikodémovi, ktorý ma v dobrom duchu vyhľadal, aby sa so mnou porozprával: 

"Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nebuďte prekvapení, keď vám poviem, že 

sa človek musí znovu narodiť." Kto rozumel týmto slovám? Chcel som vám nimi povedať, že jeden 

ľudský život nestačí na pochopenie jediného z mojich učení a že potrebujete mnoho pozemských životov, 

aby ste pochopili učebnicu, ktorú tento život obsahuje. Preto je úlohou tela slúžiť duši len ako opora pri jej 

putovaní po zemi. 

60 Duša prijíma od tela dojmy, ktoré dostáva v živote. Čím viac sa zvyšuje jej citlivosť a zrelosť, tým 

väčšia je úroda pre dušu. Telo je len nástrojom, vysielačom, oporou a skúšobným kameňom. 

61 Život na tomto svete je neustálym poučením a odrazom večného života duše. Hovorím o jeho 

harmónii, kráse, dokonalosti. 

62 Toto je ďalšie z mojich učení, ľudia, ale aby ste mu lepšie porozumeli, ponorte sa do neho viac 

duchom ako rozumom. 

63 Pripravil si svoje srdce, aby očakávalo môj príchod. Som v ňom tvojím hosťom. 

64 Závoj tajomstva a ticha je roztrhnutý, už odtiaľto vidíš lúče svetla kráľovstva a počuješ hlas svojho 

Otca. Tvoja duša sa umyla v očistnej vode bolesti. Kto z vás nevyronil slzy? Kto nepoznal horkosť? 

65 Horlivo túžiš po pokoji a vo svojej modlitbe mi hovoríš: "Pane, nech sa skončia vojny vo svete a 

nech k nám príde pokoj tvojho kráľovstva!" 

66 Začínate pociťovať úlohu, ktorú som od začiatku zveril vášmu duchu. Vy ste ľudia, ktorých som si 

vybral, aby som k nim hovoril a poveril ich úlohou prinášať mier a svetlo pravdy národom zeme. Aj vy ste 

súčasťou toho nevďačného ľudu, ktorý ma nechcel spoznať v podobe Krista. Ostatní ľudia ma spoznali 

lepšie ako tí, ktorí tvrdili, že ma očakávajú. 

67 Preliali ste mnoho sĺz kvôli svojej materializácii a nevďačnosti, preto teraz bdejte nad pokojom a 

modlite sa, aby sa ľudia navzájom milovali. V tichosti sa pýtate sami seba, ako je možné, že ste v Ježišovi 

neobjavili svojho Pána; ako je možné, že ste ho ťahali na obetnú smrť a mali silu a odvahu vidieť ho 

zomierať; ako je možné, že ste pre neho neplakali, keď si aj slnko zakrývalo tvár, aby ľudia pochopili 
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svoju slepotu. Nečudujte sa, že ste boli schopní týchto úchyliek; som tu v ďalšom prejave a je veľmi 

pravdepodobné, že ma niektorí opäť odmietnu. 

68 Na zemi nie je pokoj ani v dňoch, ktoré venujete pamiatke utrpenia svojho Pána, a preto vás 

prosím: Ako ste využili reinkarnácie, ktoré som vám udelil? Čo ste urobili so životmi svojich blížnych? 

Len ste nechali plynúť čas a nesprávne ste využili svoje životy a svoje ideály. Chceli ste byť pánmi a v 

skutočnosti ste boli otrokmi sveta a hriechu. Snívate o nesmrteľnosti, ale nežijete smerom k večnosti, ale k 

smrti. Ja, ktorý som vzkriesenie a život, som vás vzkriesil, aby ste žili pravým životom. 

69 Veru, hovorím vám, že tento bratovražedný a sebecký svet podrobím súdu a očistím ho, kým 

neuvidím, že z neho vychádza láska a svetlo. Aj tým, ktorí dnes vedú svoje národy do záhuby, ktorí práve 

zasievajú a šíria všetky neresti, ktorí vytvorili svoje kráľovstvo neprávostí, dám príkaz bojovať proti 

pokušeniam, odstrániť skazu a vykoreniť strom zla pri koreni, aby sa napravil. Ľudia, tento súd postihne aj 

vás, pretože ste zle posúdili Mojžiša, obetovali Ježiša, prenasledovali Eliáša a zabíjali prorokov, apoštolov 

a učeníkov. 

70 Ponúkam svetu mier, ale pýcha národov, ktoré sa stali veľkými, so svojou falošnou mocou a 

falošnou nádherou, odmieta každú výzvu svedomia a necháva sa unášať len svojimi ctižiadostivými cieľmi 

a nenávisťou. 

71 Človek sa ešte stále neprikláňa na stranu dobra, spravodlivosti a rozumu; ľudia stále povstávajú a 

odsudzujú veci svojich blížnych; stále veria, že môžu nastoliť spravodlivosť. Nemyslíte si, že namiesto 

sudcov by sa mali nazývať vrahovia a kati? 

72 Muži moci zabudli, že je len jeden vlastník všetkého života, ale berú životy svojich blížnych, 

akoby im patrili. Zástupy volajú o chlieb, spravodlivosť, prístrešie, oblečenie. Spravodlivosť zabezpečím 

ja, nie ľudia ani ich doktríny. 

73 Človek ma vždy chcel vidieť ako sudcu, nikdy mi nedokázal postaviť trón ako svojmu kráľovi 

alebo oltár ako svojmu bohu; dokázal vytvoriť len tribunál. Preto vám hovorím, že z tohto božského súdu 

teraz súdim každý váš skutok. 

74 Ľudia si vo svojej pýche sami chceli podriadiť prírodu a jej živly bez toho, aby si uvedomili, že sa 

stávajú sudcami, ktorí trestajú ľudskú aroganciu a opovážlivosť. 

75 To, čo proroci ohlasovali, sa v tomto čase stane skutočnosťou. Moje nové slovo sa dostane k 

filozofom a teológom, mnohí sa mu budú vysmievať a iní budú pobúrení. Ale kým sa to stane, ich 

užasnuté oči uvidia naplnenie proroctiev, ktoré som vám teraz oznámil. 

76 Učil som vás len milovať dobro, a ak som prišiel kvôli tomu, tak preto, lebo viem, že vo svete ste 

uctievali zlo, ktorého sila pramenila z vašej nedokonalosti. 

77 Túžim k vám hovoriť iným spôsobom - nie opravovať chyby, nie karhať omyly, ale dávať vám 

slová učenia, vysokej múdrosti a hlbokého zjavenia. Ale to sa nestane, kým sa nedostanete mimo tohto 

tela, ktoré vás zväzuje, a mimo tohto sveta, ktorý vás väzní. Ľudia, počujete môj hlas, neusádzajte sa na 

tejto púšti, pamätajte, že v tom prvom období ste dali svetu príklad viery, vytrvalosti a sily pre všetky 

veky, keď ste prešli tú púšť plnú skúšok, prekážok a nepriateľov, až ste dosiahli vysoký cieľ, za ktorým ste 

išli: zasľúbenú krajinu. 

78 Vezmite si tento príklad za vzor, vezmite si príklad zo seba, pretože ste súčasťou tohto ľudu. Bez 

prestania som povzbudzoval vieru svojich detí a nakoniec som odmenil ich vernosť. Veru, hovorím vám: 

Novú mannu som pripravil pre vášho ducha a v hodine skúšky opäť vytryskne voda zo skaly na púšti. 

79 S piesňami a chválami na Jehovu si zástup uľahčil svoje ťažké putovanie. V súčasnosti modlitba a 

dobré skutky spôsobia, že nebudete pociťovať ťažkosti na ceste. Už prekračujete poslednú púšť. Majte 

odvahu a vieru, dosiahnite vrchol hory svojimi skutkami lásky. 

80 Za týmto svetom je vlasť*, do ktorej všetci v duchu vstúpite. Kto tam nemá blízkeho človeka? Kto 

by ich nechcel znovu vidieť, niekoho, koho si pamätá ako otca, matku, brata, dieťa, manžela alebo 

manželku, či priateľa? 
* Pozri poznámku pod čiarou v 145, 29 

81. Vaše dnešné spomienky, myšlienky a modlitby sú volaním, ktoré tieto bytosti počujú vo svojich 

domovoch. Zajtra vás zjednotí spiritualizácia a spôsobí, že všetci budete obývať jeden svet a dodržiavať 

prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom. 
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Môj pokoj nech je s vami! 



U 152 

65 

Pokyn 152  
1 Je to pamätný deň, keď sa v rôznych náboženských spoločenstvách zhromažďujú veľké zástupy 

ľudí, ktorí túžia po Božom slove. Pozrite sa, ako si každý z nich pripomína Ježišovo umučenie iným 

spôsobom. 

2 Je to pamätný deň, keď sa srdce človeka na krátky čas odvráti od pozemských radostí a on pocíti, 

že jeho osud sa nekončí na tomto svete, ale že podobne ako Ježiš musí prejsť cestou horkosti v tomto 

živote, aby mohol vystúpiť po Pánovej pravici. 

3 Ako málo je tých, ktorí dokážu prežiť utrpenie Majstra vo svojom srdci bez obradov a 

alegorických zobrazení! Vy, duchovní, ktorí ma počúvate prostredníctvom ľudského orgánu chápania, 

neočakávajte, že budem opakovať túto drámu vo forme zmyslového predstavenia. Dovolím vám len, aby 

ste si prostredníctvom môjho Slova spomenuli na skutky a učenie, ktoré som vám dal v tých hodinách. 

Opäť sú so mnou učeníci a ja som im povedal: Bdejte a modlite sa, majte sa na pozore pred nástrahami 

pokušenia, pamätajte, že telo je slabé. 

4 Ak som vám vtedy povedal, že vám dám nové prikázanie: "Milujte sa navzájom", dnes vám 

hovorím, že toto prikázanie zostáva prvým a posledným. 

5 V druhej ére som povedal svojim učeníkom: "Veľmi skoro ma už neuvidíte, lebo idem k Otcovi. 

Ale čoskoro budem opäť medzi vami, lebo vám pošlem Tešiteľa, Ducha pravdy." A tu som ja, učeníci 

tretej éry, a plním svoje slovo a svoj prísľub. 

6 Keď sa priblížila hodina a večera sa skončila, Ježiš dal svojim učeníkom posledné pokyny. Vydal 

sa do olivovej záhrady, kde sa zvykol modliť, a povedal Otcovi: "Pane, ak je to možné, odním odo mňa 

tento kalich. Ale nie moja vôľa, ale Tvoja sa staň." Vtedy pristúpil ten z mojich učeníkov, ktorý ma mal 

vydať, v sprievode zástupu, ktorý ma mal chytiť. Keď sa pýtali: "Kto je Ježiš Nazaretský?" - Judáš 

pristúpil k svojmu Majstrovi a pobozkal ho. V srdciach tých ľudí sa objavil strach a zdesenie, keď videli 

pokojný Ježišov pokoj, a znova sa spýtali: "Kto je Ježiš?" Potom som k nim pristúpil a povedal som im: 

"Tu som, to som ja." Vtedy sa začala moja vášeň. 

7 Priviedli ma pred kňazov, sudcov a vládcov. Vypočúvali ma, súdili a obviňovali z porušovania 

Mojžišovho zákona a z toho, že chcem vytvoriť ríšu, ktorá by zničila cisárovu. 

8 Koľko sŕdc, ktoré ešte pred niekoľkými dňami obdivovali a blahorečili moje diela, na ne zabudlo, 

ukázalo sa ako nevďačné a pridalo sa k tým, ktorí ma hanobili. Bolo však potrebné, aby táto obeť bola 

veľmi veľká, aby sa nikdy nevymazala zo sŕdc ľudí. 

9 Svet a vy ako jeho súčasť ste boli svedkami toho, ako som bol rúhaný, zosmiešňovaný a 

ponižovaný tak, ako nikto iný. Trpezlivo som však vyprázdnil pohár, ktorý si mi dal piť. Krok za krokom 

som napĺňala svoj osud lásky medzi ľuďmi a darovala som sa všetkým svojim deťom. 

10 Blahoslavení sú tí, ktorí uverili vo svojho Boha, aj keď ho zažili zakrvaveného a lapajúceho po 

dychu. 

11 Čakalo ma však ešte niečo ťažšie: zomrieť pribitý na drevo medzi dvoma zbojníkmi. Ale tak to 

bolo napísané a tak sa to muselo stať, aby ma uznali za pravého Mesiáša. 

12 Keď som sa z výšky kríža pozrel na zástup ľudí, uvidel som Máriu a povedal som jej s odkazom na 

Jána: "Matka, toto je tvoj Syn" a Jánovi: "Syn, toto je tvoja Matka. 

13 Ján bol v tú hodinu jediný, kto dokázal pochopiť zmysel nasledujúcej vety, pretože zástup bol taký 

slepý, že keď som povedal: "Žíznim", mysleli si, že ide o telesný smäd, a podali mi žlč a ocot, zatiaľ čo 

môj duch trpel smädom po láske. 

14 Dvaja zločinci tiež zápasili so smrťou vedľa mňa, ale kým jeden sa rúhal a vrhal sa do záhuby, 

druhý sa nechal osvietiť svetlom viery, a hoci videl svojho Boha pribitého na potupnom brvne kríža a 

blízko smrti, uveril v jeho božstvo a povedal mu: "Keď budeš v nebeskom kráľovstve, spomeň si na mňa." 

Na to som, pohnutý takou veľkou vierou, odpovedal: "Veru, hovorím ti, práve dnes budeš so mnou v raji." 

15 Nikto nepozná búrky, ktoré v tej hodine zúrili v Ježišovom srdci. Rozpútané sily prírody boli len 

slabým odleskom toho, čo sa dialo v samote toho človeka, a bolesť božského Ducha bola taká veľká a 

skutočná, že telo, ktoré sa na chvíľu cítilo slabé, zvolalo: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 
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16 Ako som učil ľudí žiť, tak som ich učil aj zomierať, odpúšťal som a žehnal som aj tým, ktorí ma 

hanobili a umučili, keď som povedal Otcovi: "Odpusť im, lebo nevedia, čo robia." 

17 A keď Duch opustil tento svet, povedal: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho Ducha." Dokonalý 

príklad učenia bol splnený, ako Boh a ako človek som hovoril. 

18 Napriek tomu som tu, ľudia, ako som vám sľúbil. Neprichádzam v tele, to znamená v tele, ale vo 

svetle, a hovorím vám: Prešiel čas, keď som musel zalievať krvou, aby som zasial svoje semeno, ale ako 

veľmi sa musíte očistiť a pripraviť. 

19 Inšpirovaní svetlom Ducha Svätého budete toto učenie šíriť krok za krokom, aby ho počuli 

"hluchí" a videli "slepí". Tak ako Majster, aj ty budeš trpieť posmech, ohováranie a ponižovanie, dokonca 

sa ti budú vysmievať tvoji príbuzní, ale neoslabíš sa. Hneď si totiž spomeniete, že Syn Najvyššieho, ktorý 

bol všetkou mocou a múdrosťou, neutekal pred skúškami ľudí, aby im prostredníctvom nich svedčil o 

svojej pravde. 

20 To je dôvod, prečo vám stále hovorím: Z môjho Slova čerpajte duchovnú a morálnu silu pre svoj 

životný zápas, lebo kto je silný v duchu, bude taký aj v pozemských veciach. A môžem vám povedať aj to, 

že niekedy pôjdete dokonca až k obetnej smrti, ako som vás to učil prostredníctvom Ježiša v druhej ére. 

21 Bdejte a modlite sa, ľudia, nielen kvôli materiálnym nebezpečenstvám, ale aj kvôli nástrahám, 

ktoré vaše oči nedokážu rozoznať - tie, ktoré pochádzajú od neviditeľných bytostí. 

22 Veľké légie zmätených duší vedú s ľuďmi vojnu, využívajúc ich nevedomosť, tuposť a nedostatok 

duchovného videnia, a ľudia si nepripravili zbrane lásky, aby sa pred ich útokmi ochránili, preto sa v 

tomto boji javia ako bezbranné bytosti. 

23 Bolo potrebné, aby k vám prišlo moje duchovné učenie, aby som vás naučil, ako sa vyzbrojiť, aby 

ste v tomto boji zvíťazili. 

24 Z toho neviditeľného sveta, ktorý žije a tká sa vo vašom vlastnom svete, vyžarujú vplyvy, ktoré 

sužujú ľudí, či už v ich mysliach, citoch alebo vo vôli, a robia z nich oddaných služobníkov, otrokov, 

nástroje, obete. Duchovné prejavy sa objavujú všade, ale pozemskí ľudia stále nechcú vnímať to, čo 

obklopuje ich ducha. 

25 Je potrebné začať boj, zničiť temnotu, aby, keď v ľuďoch zasvieti svetlo, mohli všetci povstať 

zjednotení v pravom spoločenstve a prostredníctvom modlitby zvíťaziť v boji, ktorý zvedú proti 

mocnostiam, ktoré ich tak dlho ovládali. 

26 Ľudia a národy podľahli sile týchto vplyvov bez toho, aby si to ľudstvo všimlo. Zriedkavé a 

neznáme choroby, ktoré spôsobujú, vyvádzajú ľudí z miery a mätú vedcov. 

27 Koľko nezhôd, koľko zmätku a bolesti si človek nahromadil. Absencia modlitby, morálky a 

duchovnosti priťahuje nečisté a narušené bytosti. A čo možno očakávať od tých, ktorí sú v ústraní bez 

svetla a bez vybavenia? 

28 Sú tu tí, ktorých si oklamal a utláčal, ktorých si znepokojoval a ponižoval. Môžu na vás poslať len 

zmätok a temnotu, môžu sa vám len pomstiť a môžu vám len vyčítať. 

29 Nazývajte ma teraz iba čarodejníkom a kúzelníkom, lebo vám zjavujem tieto veci, hoci som ich 

nespôsobil ja, ale vy. Chcem vás všetkých len zachrániť pred temnotou, bolesťou a (duchovnou) smrťou, 

pretože som svetlo, ktoré svieti pred ľuďmi a pred zástupmi zmätených duší. Ktorý z nich ma spozná ako 

prvý? 

30 Keď som v druhej ére oslobodil posadnutého človeka, tí, čo to videli, povedali, že Ježiš uzavrel 

zmluvu s duchom zla. Ale duch, ktorý mučil toho človeka, prehovoril ku mne a povedal: "Viem, kto si: 

Svätý Boží. 

31 Našli sa však aj takí, ktorí v úžase nad týmito skutkami hovorili: "Akou mocou a autoritou 

rozkazuje nečistým bytostiam a ony ho poslúchajú?" Nevedeli, že tento dar Ducha je vo všetkých ľuďoch, 

že všetci nosíte tieto zbrane so sebou. Neskôr moji učeníci zopakovali skutky svojho Majstra, čím 

dokázali, že Kristus prišiel poučiť ľudí; nielen ukázať svoju moc, ale aj zjaviť ľuďom duchovné dary a 

moc, ktorú všetci majú. 

32 Modlite sa, povedal vám Majster, modlitba dáva žiaru zbraniam lásky, ktorými máte získať mier 

pre ľudstvo. Prebúdza duchovné dary, duša sa stáva jasnovidnou, oko rozoznávajúcim a srdce citlivým. 
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33 Ľudia, učil som vás, ako sa oslobodiť od neviditeľných nástrah a brániť sa proti nim, ako sa 

vyliečiť z cudzích chorôb a oslobodiť sa od zlých vplyvov. Ale veru vám hovorím - ako som vám už zjavil 

-, že len modlitba a cnosť vám môžu poslúžiť, aby ste tieto skúšky prežili. Ak si namiesto toho vymyslíte 

iné opatrenia, stanete sa obeťami týchto vplyvov a namiesto toho, aby ste si osvetlili cestu, zväčšíte 

temnotu. Potom vás svet bude právom nazývať čarodejníkmi, kúzelníkmi, zatiaľ čo ja som vám dal vzácny 

dar, aby ste prinášali svetlo a pokoj všetkým potrebným dušiam. 

34 Kedy budete schopní premeniť celý tento svet temnoty, utrpenia a odchýlok na svet mieru? Kedy 

budete môcť k sebe pritiahnuť svetlo vysokých duchovných sfér, aby ste sa dostali do harmónie so 

všetkými svojimi blížnymi v tom dome, ktorý som vám určil? 

35 Vďaka pokynom, ktoré som vám dal vo svojom Slove, sa medzi vami stali skutočné zázraky. Duše 

sa prebúdzajú do nového dňa, srdcia bijú nádejou. Tí, ktorí neboli schopní vidieť pravdu, pretože ich 

nevedomosť bola ako páska cez oči, ktorá zakrývala ich duchovné oči, teraz vidia a s úžasom sa pozerajú 

okolo seba. Tí, ktorí sú telesne (aj duševne) chorí, budú uzdravení, ak prijmú do svojej bytosti, do svojho 

srdca, podstatu mojich slov. 

36 Vtedy z najhlbšieho, najčistejšieho vnútra tohto ľudu vychádza modlitba vďaky za skutky, ktoré na 

nich konám, a hovorí mi: "Ďakujem ti, Pane, že si nás uznal za hodných, aby sa v nás diali tieto zázraky." 

37 Keď potom títo muži a ženy povstanú, posilnení mojím slovom lásky, útechy a múdrosti, hľadajú 

svojich blížnych a na ceste konajú zázraky, často bez toho, aby si to uvedomovali. 

38 Svojou vierou uzdravujú srdcia, svojím svedectvom rozptyľujú temnotu a prebúdzajú tých, ktorí 

boli ľahostajní. Svojou intuíciou riešia životné problémy a vďaka svojej sile dokážu odolávať skúškam. 

Ich ruky sa učia "pomazávať" chorých, ich myseľ nachádza cestu k pochopeniu môjho slova a teší sa z 

neho; ich modlitby im pomáhajú rozvinúť ich duchovné dary, ktoré boli v útlme, a tak krok za krokom 

napredujú a dosahujú, že ich Pán zasieva ich cestu zázrakmi. 

39 Miest, kde sa moje Slovo dáva poznať, pribúda a každé z nich je ako škola pravého poznania, kde 

sa zhromažďujú ľudia, ktorí tvoria mojich učeníkov a dychtivo prichádzajú, aby sa naučili novú lekciu. 

40 Keby každá z týchto komunít vydala svedectvo o všetkých dobrodeniach, ktorých sa im dostalo z 

môjho milosrdenstva, svedectvá o týchto zázrakoch by nemali konca. A keby ste mali v knihe zhromaždiť 

všetko, čo som povedal od prvých po posledné slová všetkých mojich nositeľov hlasu, bolo by to dielo, 

ktoré by ste nemohli vykonať. 

41 Ale ja pošlem ľudstvu prostredníctvom svojho ľudu knihu, ktorá bude obsahovať podstatu môjho 

slova a svedectvo o dielach, ktoré som medzi vami vykonal. Nebojte sa prijať toto poslanie, pretože vás 

budem inšpirovať, aby ste v tejto knihe zaznamenali učenie, ktoré je nevyhnutné. 

42 Myslíte si, že to, čo zapísali Moji apoštoli druhej éry, bolo všetko, čo som hovoril na zemi? Veru, 

hovorím vám: Nie. Uvažujte o tom, čo povedal môj učeník Ján: "Skutkov, ktoré Ježiš vykonal, je toľko, že 

si myslím, že svet by nemohol obsiahnuť knihy, ktoré by sa o nich museli napísať. 

43 Hľa, učeníci, aj im som pri písaní vnukol a pripomenul len to, čo bolo absolútne nevyhnutné, aby 

sa zachovalo ako testament a svedectvo pre budúce generácie. 

44 V tejto ére som dal svojmu Slovu nový život medzi tými, ktorí sú mŕtvi pre život milosti. Nazývam 

vás tak preto, lebo máte v sebe ducha, ktorý sa nevedel nasýtiť Chlebom života, a preto nepochopil, že 

patrí večnosti. 

45 Prišiel som sa presvedčiť o plodnosti Slova, ktoré som svetu odovzdal v druhej ére, a zistil som, že 

zlo naďalej prekvitá a rozširuje svoje trpké ovocie medzi ľuďmi. Hľadám stopu, ktorú mala moja obetavá 

smrť zanechať v srdci človeka, ale krv, ktorú objavujem, je krv, ktorú ľudia preliali vo svojich 

bratovražedných vojnách - u jedných hriešna, u druhých nevinná. Vždy mi hovorí o nepriateľstve, nízkych 

vášňach, duchovnej temnote, o smrti. 

46 Tomuto svetu musíte čeliť, ó, ľudia. Ale nebojte sa, lebo duch ľudí sa veľmi rozvinul, a ak viete 

radiť slovami, ktoré vychádzajú zo srdca, ako som vás to učil, uvidíte, že ich oči sa otvoria svetlu a oni k 

vám natiahnu ruky v láske a milosrdenstve. 

47 Ľudia, súčasný čas musíte venovať príprave a premýšľaniu, pretože ak ho nevyužijete teraz, budete 

to ešte ľutovať. 
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48 Musíte na sebe veľa pracovať, aby ste boli pripravení ísť a hlásať moje slovo. Musíte dosiahnuť 

úplnú obnovu celého svojho života, aby ten, kto počuje učenie, ktoré sa chystáte hlásať, keď sa pozrie do 

vášho domu alebo sa vydá po vašich stopách, aby vás spoznal, našiel vo vašich skutkoch len čistotu a 

pravdu. 

49 Ak máte túžbu ukázať svetu veľkosť učenia, ktoré som vás v tomto čase učil, pamätajte, že sa 

najprv musíte stať ako čisté zrkadlá, ktoré môžu odrážať Moje svetlo. Nedôverujte vždy výrečnosti svojho 

prejavu alebo väčšej či menšej schopnosti svojho slova. Veru, hovorím vám, že ani tie najkrajšie slová 

nedosiahnu silu presvedčivosti, akú má dobré dielo, nech je akokoľvek nenápadné. 

50 Milovaní ľudia, toto je "tretí deň", keď privádzam svoje slovo k novému životu medzi "mŕtvymi". 

Toto je Tretí čas, keď sa duchovným spôsobom zjavujem pred svetom, aby som mu povedal: "Tu je ten 

istý Kristus, ktorého ste videli zomierať na kríži, a on k vám v súčasnosti hovorí, lebo žije a bude žiť a 

bude vždy." 

51 Naopak, vidím, že ľudia majú vo svojich telách mŕtve srdce, pokiaľ ide o vieru, lásku a svetlo, hoci 

vo svojich náboženských spoločenstvách tvrdia, že hlásajú pravdu. Myslia si, že si zabezpečili spásu, keď 

sa modlia vo svojich kostoloch a zúčastňujú sa na ich obradoch. Ale hovorím vám, že svet sa musí naučiť, 

že spásu možno získať iba konaním skutkov lásky a milosrdenstva. 

52 Miestom zhromaždenia je len škola. Náboženské spoločenstvá by sa nemali obmedzovať na 

vysvetľovanie zákona, ale mali by sa postarať o to, aby ľudstvo pochopilo, že život je cesta, na ktorej treba 

uplatňovať to, čo sa človek naučil z Božieho zákona, praktizovaním môjho učenia lásky. 

53 Ten, kto len počúva učenie, kto sa uspokojí s tým, že sa zúčastní na lekcii, na vyučovaní, a tak sa 

domnieva, že už splnil svoju povinnosť, je na veľkom omyle, lebo ak sa naučil lekciu, ktorá mu bola 

zjavená, a neuviedol ju do praxe, neurobil zadosť ani svojmu Majstrovi, ani svojim blížnym, ani sebe 

samému. Vtedy bol len žiakom, ktorý si myslel, že učenie pochopil, a pritom zabudol na jeho 

najdôležitejšiu časť, t. j. na lásku, odpustenie, súcit, trpezlivosť, vieru a všetky dobré veci, ktoré božské 

učenie obsahuje a radí uvádzať do praxe. 

54 Milovaní ľudia, učte sa byť "poslednými", aby ste boli v mojich očiach prví. Chcem, aby ste boli 

pokorní srdcom, jednoduchí a cnostní. Nenechajte sa zviesť falošnou slávou zeme, ktorá slúži len na to, 

aby ducha zviedla z pravej cesty alebo mu zabránila v ďalšom napredovaní, čím stráca drahocenný čas na 

svoj duchovný pokrok. Vždy hľadajte miesto, kde môžete byť užitoční, a vždy mu dajte prednosť pred 

tým, ktoré sa vám zdá prestížnejšie. 

55 Nebuďte márniví ani ľahkomyseľní, nemilujte čestné miesta, ako to robili farizeji, aby sa 

predvádzali pred ľuďmi, aby im preukazovali česť. 

56 Skutočne vznešený duch sa nepoškvrní takouto úbohosťou, pretože ho odpudzuje chválenkárstvo a 

lichotenie. Kto napĺňa Boží zákon tým, že ho uskutočňuje v duchovnom a ľudskom živote, tomu plne 

postačí pokoj, ktorý dostáva od svojho Pána po každom svojom diele. 

57 Túžba po vyššom postavení, po obdivných pohľadoch a lichôtkach znamená milovať seba viac než 

kohokoľvek iného, a to znamená byť veľmi vzdialený od plnenia Božieho zákona. 

58 Či som vám nepovedal: Budete milovať Boha viac ako všetky stvorené veci? To je zmysel prvého 

prikázania. Či som vám nepovedal: Milujte svojich blížnych ako bratov a sestry? Toto je druhá vec, ktorú 

musíte urobiť. Uvedomte si teda, že vaša sebaláska by mala byť na poslednom mieste a nikdy nie na 

prvom. 

59 Preto som nazval pokrytcami tých farizejov, ktorí tvrdili, že sú najhorlivejší v službe Bohu, a 

pritom sa vždy snažili byť prví v synagóge, tešili sa z poklony ľudu a dbali na to, aby svoje telo vždy 

obliekli do krásnych sviatočných šiat, aby medzi nimi skryli všetku svoju zlobu. 

60 Nechcem vás nazvať pokrytcami. Ak sa necítiš čistý, buď aspoň zdržanlivý a nevystatuj sa 

čistotou, lebo by bolo veľmi smutné, keby niekto, kto už verí v tvoju múdrosť a cnosť, objavil pravdu a 

videl, že tvoje svedectvo bolo falošné. 

61 Úprimnosť a pravda by sa mali vždy prejavovať vo vašom konaní. 

62 Majster ťa žiada, aby si v živote vždy vládol pokorou. 

63 Potom zažijete, ako vo vašom srdci bude prebývať pravá cnosť. Všimnete si, keď vaša pravá ruka 

urobí dobrú prácu a ľavá ruka si to ani nevšimne. 
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64 Povedzte svetu, že nie je potrebné, aby sa Kristus narodil a zomrel v každej generácii, aby ste boli 

spasení; povedzte, že moje Slovo druhej éry je stále živé a dotýka sa všetkých duší a volá srdce každej 

generácie. 

65 Dávam vám svoje nové posolstvo, aby vám uľahčilo pochopenie všetkých predchádzajúcich 

zjavení. 

66 Vrátil som sa k ľuďom, aby som im pomohol v ich súčasných skúškach. Majster vám hovorí: 

Neznepokojujte sa, keď sa dozviete o znameniach Môjho nového prejavu, skôr sa radujte, pretože som 

vám dovolil byť priamymi svedkami týchto učení. 

67 Tak ako som sa v duchu zjavil Magdaléne v druhom čase po obetnej smrti a ona prekvapene a 

zároveň plná radosti zvolala: "Pane, chválený a oslavovaný buď naveky!", tak som sa teraz zjavil vám, 

keď ste verili, že Majster je neprítomný alebo ľahostajný k vášmu utrpeniu, a po svojom prekvapení ste 

ma blahorečili. Prijala si v duchu moje svetlo, a keď si dostala takú veľkú milosť, spomenula si si na 

svojich blížnych a prihovárala si sa za nich, hovoriac: "Mám šťastie, že počujem tvoje slovo, kým iní toto 

učenie nepoznajú!" Ale Majster vám hovorí: Svojho Ducha som dal poznať mnohými spôsobmi vo 

všetkých národoch. Tí, ktorí sa vnútorne pripravili, si uvedomujú, že žijú v čase milosti a spravodlivosti, a 

pociťujú moju prítomnosť. 

68 Tak ako som odpustil Magdaléne, odpúšťam aj vám všetkým, ale chcem, aby ste sa stali hodnými 

Mňa ako ona. 

69 Koľko príkladov učenia, hodných slúžiť ako vzor, môžete získať od svojich bratov a sestier z 

iných období! Ich práca je ako otvorená kniha. Ale vy - nechcete, aby vaša práca zostala zapísaná ako 

príklad? Pred tvojich potomkov predvediem tie tvoje skutky, ktoré považujem za hodné. Dnes, keď žijete 

v hmotnom tele, nebudete žať ani slávu, ani úctu. Buďte pokorní a nechajte iných, aby posúdili vaše 

skutky. 

70 Vo veľkom diele, ktoré ťa čaká, budem tvojím pomocníkom ako Šimon z Cyrény. 

71 Moje učenie spôsobí vo svete veľké prevraty, dôjde k veľkým zmenám vo zvykoch a predstavách a 

dokonca aj v prírode nastanú zmeny. To všetko bude znamenať začiatok nového veku ľudstva a duchovia, 

ktorých čoskoro pošlem na zem, budú hovoriť o všetkých týchto proroctvách. Budú vysvetľovať Moje 

slovo a objasňovať diela, aby pomohli pri obnove a vzostupe tohto sveta. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 153  
1 Znovu sa medzi vami objaví Majster, aby vám odovzdal svoje učenie o treťom čase. 

2 Veru, hovorím vám, že vaša viera v môj prejav prostredníctvom ľudského rozumu vás podrží v 

skúškach vášho života, lebo moje slovo vás bude sprevádzať všade. Nebuďte ako niektorí z tých, ktorí ma 

počúvali spolu s vami a ktorí unavení počúvaním odišli bez toho, aby poznali dedičstvo, ktoré v sebe 

nosili. 

3 Príde chvíľa, keď sa budeš musieť zodpovedať za všetko, čo som ti zveril. 

4 Svojou vytrvalosťou preukazujete svoju vôľu a ochotu nasledovať moju stopu. Vidím, ako láska k 

môjmu Božstvu, ktorá existovala vo vašich srdciach, rastie s vaším (duchovným) povznesením a 

praktizovaním lásky. 

5 Ja som Otcova láska, ktorá hovorí k vášmu duchu a napĺňa ho pokojom. Moje Slovo vás očisťuje, 

pretože sa dostáva do najhlbšieho vnútra vašej bytosti. Znamená spásu, pretože vás odvracia od zlých ciest 

a ponúka vám cestu pravdy, a keď ma počúvate, ste ňou uchvátení a všetci tvoríte jedno srdce a jednu 

vôľu. 

6 Hovorím k celému ľudstvu a hriešnika, ktorý tvrdohlavo lipne na svojich nerestiach, volám k 

obnove, lebo aj pre neho mám miesto v radoch svojich vojakov. 

7 Moje večné a univerzálne Slovo je obmedzené, keď ho nositeľ hlasu poľudšťuje, ale nikdy 

nestráca dokonalosť svojho významu. Moje slovo neubližuje ani netrestá. Prečo si myslíte, že trestám, keď 

je to človek, kto si posype cestu tŕním, aby po ňom potom chodil? 

8 Uvedomte si, že všetko, čo existuje, žije v rámci zákona a že ten, kto zíde zo správnej cesty a 

nedodržiava prikázania, ktorými sa riadite, bude okamžite súdený zákonom, aby spoznal svoj omyl. 

9 Pozorujte chvíľu vesmír, ktorý vás obklopuje, a budete obdivovať harmóniu, poslušnosť a 

presnosť, s akou všetky sféry a všetky bytosti plnia svoj osud. Myslíte si, že moje dielo by bolo dokonalé, 

aj keby všetko stvorené nepodliehalo jedinému zákonu? - Vy, ktorí ste Mojím majstrovským dielom, ste 

boli obdarení slobodou voľby, vôľou, inteligenciou a všetkými schopnosťami vlastnými duchu, aby ste 

vďaka zásluhám, ktoré získate rozvíjaním svojich cností, dosiahli duchovnú dokonalosť, v ktorej budete 

prežívať pokoj a šťastie a nájdete plné svetlo, ktoré som pre vás pripravil, aby ste dosiahli zasľúbenú zem. 

10 Cesta, ktorá vedie k Otcovej pravici, je taká úzka a priama, že On sám sa stal človekom v Kristovi, 

aby vyznačil ľudskému duchu cestu k dokonalosti znakmi svojej obetavej smrti a preliatej krvi. 

11 Túto cestu, ktorá je zákonom lásky, nezhasnú ľudské myšlienky, pretože pre každého ducha 

prichádza čas jeho vykúpenia a nájde ho len v Bohu. 

12 Dnes ma počúvate, ale zajtra, keď sa už nebudem prejavovať rovnakým spôsobom, budete ma 

nasledovať na cestách sveta a budete si ma brať za príklad. Ak by vás vtedy postihla chvíľa slabosti, moje 

slovo vás prekvapí na ceste a v spomienke na moje poučenie o láske nájdete spásu a budete pokračovať vo 

svojom poslaní milovať svojich blížnych. 

13 Počas tohto obdobia som k vám prišiel nedotknuteľne a neviditeľne a vy ste ma vnímali len svojou 

duchovnou citlivosťou. Takto som skúšal vašu vieru. Udelil som vám mnoho prejavov, ktorými ste 

posilnili svoju vieru. Vaše duchovné oči sa otvorili a vaše zmysly sa teraz prebúdzajú, aby ma pochopili a 

následne o mne svedčili. 

14 Aj keď tvoje pery nehovoria o mojej pravde, aj keď tvoje srdce stále pochybuje - duch ma miluje a 

verí. Túži sa ku mne dostať a vo svojej modlitbe ma prosí o svetlo, ktoré by presvedčilo "telo", a o silu a 

trpezlivosť, aby nad ním zvíťazilo. Zatiaľ neexistuje dohoda medzi duchom a telom a často ste sa nechali 

poraziť svojvôľou tela a dali ste svoje schopnosti a svoju vôľu do jeho služieb. Ale práve preto som dnes 

prišiel, aby som živil ducha, posilnil ho a vrátil mu jeho dedičstvo. 

15 Vždy som hľadal ducha a hovoril som mu o večnom živote, ktorý je jeho cieľom. Patrí mi, a preto 

si ho nárokujem pre seba. Vydal som ho na cestu rozvoja a nápravy, pretože Mojou vôľou bolo, aby sa 

rozvíjal smerom nahor a zdokonaľoval sa prostredníctvom zásluh. Plášť karosérie má len krátku životnosť. 

Keď splní svoju úlohu, vzdá mi hold a duch pokračuje vo svojej ceste bez zastavenia. 
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16 Dnes je čas najväčšieho pokánia pre dušu. Môj úsudok je otvorený a diela každého z nich boli 

umiestnené na stupnici. Aj keď je tento súd pre duše ťažký a smutný, Otec je im blízky a je viac milujúcim 

Otcom ako sudcom. Obklopuje vás aj láska Márie, vašej Príhovorkyne. 

17 Moje deti ma čakajú uprostred chaosu, v ktorom dnes žijú. Keď vedia, že prichádzam, majú strach, 

lebo porušili môj zákon; keď som sa k nim priblížil a spýtal som sa ich, či ma poznajú, odpovedali: "Pane, 

zabudol som na tvoje prikázania, prepadol som materializmu a som zmätený. Ale dnes, keď ma volá Tvoj 

hlas, napravím svoje cesty a nechám sa viesť Tvojím svetlom." 

18 A keď som prišiel k vám, ktorí ste vyvolený ľud, a požiadal som vás, aby ste ma prijali medzi 

seba, váš duch hneď odpovedal: "Formujte a zdokonaľujte naše bytie svojím poučením." Ale zatiaľ čo 

duch pozná svoj osud a prijíma ho, telo sa proti nemu búri a medzi nimi sa začína boj, v ktorom máte 

získať potrebné zásluhy pre svoju spásu. 

19 Už dávno som vám oznámil udalosti, ktoré ste videli, že sa stali. Povedal som vám to: Bdejte a 

modlite sa, lebo sa blíži deň, keď sa rozpúta vojna a iné pohromy. Ale tvoje neveriace srdce mi povedalo: 

"Otče, je možné, aby si dopustil vojnu medzi nami, keď si prejavil svoju lásku, dobrotu a odpustenie?" - 

Keď som vám oznámil tieto udalosti, bolo to preto, aby ste sa pripravili a modlili za celé ľudstvo, aby ste 

odteraz viedli vnútorný život a pokánie, aby ste dosiahli pokoj v lone svojej rodiny a uskutočňovali moje 

učenie. Požiadal som vás, aby ste to všetko urobili, aby sa bolesť zmiernila. Nechcel som vám povedať, že 

tak zabránite tomu, čo je napísané, ale ponúkol som vám, aby ste boli prostredníkmi medzi svetom a 

mojím Duchom. 

20 Všetko, čo bolo predpovedané, sa naplnilo v roku 1939: silné národy si podmaňujú slabé, iné, ešte 

silnejšie, sa spájajú, aby napadli tie prvé, vojna sa šíri, ničí všetko, čo jej stojí v ceste, a rozsieva bolesť. - 

Modlitba niektorých mojich učeníkov znela takto: "Pane, dúfame, že sa toto slovo nenaplní." Iní čakali na 

udalosti, ktoré sa mali stať, aby uverili. Ale moje slovo sa splnilo a dnes sa ma pýtate, či sa už skončilo 

každé nebezpečenstvo. Ale hovorím vám, že pokoj, ktorý dnes zažívate, je len zdanlivý, a to, čo sa stalo 

doteraz, je len začiatok utrpenia, ktoré postihne svet. 

21 Stále ste krehkí, moji učeníci, lebo hoci máte moje slovo, stále pochybujete. Duch môjho Otca 

očakáva znovuzrodenie ľudstva. Každý z vás nech je učiteľom tohto poučenia v kruhu svojej rodiny, aby 

ste, keď príde deň navštívenia, boli pripravení a silní. Pozri na tvrdohlavé srdcia, ktoré ťa obklopujú a 

ktoré ťa prinútili plakať, takže si mi vo svojom utrpení povedal: "Prečo ma skúšaš uprostred mojich 

blízkych kvôli svojmu učeniu?" Ale ja ti hovorím: Ten tvoj brat, ktorý nepochopil tvoj ideál, sa tvojou 

trpezlivosťou a milosrdenstvom zmení a odteraz bude tvojím najlepším priateľom a dôverníkom. 

22 Už sa blížia tí, ktorí budú počuť moje posledné slová. V krátkom čase pochopia duchovný obsah 

môjho učenia. Poskytnite im to najlepšie miesto, uzdravte ich a nezastavujte ich na ceste rozvoja. Keď 

vidíte, že ich duchovné dary sa rýchlo rozvíjajú, nechajte ich napredovať, potom vám ich ruka pomôže 

niesť kríž a všetci urobíte pokrok. 

23 Ó, milovaný Izrael, do ktorého som znova a znova vlieval svoje slovo, ty si ešte nepochopil, ako 

veľmi ťa milujem! Ako často ste boli dojatí, keď ste počuli moje slovo, a keď ste prijímali moje zázraky, 

sľúbili ste mi, že ma budete nasledovať až do konca. Buďte požehnaní. Dôverujte svojmu Otcovi, ktorý 

nad vami vždy bdie. Nežijete vo svete dokonalého pokoja, ale podarí sa vám v ňom zahliadnuť kráľovstvo 

zasľúbené vášmu duchu. Moja láska je s vami. Želajte si ma ako Otca, a nie ako sudcu. Nechcite stáť pred 

mojím súdnym stolcom. Priprav svoju dušu, aby keď prídeš ku mne, bol v tebe pokoj a spokojnosť a 

radosť v mojom Duchu. 

24 Vždy som sa zjavoval ako Otec. Na počiatku sveta som duchovne hovoril k ľuďom, často ma 

videli zostupovať, aby som im poradil alebo ich napravil. Hovoril som k Adamovi a on ma pokorne 

počúval. Bol som s Ábelom a aké požehnanie som našiel v tomto tvorovi. Ale priblížil som sa aj ku 

Kainovi, lebo milujem všetkých, spravodlivých i hriešnikov. Poslal som veľkých duchov, ktorí priniesli 

Moje svetlo, aby učili a zjavovali Zákon a Božské prikázania. Ale ako málo ľudí bolo ochotných prebudiť 

svojho ducha a počúvať hlas svojho svedomia. Niektorí sa kajali, keď zhrešili, ale iní sa obrátili chrbtom k 

prísnemu a neúprosnému Jehovovmu zákonu. Môj zákon však bol vo všetkých, a hoci ich osvietilo moje 

svetlo, videl som, že hriešnikov je viac, že zlo sa rozmohlo a vážne poškodilo duše. Potom som dovolil, 
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aby sa uskutočnilo veľké očistenie. Prežil len Noe a jeho rodina, ktorí boli semenom, začiatkom nového 

sveta. Uzavrel som zmluvu so spravodlivým človekom a objavila sa dúha pokoja, znamenie zmluvy. 

25 Čoskoro potomkovia týchto ľudí opäť podľahli pokušeniu. Srdcia, ktoré dostali dedičstvo lásky, sa 

stali bezcitnými a tvrdými. Na ich vykúpenie bol potrebný živý príklad. Potom sa Kristus stal človekom a 

prebýval medzi nimi. Jedol váš chlieb, prežíval a trpel ťažkosti vášho života. Konal zázraky, aby sa dal 

spoznať, učil vás správnej ceste. Žil si blízko neho a videl si jeho cestu svetom. Ale keď prišiel koniec 

jeho misie, ako málo ľudí bolo pripravených vidieť jeho nanebovstúpenie, pochopiť jeho obetavú smrť a 

bez váhania nasledovať cestu vyznačenú jeho krvou lásky a odpustenia. 

26 Dnes prichádzam druhýkrát ako Majster. Môj pohľad hľadá tých, ktorí ma musia nasledovať, tých, 

ktorí sa musia pripraviť na to, aby hovorili svetu o mojom príchode ako Duch útechy. S bolesťou sa však 

pozerám na nežné a nevinné srdcia, ktoré sa zatvrdili. Vytieklo toľko sĺz, že ich pramene, ľudské oči, 

vyschli. Už niet lásky ku mne ani súcitu ľudí navzájom a môj Otec-Duch trpí pre ľudstvo. Môj pohľad 

spočíva na každom srdci, ale prijímam len bolesť, ktorú ste v tomto čase zožali. 

27 Majster vám hovorí: Nepochopili ste, ako používať dary, ktoré som vám udelil. Ale príde čas, keď 

lepšie pochopíte tento pokyn a budete mi veľmi blízki a budete mi ďakovať. 

28 Modlite sa, bdejte a proste za svet. Potom, keď príde čas boja, povstaňte a šírte moje svetlo, 

povzbudzujte a utešujte, odstraňujte choroby, robte zázraky, aby ste, keď prídete na koniec svojej cesty, 

prišli ku mne plní zásluh a v pokoji sa objavili pred mojou súdnou stolicou. 

29 Ale kedy si tento ľud uvedomí duchovné poslanie, ktoré má voči ostatným národom zeme? 

30 Povedal som vám, že by ste nemali túžiť byť viac ako ktokoľvek iný, ani by ste si nemali 

nárokovať byť nad ostatnými. Váš osud je však veľký a aj národ, ktorý vám ponúka svoju ochranu, musí 

splniť svoju úlohu v tomto diele. 

31 Učil som vás, aby ste sa mohli podeliť o radostnú zvesť so svojimi blížnymi, a keď príde čas, aby 

ste moje posolstvo zaniesli iným národom. Stále však vidím, že spíš a neuvedomuješ si veľké dôsledky 

svojho poslania. 

32 Chcete, aby vás bolesť, utrpenie, choroby a hlad vytrhli z letargie? 

33 Pohár, ktorý piješ, je veľmi horký a veľmi ťažké sú reťaze, ktoré so sebou vláčiš. Stále ste 

faraónovým zotročeným ľudom. Čím viac túžiš po slobode, tým väčšie sú pre teba ťažkosti a tým vyššia je 

tvoja daň. Akú mieru horkosti ešte dosiahneš? 

34 Je potrebné, aby tí, ktorí sa prebudili, vytrhli ostatných, ktorí ešte spia, z letargie a povedali im, že 

Pán, ten istý ako predtým, ich čaká na vrchu, aby im umožnil počuť hlas svojho Otca a ukázal im cestu, 

ktorá ich privedie k slobode a pokoju. Ale jedni aj druhí musia správne chápať moje slovo, lebo inak sa 

budete pýtať: "Kto je faraón? O akom otroctve sa tu hovorí? Na ktorom vrchu k nám bude Pán hovoriť? 

Kam nás povedie cesta, ktorú nám ukáže?" 

35 Musíte sa však naučiť chápať symboly, v ktorých k vám hovorím, aby ste ich potom mohli 

vysvetliť svojim blížnym bez toho, aby ste podľahli omylu. 

36 Sociálne prostredie, v ktorom žijete a ktoré vás v tejto dobe obklopuje, je faraónom tejto doby. Je 

presiaknutá sebectvom, nenávisťou, chamtivosťou a všetkými hriechmi ľudstva. 

37 Reťaze sú vaše potreby, ktoré vás nútia podriadiť sa prevládajúcemu sebectvu, nespravodlivosti a 

dokonca morálnej skazenosti. 

38 Hora, na ktorej vás očakávam, je vo svedomí každého z vás, ktoré sa podľa mojej vôle prejaví vo 

vašom srdci, lebo v ňom je napísaný môj zákon. 

39 Cesta je smer života, ktorý vám umožní získať pokoj a slobodu, po ktorých túžite a ktoré vám 

prinesie práve naplnenie tohto zákona. 

40 Poznáte teraz zmysel svojho poslania? Modlite sa, ľud, aby sa váš národ na moje volanie prebudil. 

Bdejte, aby ste vedeli, ako im vyjsť v ústrety a inšpirovať ich svojím príkladom, keď vás budú hľadať 

zástupy. 

41 Pochopte moje učenie, učeníci, poďte a počúvajte moje slovo, lebo tie časy sa už nevrátia. Dnes 

ma ešte stále môžete počuť prostredníctvom orgánu mysle nositeľov hlasu, ale tento čas pominie a moja 

práca pre vás otvorí novú fázu zjavenia. 
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42 Osviežte sa počúvaním môjho učenia a uchovajte si ho vo svojich srdciach. Urobte zo svojej 

pamäti truhlicu, ktorá uchováva podstatu môjho učenia ako klenot nevyčísliteľnej hodnoty. 

43 Dnes, keď som sa k vám vrátil na počudovanie niektorých a tvárou v tvár nedôvere alebo viere 

iných, očakávate, že sa vám Majster prihovorí o učení, ktoré vám dal v minulých časoch. 

44 Počúvajte ma: Boh sa od začiatku ľudského života zjavil človeku ako zákon a spravodlivosť. 

Božský Duch sa vzhľadom na nezrelosť a jednoduchosť prvých tvorov zhmotnil tak, že svoj hlas počul 

ľudsky a zrozumiteľne. Vnímanie týchto bytostí sa prebudilo, až kým neboli schopné vykladať Otca na 

ceste nad prírodou. Pokiaľ žili v poslušnosti, zakúšali Božiu milosť prostredníctvom všetkého, čo ich 

obklopovalo. Nevyhli sa ani prešľapom a trpkosti, ktoré im naznačovali, že sa previnili proti svojmu 

Pánovi. Nechal som v nich zažiariť svetlo svedomia, ktoré malo byť majákom, sudcom a radcom na ich 

ceste životom. Prví ľudia inštinktívne vedeli, že neviditeľný Otec vždy prikazuje, čo je dobré, a že tento 

príkaz sa zakladá na zákone, podľa ktorého majú žiť. To vnútorné svetlo, ktoré ste nazvali "prirodzeným 

zákonom". 

45 Neskôr, keď sa človek rozmnožil a vo svojom rozmnožovaní zabudol plniť tento zákon, nepočúval 

hlas svojho svedomia a stratil všetku plachosť, Otec, ktorý nasledoval dieťa na jeho púšť, poslal k nemu 

mužov obdarených vysokým duchom vďaka svojej cnosti a múdrosti, aby im pripomenuli cestu, z ktorej 

zišli. 

46 Nepamätáš sa na spravodlivého Ábela, za ktorého krv stále žiadam účet? Zomrel vedľa svojej 

obety. 

47 A čo Noe, hlboko veriaci človek, ktorý znášal posmech ľudí a do poslednej chvíle hlásal vôľu 

svojho Pána? Svojimi skutkami vám pripomínali moju existenciu a môj zákon. Potom som vám poslal 

Abraháma, vzor poslušnosti a nekonečnej viery v svojho Pána, cnostného Izáka a Jakuba, ktorý bol verný 

a plný sily, aby vytvorili kmeň stromu, z ktorého vyrastie vetva Mojžiša, ktorého som poslal, aby ma 

zastupoval a odovzdal ľuďom môj Zákon. 

48 V Mojžišovi ľudstvo videlo odraz môjho majestátu. Videli v ňom spravodlivosť, právo, nezlomnú 

odvahu, vieru, poslušnosť a lásku. Dozvedeli ste sa, že tvárou v tvár slabostiam svojho ľudu s hnevom 

rozbil tabule zákona, ktorý práve dostal od Otca. Ale viete aj to, že som mu ich hneď vrátil do rúk, aby ste 

pochopili, že len jeden božský zákon vás bude vždy riadiť: zákon neviditeľného Boha. 

49 Potom, keď uplynul istý čas a ukázala sa potreba, aby ľudstvo hlbšie spoznalo svojho Otca, on - 

neúnavný vo svojom diele lásky - poslal do sveta svojich prorokov, aby oznámili ľudstvu, že príde na zem 

a stane sa človekom, aby im dal pocítiť svoju lásku a aby ich svojím narodením, životom a smrťou naučil, 

čo je dokonalý život. Ale kým jedni verili v mojich prorokov, iní pochybovali, zabili ich a pripravili mi 

cestu touto obetou. 

50 Slovo mojich poslov rozochvelo srdcia tých, čo hrešili, lebo ohlasovali príchod toho, ktorý svojou 

pravdou odhalí nepravdu. Kým ľudia hovorili: "Boh radí dobro, dokonalé skutky lásky, odpustenia a 

spravodlivosti, pretože je dokonalý, ale my ľudia takí byť nemôžeme", prišiel na svet Ježiš. 

51 Bol to sám Boh, ktorý prišiel na svet, aby priniesol svoj zákon a učenie v ľudskej podobe. Dnes by 

ste chceli vedieť, ako vzniklo Ježišovo telo. Na to vám hovorím: Musíte sa uspokojiť s vedomím, že toto 

telo bolo splodené a počaté pôsobením nekonečnej lásky, ktorú k vám mám. Od tej chvíle začal Ježiš piť 

kalich horkosti, ktorý musel piť až do konca. Prežíval všetky ľudské príkoria, znášal skúšky, spoznal 

ťažkosti, prenasledovanie, dlhý deň ľudskej práce, smäd a samotu; na svojom tele cítil plynutie času a 

zblízka kontemploval ľudský život s jeho cnosťami i útrapami, až prišiel čas vydať sa na cestu, aby hovoril 

a konal skutky moci. 

52 Potom som dovolil ľuďom, aby sa okolo mňa zhromaždili, aby ma počuli, pozerali sa na mňa, 

skúmali ma slovami a duchovným spôsobom. Dovolil som, aby človek pri hľadaní Božského prenikol do 

môjho tela, až kým nezbadal moje kosti, môj bok sa otvoril a vytiekla z neho voda. Dovolil som svetu, aby 

zo mňa urobil svojho obžalovaného, svojho posmešného kráľa, odhaleného, a tak ma s krížom hanby na 

pleciach ťahal na popravisko, kde ma čakali dvaja zbojníci, aby so mnou zomreli. 

53 Takto som chcel zomrieť na svojom kríži, aby som vás naučil, že ja, váš Boh, nie som len Bohom 

slova, ale aj činu. Ale tí, ktorí ma videli zomierať, boli svedkami mojej agónie a počuli moje posledné 
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slová, povedali: "Ako môže Boží Syn zomrieť? Ako to, že hoci je Mesiáš, videli sme ho padnúť a počuli 

sme ho nariekať?" 

54 Ľudia žiadali ďalšie dôkazy a ja som im ich vo svojej láske dal. Tak ako som sa narodil ako ľudská 

bytosť z lona svätej ženy, aby som vzdal hold ľudskému materstvu, tak som sa aj ja ponoril späť do vnútra 

zeme, aby som jej vzdal hold a dokončil tam svoje poslanie ľudskej bytosti. Ale zem nemohla udržať telo, 

ktoré nepatrilo jej, ale Otcovi, od ktorého prišlo a ku ktorému sa vracalo. 

55 Teraz vám hovorím: Ak si pochyboval o Kristovom božstve, keď si ho videl zomierať na kríži, 

môžeš mi povedať: Ktorý človek vstal z hrobu na tretí deň po smrti bez toho, aby ju poškodil, a vystúpil 

do neba s vlastným telom? Nikto! - Urobil som to, lebo som Život, lebo som nemohol zomrieť ani v 

duchu, ani v tele. 

56 Pochybnosti neboli len medzi davmi divákov. Dokonca aj medzi mojimi učeníkmi bol jeden, ktorý 

pochyboval, že sa medzi nimi môžem ukázať po smrti. Bol to Tomáš, kto povedal, že len ak by mohol 

vložiť prsty do rany na mojom boku, uveril by, že je to možné. Sotva to povedal, pozdravil som ho: "Môj 

pokoj s tebou! Ešte stále mal silu pristúpiť, pozrieť sa na hlbokú ranu a dotknúť sa jej rukou, aby uveril, že 

Majster naozaj zomrel a vstal z mŕtvych. 

57 Blahoslavení sú tí, ktorí veria bez toho, aby predtým videli. Áno, deti moje, lebo pravá viera je aj 

pohľad, ktorý vidí to, čo intelekt ani zmysly nedokážu objaviť. Len viera môže človeku odhaliť niektoré 

tajomstvá stvorenia. 

58 Ale ten, ktorý vstal z mŕtvych, prichádza v tomto čase v Duchu plnom slávy, aby k vám opäť 

prehovoril. 

59 Koľkí z tých, ktorí dnes žijú na zemi, vedia, že pred ľudstvom sa otvoril nový vek? Len tí, ktorí 

toto slovo počuli, s istotou vedia, že v roku 1866 nastala nová éra: éra Ducha Svätého. 

60 Prostredníctvom orgánu mysle Roqueho Rojasa prehovoril duch Eliáša, priekopníka, ktorý sa 

týmto spôsobom prejavil, aby pripravil cestu Pánovi. 

61 Prostredníctvom tohto spravodlivého muža som pred ľudstvom otvoril knihu Svojich učení, 

Svojich nových zjavení a vyzval som ho, aby postúpilo o ďalší krok na ceste. 

62 V tomto čase som prišiel "na oblaku", teda duchovne a neviditeľne pre ľudské oči. Tento "oblak" 

je symbolom záhrobia, odkiaľ vysielam lúč svetla, ktorý osvetľuje tie orgány intelektu, prostredníctvom 

ktorých sa dávam poznať. Taká bola moja vôľa, a preto je to dokonalé dielo. Poznám človeka a milujem 

ho, lebo je to moje dieťa. Môžem ho využiť, lebo som ho stvoril, preto som ho stvoril. V človeku sa 

môžem zjaviť, lebo som ho stvoril práve preto, aby som sa v ňom oslávil. 

63 Človek je mojím jediným a pravým obrazom, pretože má život, inteligenciu, vôľu a schopnosti ako 

jeho Boh. 

64 Skôr než som sa zjavil v prítomnosti v tejto podobe, skúmal som srdcia ľudí. Pýtal som sa tých, 

ktorí si živia myseľ v rôznych náboženských spoločenstvách: Ste spokojní? Na to mu odpovedali: "Sme 

hladní a smädní po Tebe." 

65 Mnohí hľadali vzhľad a tvár svojho Otca, ale nenašli ho. Dúfali v tento zázrak, ale zázrak sa nestal 

skutočnosťou, pretože nenašli chlieb, ktorý by skutočne nasýtil ich ducha. Pripravil som však ten strom, 

ten prameň a tie polia a privolal som zástupy ľudí, ktorí túžili po pokoji, ktorí túžili po láske a chceli sa 

cítiť milovaní. Keď vstúpili do Mojej prítomnosti, počuli toto Slovo, ktoré sa prejavuje rovnakým 

spôsobom na všetkých existujúcich miestach zhromaždenia, a zakaždým, keď zaznie, je ako láskavý dotyk 

ruky, ktorý prebúdza spiaceho, a ako hlas priateľa, ktorý radí. 

66 Po chvíli počúvania ste pochopili, že nemôžete byť len obdivovateľmi, ktorí trávia svoj život len 

duchovným rozjímaním, a povedali ste mi: "Pane, tým, že sme jedli toto ovocie, ktoré si nám dal, sme na 

seba vzali povinnosť voči Tvojmu Božstvu pestovať a šíriť jeho semeno." 

67 Keď si uvedomíte, že váš Majster stále nesie na pleciach svoj kríž lásky, plačete a hovoríte mu: 

"Pane, nechaj nás niesť svoj kríž, nech z nás vypije žlč a ocot." Ale hovorím vám, že presne ako ste sa 

pýtali, už sa to stalo. Nevšimli ste si, aké ťažké je v poslednom čase vaše poslanie? Neuvedomujete si, aké 

trpké bolo toto obdobie a že práve prechádzate niečím, čím ste nikdy predtým netrpeli? Pokračujte v 

prejavovaní tejto ochoty a modlite sa. 
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68 Vybral som si vás, jednoduchých ľudí, pretože keby som hovoril ústami učencov, teológov a 

vedcov, nikto by mi neveril. Ale keď hovorím prostredníctvom obyčajného človeka, udivujem ľudí. Kto 

sem priviedol veľké zástupy? Boli ste to vy všetci, pretože ste boli pripravení svedčiť. Tu sú tí, ktorí vám 

povedali: "Ako je možné, že Kristus je na svete?" A tiež tí, ktorí kričali: "Je nemožné, aby sa Majster 

všetkej dokonalosti dal poznať prostredníctvom človeka!" Tu sú tí, ktorí pochybovali o vašich slovách a 

vašich tvrdeniach. 

69 Ľudia, ak Ježiš zavlažoval svojou krvou semená, ktoré Otec zasial do ľudských sŕdc v prvej ére, 

dnes Môj Božský Duch zosiela na tieto polia rosu milosti, aby boli plodné. 

70 Deň môjho odchodu sa blíži. Môj pobyt medzi vami v tomto čase je dlhší ako v minulých časoch, 

dlhší ako bol s Izraelom na púšti, dlhší ako bol čas, keď Ježiš žil medzi ľuďmi. Kto z tých, ktorí ma v 

tomto čase počuli, sa cítil otrávený týmto slovom? Kto bol zapletený do neresti alebo do omylu? Veru, 

hovorím vám: Ak vám to neprinieslo dobro, lebo ste to neprijali do seba, ani vám to nespôsobilo zlo. 

71 Pamätajte, že som vám raz povedal: Nestvoril som vás, aby ste boli ako parazitické rastliny. 

Nechcem, aby ste sa uspokojili s tým, že nikomu neublížite. 

Chcem, aby ste našli uspokojenie v tom, že ste konali dobro. Každý, kto nekoná dobro, hoci by ho mohol 

konať, urobil viac zla ako ten, kto sa pre neschopnosť konať dobré skutky obmedzil na konanie zla, 

pretože to bolo jediné, čo vedel robiť. 

72 Takto k vám dnes prehovoril ten, ktorý zomrel za svet a vstal z mŕtvych v Otcovej sláve, aby k 

vám prišiel v duchu v tejto tretej ére. 

73 Hľa, tu je moje vzkriesenie na tretí deň, keď sa Kristus zjavuje svojim novým učeníkom a hovorí 

im: 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 154  
1 Svetlo môjho Ducha vás osvecuje v toto milostivé ráno. 

2 Ľudstvo nepochopilo moje učenie a príklady učenia druhej éry, pretože namiesto vzájomnej lásky 

nachádzam nezhody medzi národmi a spory medzi rôznymi ideológiami, sektami a náboženskými 

spoločenstvami. Dal som vám príklad pokory od kolísky až po chvíľu, keď som medzi vami zomrel na 

kríži. Môj život, môj príklad, moje učenie a moja obetavá smrť neboli ľuďom dávané za príklad. 

3 Tá stránka v Božej knihe bola lekciou pre všetky časy; na nej som vám zanechal všetko, čo som 

vám vtedy chcel povedať, nič z toho som nemohol zabudnúť. Oznámil som vám, že sa k vám vrátim, a tu 

som, aby som splnil svoj sľub. Vidím však váš svet v úplnom chaose, vidím ľudí, ktorí sa snažia zmeniť 

tvár planéty podľa svojich názorov a doktrín. Ale ja vám dnes prichádzam plný lásky povedať: Ak ste 

nepochopili učenie druhej éry, som tu, aby som vám ho pomohol pochopiť svojím slovom. 

4 Počúvajte: Raz prišiel Ježiš na breh Jordánu a stretol tam Jána Krstiteľa, ktorý učil svojich 

učeníkov a ohlasoval im príchod nebeského kráľovstva. Keď predchodca druhej éry uvidel Ježišov žiarivý 

pohľad, láskavosť jeho tváre a božský majestát, ktorý Ježiš vyžaroval, spoznal Mesiáša a poklonil sa mu. 

Ján, ktorý práve poučoval učeníkov a počúval ich hovoriť o učení, ktoré učil Ježiš, im povedal: 

"Kráľovstvo sa priblížilo k ľuďom." Keď stál pred Spasiteľom, hneď ho spoznal a zvolal: "Hľa, toto je ten, 

ktorému nie som hoden rozviazať remene jeho sandálov." 

5 Ale keďže Ján bol môj prorok a môj služobník, jeho učenie bolo v súlade s mojím a jeho učeníci 

boli tiež moji. 

6 Pri inej príležitosti, keď bol Ježiš blízko dediny, poslal svojich učeníkov, aby si našli jedlo, a keď 

sa vrátili, stretli Jánových učeníkov, ktorí kázali. Keď prišli do domu Majstra, povedali: "Pane, Pane, 

stretli sme mužov, ktorí hlásajú učenie a robia zázraky. Je to podľa vášho zákona?" Ježiš im povedal: 

"Prečo sa rozčuľujete? Každý, kto praktizuje charitu, je v súlade so zákonom." 

7 Hovorím vám to dnes, učeníci Tretej éry, aby ste sa nepozerali na tých, ktorí sú mimo môjho 

Zákona, ktorých stretávate na svojej ceste a ktorí rozsievajú lásku, milosrdenstvo a svetlo, nech už sa 

učenie volá akokoľvek. 

8 V tom čase ma všetci neuznávali za božského rozsievača. Pre mnohých som bol len Galilejčan, 

ktorý kázal na zemi. Iba tí, ktorí v Ježišových slovách objavili hlas Božstva, ho spoznali ako Syna 

Najvyššieho. 

9 Ten, ktorý sa dnes zjavuje medzi vami, je ten istý, ktorý k vám hovoril v druhej ére. Ale to, čo 

ľudia videli vtedy, už dnes nevidia rovnako. Ten Majster s láskavou tvárou, nežným pohľadom a 

milujúcim slovom prichádza dnes v duchu a hovorí prostredníctvom človeka. 

10 Kto ma chce cítiť a vidieť v tejto podobe prejavu, nech sa jeho myseľ a srdce upokojí. 

11 Mnohí z vás stratili pokoj v duši. Keď ste však videli pokoj a dôveru svojich bratov a sestier, 

utiekali ste sa k nim, k ich viere a nádeji, a túžili ste dosiahnuť prístav spásy. Takto si budete navzájom 

pomáhať. 

12 V tomto čase vzbudím ľud, ktorý sa bude usilovne riadiť mojím zákonom, ktorý bude milovať 

pravdu a milosrdenstvo. Títo ľudia budú ako zrkadlo, v ktorom ostatní uvidia chyby, ktorých sa dopustili. 

Nebude nikoho súdiť, ale jeho cnosti, skutky a (duchovné) plnenie povinností sa dotknú ducha všetkých, 

ktorí mu skrížia cestu, a budú poukazovať na chyby všetkých, ktorí porušujú môj Zákon. 

13 Keď bude tento ľud silný a početný, bude priťahovať pozornosť svojich susedov, pretože čistota 

jeho skutkov a úprimnosť jeho uctievania bude udivovať ľudí. Potom sa ľudia budú pýtať: "Kto sú tí, ktorí 

sa bez toho, aby mali chrámy, vedia takto modliť? Kto naučil tieto zástupy modlitebne uctievať svojho 

Boha bez toho, aby cítili potrebu stavať oltáre pre svoje uctievanie? Odkiaľ sa vzali títo potulní kazatelia a 

misionári, ktorí ako vtáci nesejú, nežnú ani nepretáčajú, a predsa stále existujú?" 

14 A ja im poviem: Tento chudobný a pokorný ľud, ktorý však žije plný horlivosti podľa môjho 

zákona a je silný proti vášňam sveta, nevytvoril nikto. Tieto zástupy, ktoré sa tešia z konania dobra, ktoré 

sú osvietené inšpiráciou a ktoré prinášajú srdciam posolstvo pokoja a kvapku liečivého balzamu, neboli 

poučené učiteľmi ani služobníkmi žiadneho kultového spoločenstva na zemi. Lebo veru vám hovorím, že 

v tomto čase nie je na vašom svete ani jeden človek, ktorý by bol schopný učiť uctievať Boha v pravej 
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duchovnosti. Nie je v nádhere obradov a ceremónií, ani v bohatstve či pozemskej moci, kde má svoje 

korene pravda, ktorá je pokorná a hľadá si za svoj chrám čisté, ušľachtilé a úprimné srdcia, ktoré milujú 

úprimnosť. Kde sú tie srdcia? 

15 "Kresťan" sa nazýva veľká časť tohto ľudstva, pričom ani netuší, čo znamená slovo "Kristus", ani 

jeho učenie. 

16 Čo ste urobili z môjho slova, z môjho príkladu, z môjho učenia, ktoré som vám kedysi dal? 

17 Ste naozaj vyspelejší ľudia ako tí z tej doby? Prečo to nedokazujete skutkami svojej mysle? 

Myslíte si, že tento život je večný, alebo si možno myslíte, že sa musíte len vyvíjať prostredníctvom 

ľudskej vedy? 

18 Učil som vás pravému naplneniu Zákona, aby ste tento svet premenili na veľký chrám, kde by sa 

uctieval pravý Boh, kde by život človeka bol neustálou obetou lásky Otcovi, ktorého má milovať v 

každom svojom blížnom, a tak vzdávať hold svojmu Stvoriteľovi a Majstrovi. 

19 Ale dnes, keď som sa vrátil k ľudstvu - čo som našiel? Lož a sebectvo nahradili pravdu a lásku; 

pýcha a márnivosť nahradili tichosť a pokoru; modlárstvo, fanatizmus a nevedomosť nahradili svetlo, 

povznesenosť a duchovnosť; rúhanie a znesväcovanie nahradili horlivosť a spravodlivosť; nenávisť a 

rozpútané spory medzi bratmi a sestrami nahradili bratstvo, pokoj a lásku. 

20 Ale ja prídem do svojho chrámu, aby som odtiaľ vyhnal obchodníkov, ako som to urobil v druhej 

ére v jeruzalemskom chráme, a ešte raz im poviem: "Nerobte si z domu modlitby obchod s potravinami." 

Budem učiť ľud, aby každý slúžil pred pravým oltárom, aby už nebol v omyle a nezablúdil z nevedomosti 

pre zlé výklady môjho zákona. 

21 Majster vám hovorí: "Duchovné" je myseľ, kým oltár je srdce; modlitba je myšlienka smerom 

nahor a obeta sú dobré skutky, ktoré môžete ponúknuť. 

22 Ak cítite, že pomoc a láska k blížnym sú vaším skutočným životom, ako môže svet nepochopiť, že 

srdce nie je len necitlivý orgán a že duch je viac ako telo? Ako môže nechápať, že inšpirácia je cennejšia 

ako obrazy, ktoré človek vytvoril, aby znázorňoval božstvo, a že dobré skutky, ktorými svedčíte o mojom 

zákone, sú záslužnejšie ako najcennejšie pozemské statky? 

23 Veru, hovorím vám, že ak chcete zachrániť svoju vieru, a tak zabrániť tomu, aby vaša duša 

zahynula v tejto búrke, musíte si postaviť chrám v duchovnej podobe. Nech moje kráľovstvo zostúpi do 

tvojho srdca, nikto nesmie bojovať proti jeho svetlu. Potom, keď búrka pominie, uvidíte neviditeľný, ale 

silný a veľký vzostup nezničiteľného chrámu, ktorého základy budú vo vašich srdciach. 

24 Pozrite sa, ako je v tejto chvíli svet osvetlený jasným svetlom, ktoré vyžaruje z môjho Ducha. 

Svetlo vám pomáha v pokroku a pochopení a vďaka nemu dosiahnete pokoj. 

25 Svetlo a láska vychádzajú zo srdca, pokoj je v duchu ako odraz večnosti. 

26 Moje slovo je láskavé, ale neunaví vás, lebo ak sa budete tešiť len z pozemských rozkoší, nájdem 

vaše srdcia prázdne. Preto k vám často prichádzam, aby som spôsobil, že vaše srdce bude biť v inom 

rytme, keď sa dostane do kontaktu s Božstvom, pretože neustále schádzate z cesty svojich povinností. 

27 Prečo existovali a existujú ľudia, ktorí sa naučili ľudskej vede pomocou schopností, ktoré im udelil 

Stvoriteľ, a používajú ich na boj proti božskej vede a odmietajú ju? - Pretože ich márnivosť im nedovoľuje 

vstúpiť do Pánovej pokladnice s pokorou a úctou a hľadajú svoj cieľ a trón v tomto svete. 

28 Spomedzi hriešnikov si vyberiem tých, ktorí mi majú slúžiť v tomto čase. Bude v nich pôsobiť 

moja moc a ja ich premením svojou milosťou. 

29 Zmierte sa so svojím svedomím, aby ste od neho dostali odpustenie, lebo kým si myslíte, že ste 

vybavení, a nepočúvate vnútorný hlas, ktorý vám ukazuje vaše chyby, nebude spoločenstvo so mnou a 

modloslužba nebude môcť úplne zmiznúť. 

30 V tomto čase k vám hovorím ako Otec a Sudca. Ale nebojte sa, lebo aj v Božskom je láska a neha 

Matky, ktorú voláte Mária. 

31 Moje milované deti, cíťte k nej lásku. Počujem modlitbu, ktorá vyviera z tvojho ducha, aby si ju 

chválil, pretože vieš, že tvoje pery sú na to príliš nemotorné, pretože ich považuješ za nečisté a radšej ich 

máš zatvorené. 

32 Ale ja sa vás pýtam: Existuje niekto, kto nedostal pohladenie od Nebeskej Matky? Veru, hovorím 

vám, všetci bez výnimky dostali od nej lásku. 
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33 Pozrite sa na tých, ktorí boli predtým degenerovaní a teraz vystupujú na vrchol hory. Dnes by ste 

mohli patriť medzi spodinu ľudstva, ale čoskoro, v tomto čase duchovných skúšok, sa vďaka mojej milosti 

a vašim zásluhám trpezlivosti a láskavosti aj vy povznesiete nad každú biedu. Nezabúdajte, že bolesť je 

sochár duše. 

34 Duša a telesná schránka sú v procese formovania harmonickej bytosti, ktorá si uvedomuje svoje 

duchovné a ľudské povinnosti. Boli ste svedkami vývoja učenia a vo svojom duchovnom rozjímaní ste 

pochopili, kto je Stvoriteľom všetkej krásy vášho sveta, pretože vaša myseľ už nie je zakalená. 

35 Žijete v pokoji, pretože sa snažíte byť v harmónii so svojím Bohom, a pokoj je pre ducha na tomto 

svete pokladom. Zažívate ho po splnení všetkých svojich povinností voči Otcovi. 

36 Vždy sa snažte žiť tak, aby ste mali toto uspokojenie, aby v okamihu vášho odchodu z tohto sveta 

na druhý nebol váš duch zaťažený žiadnymi pozemskými starosťami ani bolesťou z nesplnených 

povinností. 

37 Nesmiete sa unaviť v činnosti lásky, pretože ju prejavujete sami sebe. Hovorte o mojom učení s 

láskou a moje slovo rozkvitne v srdciach. 

38 Vycvičím vás a naplním vás múdrosťou, lebo som vám už povedal, že po roku 1950 už nebudete 

počúvať moje slovo prostredníctvom ľudského orgánu rozumu, a kto nepoužíva moje učenie, bude cítiť 

svoje srdce prázdne a bude blúdiť ako mŕtvy. Prečo ako mŕtvy? - Pretože sa bude cítiť duchovne a morálne 

bezmocný a vo svojich skúškach nenájde silu prekonať sám seba a vnímať moje Božské pohladenie. 

39 Vašou úlohou je priviesť týchto vašich bratov a sestry späť k životu tým, že ich odvrátite od 

materializmu a presvedčíte ich o takej veľkej milosti, akú v sebe skrýva spiritualizácia. 

40 Po roku 1950 sa budem naďalej zjavovať prostredníctvom inšpirácie každého z vás. Ak sa viete 

duchovne pripraviť, budem robiť zázraky. Žiadam vás len, aby vaša viera bola aspoň taká veľká ako 

horčičné zrnko, a potom uvidíte, že sa moje slovo splní. 

41 Hovorte a konajte dobro bez strachu, že sa o vás bude hovoriť. Musíte sa obrátiť na svojich 

blížnych bez toho, aby ste robili rozdiely, pretože neviete, ktorí z nich vnútorne trpia najviac. Často 

uvidíte, ako sa vaši blížni potešia, keď vás počúvajú, a dajú vám jasne najavo svoju vďačnosť. 

42 Neúnavne ich pozývajte na cestu dobra, a keď sa na ňu vydajú, mnohé utrpenia ich opustia. 

43 Na Nový Jeruzalem bude zostupovať manna. 

44 Dám, aby medzi vami existovala sloboda náboženského presvedčenia a slova, ako aj 

spravodlivosť, aby si ľudia iných národností, keď budú medzi vami, pri návrate odniesli v srdci dar lásky a 

ideál bratstva a 

spravodlivosť je v nich zapálená. 

45 Po roku 1950 ľudstvo očakáva skutočný mier. 

Ale ja vám hovorím: Smrteľný srp musí kosiť burinu, kým nebudú polia čisté a pšeničné klasy žiarivé. 

46 Uvidíte, ako z tohto sveta odídu vážené hlavy vlád, ktoré sú prekážkou mieru, a národy, ktoré by 

mali odporovať božskej spravodlivosti, zmiznú, aby uvoľnili miesto novým národom, ktoré tam vzniknú. 

47 Modlite sa, aby ste do nich už teraz mohli zasiať semienka pokoja. Spojte sa ako jedno srdce a 

jedna myšlienka a budete cítiť moju prítomnosť veľmi blízko. 

48 Poslúchajte prikázanie, ktoré som vám zanechal v dvoch obdobiach: "Milujte sa navzájom." 

49 Tak ako bola zasľúbená zem rozdelená izraelskému ľudu, tak bude celá zem rozdelená ľudstvu. 

Stane sa tak v správny čas - po očistení. Keďže je mojou vôľou, aby sa toto rozdelenie uskutočnilo, bude v 

ňom prevládať spravodlivosť a rovnosť, aby všetci ľudia mohli pracovať spoločne na jednom diele. 

50 Dnes národy jedia omrvinky zo stola mocných a pánov, zatiaľ čo títo sa obohacujú tým, že 

hromadia chlieb svojich sluhov a tých, ktorí sú od nich závislí. Ale hoci sú omrvinky chudobných tvrdé, 

nie sú také horké ako jedlo, ktoré jedia veľkí tohto sveta. 

51 Jeden aj druhý sú obeťami, preto je potrebné, aby som vás oslobodil, aby som zlomil vaše reťaze. 

Rovnako je však potrebné, aby sa zotročenie a spustošenie spôsobené ranami zväčšilo, pretože inak by 

ľudia nechceli nasledovať Toho, ktorý prichádza pre vašu spásu. Spomínate si na pohár, ktorý pil Izrael, 

keď stonal v otroctve v Egypte? Mojžiš sa musel zjaviť, aby im priniesol vyslobodenie. Spomínate si aj na 

to, ako boli ľudia uväznení a ponížení vo svojej vlasti a ako to bolo s ostatnými národmi, keď sa na zemi 

zjavil Mesiáš, aby im ukázal cestu k spáse? 
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52 Aj v tejto dobe vzniká potreba, aby ľudia pred oslobodením spoznali nedostatok, biedu, útlak, 

nespravodlivosť, hlad a smäd, aby napokon dospeli k vnútornému prebudeniu v túžbe po inom, lepšom 

živote. 

53 Keď sa toto ľudstvo zriekne svojho materializmu a uvedomí si, ako ďaleko od môjho Zákona žilo, 

z hĺbky srdca si povie: "Akí sme my ľudia boli hlúpi a nerozumní, keď sme sa dobrovoľne oddali vášňam, 

aby sme sa stali ich otrokmi. Tam hore je hora, z ktorej vám Otec predložil svoj zákon. Vystúp na ňu po 

ceste, ktorú som ti ukázal. Zasľúbená krajina má svoje brány večne otvorené v očakávaní množstva ľudí, 

ktorým prináša pokoj a požehnanie. 

54 Keď človek klesne do hlbín priepasti a vyčerpaný bojom a utrpením už nemá silu zachrániť ani 

sám seba, s úžasom zažije, ako z hlbín jeho vlastnej slabosti, zúfalstva a sklamania vyviera neznáma sila, 

ktorá pochádza z ducha. Keď si uvedomí, že prišla hodina jeho vyslobodenia, roztiahne krídla, vznesie sa 

nad trosky sveta márnosti, sebectva a lží a povie: "Tam je Ježiš, ten odvrhnutý. Je nažive. Márne sme sa ho 

snažili zabiť na každom kroku a každý deň. On žije a prichádza, aby nás zachránil a dal nám všetku svoju 

lásku." 

55 Toto bude hodina, keď si človek uvedomí, že na dosiahnutie skutočnej duchovnej veľkosti, ako aj 

na dosiahnutie vznešeného života na zemi, neexistuje iný zákon než zákon jeho Boha - ani iné učenie než 

to, ktoré som vám dal v Kristovom slove. 

56 Preniknite do podstaty svojich konfliktov, preštudujte si problémy, ktoré vás trápia, a potom 

uveďte do praxe moje smernice a moje zásady. Potom uvidíte, ako v nich ľudstvo môže nájsť riešenie 

všetkých problémov, ktoré ho trápia. Keďže sa však cítite neschopní uviesť do praxe slová a učenia, ktoré 

vám dáva Božský Majster, bude potrebné, aby sa k vám priblížila bolesť, ktorá je tiež učiteľom, aby vás 

presvedčila o mnohých pravdách, aby vás urobila citlivými a navyše vás ohýbala. 

57 Pýtaš sa ma: "Nemá tvoje Slovo dostatočnú moc, aby nás usvedčilo z našich chýb, zachránilo nás a 

ušetrilo nás tak od prechádzania kruciálnym utrpením?" Ale ja vám hovorím, že moje slovo má väčšiu 

moc, ako by ste mohli veriť. Ale ak by sa ten, kto ma počúva, okamžite a bez námahy premenil už len 

tým, že počul moje slovo, aká by to bola vaša zásluha? 

58 Je potrebné, aby ten, kto ho počúva, mal vieru, vôľu, úsilie a lásku. Vtedy bude mať veľké zásluhy 

a jeho odmenou alebo vyznamenaním bude, že nebude prežívať žiadne utrpenie, pretože použil môj Zákon 

a moje Učenie ako zbraň. 

59 Vy, zástupy, ktoré ma teraz počúvate, necítite prítomnosť môjho zákona nad svojím duchom? 

Necítiš, že ti srdce bije ako oživené, keď počuješ moje slovo? 

60 Modlite sa, aby ste pochopili a boli bdelí, aby ste si uvedomili moje učenie, pretože v tejto trpkej a 

ťažkej hodine pre ľudstvo máte veľkú zodpovednosť. 

61 Ak napriek veľkým trápeniam, ktoré vás postihujú, nestratíte tú stopu duchovnosti, ktorú ste 

dokázali dosiahnuť, uvidíte, že sa na vašej ceste dejú skutočné zázraky, ktorými vás váš Otec povzbudí na 

vašej ťažkej ceste životom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 155  
1 Mnohé učenia, ktoré vám teraz dávam, sa vám zdajú nové, pretože boli zabudnuté. Teraz je však 

čas, aby som vás na ne opäť upozornil. Pripravil som pre vás veľké pole práce, na ktoré vás pozývam 

zasiať semená večnosti, ktoré vám v tomto čase dávam. 

2 Vychovávam svojich nových učeníkov, ktorí vďaka svojej viere a láske k blížnemu získajú čoraz 

väčšiu moc nad chorobami tela a duše - plnú moc nad silami prírody a tiež nad duchovným svetom. 

3 Pochopte, že časy nevedomosti sa skončili. Teraz žijete v čase pochopenia a plného uvedomenia si 

môjho učenia. Viete si predstaviť, ako ďaleko by ste sa dostali, keby ste od prvých čias praktizovali moje 

učenie a dodržiavali moje prikázania? Dlho ste však spali a dlho ste uspokojovali telo pôžitkami, čo vás 

brzdilo na ceste duchovného rozvoja. Preto dnes, keď som k vám prišiel s novým duchovným učením, zdá 

sa vám zvláštne a nie je v súlade s vaším spôsobom myslenia, cítenia a života. Stačí sa však zamyslieť nad 

jedným z mojich vyhlásení, aby ste spoznali pravdivosť mojich slov. Potom uvidíte, že moje učenie nie je 

zvláštne, ale že váš spôsob života je zvláštny. 

4 Príďte do mojej "krajiny", tam vám pripomeniem všetko, na čo ste zabudli. Vymažem všetko, čo 

by ste nemali uchovávať ako duchovné semeno, a spôsobím, že uvidíte všetko, čo ste doteraz nevideli. 

Jediným krokom vás vytrhnem zo stagnácie, do ktorej ste upadli, a umožním vám vstúpiť do nového 

života - takého, aký ste mali žiť od začiatku. 

5 Vidíte, aké jednoduché je toto slovo, ktoré kvitne na perách nositeľov hlasu? Ale veru vám 

hovorím, že v celej svojej jednoduchosti a skromnosti privedie ľudí k pochopeniu tej múdrosti, ktorú 

neboli schopní pochopiť pomocou vied a teológie. 

6 Dobrí učeníci, vytrvalí a verní budú veľkými objaviteľmi tohto učenia. Aj oni budú pokorní, ale 

napriek svojej jednoduchosti budú udivovať svojich blížnych svetlom Slova. 

7 Môj ľud nebude hovoriť len ústami, ale bude hlásať moje učenie svojimi skutkami a tak učiť, ako 

plniť a rešpektovať môj zákon. Budú nezištne odovzdávať to, čo dostali od svojho Pána. Preukážu svoju 

horlivosť za pravdu a pravosť zvereného pokladu. 

8 Učte svojich blížnych dobrými, úprimnými a veľkorysými skutkami. Pamätaj, že svoju dušu musíš 

očistiť už tu, aby keď prejde na druhý svet, bola tam hodná byť a aby ju nič nerušilo, ani aby nezablúdila. 

9 Máte potrebnú silu odstrániť zo svojej cesty všetko, čo zastavuje vaše kroky. Už viete, že zbraň, 

ktorá všetko premôže, je láska. Veľmi veľký bude jasot toho, kto zvíťazí v tomto ľudskom boji a ukáže sa 

ako víťazný vojak po tom, čo vyhrá tento boj. 

10 Pamätajte, že som to ja, kto vám dal zbrane, a že som sa s tým neuspokojil, ale že som vás naučil 

aj bojovať, aby ste vyhrali bitky. 

11 Čo teda máte hľadať na iných cestách, keď vám teraz dávam všetko, čo je pravda? 

12 Otvoril som myseľ nepoučeným, aby si mohli osviežiť výklad mojich slov. Otvoril som oči 

"slepých" pre svetlo pravdy, aby sa očistili od svojich hriechov a cítili sa milovaní svojím Pánom. 

13 Nebolo vám od prvých čias prorokované, že príde deň, keď každé oko uvidí Otca? Kto je čistý, 

uvidí ma, a to bude jeho odmenou, a kto má poškvrnené srdce, uvidí ma, a to bude jeho spasením. Ten, kto 

otvorí oči môjmu svetlu, prenikne do tajomstva a pozná dôvod. Zažíva začiatok aj koniec. Musí pevne 

kráčať do budúcnosti. 

14 Správne si vykladajte moje učenie; nemyslite si, že môj Duch môže mať potešenie z toho, že vidí 

vaše utrpenie na zemi, alebo že vás prichádzam pripraviť o všetko, čo vám robí radosť, aby som sa z toho 

tešil. Prišiel som, aby ste uznávali a rešpektovali moje zákony, pretože sú hodné vašej úcty a pozornosti, 

pretože vám prinesú šťastie, ak ich budete dodržiavať. 

15 Učil som vás, aby ste dávali Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo, ale dnešní ľudia majú len 

cisára a nemajú čo ponúknuť svojmu Pánovi. Keby ste svetu dali aspoň to, čo je nevyhnutné, vaše utrpenie 

by bolo menšie. Ale cisár, ktorému dovoľujete rozhodovať o svojich činoch, vám nadiktoval zvrátené 

zákony, urobil z vás otrokov a berie vám život bez toho, aby vám za to niečo dal. 

16 Uvažujte, aký odlišný je môj zákon, ktorý nespútava ani telo, ani ducha. Len vás s láskou 

presviedča a vedie dobrotou. Dáva vám všetko bez sebeckých záujmov a sebectva a časom vás odmeňuje a 

spláca. 
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17 Pochopte, učeníci, študujte moje lekcie, aby ste vedeli, že chcem s vami vytvoriť ľud, do ktorého 

Otec vloží svoju dôveru, lebo bude pripravený plniť veľké poslanie. Ľud, ktorý si nezúfa pri prvom 

výkriku na poplach, ľud, ktorý vie čeliť tomu, kto sa nazýva jeho nepriateľom, a ktorý mu odpúšťa, miluje 

ho a poučuje ho. 

18 Takto sa podľa mojej vôle pripravíte na deň môjho odchodu. Všetci viete, že rok 1950 je dátum 

stanovený mojou Vôľou, od ktorého sa už viac nebudem zjavovať prostredníctvom orgánu mysle nositeľa 

hlasu, a keďže moje Slovo sa vždy naplní, tento čas ukončí moje zjavenie, ktoré pre vás znamená začiatok 

Tretieho veku. 

19 Netúžte zmeniť tento dátum, ani sa nijako nepokúšajte zachovať prejavovanie Môjho Slova v jeho 

súčasnej podobe, ani v duchovnom svete. Už teraz vám hovorím, že tí, ktorí to robia, už nebudú osvietení 

svetlom Majstra. 

20 Ale prečo by ste sa mali dopúšťať takéhoto znesvätenia, keď som vám oznámil a tiež prisľúbil, že 

po tomto čase budete so Mnou hovoriť z ducha do ducha, aj keď ste neboli nositeľmi hlasu? 

21 Tiež som vám povedal, že tí, ktorých som povolal a vybavil ako prorokov tohto času, budú mať za 

úlohu varovať zástupy a nenechať ich spať. Zjavím im veľké učenie, aby vám pomohli neupadnúť do 

pokušenia. 

22 Hovorím k vám čo najjasnejšie, aj keď používam prirovnania, pretože viem, že mi tak lepšie 

rozumiete. Keď som v druhej ére hovoril k zástupom, často som to robil prostredníctvom podobenstiev, 

aby mi rozumeli. Keď som však hovoril iba so svojimi učeníkmi, robil som to jednoduchými slovami, ale 

hlbokými v ich učení. 

23 Pochopte teda, že hovorím prostredníctvom podobenstiev a používam metaforu, aby "poslední", tí, 

ktorí nemajú vyvinutú myseľ, alebo tí, ktorí ešte nerozvinuli svojho ducha, mohli pochopiť plný význam 

môjho učenia. Keď vám zjavujem zjavenia bez použitia symbolov, sú určené pre tých, ktorým rozvoj a 

poznanie duchovných učení umožňuje lepšie porozumieť. 

24 Márne budú mnohí ľudia hovoriť, že toto učenie je nové alebo že nemá žiadnu súvislosť s 

božskými zjaveniami, ktoré vám boli dané v minulosti. Uisťujem vás, že všetko, čo som vám v tomto čase 

povedal prostredníctvom ľudského intelektu, má svoje korene a základy v tom, čo vám už bolo prorocky 

zvestované v Prvom a Druhom čase. 

25 Ale zmätok, o ktorom vám hovorím, vznikol preto, lebo tí, ktorí vykladali tieto zjavenia, vnucovali 

ľuďom svoje výklady, ktoré boli sčasti správne a sčasti chybné. Stáva sa to aj preto, že duchovné svetlo 

môjho učenia bolo ľuďom zatajené a niekedy bolo podávané v skreslenej podobe. Preto dnes, keď prišiel 

čas, keď vás Moje svetlo vyslobodí z temnoty vašej nevedomosti, mnohí ľudia popierajú, že by to mohlo 

byť svetlo pravdy, pretože podľa ich názoru nezodpovedá tomu, čo som vás predtým učil. 

26 Uisťujem vás, že žiadne z mojich slov sa nestratí a že ľudia tejto doby sa nakoniec dozvedia, čo 

som vám (skutočne) povedal v minulých časoch. Potom, keď svet spozná špiritizmus, povie: "To všetko 

už povedal Ježiš!" 

27 A naozaj, už som vám povedal všetko (vtedy), hoci z mnohých zjavených právd som vám oznámil 

len ich základy. Zanechal som vám ich, aby ste sa im postupne naučili rozumieť, pretože v tom čase 

ľudstvo ešte nebolo schopné pochopiť všetko to, čo vám teraz v plnom rozsahu ukazujem. 

28 Pri istej príležitosti bol Ježiš s mužom, ktorý sa vyznal v Zákone, a v odpovedi na jeho otázky mu 

Majster zjavil niečo, čo sa mu zjavilo.* Vtedy sa muž, prekvapený tým, čo by mu nikdy nenapadlo, spýtal: 

"Pane, ale ako je to možné?" Na to mu Božský Majster odpovedal: "Ak nemôžeš veriť v pozemské veci, 

ktoré ti hovorím, ako by si mohol veriť v nebeské?" Teraz však nastal čas, aby ste ma pochopili, pretože 

vyvinutý ľudský duch môže prijať intenzívne svetlo Božstva, ktoré všetko zjavuje, odhaľuje a vysvetľuje a 

ktoré nazývate svetlom Ducha Svätého, teda Duchom Pravdy. 
* O reinkarnácii ducha s dušou v nočnom rozhovore s Nikodémom (Jn 3, 1-21). 

29 Buďte teda dobrej mysle, milovaný ľud, lebo poučenie, ktoré som vám priniesol v tomto čase, 

bude pre vás chlebom večného života. 

30 Aj dnes vám dávam učenie, ktorému plne porozumiete až v budúcnosti, len v naznačenej podobe, 

pretože teraz by ste mu nerozumeli a mnohí z vás by mu ani neverili. Týmto vám chcem povedať, že ste 

ešte nedosiahli cieľ, vrchol duchovného poznania, ani moje božské učenie nedosiahlo svoj limit. 
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31 Buďte mojimi učeníkmi na veky vekov, bdejte nad mojím slovom naveky, ktoré sa nikdy 

nepokúsite zmeniť. Môj zákon a moje učenie si nikdy neodporujú. V Božskom je všetko v poriadku, 

harmónii a dokonalosti, o čom sa môžete presvedčiť na základe hmotnej prírody, ktorá vás obklopuje. 

32 V druhej ére nikto nedokázal odolať božskej moci, ktorá vyžarovala z Ježišových slov. Kto to 

počul, bol okamžite presvedčený, prekonaný a naučený lepšie. Hriešnik i arogantný, chudobný i bohatý, 

farizej i zákonník, zástupca Boha i cisára - všetci, ktorí v neho uverili, pocítili, ako sa ich duch chveje pred 

božskou prítomnosťou Božieho Syna. 

33 Dôvodom bolo, že Ježišovo slovo bolo len vysvetlením jeho skutkov, pretože svedectvo o jeho 

existencii bolo obsiahnuté v slovách jeho učenia. 

34 Podobne učil Ježiš aj svojich učeníkov, keď im ukazoval, že pre dôveryhodnosť ich slov je 

potrebné, aby ich podporili príkladom svojich dobrých skutkov. 

35 Aj z úst týchto učeníkov muselo Božie slovo otriasť tými, ktorí ho počuli, pretože z ich očí 

vyžarovalo svetlo a ich slová obsahovali pravdy, ktoré sa nedali odmietnuť. Aj oni učili svojím príkladom, 

kázali svojimi skutkami a spečatili ich svojou krvou, ako to robil ich Majster. Svojou smrťou potvrdili 

pravdivosť slov, ktoré povedali svetu. Preto si získali srdcia ľudí a národov, ktorým priniesli semeno 

pravdy a lásky. 

36 Davy, dokonca aj šľachtici a pohania, sa vzdali tvárou v tvár pravde a úprimnosti môjho učenia, 

ktoré bolo čisto a pravdivo praktizované a hlásané. 

37 Nikto, kto mal to šťastie prijať moje Slovo do svojho srdca v jeho pôvodnej čistote, nikdy 

nezablúdil. Ale aké úbohé to bolo pre tých, ktorí prijali moje slovo zmiešané s ľudskými nečistotami! Keď 

nakoniec objavili tieto nedokonalosti, odvrátili sa od nej a vysmievali sa tomu, čo predtým považovali za 

absolútnu pravdu. 

38 Pozrite sa na tie veľké národy zeme, ako ich ovláda sebectvo, ktoré je popretím môjho učenia! 

Pozrite sa, ako sú ponorení do materializmu, žijú len pre svet a ignorujú každé duchovné volanie! 

Hovorím vám, že aj oni spoznali moje učenie. Chýbali však tí, ktorí odovzdávali moje semeno a svedčili o 

tejto pravde svojím životom a príkladom svojich skutkov, čo mali robiť, ako to robili títo Pánovi učeníci a 

tiež niektorí ďalší, ktorí neskôr pracovali rovnako ako oni a odovzdávali pravdu učenia s rizikom 

vlastného života. 

39 Ako je možné, pýtate sa niekedy sami seba, že hoci bol tento svet zasiaty Spasiteľovým slovom a 

napojený jeho krvou a krvou tých, ktorí ho nasledovali, existujú ľudia a národy, ktorí si z tohto poučenia 

nezachovali nič? 

40 Na to vám hovorím, že v tejto dobe chýbajú apoštoli pravdy, ktorí svojimi skutkami lásky 

poukazujú na ľudské omyly a svedčia o pravde obsiahnutej v Božom poučení. 

41 Od uvedomenia si Mojej náuky, ktorá vás učí iba láske, milosrdenstvu, úcte, spravodlivosti a 

pokoju, sa človek dostal k modloslužbe, materializmu, náboženskému fanatizmu a profanácii, a keď 

ľudstvo v tom všetkom pocítilo odklon od pravdy, usilovalo sa o svoje oslobodenie. 

42 Dnes sa mnohí nielenže odvrátili od nasledovania môjho učenia, ale bojujú proti nemu a snažia sa 

ho úplne vykoreniť zo sŕdc ľudí. Nevedia, že sa ich chystám prekvapiť tým slovom, ktorému nikto neodolá 

- tým hlasom, ktorý rozochvel kráľov a pánov a zrútil tróny a ríše. Ale najprv musí byť každá rastlina, 

ktorú som nezasial, vykorenená, aby Moje Božské semeno mohlo opäť padnúť do pripravenej pôdy. 

43 Učeníci, vezmite si toto poučenie hlboko do srdca, aby ste boli medzi tými, ktorí bdejú a modlia sa 

v čase skúšky. 

44 V tejto chvíli nič neruší váš pokoj, nič nenarušuje vašu oddanosť, vďaka ktorej ste dosiahli 

vnútorné povznesenie. 

45 Vždy, keď takto prijmete Majstra, pocítite, ako miznú súženia, ktoré niekedy zahalia vaše srdcia 

akoby v hmle. 

46 Veľká je moja milosrdná láska, lebo aj vaše utrpenie je veľké. Nehovorte však, že sa časy zmenili 

a že vám priniesli bolesť, pretože čas ako taký sa nemení, menia sa ľudia. 

47 Váš život sa zmenil vďaka vede, novým zákonom, myšlienkam a zvykom. Keby sa vaša duša vždy 

držala oduševnenia, nebola by nakazená materializmom, ktorý ju obklopuje, ale často sa nechá unášať 

vplyvmi sveta. Ale na vrchole materializmu k vám prichádza moje božské svetlo s otázkou: Aké zmeny 
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ste pozorovali v prírode, ktorá vás obklopuje? Žiadne!* Ale pozrite sa ďalej ako na materiálne veci a 

uvidíte duchovný a intelektuálny rozvoj ľudí. 

* Treba poznamenať, že to bolo povedané v prvej polovici 20. storočia. ─ Okrem toho: Procesy v prírode sa vždy 

riadia známymi a prípadne aj zatiaľ nepoznanými prírodnými zákonmi bez akýchkoľvek odchýlok. 

48 Temnota, ktorá vás obklopuje, je hustá, ale duch potrebuje slobodu. Túto slobodu dáva moje 

Slovo, ktoré vykoná zázrak zmierenia ducha s telom, pretože chápe, že obidve sú spojené jediným 

zákonom. Potom budú telo a duch pracovať v harmónii so svedomím, ktoré vám odhalí, kto ste a kam 

smerujete. 

49 Tvoje skutky vzniknú podľa tvojho zmýšľania, a ak je tvoje zmýšľanie osvietené vnuknutím 

Ducha a počúva hlas svedomia, tvoje skutky budú dokonalé, pretože duch je dokonalý svojím pôvodom. 

50 Vždy vám budem hovoriť: Využívajte uspokojenia, ktoré vám môže poskytnúť váš svet, ale 

užívajte ich v rámci môjho zákona, a budete dokonalí. 

51 Stále počúvate výčitky svedomia, a to preto, lebo ste nezharmonizovali telo a ducha 

prostredníctvom zákona, ktorý som vám dal. 

52 Často pokračujete v hriechu, pretože veríte, že vám nebude odpustené. To je mylný názor, pretože 

moje Srdce je dvere, ktoré sú vždy otvorené pre toho, kto robí pokánie. 

53 Nezostala vo vás žiadna nádej, ktorá by vás povzbudila čakať na lepšiu budúcnosť? Nedovoľte, 

aby vás ovládla skľúčenosť a zúfalstvo. Pamätajte na moju lásku, ktorá je vždy s vami. Hľadajte u mňa 

odpoveď na svoje pochybnosti a čoskoro sa budete cítiť osvietení novým zjavením. Svetlo viery a nádeje 

bude žiariť hlboko vo vašom duchu. Potom budete obhajovať slabých. 

54 Čakajú vás roky hladu, ale ak sa budete navzájom milovať ako bratia a sestry, opäť sa stane zázrak 

prvého času a padne na vás manna. 

55 V tomto čase rozviažem jazyky ľudí, aby ma spoznali podľa jedného jazyka: Duchovný, láskyplný. 

Vtedy sa naplní Izaiášovo proroctvo, keď povedal: Rozviažu sa jazyky, lebo ich rozviažu ohnivé jazyky. 

56 Dajte viditeľný výraz môjmu milosrdenstvu, hovorte o mojom diele, nehanbite sa za obetu. 

Využívajte svoje zbrane lásky, milosrdenstva, štedrosti a jemnosti, a ak budete čeliť boju s vierou a 

odvahou, víťazstvo bude čoskoro vaše. Ale vniknite do podstaty môjho slova, aby ste nemali pocit, že vás 

moje učenie núti nasledovať ho; lebo vás len pozývam, aby ste ma počúvali, a - keď ma pochopíte - ten, 

kto to robí z lásky, z presvedčenia, zo slobodnej vôle, bude plniť svoju úlohu. Mojou otcovskou 

povinnosťou je vždy ukazovať cestu k spáse mojich detí. 

57 Moji milovaní, uvedomte si, že v tomto jednoduchom učení máte možnosť spoznať a pochopiť 

lásku svojho Otca. Aj ja vás prosím o jednoduchosť a úprimnosť vášho srdca, aby som sa vám mohol 

zjaviť v plnosti. 

58 Teraz, v čase Svojho zjavenia, sa zjavujem vo všetkých nositeľoch hlasu a prostredníctvom nich 

dávam pokyny a učenia. Kto by sa mohol odvážiť poprieť, že sa prejavujem prostredníctvom toho či 

onoho? Kto v skutočnosti pozná moju pravú povahu? Milujte sa navzájom a vážte si jeden druhého, aby sa 

vaša práca v nebi počítala za zásluhy. Mojou vôľou je aj to, aby sa moje slovo objavilo v tlači, aby ho 

mohli poznať budúce generácie. 

59 Ak chcete, aby vás vaši blížni uznávali, musíte sa uistiť, že vaše konanie vždy vedie láska. Buďte 

súcitní s bolesťou iných ľudí, odstraňujte zlé vplyvy, ktoré podkopávajú zdravie vašich blížnych, s 

autoritou, ktorú som vám dal, a budú vás uznávať ako ľudí s duchovnou mocou. Vypočujte si môj  

Podobenstvo: 

60 "Starý muž kráčal pomaly a namáhavo po ceste. Čoskoro ho dobehli dvaja mladí muži, ktorí sa 

ponáhľali po tej istej ceste a povedali mu: "Milý starče, je tvoj cieľ ešte ďaleko? Na to starec odpovedal: 

"Cieľ je ešte ďaleko, cesta je ešte dlhá a treba po nej kráčať opatrne, aby sa človek neunavil. Aj keď som 

unavený, verím, že s posledným úsilím dosiahnem svoj cieľ! 

61 Po tom, čo ho vypočuli, títo mladí ľudia sa ponáhľali ďalej, zabudli na starcove slová a pohŕdavo 

sa vyjadrovali o sebadôvere toho starého pútnika, ktorý dúfal, že dosiahne cieľ cesty, hoci podľa ich 

názoru mal každú chvíľu padnúť. 

62 Starec pokračoval v ceste, ale tých mladých ľudí, ktorí ho tak rýchlo nechali za sebou, neskôr 

prepadol smäd, hlad a únava, až nakoniec padli vyčerpaním. Tvrdo spali, keď ich dobehol starec, zobudil 
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ich a láskavo im povedal: "Vy mladí ste teraz v mladosti zažili, čo je to vyčerpanie. Nechoďte touto 

cestou, ktorá je tak ďaleko, narýchlo. Poďme premyslene a uisťujem vás, že dorazíme. Oni však ospalo 

odpovedali: "Nechajte nás tu, vyčerpali sme sa do krajnosti a ďalej už nemôžeme. Vy máte palicu a 

môžete ísť ďalej, my ju nemáme. 

63 Keď ich starec, ktorý tomu nerozumel, videl takto (ležať), ponúkol im kúsok chleba, ktorým ich 

posilnil, priniesol im k ústam trochu vody a uhasil ich smäd. Pomáhal im vstať, sprevádzal ich na ich 

putovaní a rozpaľoval ich vieru, až ich nakoniec priviedol do cieľa." 

64 Hlboko premýšľajte a učte sa, milovaní učeníci, lebo máte za úlohu byť vodcami ľudstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 156  
1 Vitajte medzi učeníkmi, ktorí prichádzajú k Majstrovi s túžbou po múdrosti. Som opäť medzi 

vami, deti moje, lebo vidím, že ste učeníci, ktorí túžia po poučení. Pamätáte si, že ešte nie ste dostatočne 

pripravení na to, aby ste odovzdali Moje slovo svojim blížnym, a ponáhľate sa vypočuť Toho, ktorý vie 

všetko. Zajtra budete poučení a stanete sa majstrami. 

2 Žiadate Moju milosť, aby ste pochopili Moje Slovo, a Ja vám ju udeľujem. Uvedomte si však, že v 

tejto chvíli k vám hovorím úplne jasne. 

3 Prijímajte moje slovo a živte sa ním, lebo ja posilním vášho ducha. 

4 Moje učenie je vždy iné, ale obsahuje tú istú podstatu, tú istú lásku. Vždy začínam tým, že k vám 

hovorím plný lásky, a končím tým, že vylievam svoje milosrdenstvo. Môj zákon je obsiahnutý v týchto 

dvoch cnostiach. Z tohto zdroja čerpajte silu a svetlo. Toto je Moja vôľa, ktorú vám dávam najavo, nie ako 

príkaz, pretože Majster, ktorý je nekonečná múdrosť, žiada, aby ste pochopili a splnili svoju úlohu 

prostredníctvom vlastnej vôle. 

5 Poskytol som ti slobodu vôle a ukazujem ti len cestu, ktorou by si sa mal uberať. A vždy vám 

budem hovoriť, že táto cesta je cestou k dokonalosti - cestou, na ktorej konci nie je telesná smrť, ale ktorá 

pokračuje aj po tomto živote, ktorý prežíva vaša duša. 

6 Povedal som vám, že vám sľubujem blaženosť na onom svete a že ak splníte svoju úlohu na tomto 

svete, nebudete sa viac špiniť špinou a vášňami tela, 

7 Neviete, koľko etáp života na tejto planéte ešte prežijete. Ak považujem za spravodlivé, aby ste sa 

znovu vtelili, musíte prijať nové pozemské telo, ale s rozvinutejšou dušou, ktorá sa nebude vzpierať 

božskej vôli. Budete pokračovať vo svojej práci v prospech svojich blížnych. Budete sa naďalej rozvíjať a 

zdokonaľovať plní dôvery a nádeje v moju spravodlivosť. 

8 Budete musieť byť silní, aby ste odolali nebezpečenstvám a pokušeniam, a vzhľadom na váš 

príklad a dôkaz sily duše budete nazvaní osvietenými a vyvolenými Pánom. Duchovný svet svetla vám 

bude pomáhať na vašich cestách a bude nad vami neustále bdieť. Spoločným životom podľa mojej vôle 

dosiahnete naplnenie môjho prorockého slova. 

9 Pokračujte v práci, aj keď vaše fyzické oči nevidia ovocie vášho boja. Možno ho uvidíte v duchu 

alebo v novom tele. 

10 To bude zajtrajšia práca ľudstva, v ktorej bude každý pracovať pre dobro všetkých a národy budú 

bojovať za mier vo svete. 

11 V tom čase sa začne boj svetonázorov a vierovyznaní. Bude to čas debát a diskusií, v ktorých 

intelektuáli tohto sveta preveria vaše vedomosti. 

12 Budeme diskutovať o rôznych výkladoch Môjho Slova druhej éry a o všetkom, čo som povedal 

prostredníctvom Svojich osvietených. Vtedy sa zdvihne závoj z mnohých tajomstiev a pokrytectvo 

mnohých bude porazené pravdou môjho učenia. 

13 Mojou božskou túžbou je, aby sa ľudia navzájom pochopili nad rámec svojich doktrín a urobili tak 

krok k duchovnému zjednoteniu. 

14 Pripravte sa na tento čas, potom svojimi jednoduchými a jasnými slovami presvedčíte učencov a 

tých, čo majú rozum, lebo vaše duchovné povznesenie mi bude stačiť, aby som vás inšpiroval svojou 

múdrosťou, ktorá bude nevyčerpateľne prúdiť z vašich úst. Nasledujte cestu, ktorú vám určil váš Pán. 

15 Vidím, že trpíte pre neúctu, ktorú vám svet prejavuje, a tiež preto, že ste ma nasledovali na ceste 

pokory a lásky. 

16 Neplačte kvôli sebe, lebo v skutočnosti sa vaša duša očisťuje. Plačte nad tými, ktorí ešte stále žijú 

opustení od rozkoší tohto sveta a sú naďalej zajatcami tela. Nemyslite si, že sa teším z vášho utrpenia, lebo 

to by znamenalo popierať cnosť vášho Otca, ktorou je láska. Uvážte, že som k vám prišiel práve preto, aby 

som skrátil dni vášho trápenia a zmiernil vašu bolesť. Radím vám, aby ste vytrvali v dobrom, lebo je 

lepšie, keď teraz trpíte za konanie dobra ako za konanie zla. 

17 Nad vaším utrpením vám dám pocítiť svoj pokoj, tú božskú milosť, ktorú mocní napriek všetkému 

svojmu bohatstvu nemôžu požívať. 
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18 Učil som vás uzdravovať telesne a duševne chorých. Kto praktizuje takúto cnosť a sám sa cíti 

chorý, pocíti prítomnosť najvyššieho lekára pri svojom lôžku. Naučte sa cítiť moju prítomnosť, ako aj 

prítomnosť duchovného sveta, aby ste sa nikdy necítili opustení, aby sa osirelý človek necítil bezbranný, 

aby sa vdova necítila osamelá alebo bezmocná, aby muž alebo žena, ktorí zostali sami, necítili v duši 

prázdnotu a aby tí, ktorí na zemi nezažili lásku, vnímali vo svojich srdciach lásku nebeského Otca. 

19 Milujte svojich blížnych, slúžte im, venujte im aspoň časť svojho času, lebo tak dosiahnete, že váš 

duch splní svoju úlohu. Potom si budeš môcť vo svojom živote brať za príklad učenie svojho Božského 

Majstra, ktorý sa, zabúdajúc na svoje utrpenie a trpkosť, venoval len úlohe žehnať a rozdávať útechu 

svojho učenia na všetkých svojich cestách. 

20 Ľudia: Teraz, keď som s vami v tejto podobe, chvejte sa šťastím, keď počujete moje slovo. 

21 Obnovte sa, vy chudobní, ktorí ste nikdy nič nevlastnili, vy chorí, ponížení, ktorí ste hladovali a 

žíznili po spravodlivosti, vy utláčaní a utláčaní. Naplňte svoje srdce nádejou, lebo vám veru hovorím, že 

táto nádej nebude sklamaná. Pochopte, že prišla hodina súdu a že všetci, ktorí trpezlivo znášali svoje 

pokánie, ktorí s pokorou vyprázdnili svoj kalich utrpenia a s láskou znášali svoje skúšky, dostanú svoju 

odmenu. 

22 Zjavenia, poznanie, chlieb, príležitosť na prácu a uzdravujúci balzam - to všetko a ešte viac dostali 

tí, ktorí vedeli, že majú očakávať hodinu môjho návratu. 

23 Učeníci, množte sa, aby sa môj pokoj a moje svetlo šírili po celej zemi. Moje posolstvo nie je 

adresované niektorým privilegovaným bytostiam, ale všetkým mojim deťom. Blahoslavení sú tí, ktorí ho 

prijímajú, a všetci, ktorí naň čakajú. 

24 Vo vzťahu k Otcovmu učeniu ste ešte stále deti, a preto ešte nežijete v súlade s dokonalosťou 

duchovného života. Ešte ste nedosiahli plnosť pravého života; aby vám pomohol, bolo potrebné, aby váš 

Pán zostúpil, aby vám pomohol, aby ste s Jeho pomocou spoznali všetko, čo neviete, čo ste nepochopili a 

na čo ste zabudli. 

25 Kristus je a má byť vaším príkladom; preto som sa v tom čase stal človekom. Aké zjavenie 

priniesol Ježiš ľudstvu? - Jeho nekonečná láska, Jeho božská múdrosť, Jeho milosrdenstvo bez hraníc a 

Jeho moc. 

26 Povedal som ti: Vezmite si ma za príklad a budete konať rovnaké skutky ako ja. Keďže som prišiel 

ako Učiteľ, mali by ste pochopiť, že som to neurobil preto, aby som vám dal nemožné učenie alebo učenie, 

ktoré je nad ľudské chápanie. 

27 Pochopte teda, že ak budete konať skutky, aké vás učil Ježiš, dosiahnete plnosť života, o ktorej 

som vám predtým hovoril. 

28 Koľko ľudí si myslí, že majú duchovnú veľkosť vďaka vedomostiam, ktoré dosiahli, a pritom pre 

mňa nie sú ničím viac ako deťmi, ktoré stagnujú na ceste svojho vývoja. Musia si totiž uvedomiť, že 

vzostup ducha môžu dosiahnuť nielen rozvojom svojho intelektu, ale aj rozvojom celej svojej bytosti, 

pričom v človeku je mnoho talentov, ktoré treba rozvíjať, aby dosiahol dokonalosť. 

29 To je dôvod, prečo som ako jeden zo svojich zákonov lásky a spravodlivosti ustanovil reinkarnáciu 

duše, aby som jej poskytol dlhšiu cestu, ktorá jej poskytne všetky potrebné príležitosti na dosiahnutie 

dokonalosti. - Každá pozemská existencia je krátkou lekciou, pretože inak by bolo príliš málo príležitostí, 

ktoré má ľudská bytosť na naplnenie celého môjho Zákona. Je však nevyhnutné, aby ste spoznali cieľ 

tohto života, aby ste si z neho osvojili jeho zmysel a dosiahli jeho harmóniu, ktorá je základom ľudskej 

dokonalosti - aby ste mohli postúpiť na vyššiu úroveň života, až kým nedosiahnete duchovný život, kde 

mám pre vás pripravených toľko lekcií, ktoré vás ešte musím naučiť, a toľko zjavení, ktoré vám ešte 

musím dať. 

30 Nikdy nežili všetky ľudské bytosti tu na zemi na rovnakej duchovnej úrovni. Spolu s ľuďmi s 

veľkou výškou žili aj iní, ktorí boli retardovaní. Musím vás upozorniť, že súčasná doba nebude jediným 

obdobím, keď sa môžu objaviť ľudia veľmi vznešeného ducha. 

31 Vo všetkých dobách, dokonca aj vo vzdialených obdobiach ľudských dejín, ste mali príklady ľudí 

vysokého ducha. Ako by ste mohli vysvetliť, že už v najstarších časoch existovali ľudia s vyvinutým 

duchom, keby neprešli postupnými reinkarnáciami, ktoré im pomohli vyvinúť sa smerom nahor? 
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32 Dôvodom je, že duch nevzniká súčasne s telesnou schránkou a ani začiatok ľudského rodu sa 

nezhoduje so začiatkom ducha. Veru, hovorím vám, že niet jediného ducha, ktorý by prišiel na svet bez 

toho, aby predtým neexistoval na onom svete. Kto z vás môže zmerať alebo poznať čas, ktorý prežil v 

iných sférach, než prišiel žiť na túto zem? 

33 V iných svetoch sa duchovia tiež tešia slobode vôle a hrešia a blúdia, alebo vytrvajú v dobre a tak 

dosahujú vzostup, ako to robíte vy na zemi. Ale keď príde určený čas, tí, ktorým je súdené žiť na tejto 

zemi, zostúpia na ňu, aby splnili vznešenú úlohu, a iní, aby splnili svoju povinnosť odčinenia. Ale podľa 

toho, ako chcú vidieť túto zem, bude pre niektorých rajom a pre iných peklom. Preto keď títo pochopia 

milosrdenstvo svojho Otca, uvidia len nádherný život zasiaty požehnaním a lekciami života pre ducha - 

cestu, ktorá ich privedie bližšie k zasľúbenej zemi. 

34 Niektorí opúšťajú tento svet s túžbou vrátiť sa, iní to robia so strachom, že sa budú musieť vrátiť. 

Dôvodom je, že vaša ľudská prirodzenosť ešte nedokázala pochopiť harmóniu, v ktorej máte žiť s Pánom. 

35 Už som vám zjavil, že môj ľud je rozptýlený po celej zemi, to znamená, že duchovné semeno je 

rozptýlené po celom zemskom kruhu. 

36 Dnes sa nezhodnete a dokonca sa navzájom znevažujete kvôli maličkostiam. Keď však hrozí, že 

vás materialistické učenie premôže, všetci, ktorí myslíte a cítite duchom, sa nakoniec stanete jedným. Keď 

príde ten čas, dám vám znamenie, aby ste sa mohli navzájom spoznať - niečo, čo môžete vidieť a počuť 

rovnakým spôsobom. Potom, keď budete svedčiť jeden druhému, budete žasnúť a poviete: "To Pán nás 

navštívil." 

37 Pochopte, že vaši duchovní bratia a sestry neobývajú len tento národ, ale že sú aj v iných 

národoch, oblastiach a krajinách. Vedzte, že sa musíte pripraviť na dosiahnutie čo najväčšej čistoty vo 

svojom živote, aby ste mohli vydať pravdivé svedectvo o všetkom, čo ste tu počuli a prijali. Dotýkam sa 

všetkých duší, aby vám, keď príde ich hodina, mohli podať pravdivé a úplné svedectvo o všetkom, čo 

dostali, a aby boli pripravené počúvať vás s láskou. 

38 Keď sa tento ľud zjednotí, nebudú to ľudské sily, ktoré ním na zemi pohnú. Bude duchovne 

jednotný bez toho, aby si hľadal vlastné mesto, ani nebude mať duchovnú vládu, ktorá by vládla svetu. 

39 Vyššie svetlo ho bude viesť a inšpirovať uprostred rôznych ideológií, doktrín, hnutí, náboženstiev, 

vierovyznaní a siekt a potom ľudstvo, ktoré doteraz žilo ponorené v najhlbšom materializme, bude 

ohromené, keď uvidí vzhľad tohto vzdelaného ľudu. 

40 Môj ľud v minulých časoch nevykonával skutky, ktoré by ho priblížili k dokonalému spoločenstvu 

so Stvoriteľom, ale upadol do znesvätenia a neposlušnosti. Napriek tomu som ich nezničil, lebo moja 

spravodlivosť lásky ich chcela zachovať a zväčšiť na zemi, aby sa očistili od svojich minulých previnení a 

potom s väčším svetlom v duchu plnili poslanie, ktoré im bolo zverené už v prvých časoch. Spočíva v tom, 

že prinášajú božské posolstvo svojim bratom a sestrám, že sú duchovnými priekopníkmi pre ostatné 

národy a že svojimi skutkami a príkladom učia, ako dodržiavať a poslúchať božský zákon Otca. 

41 Pochopte, že som vás poslal na svet ako požehnanie pre ľudstvo. Modlite sa a bdejte, aby ste boli 

pripravení na tú hodinu, keď budete všetci zjednotení v duchu, v myšlienkach a v skutkoch, aj keď ste od 

seba fyzicky vzdialení. Len prostredníctvom spiritualizácie budete schopní bojovať a poraziť draka 

materializmu, ktorý postupuje krok za krokom, požiera národy a rozsieva bolesť a utrpenie. 

42 V tomto čase vám hovorím: Blahoslavení ste vy, ktorým bolo súdené prijať ma v tomto čase a 

počuť moje slovo. Vybavil som vás a moje svetlo zaplavilo vášho ducha. Vďaka tomu budete silní, a aj 

keby vás mali postihnúť veľké skúšky, nenecháte sa poraziť. Keď budete v duchovnom domove, 

uvedomíte si, aké veľké privilégium vám bolo udelené, a budete sa cítiť šťastní. 

43 Keď ste prvýkrát počuli moje slovo, cítili ste, že som to ja, kto k vám hovorí; a keď ste mysleli na 

svoje skutky, mysleli ste si, že nie ste čistí, že by ste sa mali urobiť hodnými, a začali ste nový život, 

každým dňom dokonalejší. Ale aké ťažké je pre vás zostať pevný v tomto predsavzatí. Často sa obetujete 

bez toho, aby som vás o to požiadal, a čoskoro sa unavíte. Hovorím vám, že sa mi páči, ak trpezlivo 

kráčate po ceste. Ako sa chcete zdokonaliť v krátkom čase, keď je práca, ktorú vykonávate, taká veľká? 

44 Miluješ ma a toto je tvoj základ. Ukazuješ mi svoju vieru, a aj vtedy mi hovoríš, keď ťa niečo 

trápi: "Učiteľ, vždy mi to bráni plniť tvoje zákony. Nevera mojich blízkych ma oslabuje, pokušenie sa ku 

mne neustále približuje, aby ma zvrhlo, a aj ja sám som porušil svoje predsavzatie!" Ale hovorím vám, že 
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musíte pracovať uprostred tohto konfliktu; prekážky, s ktorými sa stretávate, sú skúškou vašej viery a duša 

sa cez ne čoraz viac očisťuje. Dôverujte si, pochopte, že máte v sebe môjho Ducha a že ste pripravení 

zúčastniť sa tejto veľkej bitky. 

45 Ešte len robíte prvé kroky, a hoci som niektorých povolal za vedúcich cirkvi a iných za "nositeľov 

hlasu", všetci musíte na sebe pracovať, aby ste spoznali svoje poslanie a dokázali ho plniť. Nepopieram 

však vaše zásluhy: Dali ste mojej veci prvé miesto vo svojich srdciach a vašou najväčšou túžbou je 

nasledovať ma. Ja, váš Otec, som vás viedol, viedol som vás a otvoril som vám svoje srdce, aby ste v ňom 

spoznali moju lásku a moje milosrdenstvo. 

46 Moja trpezlivosť nemá hraníc. Doprial som vám tri veky a nespočetné reinkarnácie, aby ste 

dosiahli duchovné povznesenie, a aj v tomto čase k vám hovorím bez ohľadu na ľudskú neveru a 

materializmus. Nachádzate sa v tretej epoche duchovných zjavení, a ak viete, ako používať svoje 

duchovné dary, uvedomíte si silu svojho ducha a zistíte, že som z vás vždy chcel urobiť vyššie bytosti, 

ktoré sú schopné veľkých činov. Všetko som zabezpečil, aby ste sa nechali riadiť mojím zákonom lásky a 

dodržiavali ho. Po pravici každého "pracovníka" je anjel strážny, a keď s vami tieto bytosti komunikujú, 

zjavujú vám svoju pokoru, svoju poslušnosť. Sprevádzali vás na vašej ceste životom a znášali s vami 

ťažkosti na ceste. Počúvajte ich, lebo v ich slovách plných svetla nájdete vysvetlenie mojich zjavení. Po 

roku 1950 si budete pamätať príklad týchto cnostných bytostí, ktoré sa vám nevzdialia, ale budú naďalej 

inšpirovať vášho ducha a chrániť ľudstvo. 

47 Cvičte sa, aby ste môjmu slovu nepripisovali nedokonalosť. Rozpoznať jeho (duchovný) obsah. 

Ak nositeľ hlasu, ktorého používam, nebude pripravený, ak jeho duch nebude pozorne prijímať moje 

diktáty, slovo, ktoré vyjde z jeho úst, nebude odrážať moju dokonalosť. Preto preniknite do jeho 

skutočného významu a dozviete sa, čo som chcel vyjadriť. Nepripisujte mi nedokonalosť; pochopte, že 

som váš Boh, že som dokonalý. 

48 Vstaňte s horlivosťou a bráňte moju vec. Napravujte s láskou a spravodlivosťou všetko, čo nájdete 

mimo zákona v konaní "pracovníkov". 

49 Z vašej sejby prijímam to, čo obsahuje pravdu a čistotu, a to, čo nedosiahlo zrelosť, nechávam vo 

vašich rukách, aby ste to mohli naďalej pestovať a opravovať. 

50 Ale poďte ku mne, deti moje, ja vás prijímam. Ste ako unavení pútnici, ktorí blúdili po rôznych 

cestách, a teraz, po veľkých skúškach a sklamaniach, hľadáte moje požehnanie a moju pomoc. Požehnal si 

ma, keď si prišiel, a poďakoval si mi, lebo si našiel miesto odpočinku, a Majster ti hovorí: Napĺňam vás 

milosťou a mojou vôľou je, aby ste získali novú silu, aby ste sa nadchli odvahou, pretože po tom, čo 

budete s nadšením počúvať moje učenie, sa pripravíte na boj, ktorý sa blíži na všetkých ľudí a najmä na 

izraelský ľud. Nezabúdajte, že patríte k tým ľuďom, ktorých úlohy boli vždy veľmi veľké. Medzi vami sú 

proroci, vykladači môjho slova, mudrci. 

51 Boli ste stvorení ako dokonalí. Váš duch bol osvietený, aby ste spoznali slávu môjho stvorenia, 

aby ste pri skúmaní jeho duchovnej podstaty pochopili, že ste ako ja, a aby ste poznaním hmotnej podstaty 

mohli z nej ťažiť, lebo som ju stvoril ako pokorný služobník človeka. Kedy budete pripravení ju rozpoznať 

a ovládať? Kedy budete takí hodní, že budete môcť prikázať sile prírody, aby sa usídlila alebo zmenila v 

prospech vašich blížnych? Pravda, dodržiavajú zákony prijaté so spravodlivosťou a láskou, ale vy máte 

moc a ja som vám povedal, že ak sa zduchovňujete, môžete v mojom mene zastaviť choroby, 

nemilosrdnosť počasia, krutosť nešťastia a hriech. To všetko môžete urobiť, ak máte vieru. Príde čas, keď 

sa každý duch otrasie a každá myseľ sa prebudí; a keď bude hľadať zdroj, z ktorého pochádza svetlo a 

dokonalosť, nájde ma. 

52 Blíži sa vek obnovy. Vy, moji učeníci, položíte základy zrodu nového sveta. Budete pracovať tak, 

ako pracujú armády dobra, anjeli, ktorí z lásky k vám bojujú za duchovný vzostup ľudstva. 

53 Láska je najmocnejšia sila, ktorou môže človek dosiahnuť svoju obnovu. 

54 V druhej ére o mne mnohí pochybovali; nemohli uveriť, že pokorný človek uprostred zástupov 

núdznych, chorých a hriešnikov je Majster, Otcovo Slovo. A keď videli moje dobrodenia a skutky lásky a 

odpustenia, povedali: "Je to čarodejník alebo prorok?" Keď tá žena, ktorá cudzoložila, prišla do mojej 

prítomnosti, chceli ma skúšať a povedali mi: "Posúď túto ženu, ktorá zhrešila; je skazená a nezaslúži si 

byť medzi nami. Vyžeň ju, lebo nie je hodná počúvať tvoje učenie ani sa deliť o tvoj chlieb." Povedal som 
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im: "Poznáte vinu tejto ženy, všetci súhlasíte, že je hriešna. Ale kto je čistý, bez akéhokoľvek hriechu, 

nech prvý hodí kameňom." Dotkol som sa svedomia tých, ktorí ju obvinili, a čoskoro si uvedomili, že ich 

vina je veľmi veľká, väčšia ako vina tej ženy. Zahanbení sa stiahli a tá, ktorú obvinil a odsúdil ten zástup, 

ma prosila o odpustenie, uznala svoju hanbu a jej pokánie bolo také veľké, že sa cítila očistená a v jej srdci 

sa rozhorela láska. Potom som ju zdvihol a povedal jej: "Odpúšťam ti, choď a už nehreš." 

55 Preto vždy, keď vás trápi bremeno viny a ľutujete, mali by ste sa očistiť modlitbou a dobrými 

skutkami. Poď ku mne, získaj pokoj a už nehreš. Ale hovorím vám aj toto: Prečo bez súcitu súdite 

priestupky druhých a nepozeráte sa do svojho vnútra? Odpúšťam ti ešte skôr, ako sa previníš, ale ako málo 

kajúcich žien som našiel na svojej ceste. Ale ešte raz vám oznamujem, že hriech zmizne. 

56 Zem bude čistá. Človek bude opäť počúvať hlas svojho svedomia. Pozývam ťa, aby si prebýval so 

mnou, a to je jediný spôsob, ako sa ku mne dostať. 

57 Vždy, keď bdiete a modlíte sa, budete oslobodení od utrpenia a pokušenia. Využite čas, ktorý vám 

dávam, na to, aby ste ako učeníci konali skutky, ktoré dokazujú vašu vieru. Svet sa k vám priblíži a bude 

žasnúť, keď uvidí váš pokoj, a povie si: "Ako je možné, že tento ľud sa teší vnútornému pokoju, zatiaľ čo 

národy sa stali ohnivými ohnivkami nenávisti?" Majster im odpovie: "Tento ľud považujem za očistený a 

dôstojný, ale zostúpil som ku všetkým. Každý, kto ma hľadá, ma nájde a ja mu budem tak blízko, že ma 

bude cítiť vo svojom srdci." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 157  
1 Ľudia Izraela, zjavte mi svoje srdce. Chcem, aby ste ma milovali ako svojho Otca. Môj duch túži 

po tvojej láske. Svet na mňa zabudol, a keď ma hľadá, robí to prostredníctvom nedokonalých kultov, a 

keď nemá dôkazy o mojej prítomnosti, stráca vieru a stáva sa neverným. Keby ste niekomu povedali, že v 

súčasnosti hovorím k ľudu Izraela, neveril by tomu, žiadal by odo mňa dôkaz a bol by ako Tomáš. Ale ja 

som vám povedal: "Blahoslavený, kto verí bez toho, aby videl." 

2 Chrám, ktorý som si pripravil, je v duchu samotného človeka, ako som vás vždy učil. 

3 Preštudujte si moje vyhlásenia a pamätajte, že som k vám opäť prišiel, pretože ste nevedeli, ako ku 

mne prísť. Hoci ste mali zákon, moje slovo a proroctvá, nepochopili ste svoj osud a nesplnili svoje 

poslanie. Ak by ste to správne pochopili, očakávali by ste udalosti, ktoré naznačujú tento nový vek. 

4 Prišiel som vám odovzdať svoje učenie ako v druhej ére. Mnohí ma nespoznajú, iba tí, ktorí sa 

zduchovnia, uvidia tento prejav jasne. Vy, ktorí ma počúvate, majte súcit s ľudstvom, ktoré neobjavilo 

moju stopu, a pripravte sa na to, aby ste učili a stali sa majstrami. S akou radosťou budete vidieť, ako vaši 

učeníci rastú vo viere a poznaní môjho učenia. 

5 Mnohé srdcia prídu ku mne. Tí, ktorí sú plní pýchy, prídu pokorne. Ostatní prídu vedení svojím 

svedomím, merajúc svoje skutky a s veľkým pokáním. Čakám na nich, aby som ich pripravil, aby ich duch 

bol ako čistý prameň a moje slovo ako krištáľovo čistá voda, ktorá uhasí ich smäd. 

6 Eliáš bol poslaný, aby pripravil tých, ktorí mali prijať toto svetlo. Prekvapil ľudstvo, ktoré sa ocitlo 

v hlbokom spánku a bolo hluché ku všetkému duchovnému. Len málo z nich bolo pripravených prijať toto 

posolstvo. Aká blaženosť bola v tých deťoch, keď videli, že sa môj sľub splnil! A aká láska bola v mojom 

duchu ku všetkým ľuďom! Roky ubiehali a moje slovo plné vitality prúdilo, aby živilo srdcia. Ostatní sa 

prebudia neskôr, keď sa tento prejav skončí. Ale nebudú sa sťažovať, lebo pre všetkých prichádza čas 

najväčšej milosti, keď sa budete snažiť komunikovať so mnou bez telesných sprostredkovateľov. 

7 Vedci budú prenasledovaní mnou. Objavia sa mnohé zvláštne choroby a nebudú vedieť, ako ich 

liečiť, nebudú schopní zmierniť bolesť. Len tí, ktorí sa duchovne pozdvihnú, budú mať schopnosť 

uzdravovať. Nájdu sa služobníci, ktorí sa plní túžby po oduševnení pridajú k "izraelskému ľudu". Mnohí, 

ktorí boli "prví", budú "poslední". Z mnohých inštitúcií a cirkví, ktoré neboli založené na základoch lásky, 

nezostane kameň na kameni. Momentálne čistím polia a nechcem, aby burina rástla vedľa pšenice. 

8 Navštevujte domy, obracajte sa na chorých, pomáhajte trpiacim vo väzniciach a na miestach 

pokánia, potešujte všetkých, choďte v mojom mene a využívajte svoje duchovné dary. 

9 Vezmite si za vzor duchovný svet, napodobňujte ho v jeho trpezlivosti a láske k ľudstvu, v jeho 

boji za blaho vás všetkých. 

10 Mnohí, ktorí veľmi milovali svet, ale neskôr ma počúvali, spoznali svoje chyby a pocítili, že v nich 

rastie túžba očistiť sa. Prechádzajú vnútorným bojom a potom sa ma pýtajú: "Pane, je potrebné zaprieť 

"telo" a svet, aby sa náš duch oslobodil?" Na to im odpovedám: "Zásluha nespočíva v tom, že sa 

zriekneme tela, ale v tom, že dosiahneme harmóniu medzi duchom a telom, ktoré mu slúži ako obal." Ako 

však dosiahnuť túto harmóniu, ak sa duch najprv neriadi svojím svedomím? 

11 Myslíš si, že som použil tvoje telo ako nepriateľa tvojho ducha? "Nie, ty mi odpovedz. Takto sa 

však správali vždy - ako nepriatelia. Jedno je odjakživa v neustálom boji s druhým - "telo" preto, lebo 

dáva prednosť svetu s jeho falošným sviatočným odevom, a duch preto, lebo cíti túžbu oslobodiť sa a 

dosiahnuť vyšší stupeň dokonalosti. 

12 Len moje učenie, ktoré je vysvetlením zákona, vás dokáže priviesť k harmónii, k vnútornému 

zmiereniu vašej bytosti. Verte mi: keď vyhráte tento boj, celá cesta bude pre vás ľahká. 

13 Mali by ste to chápať takto: "Telo" je loď, duch je kormidelník. Ako by mohlo byť správne, aby 

loď riadil kormidelník, ako sa mu zachce? 

14 Práve z tohto nedostatku harmónie v človeku vznikli veľké búrky, v ktorých väčšinou zvíťazil 

duch. Keď sa však "telo" napokon stane poddajným vďaka presvedčeniu a dôvere, s ktorými duch smeruje 

k svojmu veľkému cieľu, a bez vzbury prijme úlohu, ktorá mu prináleží, a už nebude odopierať duši to, čo 

jej prináleží, vtedy sa dosiahne harmónia medzi dvoma prirodzenosťami, ktoré tvoria ľudské stvorenie. 

Toto povznesenie dosiahnete, keď telo a duša budú spoločne kráčať po ceste duchovného rozvoja, ktorú 
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im prostredníctvom ich svedomia ukazuje láska a múdrosť Stvoriteľa. "Telo" sa potom ukrižuje na kríži 

obety a zrieknutia sa kvôli poslušnosti, poddajnosti a miernosti voči príkazom Ducha, aby jeho duch 

dosiahol povznesenie a radosť z toho, že dosiahol svoje miesto vo večnom živote. 

15 Sloboda vôle je najvyšším prejavom, je najdokonalejším darom slobody, ktorý bol človeku 

udelený na ceste života, aby jeho vytrvalosť v dobrom, získaná radou svedomia a skúškami, ktorými 

prešiel v boji, ho priviedla do lona Otca. Slobodu vôle však nahradila roztopašnosť, svedomie sa 

prehlušuje, človek počúva len požiadavky sveta a oduševnenie nahradil materializmus. 

16 Tvárou v tvár takému zmätku a takým odchýlkam sa moje učenie bude zdať ľuďom tejto doby 

absurdné. Ale ja vám hovorím, že je to správne učenie, aby sa ľudia mohli vymaniť z letargie, do ktorej 

upadli. 

17 Pozemskí pútnici, odložte svoje palice a cestovné zväzky a odpočiňte si od svojho dlhého 

putovania. Sadni si tu so mnou, jedz môj chlieb a rozprávaj sa so svojím Majstrom. Nech tvoj duch 

prichádza ku mne v dokonalom spoločenstve. 

18 Ste tí istí ľudia, ktorí ma inokedy nasledovali v túžbe po zdokonalení svojej duše, ale teraz sa ma 

prekvapene pýtate: "Prečo si sa k nám vrátil?" A ja vám odpoviem: "Je napísané, že duch mojich detí bude 

žiť po pravici svojho Pána po celú večnosť. Aby ste však mohli prísť ku mne, je potrebné, aby ste sa učili 

a získali zásluhy v nasledovaní svojho Majstra. 

19 Svoje semeno som do vás zasial v každom čase, ale ako málo je tých, ktorí ma milovali. Zjavil 

som svoju moc prostredníctvom vyslancov, prostredníctvom vyvolených z veľkého množstva duchovných 

bytostí - od spravodlivého Ábela, ktorý bol vzorom pokory; Jozefa, Jakobovho syna, ktorý bol pomazaný 

múdrosťou a svätosťou; Jána Krstiteľa, ktorý žil len preto, aby mi vydal svedectvo, a nepoužil nič zo 

sveta, čo by uškodilo jeho telu alebo duši. A podobne ako títo, ktorí boli čistí duchom, je mnoho ďalších, 

ktorých poznáte a ktorých práca s pribúdajúcimi rokmi rastie a nadobúda obrovské rozmery. Ale toľko 

dôkazov a toľko výkrikov, ktoré ste nechali zaniknúť v nekonečne, vám nestačilo, pretože ste v mojich 

vyslancoch nechceli rozpoznať odraz môjho Božstva. 

20 Žiadali ste o prítomnosť svojho Pána, aby ste Mu boli veľmi blízko a počuli Jeho hlas hovoriť vo 

vašom vlastnom jazyku, a to vám bolo udelené, aby ste mohli dosiahnuť svoju spásu. Ale hoci som bol tak 

blízko vás a hovoril som k svojmu ľudu, vy ste ma nenasledovali a nútili ste ma, aby som sa k vám vrátil. 

21 Moje učenie o druhej ére je zapísané v knihe vášho svedomia. Učil som vás milovať a prijímať 

Máriino pohladenie a nehu. Bol som šťastný, že som cítil teplo matkinho lona a tiež som si mohol 

vychutnať výživu, ktorú mi ponúkalo jej lono. Mohol som sa s ňou radovať a zároveň sa s ňou podeliť o 

námahu a ťažkú prácu dňa. Nechal som sa pohladiť lúčmi Kráľovskej hviezdy, kochal som sa pohľadom 

na hory, polia, more a všetko som obdaril svojím požehnaním. Požehnal som obilné polia, vody a všetko, 

čo dáva človeku potravu. 

22 Podal som im ruku priateľstva, tešil som sa z nevinnosti malých detí, z pôvabu a ušľachtilosti 

mladých mužov a z čistoty srdca panien. Napĺňalo ma uspokojením pozorovať nezištnosť a obetavosť 

matiek a energiu mužov. Tridsaťtri rokov som žil vo svete, aby človek mohol priamo zažiť dokonalosť a 

príklad svojho Pána, ktorého mohol zblízka kontemplovať, aby sa naučil brať si Mňa za svoj stály príklad. 

Učil som vás milovať Boha a dodržiavať jeho zákony. Povedal som vám, ako máte milovať svojich 

rodičov, bratov a sestry a svoje deti, hovoril som vám o láske medzi manželmi, ukázal som vám slušný 

spôsob práce, vzájomnú úctu a pomoc, pozval som vás žiť v dokonalom spoločenstve s Otcom a tiež v 

harmónii s prírodou. 

23 Napriek tomu bolo povolaných mnoho ľudí a len niektorí boli vybraní. Dvanásti boli tí, ktorým 

som dal plnosť svojej múdrosti. Urobil som ich zodpovednými za Druhý zákon, za učenie, ktoré bolo 

takmer všetko podané v prenesenom zmysle, za moje nespočetné podobenstvá; a to všetko sa navždy vrylo 

do ducha ľudí, takže ani čas, ani meniace sa osudy to nedokázali vymazať. 

24 Týmto tvorom som dal odvahu, aby ich nič nezastrašilo v boji, ktorý ich čaká, aby sa dokázali 

vzoprieť zákonníkom a povzniesť sa nad ľudskú vedu. Povedal som svojim učeníkom: "Zanechávam vás 

ako pastierov ľudí, toho stáda, ktoré je dnes rozptýlené a ktoré sa musí zjednotiť v jedinej prekážke." Aj ja 

som im povedal: "Postavte chrám!" Ale keď som im to povedal, nemyslel som tým chrámy postavené z 

kameňov, ale hovoril som im o Duchu, ktorý je vhodným "miestom" na stavbu príbytku pre vášho Pána. 
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Človek si ani nedokáže predstaviť môj chrám, lebo ho tvorí vesmír so všetkými jeho stvoreniami a v ňom 

je pravý oltár, obeta a svetlo. 

25 Srdce mojich učeníkov bolo pripravené, nádoba bola čistá zvnútra i zvonku a plná dobra, viery a 

nádeje. Preto sa vydali na cestu, aby priniesli ľuďom Dobrú zvesť. Keď sa po mojom odchode rozprávali 

so svojimi spolubratmi, povedali im: "Všetci môžete prijať Pána; v jeho slove je obsiahnutá krv a telo 

Majstra." 

26 Takto hovorili a ja som ich viedol krok za krokom. Vedeli učiť a potvrdzovať všetky svoje slová 

skutkami. Kdekoľvek sa nachádzali, boli v chráme - či už na púšti, vo vlasti alebo v rôznych krajinách, do 

ktorých vstúpila ich noha. Ich ústa boli ako prameň krištáľovo čistej a osviežujúcej vody, ktorá očisťovala 

národy. 

27 Rovnako ako Ježiš nenosili ani korunu, ani žezlo, ani purpurové rúcho; boli pokorní. Povedal som 

im: "Buďte pokorní, buďte "poslední", kamkoľvek pôjdete. Rozdajte svojim blížnym všetko, čo ste odo 

mňa dostali, nič nezatajujte a postarajte sa, aby sa moje semeno rozmnožilo a dosiahlo všetky srdcia." 

28 Moji žiaci vždy rešpektovali ľudský život, nikdy sa neodvážili zaujať moje miesto sudcu. Vedeli, 

že vec, či už spravodlivú alebo nespravodlivú, majú prenechať Mne, lebo len Ja ju môžem správne 

vyriešiť. Nepýtali sa ľudí, prečo zhrešili, a ku všetkým mali súcit a milosrdenstvo. 

29 Teraz v tretej ére, keď sa Môj ľud blíži ku koncu Môjho prejavu, pripravujem nových učeníkov. 

Všetko sa uskutočnilo podľa mojej vôle. V súčasnosti budujem nezničiteľný chrám v duchu svojich detí. 

30 Nepredstavujte mi už žiadne symboly a nezobrazujte ma vo fyzickej podobe. Počúvajte a 

nasledujte len moje inšpirácie. To bude stačiť na dosiahnutie vášho zduchovnenia. 

31 V tomto čase ste počuli Môj hlas tak, ako som vám ho dal počuť v Prvom čase, keď som spôsobil, 

že sa duch ľudí zachvel. 

32 Teraz vám už nedávam svoje pokyny prostredníctvom Ježiša, svojho vteleného Slova. Hovoril som 

k vám prostredníctvom ľudských bytostí, pretože teraz ste vyspelejší a môžete mi rozumieť a odovzdávať 

moje slovo. 

33 Už sa blíži koniec tohto prejavu, aby ste ho potom opäť prevzali vo vyššej forme prostredníctvom 

začiatku dialógu ducha s vaším Stvoriteľom, ktorý používajú vyššie duchovné bytosti, ktoré so mnou 

prebývajú. 

34 Nebojte sa dňa môjho odchodu, lebo sa od vás nikdy nevzdialim. Po svojom nanebovstúpení v 

druhej ére som sa ukázal svojim učeníkom v obmedzenej podobe Ježiša, aby som ich potešil. Dnes nevieš, 

koľko dní ma nebudeš cítiť, ale na ich konci ma opäť uvidíš a pocítiš, že ťa inšpirujem a že ti do mysle 

prúdia nové slová. Žiadam vás len, aby ste sa spojili, aby ste boli jedno "telo" a jedna vôľa, aby ste tak boli 

hodní dosiahnuť cieľ. V tento deň (rozlúčky) bude prítomných dvanásť kmeňov vyvoleného národa, 

sprevádzať vás bude aj dvanásť apoštolov, aby ste sa ich príkladom cítili povzbudení. Lebo ako oni vás 

nechávam ako ovce medzi hladnými vlkmi. Ale budem s vami v prenasledovaní, vo väzení, v každej 

chvíli, keď ma budete potrebovať. 

35 Budem chrániť svoje semeno. 

36 Musíte ešte vynaložiť veľa úsilia, aby som vás, keď uvidím, že medzi mojím ľudom vládne láska, 

čistota a jednoduchosť, mohol zanechať ako pánov ľudstva. Ak vás požiadajú o poučenie, dajte im ho; ak 

vás umlčia, v pokore mlčte. Vždy sejte na svojich cestách, ako som vás to naučil. 

37 Milujte svojich blížnych, aby ste medzi nimi položili základy mieru a harmónie. 

38 Ľudia, kedy prinesiete ovocie? Uplynulo veľa času, odkedy som vás učil, a apoštoli, ktorých ľudia 

tak veľmi potrebujú pre svoje duchovné prebudenie, stále nepovstali. 

39 Zostáva vám málo času na to, aby ste ma počúvali, a je potrebné, aby ste sa naučili moje lekcie, 

aby vám bolo ľahšie svedčiť o nich. 

40 Pamätajte: Keď moje slovo k vám prestane, od vášho príkladu a vašich skutkov závisí, či sa mnohé 

srdcia, ktoré nemali to šťastie, aby ma počuli pri tomto zjavení, prebudia k viere a obrátia sa k mojim 

skutkom. 

41 Ako príklad týchto slov vám uvádzam obrátenie Šavla, neskôr nazývaného Pavol, ktorý úplne 

zasvätil svoje telo a svojho ducha službe svojmu Pánovi. 
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42 Pavol nebol jedným z dvanástich apoštolov, nejedol pri mojom stole, ani ma nenasledoval na 

cestách, aby počúval moje učenie. Skôr vo mňa neveril a na tých, čo ma nasledovali, sa nepozeral s 

láskavým pohľadom. V jeho srdci existovala myšlienka zničiť semeno, ktoré som zveril svojim učeníkom 

a ktoré sa práve začalo šíriť. Pavol však nevedel, že je jedným z mojich. Vedel, že Mesiáš musí prísť, a 

veril v to. Nevedel si však predstaviť, že by pokorný Ježiš mal byť zasľúbeným Spasiteľom. Jeho srdce 

bolo plné pýchy sveta, a preto necítil prítomnosť svojho Pána. 

43 Saul povstal proti svojmu Spasiteľovi. Prenasledoval mojich učeníkov, ako aj ľudí, ktorí sa k nim 

obracali, aby počuli moje posolstvo z úst týchto apoštolov. A tak som ho prekvapil, keď sa chystal 

prenasledovať Mína. Dotkol som sa ho na najcitlivejšom mieste jeho srdca a on ma okamžite spoznal, 

pretože jeho duch na mňa čakal. Preto počul môj hlas. 

44 Mojou vôľou bolo, aby sa tento všeobecne známy muž takto obrátil, aby svet mohol byť svedkom 

všetkých jeho prekvapujúcich skutkov, ktoré by mali slúžiť ako podnet k viere a porozumeniu. 

45 Prečo sa podrobne zaoberať životom tohto muža, ktorý od tej chvíle zasvätil svoj život láske k 

blížnemu, inšpirovaný láskou svojho Majstra a jeho božským učením? 

46 Pavol bol jedným z najväčších apoštolov môjho slova, jeho svedectvo bolo vždy preniknuté 

láskou, úprimnosťou, pravdivosťou a svetlom. Jeho niekdajší materializmus sa stal veľmi vysokou 

duchovnosťou, jeho tvrdosť sa zmenila na nekonečnú jemnosť, a tak sa z prenasledovateľa mojich 

apoštolov stal najhorlivejší rozsievač môjho Slova, neúnavný potulný kazateľ, ktorý prinášal božské 

posolstvo svojho Pána, pre ktorého žil a ktorému zasvätil svoj život, rôznym národom, krajom a dedinám. 

47 Tu máte, milovaní ľudia, krásny príklad obrátenia a dôkaz, že ľudia, aj keď ma ešte nepočuli, sa 

môžu stať mojimi veľkými apoštolmi. 

48 Dnes vám hovorím: Kde je môj ľud? Kde sú tí, ktorí sú múdri v skúškach, odvážni v bojoch a 

vytrvalí v zápasoch? Sú roztrúsené po celom svete. Ale ja ich vyprevadím na cestu svojím hlasom a 

duchovne ich zjednotím, aby išli pred všetkými národmi. Ale ja vám hovorím, že dnes ho budú tvoriť 

ľudia všetkých rás, ktorí pochopia podstatu spojenectva, ktoré očakávam od všetkých ľudí. 

49 Tento ľud bude odvážny a divoký, ale nebude mať bratovražedné zbrane ani vojnové vozy a 

nebude spievať piesne o ničení. Jeho zástavou bude mier, jeho mečom pravda a jeho štítom láska. 

50 Nikto nebude schopný zistiť, kde sa tento ľud nachádza: je všade. Jeho nepriatelia sa ho budú 

snažiť zničiť, ale nepodarí sa im to, pretože nikde nenájdu jeho pozemskú jednotu, pretože jeho jednota, 

poriadok a harmónia budú duchovné. 

51 Kedysi ich oslobodil Mojžiš, viedol ich po vyprahnutých a osamelých cestách a prinútil ich 

pochodovať uprostred nepriateľských zástupov, ktoré ich obklopovali, až kým ich nepriviedol k bránam 

zasľúbenej zeme, dnes Eliáš, ktorý je neviditeľný, ale hmatateľný a prítomný, povolá ľud do boja a ukáže 

im cesty plné svetla, aby ich pevným a istým krokom priviedol k prahom domu, ktorý pripravujem pre 

vášho ducha. 

52 Duchovný zákon, ktorý je jej vodcom a vodcom, je ten istý, ktorý som vyryl do kameňa a ktorý 

vám bol zjavený na vrchu Sinaj. Duchovný chlieb, ktorý ho živí, je ten istý, ktorý je obsiahnutý v Slove, 

ktoré vám bolo dané skrze Ježiša. Svetlo, ktoré mu dodá nádej a odvahu, aby už nikdy nezablúdilo z cesty 

pravdy, bude inšpiráciou, ktorá v tomto čase zostúpi z nekonečna, aby ľudskému duchu odhalila všetko, čo 

mu bolo neznáme. 

53 Každý, kto preukáže pokrok v schopnostiach, ktoré som mu udelil, ako aj v duchovných daroch, 

kto je zároveň neúnavným hľadačom pravdy alebo kto miluje duchovnosť - veru, hovorím vám, bude 

jedným z vojakov tohto ľudu a počuje volanie svojho Pána, keď ho povolá do boja, a rovnako aj keď ho 

povolá k pokoju. 

54 Zdá sa vám tento obraz len krásnym snom? 

55 Keď sa Mojžiš obrátil na Izrael v Egypte a oznámil im požehnania zasľúbenej zeme, ľud 

pochyboval, pretože si zvykol byť pripútaný k jaru otroctva a k utrpeniu otroctva, takže sa mu zdalo 

nemožné, že by preňho mohla existovať krajina slobody a blahobytu. Napriek tomu sa tento ľud vydal na 

cestu a stále viac sa približoval k tej krajine, ktorá sa mu spočiatku zdala len krásnym snom, až nakoniec 

dosiahol ovocie svojej vytrvalosti a vernosti. 

56 Nepredstavujte si ma s korunou a žezlom; nie, radšej ma vidite pokorného a jednoduchého. 
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57 Chcem, aby ste si osvojili podstatu môjho Slova, ktoré je potravou pre každú dušu. Nájdete v ňom 

chlieb života, víno duchovnej radosti, ovocie pravej lásky. 

58 Je potrebné, aby ste sa pri tomto stole lásky a oduševnenia naučili so mnou hovoriť a počúvať ma. 

Tento prejav, na ktorom sa práve zúčastňujete, je totiž len dočasný a je nevyhnutné, aby ste sa so mnou 

naučili duchovne rozprávať, aby ste sa, keď už nebudete počuť môj hlas v tejto podobe, necítili opustení, 

osamelí alebo osirelí. 

59 Osviežte sa v tomto čase, keď máte moje ohlasovanie. Nikdy však nevytláčajte zo svojho vedomia 

deň, ktorý je určený podľa mojej vôle, keď naposledy dostanete moje slovo. 

60 Hovorím vám toto: Pretože pre tých, ktorí si príliš zvykli na moje ohlasovanie, je deň, keď ma už 

nebudú môcť počuť, "smrťou", a potom budú vystavení pokušeniu získať ohlasovanie nedovolenými 

prostriedkami, ktoré trochu vyplní prázdnotu ich srdca. Ale nebude tam moje svetlo. 

61 Už teraz musíte pochopiť, že keby toto ohlasovanie nemalo pevný koniec, nikdy by ste nemohli 

urobiť krok vpred, pretože by ste nemali záujem študovať moje Slovo ani sa usilovať o duchovný dialóg. 

Prečo by ste to robili, keď môžete počúvať toto Slovo deň čo deň a prijímať túto útechu vždy, keď o ňu 

požiadate? Ale keď sa vyučovanie dokončí a posolstvo sa odovzdá, všetko bude inak. Ak sa teda chcete 

cítiť blízko mňa, musíte sa zamyslieť nad všetkým, čo vám zachovala vaša pamäť, a ak sa chcete cítiť 

silní, musíte sa venovať skutočnému duchovnému plneniu povinností, v ktorom sa stanete rozsievačmi 

pokoja, svetla, liečivého balzamu a láskyplného konania. 

62 Pre vaše dobro bude čas, počas ktorého ma budete počuť prostredníctvom ľudského orgánu 

intelektu, len krátky, pretože ste takí detskí a krehkí, že si na moju prítomnosť v tejto podobe začnete 

zvykať už po krátkom čase, keď ma budete počuť. Už necítiš to dojatie, ktoré sa ťa zmocnilo v prvých 

dňoch, a čoraz menej prežívaš tú radosť, tú blaženosť, keď ma počúvaš - pocit šťastia, ktorý ťa dokonca v 

mnohých nociach pripravil o spánok pri myšlienke, že ma počuješ, a pri túžbe, aby opäť prišiel deň a 

chvíľa, keď budeš počuť ten hlas, ktorý sa ti niekedy zdal nemožný. 

63 "Je to naozaj pravda," pýtali ste sa sami seba v srdci, "že počujem hlas svojho Pána? Som hoden 

byť svedkom prejavu svojho Stvoriteľa prostredníctvom tohto nádherného slova? Ó, Majster, akú veľkú 

radosť si daroval nášmu duchu tým, že si nám dal počuť Tvoj otcovský hlas, Tvoje slovo ako Majstra, 

Tvoje božské slovo!" Neunavilo ťa počúvať ma a nevynechal si ani jedno slovo a poslúchol si všetky moje 

pokyny. Ale čas plynul a vám sa stalo zvykom počúvať ma, a keďže ste sa už neusilovali o prehĺbenie, 

začali ste sa unavovať mojím slovom, ktoré sa vám zdalo monotónne - "stále to isté, stále to isté" - bez 

toho, aby ste si uvedomili, že ste to boli vy, kto už neprichádzal pripravený ako v prvých dňoch, keď ste 

pristupovali zbožne a plní úcty, úžasu, viery, lásky a pokory. 

64 Môžem vám povedať, že nebolo jediného srdca, ktorému by sa po určitom čase počúvania Moje 

slovo a Moje prejavy nestali samozrejmosťou, a preto vám ešte raz hovorím, že pre svoju ľudskú nezrelosť 

a slabosť nie ste schopní dlho zotrvať v oduševnení, a preto je lepšie, aby som kvôli vám obmedzil čas 

Svojich prejavov. Keby som to neurobil, všetci by ste nakoniec nepociťovali úctu k tomu, čo vám váš 

Majster v rámci plnenia prísľubu Druhej éry teraz udelil. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 158  
1 Božské svetlo môjho Ducha nech je medzi vami. 

2 Vitajte, milovaní učeníci, vy, ktorí sa ako poslušné ovce ponáhľate na volanie Dobrého pastiera. 

Ak by sa niekto odvážil vybočiť z kruhu po tom, čo už bol v prekážke, nechám ostatných v dobrej 

starostlivosti hľadať strateného. Lebo nie je mojou vôľou, aby sa stratila čo i len jedna z mojich oviec. 

3 Bdiem nad všetkými, dávam svoj pokoj vášmu srdcu a svetlo vašej mysli, aby ste kráčali po dobrej 

ceste. Ale ak ho raz opustíte a zabudnete na Toho, ktorý dal všetko, aby vás zachránil, a s ktorým ste žili a 

v ktorého teple ste nachádzali útechu, naozaj vám hovorím, že Moja pomáhajúca láska vás bude všade 

sprevádzať a Môj hlas vás bude neprestajne volať cez vaše svedomie. Nemôžete zablúdiť. Vysvetlil som 

vám zákon, ktorým sa máte riadiť. Nemôžete klamať sami seba, pretože máte svedomie, ktoré správne 

posudzuje každý váš čin, ktoré vám hovorí, čo je dovolené a čo nie. Vedzte, že ak nebudete počúvať jeho 

rady, vaše činy vás obvinia. Opäť vám hovorím: Poznajte sami seba, aby ste mohli spoznať svojich 

blížnych. 

4 Pripravte sa, aby ste boli silní, lebo moji noví apoštoli nebudú slabí, ani sa nezrútia na ceste po 

niekoľkých krokoch. Budú mať dostatok sily, aby dokázali, že dokážu vzbudiť v ľuďoch dôveru a viesť 

ich svojím príkladom, slovom a spôsobom myslenia. 

5 Všetci máte schopnosti byť v budúcnosti skutočnými sprievodcami sŕdc a duší, a dokonca aj 

beztelesné bytosti, ktoré žijú v narušenom stave duše, budete môcť oslobodiť z ich temnoty tým, že ich 

dovediete k svetlu. 

6 Táto úloha je ťažká, ale ja vám ju objasňujem prostredníctvom každého nositeľa hlasu. 

7 Ak niekto zíde z cesty pre nepochopenie Môjho diela, znovu ho zavolám, aby si uvedomil, že kto 

uzavrel zmluvu s Bohom, nesmie sa vrátiť na ceste svojho rozvoja. Hovorím k tvojmu duchu, pre ktorého 

bolo všetko zahalené tmou, kým ma spoznal. Keďže sa však Otec dal spoznať na svojej ceste, presvedčil 

sa o starostlivosti a láske Božieho Ducha, ktorý sa obmedzil na tri časové obdobia, na tri rôzne, ale 

dokonalé fázy zjavenia, aby sa dal pochopiť ľudskému duchu. 

8 Niektorí chcú hľadať pravdu inými spôsobmi. Hovorím im: Ak máte dobrý dôvod na hľadanie, 

hľadajte, ale poriadne. Iní cítia, že sú v rodine Otca, bez ktorého prítomnosti by už nemohli žiť. 

9 Nikto ťa nedokáže ochrániť tak ako ja, nikto ťa nepozdvihne s takou láskou, keď padneš na ceste. 

Ja som jediný, kto ti osvetlí cestu života. Poďte ku mne, milovaní, ako ja prichádzam k vám, s vnútorným 

povznesením, láskou a úprimnosťou. Nech sú všetky vaše činy preniknuté duchovnosťou, potom zažijete 

ohromnú blaženosť. 

10 Čakajú vás roky skúšok, ale uprostred nich musíte splniť svoje poslanie. Týmto poslaním bude 

pomáhať trpiacim blížnym a zároveň zabúdať na seba. 

11 Neurážajte sa, ak váš národ ostatní hodnotia ako druhoradý. Ukážte, že v očiach mojej lásky a pod 

mojím zákonom ste si všetci rovní. Nech sa váš duch odráža vo vašich dielach bez zakalenia a nech z 

vašich myslí vychádza poučenie a osvietenie o omyloch ľudí v ich rôznych ideológiách. 

12 Chcem, aby ste premýšľali o všetkom, čo som vám povedal, aby ste si toto poučenie zapamätali a 

boli silní na svojej ceste. 

13 V tomto čase vám neukazujem inú cestu a môžem vám povedať ako v druhom čase v 

Šalamúnovom chráme: "Neprišiel som zrušiť Zákon, ale naplniť ho." Videl som totiž, že učitelia Zákona 

mu nerozumeli, a preto zle vykladali moje slovo. 

14 Ja, Slovo, som sa stal človekom v Ježišovi, aby som učil ľudí učeniu o láske a spravodlivosti, ktoré 

pochádza zo Zákona daného ľudstvu Otcom v dávnych časoch. A učenie o oduševnení, ktoré vám v tomto 

čase zjavujem, vám má ukázať dodržiavanie Kristovho učenia, aby duch mohol vystúpiť na vrcholy 

poznania a duchovnej pravdy. 

15 Ľudstvo je duchovne rozdelené na náboženstvá, sekty, doktríny a ideológie. Ja však dokážem moc 

svojho Slova tým, že ich zjednotím, hoci som vám už povedal, že svet bude očistený a duše sa budú triasť 

ako lesy pri poryve hurikánu, kým sa to stane. Bdejte, lebo hoci ste neznámi a nenápadní, máte svetlo, 

ktorým môžete vyslobodiť z temnoty tých, ktorí v nej blúdia ako slepí, a ukázať im jasný obzor a lepšiu 

budúcnosť. 
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16 Nebuďte viac strážcami tradícií a vymyslených obradov. Praktizujte moje Slovo s čistou mysľou, 

lebo som vám povedal, že bude duchovným spojivom, ktoré spojí národy a rasy, pretože moje Slovo lásky 

je univerzálny zákon. 

17 Z lásky k vám a preto, aby ste pochopili, do akej miery vás robím hodnými Mňa, dávam sa 

spoznať prostredníctvom vášho intelektu. Ale príde čas, keď táto forma prejavu už nebude potrebná, a 

vtedy sila vášho vnútorného povznesenia priblíži vášho ducha k Otcovi, takže budete počuť jeho "božský 

koncert", ktorý vám najprv povie: "Milujte sa navzájom". 

18 Dnes vám hovorím: "Poďte ku mne a nájdete pokoj." Tieto miesta na zhromažďovanie som tu 

pripravil, aby boli ako stromy, ktoré vám dávajú tieň a pod ktorými počúvate moje slovo. V druhej ére ste 

ma počuli v údoliach, na brehoch riek a na horských výšinách. V chráme prírody ste sa inšpirovali a mali 

so mnou spoločenstvo. Dnes aj vy navštívite tieto miesta a tam, ďaleko od sveta, ktorý ma hrieši a popiera, 

pocítite čistú atmosféru preniknutú vitalitou, kde všetko hovorí o mne. Potom, keď bude váš duch 

slobodný a voľný, spojí sa s Otcom v dokonalom spoločenstve. 

19 Mnohé duše ma hľadajú v rôznych náboženstvách, sektách a filozofiách a žiadajú ma o svetlo, aby 

našli pravú, najkratšiu cestu. Ale oni nevedia, že sa zjavujem v tomto národe, v tejto vám známej podobe. 

Vediem vás všetkých k svetlu, pretože moja láska nepozná rasy ani národy. Vy, ktorí ma počúvate, 

pracujte na sebe, premieňajte sa, aby ste boli mojimi nástrojmi v diele lásky, upokojenia a vzostupného 

vývoja ducha. 

20 Z teba bude vychádzať prorocké slovo, slovo, ktoré uzdravuje a potešuje. Chcete slúžiť ľudstvu? 

Základné zákony, ktoré som vám dal, sú láska k tomu, ktorý vás stvoril, a vzájomná láska. Všetky cnosti 

majú svoj pôvod v láske k Bohu a blížnemu. 

21 Všetci ste zo mňa vyšli s rovnakým talentom. Neuprednostňoval som jedny pred druhými. Každý 

duch má schopnosti a dary, aby dosiahol svoje vlastné povýšenie. 

22 Buďte silní, prijmite svoje vykúpenie a spolupracujte na diele tretej éry, aby ste mohli zažiť 

nastolenie môjho kráľovstva v duchu človeka. Vzostúpte, aby ste mohli žiť vo vyšších svetoch, než je 

tento, kde nie je žiadne utrpenie, kým sa nezdokonalíte a neprídete ku mne. Aj keď tento pozemský svet 

ešte stále poskytuje toľko uspokojenia a skrýva v sebe krásu a milosť - mysli na duchovný život, ktorý ťa 

čaká, a priblíž sa k nemu už dnes. Doprajem vám, aby ste sa z tohto pozemského údolia cez tváre pozerali 

na ten nádherný život plný pokoja, lásky a harmónie. 

23 Opakujem vám, že vo mne bude spasené celé ľudstvo. Táto krv vyliata na Golgote je životom pre 

každého ducha. Nie je to však samotná Krv, pretože padla do prachu zeme, ale Božská láska, ktorá je v nej 

symbolizovaná. Vždy, keď vám hovorím o svojej krvi, viete, čo to je a aký je jej význam. 

24 Mnohí ľudia preliali svoju krv v službe Pánovi a z lásky k bratom, ale to nebolo stelesnením 

božskej lásky, iba duchovnej, ľudskej lásky. 

25 Ježišova krv však stelesňuje božskú lásku, pretože na nej nie je žiadna škvrna. V Majstrovi nebol 

nikdy žiadny hriech a dal vám svoju krv do poslednej kvapky, aby ste pochopili, že Boh je pre svoje 

stvorenia všetkým, že sa im dáva úplne, bez výhrad, pretože ich nekonečne miluje. 

26 Ak prach zeme pohltil tú tekutinu, ktorá bola životom v tele Majstra, bolo to preto, aby ste 

pochopili, že moje učenie prostredníctvom božského zavlažovania s jeho láskou, múdrosťou a 

spravodlivosťou malo urobiť život ľudí plodným. 

27 Svet - neveriaci a skeptický voči Majstrovým slovám a príkladom - bojuje proti môjmu učeniu a 

hovorí, že hoci Ježiš vylial svoju krv, aby zachránil ľudí od hriechu, svet nie je spasený; že každým dňom 

viac hreší, hoci je vyspelejší. 

28 Kde je sila tejto krvi vykúpenia, pýtajú sa ľudia, zatiaľ čo tí, ktorí by mali ukázať skutočné 

základné myšlienky môjho učenia, nie sú schopní uspokojivo odpovedať na otázky tých, ktorí túžia po 

svetle a túžia po poznaní pravdy. 

29 Hovorím vám, že v tomto čase majú otázky tých, ktorí nevedia, väčšiu hĺbku a obsah ako 

odpovede a vysvetlenia tých, ktorí tvrdia, že poznajú pravdu. Prišiel som však, aby som k vám znovu 

prehovoril, a tu je moje slovo pre tých, ktorí veria, že tá krv skutočne uskutočnila spásu hriešnikov pred 

Božou spravodlivosťou - všetkých tých, ktorí boli stratení a odsúdení na prísny trest. Hovorím vám: Keby 

sa Otec, ktorý vie všetko, domnieval, že ľudia postupne nevyužijú a nepochopia všetko učenie, ktoré im 
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Ježiš dal vo svojich slovách a skutkoch - veru, nikdy by ho nebol poslal, lebo Stvoriteľ nikdy neurobil nič 

zbytočné - nič, čo by nemalo priniesť ovocie. Ale ak ho poslal, aby sa narodil, rástol, trpel a zomrel medzi 

ľuďmi, bolo to preto, lebo vedel, že tento žiarivý a plodný život Majstra svojimi skutkami vytýči 

nezmazateľnú cestu, nezničiteľnú stopu, aby všetky jeho deti našli cestu, ktorá ich privedie k pravej láske 

a pri nasledovaní jeho učenia k domovu, kde ich čaká ich Stvoriteľ. 

30 Vedel tiež, že táto krv, ktorá svedčí o čistote, o nekonečnej láske a ktorá bola preliata do poslednej 

kvapky, naučí ľudí s vierou v Stvoriteľa plniť úlohu, ktorá ich vynesie do zasľúbenej zeme, kde mi budú 

môcť ponúknuť splnenie svojej úlohy a potom povedať: "Pane, všetko je splnené. " 

31 Teraz vám môžem povedať, že hodina, v ktorej bola moja krv vyliata na kríži, nebola hodinou, 

ktorá by označovala hodinu vykúpenia človeka. Moja krv zostala prítomná tu na svete, živá, čerstvá a 

krvavou stopou môjho umučenia vyznačila cestu k vášmu vykúpeniu, ktoré vám umožní dosiahnuť 

domov, ktorý vám prisľúbil váš Otec. 

32 Povedal som vám: Ja som prameň života, poďte a očistite sa od svojich škvŕn, aby ste mohli ísť 

slobodní a celí k svojmu Otcovi a Stvoriteľovi. 

33 Môj zdroj pozostáva z lásky, je nevyčerpateľný a bezhraničný. To vám chce povedať moja krv, 

ktorá sa vtedy preliala. To spečatilo moje slovo, potvrdilo moje učenie. 

34 Aj na púšti, hoci som svojmu ľudu zveril svoj zákon, dal som mu symbol: mannu. 

35 V tomto čase máte inú mannu; nie je to tá istá manna, ktorá fyzicky živila ľudí. Aj vy máte moju 

krv, hoci nie tú, ktorá vytiekla z Ježišových rán. 

36 Som v duchu a v súčasnosti ma počujete ako duchovnú bytosť. Živíte sa mojím slovom, ktoré je 

chlebom večného života, a očisťujete sa praktizovaním môjho učenia. Pochopte, že k dosiahnutiu spásy 

musíte prispieť aj svojím dielom, ktorým je láska a pomoc blížnym. 

37 Dal som vám svoju krv, prijmite ju správnym spôsobom. Keby na získanie spásy stačilo, že som 

vám ju dal - veru, hovorím vám, potom by už nikto nehrešil, potom by už nebola potrebná zem na 

odčinenie hriechov, lebo potom by už všetci ľudia bývali v nebeskom kráľovstve. 

38 Chcem, aby ste si svojimi zásluhami zaslúžili prísť k Pánovi, pretože ako vedomé bytosti si 

zaslúžite nekonečnú milosť, nevýslovné šťastie, že ste prišli do lona Otca, pretože ste ho milovali a 

pretože ste milovali aj jeho stvorenia, ktoré sú vašimi bratmi a sestrami. 

39 Na základe mojich zásluh som našiel tvoje. Ukážu vám cestu, dovedú vás na najvyššiu výšku 

ducha, tam, kde je svetlo, pokoj, pravý život. 

40 Tu je Majster, ktorý dáva vašej mysli svetlo prostredníctvom Svojich Božských Učení, pretože sa 

nachádzate v čase Svetla. 

41 Ponáhľate sa na moje volanie a preukazujete poslušnosť môjmu zákonu, pretože ste zistili, že jeho 

praktizovaním môžete obstáť pred svojím Pánom. Je to univerzálny zákon lásky, ktorý ľudstvo spozná a 

bude žiť. Zmení tvár sveta tým, že z labilných ľudí urobí ľudí s vysokou morálkou. 

42 Pomáham si hriešnikmi a používam ich vôľu k obnove, aby som dal svetu príklad. Nečuduj sa, že 

sa dávam poznať prostredníctvom hriešnika, lebo nehľadím na jeho hriech, ale na jeho túžbu po spáse. 

43 Keď si uvedomíte, že som aj v tých najmenších bytostiach prírody, ako by som vás mal zaprieť a 

odlúčiť sa od vás len preto, že máte v sebe nedokonalosti, veď práve vtedy ma najviac potrebujete? 

44 Ja som život a som vo všetkom, preto nič nemôže zomrieť. Premýšľajte hlboko, aby ste nezostali 

viazaní na formu vyjadrenia. Upokojte svoje zmysly a objavte ma v jadre slova. 

45 Chcem, aby ste už teraz, kým ste ešte vtelení, spoznali schopnosti ducha, aby ste ma vedeli 

milovať a aby vaše uctievanie Boha bolo hodné mňa. Takto ma budete cítiť vo svojom vnútri aj mimo 

seba. 

46 Existuje mnoho učení, náboženstiev a siekt. Všetci sa ma snažia hľadať, ale ja vám hovorím: 

Cesta, po ktorej ma môžu nájsť všetci, je cesta, po ktorej ma hľadá málo ľudí: cesta lásky, ktorá znamená 

pravdu, pomoc a vzostup. 

47 Čoraz menej používam alegórie a podobenstvá, lebo je čas, aby ste ma pochopili na základe tohto 

jednoduchého a jasného slova. Ešte to nie je svetlo vašej viery, ktoré osvetľuje vašu cestu, aj keď by to tak 

malo byť. Osvetlenie mojich zjavení a tajomstiev vám pomôže rozoznať dobro od zla. Ale svetlo viery sa 



U 158 

98 

vo vás stále rozpaľuje a umožňuje vám vidieť jasne. Pamätajte, že som povedal, že musíte zachrániť 

mnohých svojich blížnych. Nebojte sa budúcnosti, budúcnosť som ja a v nej ma tiež nájdete. 

48 Kto iný ako vy by mohol lepšie pochopiť a zmierniť utrpenie svojich blížnych, keďže toto utrpenie 

je to isté, ktoré ste priniesli predo mňa a od ktorého sa práve očisťujete? Nechám vás pripravených ako 

útechu pre utrápené srdcia. 

49 Uvažujte o tom, ako som vám pomohol pochopiť a uskutočniť náročné poslanie, ktoré ste dostali 

od večnosti od svojho Otca. 

50 Nebojte sa, lebo ak veríte vo mňa a dôverujete mi, vydržíte. Spomeňte si na toho muža, ktorý sa ku 

mne priblížil v Druhom čase a povedal mi: "Pane, verím v Teba a prosím Ťa, aby si vrátil zdravie môjmu 

otcovi, ktorý zomiera. Viem, že ak to povieš, uzdraví sa." Keď Majster videl v tom človeku toľko viery, 

povedal mu: "Choď, a keď prídeš do svojho domu, tvoj otec ťa privíta zdravého." A tak sa aj stalo. 

51 Tak bude vaša viera podľa mojej vôle, ale keď zažijete zázrak, obráťte sa znova k Otcovi, aby ste 

mu poďakovali. 

52 Vy nepoznáte ani pokoj, ani pravú lásku, ale ja chcem, aby ste poznali môj pokoj a nosili moju 

lásku vo svojich srdciach. 

53 Vy všetci, ktorí túžite po lepšom živote, vy všetci, ktorí žijete sužovaní zmätkom, ktorý vládne vo 

svete, spojte sa v modlitbe, aby ste postupne priťahovali môj pokoj na zem. Pokúste sa uviesť moje učenie 

do praxe, aby ste vďaka môjmu slovu pocítili, ako láska začína nanovo vstupovať do sŕdc. Pripravte sa na 

príchod môjho kráľovstva medzi vás, buďte poslami a predchodcami môjho pokoja. 

54 Zlo, ktoré je súhrnom všetkých ľudských hriechov, nerestí a nevedomosti, vládne ľuďom už dlho. 

Mojou vôľou však je, aby teraz túto moc sami zničili. V tom im budem pomáhať, podám im svoj meč, aby 

ním porazili zlo. Táto moc bude úplne zničená, jej vplyv bude odmietnutý všetkými srdcami; ich hlasy 

nebudú počuť a ich šepot už nebude počúvaný. Duša sa oslobodí a postaví sa nad hriech, telo sa konečne 

skloní a obmedzí vášne. 

55 Skúsenosť, presvedčenie, svetlo poznania a rovnováha, ako plody duchovného rozvoja ľudských 

bytostí, sa stanú úrodnou pôdou, na ktorú padne moje semeno. 

56 Vtedy budem vládnuť ja, ale bude to vo vašich srdciach. Bude ti prikázaný pokoj národov a ja ťa 

budem inšpirovať od nekonečna. Rozdiely medzi rasami postupne zmiznú. Ťažkosti, ktoré sa doteraz 

považovali za neprekonateľné, nakoniec prekoná rozum. Spravodlivosť a dobrý úsudok sa prejavia v 

skutkoch ľudí a každý človek bude žiť ostražito, aby nebol narušený pokoj sveta. 

57 Horkosť a bolesť zanechajú v dušiach nezmazateľnú spomienku a táto bolesť, táto spomienka bude 

ako prízrak, ktorého sa ľudia budú báť, ako sa dodnes boja smrti. 

58 Ľudstvo však chce viac skúšok a tie prídu. Z týchto návštev vyjde mnoho sŕdc čistých a mnoho 

duší slobodných. Vojna ideí, ktorú ste ešte nevydržali, musí vypuknúť a rozšíriť sa, aby sa tí, ktorí spia, 

prebudili a tí, ktorí zostávajú v stagnácii, opustili svoje zabehnuté koľaje a vykročili na cestu nápravy. 

Moje meno a moje slovo sa budú používať ako zbrane a ľudia si nimi budú ubližovať. Ale ja vám 

hovorím, že to nebude moje meno ani moje slovo, čo ublíži alebo "zabije", ale budú to úmysly, s ktorými 

ich ľudia používajú. 

59 Nakoniec vás všetkých premôže moje učenie, moja láska, lebo z môjho slova bude vychádzať 

svetlo, ktoré svet potrebuje, aby uveril, poznal a bol spasený. 

60 Pracujte na sebe, lebo zodpovednosť tých, ktorí prijali moje slovo v tomto čase, je veľmi veľká. 

61 Všetko, čo sa medzi vami v tomto čase deje, sa vám zdá zvláštne: muži a ženy pociťujú prebudenie 

svojich driemajúcich duchovných darov, počujú hlasy zo záhrobia, majú duchovné vízie a prorocké sny, 

chvejú sa pod vplyvom neznámych síl, cítia, ako sa ich predtým ťažkopádna myseľ očisťuje a sú schopní 

pochopiť hlboké poučenia. Bezslovní sa vyhrievajú vo svetle inšpirácie, posadnutí sa zbavujú svojho 

bremena a zisťujú, že majú dar komunikovať s duchovným svetom. Hlas Pána počujú tí najpripravenejší, 

iní dosahujú zázraky s chorými, ktorým navracajú zdravie vďaka Božiemu milosrdenstvu. 

62 Zoči-voči všetkým týmto zázrakom sa radovali všetky tie zástupy, ktoré si mysleli, že ich opustila 

moja pomáhajúca láska, a zrazu zistili, že ich duch je plný darov. Už dávno vám bolo ústami proroka 

oznámené, že tento čas príde. 



U 158 

99 

63 Nastal čas, ktorý vám Joel oznámil. Musím vás však upozorniť, že tie dary Ducha, ktoré ste teraz 

videli vychádzať z vašej bytosti, vám neboli dané len teraz. Od začiatku existencie vášho ducha 

prechádzali spolu s vami transformáciou a teraz, v tomto čase, som vás poslal na Zem, aby ste zbierali 

plody svojho vývoja. 

64 Eliášov duch prišiel otvoriť túto éru tým, že sa dotkol orgánu ľudskej mysle lúčom svetla, ktorý je 

v ňom - dverami, cez ktoré neskôr zaplaví moje svetlo ako slovo, aby dalo ľuďom podrobné poučenie a 

zanechalo moje slovo ako testament a cestu do novej éry. 

65 Eliáš bol prvý, kto sa nechal počuť ľudskými ústami, aby vám oznámil blízkosť mojej duchovnej 

prítomnosti medzi vami, a on zostane vaším duchovným pastierom aj po skončení môjho ohlasovania. 

Eliáš vás musí naďalej viesť, pretože nie ste schopní sami pochopiť všetko, čo vás učím. 

66 Eliáš obnoví pravý význam učenia, ktoré som vám dal od prvých čias. Osvieti vás, aby ste našli 

pravdivý výklad Mojich zjavení. Dotkne sa každej mysle a srdca, aby ich prebudil k svetlu tohto nového 

úsvitu. On vás tiež očistí od všetkých škvŕn a poškvrn, ktoré ste pridali k duchovným darom, ktoré sa 

skrze vás prejavujú. Lebo si nebudete myslieť, že ste konali dokonale a že všetko vaše dielo bolo podľa 

pravdy. 

67 Rok 1950 som vám označil za koniec tejto formy prejavu prostredníctvom ľudského intelektu. 

Nebude to však znamenať koniec rozvíjania rôznych darov, ktoré máte, naopak, váš duch bude potom 

tvárou v tvár neprítomnosti môjho Slova hľadať moje svetlo, moju prítomnosť a moju inšpiráciu, bude sa 

usilovať získať ich, a tak sa bude každým dňom viac a viac zdokonaľovať. 

68 Svedčte o mne svojimi schopnosťami, používajte ich na praktizovanie cnosti, na duchovný pokrok, 

na vytváranie mieru pre svojich blížnych. Dávajte pozor, lebo chvíľka slabosti, neuvážený krok, skúška, 

ktorá vám spôsobí zakopnutie, vás môže zviesť zo správnej cesty, z úzkej cesty pravdy, a spôsobiť, že 

zablúdite na cesty len zdanlivého svetla, ktoré vás stále viac vzďaľujú od splnenia vašej povinnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 159  
1 Vy, veľký zástup, váš duch je plný radosti, pretože sa vám dostalo milosti uzrieť úsvit novej éry, 

ktorú vám ohlásili proroci a Pán, váš Boh. Venujte pozornosť všetkému, čo sa deje vo svete, pretože sa 

nezjavujem len vám. 

2 Postihol som ľudí v ich materializme, aby si uvedomili dobu, v ktorej žijú, a rozpoznali mnohé 

udalosti ako božské znamenia, na ktoré sa doteraz pozerali ľahostajne, pretože im pripisovali iné príčiny. 

3 V minulých dobách boli epochy, keď Boží ľud dokázal duchovne interpretovať všetko, čo sa okolo 

neho dialo, pretože to boli ľudia, ktorí žili v mojom zákone, ktorí ma milovali a žili jednoduchým a 

cnostným životom. Struny jeho srdca boli stále citlivé, rovnako ako jeho duch. Títo ľudia žili v neustálom 

duchovnom spoločenstve so svojím Pánom. Počuli poľudštený hlas svojho Stvoriteľa a boli schopní 

prijímať posolstvá z duchovného sveta od bytostí, ktoré nazývali anjelmi. A v tichu noci, v pokoji svojho 

srdca a prostredníctvom daru snov dostávala posolstvá, pokyny a proroctvá, ktorým verila a počúvala ich. 

4 Boh nebol len na ich perách, ale prebýval aj v ich srdciach. Zákon nebol len niečo, čo bolo 

napísané pre nich, ale ľudia ho žili. Bolo prirodzené, že ich existencia bola plná zázrakov, ktoré dnes už 

nezažívate. 

5 Toto sú príklady učenia hodné toho, aby sme si ich vzali za vzor, ktoré títo ľudia zapísali svojimi 

životmi a ktoré majú byť cestou a semenom pre generácie, ktoré prišli po nich. 

6 Rozumieť: Ak títo ľudia pre svoju jednoduchosť a (vnútornú) vznešenosť cítili okolo seba 

duchovno, je prirodzené, že teraz ich materializmus a nedostatok viery ľudí tejto doby od týchto prejavov 

vzdialili. Ale hovorím vám, že už je dosť úbohého, neplodného a úbohého života, ktorý toto ľudstvo žije; 

preto som vás vyhľadal, aby som búchal na srdcia tých, ktorí spia, navrátil zrak slepým, ktorí nie sú 

schopní vidieť pravdu, a dotkol sa skrytých strún ľudí, aby boli vnímaví na Moju Prítomnosť. 

7 Myslíte si, že tento vedecký a materialistický svet sotva pociťuje nejaký sklon k spiritualizácii? 

Hovorím vám, že to nie je nič ťažké, pretože moja moc je neobmedzená. Vnútorné povznesenie, viera, 

svetlo a dobrota sú pre dušu nevyhnutnejšou potrebou ako jedlo, pitie a spánok pre telo. 

8 Aj keď dary, schopnosti a vlastnosti ducha dlho spali, na moje zavolanie sa prebudia a spôsobia, že 

sa k ľuďom vráti duchovnosť so všetkými svojimi zázrakmi a zjaveniami, ktoré budú väčšie ako tie z 

minulých čias, pretože teraz im lepšie rozumiete. 

9 Musím povedať ľuďom tohto času a budúcich čias, aby neočakávali, že uvidia rovnaké znamenia 

alebo prejavy, aké videli ľudia v Prvej ére, pretože musíte pochopiť, že teraz žijete v novom veku, že ste 

putovali a vyvinuli sa natoľko, aby ste chápali, rozumeli a cítili úplne iným spôsobom. Preto nežiadajte 

vonkajšie znaky, ktoré pôsobia len na vaše zmysly, aby ste na nich založili svoju vieru. Mám pre vás 

pripravené nekonečné znamenia, zjavenia a zázraky, ktoré budete pozorovať viac svojím duchovným 

pohľadom než pohľadom svojho hmotného tela. 

10 Skúmajte a pochopte, čo vám hovorí história, ale pochopte, že dnes je iná doba, že žijete v inom 

veku a že tak, ako je váš duch vyvinutejší ako v tých časoch, aj forma, v ktorej vám dnes dávam svoje 

učenie, nie je rovnaká, hoci jej zmysel je rovnaký a večne platný. 

11 V tento deň, keď ste s modlitbou očakávali svojho Majstra, skutočne zostupujem k vašim srdciam. 

Tam ma prijmite, ľudia, lebo vás prijímam vo svojom otcovskom Duchu. 

12 Nachádzam pokoj vo vašej duši a harmóniu vo vašich pocitoch. Tento pokoj sa šíri vašou bytosťou 

a táto vnútorná príprava pozýva môjho Ducha, aby zostúpil vo svojej božskej žiari. Pripravte si všetky 

svoje schopnosti, aby ste mohli plne pochopiť moje učenie. 

13 V tejto chvíli vám nehovorím o fyzických zmysloch, ale o zmysloch ducha, ktoré sú v ňom už 

dlho, ale ktoré ste nepochopili, pretože prijímate len vonkajšie formy a odmietate duchovnú podstatu. 

14 Blížite sa k nepominuteľnému životu a ja vám hovorím: Ešte stále ste nezrelí, pretože sklony vášho 

tela ešte nie sú v súlade s vaším duchom. Dal som vám však silu a odvahu, aby ste meditáciou a modlitbou 

prekonali inštinkty. 

15 Moje slovo prenášané prostredníctvom nositeľa hlasu sa stáva čoraz jasnejším, hlbším a 

dokonalejším a spôsobuje, že zatvrdnuté srdcia sa stávajú pokornými a ušľachtilými. 
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16 Kto nezažil svoju "Golgotu" a kto v živote netrpel? - Nikto, lebo všetci nesiete kríž pri nasledovaní 

Krista. Vidím, že žijete oddane a poslušne bez toho, aby ste sa búrili proti prírodným zákonom alebo silám 

prírody, a keď som videl, že tieto zákony neporušujete, povedal som vám: Ste hodní Otca a Majstra a teraz 

ste pochopili, že to nie je obeta pozemského tela, ktorou máte vzdávať úctu Stvoriteľovi, lebo ste 

pochopili správny spôsob, ako ho oslavovať Duchom, takže už nie ste pohania. 

17 Žijete na zemi a musíte využívať prírodné živly, aby ste mohli žiť. Keďže však všetky podliehajú 

zákonu, mali by ste ich využívať len v rámci tohto zákona. Dávate tak svojmu duchu to, čo je mu vlastné, 

a svojmu telu to, čo mu zodpovedá. Nič vám neodopieram, lebo nič nie je v rozpore s mojimi božskými 

radami, ale všetko užívajte s mierou. 

18 Ak poznáte Otcov zákon, nemusíte sa ničoho báť, lebo budete vedieť, ako využiť to, čo vám patrí 

v rámci môjho zákona. 

19 Plňte, čo vám moje slovo prikazuje, lebo z vás urobím ľud pokoja a pokroku, lebo vy ste ľud, ktorý 

hľadám. Ty si Izrael, v ktorom je Lévi, ktorého som očistil, aby mi slúžil v tomto čase. 

20 V prvej ére Otec pomazal Léviho, aby z neho vyšli služobníci uctievania Boha a aby sa stali 

šíriteľmi môjho vnuknutia a môjho zákona. Preto vidíte, že aj medzi novoprichádzajúcimi hľadám svojich 

služobníkov - tých, ktorí musia ísť do iných národov, aby splnili moje poslanie. Stane sa tak po roku 1950, 

pretože moja práca bude celosvetovo uznávaná. 

21 Dnes ste ešte stále zvedavými študentmi, pretože si uvedomujete, že sa ešte nemôžete považovať 

za majstrov, a preto sa ponáhľate počúvať slovo Toho, ktorý vie všetko. 

22 Pripravte svojho ducha, svoje srdce a svoju myseľ a nakoniec sa stanete majstrami a budete sa tešiť 

zo svojich žiakov. 

23 Prijímam vašu modlitbu, v ktorej ma prosíte, aby som vám udelil svoju milosť, aby ste dokázali 

pochopiť moje slovo. 

24 Vidíte, nehovorím k vám vždy v podobenstvách, ale robím to úplne jasne, aby ste mi rozumeli. 

25 Živte a posilňujte svojho ducha v mojom učení, aby sa mohol rozvíjať. 

26 Učenie Majstra začína vždy rovnako, pretože obsahuje tú istú lásku. Začína sa láskou a končí 

milosrdenstvom, dvoma slovami, v ktorých je obsiahnuté celé moje učenie. Práve tieto vysoké pocity 

dodávajú duchu silu, aby dosiahol oblasti svetla a pravdy. 

27 Uvedomte si spôsob, akým vás postupne privádzam k pochopeniu a naplneniu Mojej Vôle - nie 

ako príkaz, lebo Ja ako nekonečná Múdrosť viem, že sa z vás zrodí vôľa poslúchať Môj Zákon, keď vás 

inšpirujem a prebúdzam k láske. Moja láska ťa osvieti a zanechá ťa slobodného. Moja starostlivá láska 

vám len ukazuje cestu k dokonalosti, ktorou by ste sa mali vydať. Cesta, o ktorej vám tak často hovorím, 

vedie za hranice fyzickej smrti, pretože na tento okamih prechodu budete vždy pripravení. Nehovorí vám 

vaša intuícia alebo váš duch, že existuje niečo, čo prežije pozemské telo, a že to niečo je duch? Vždy som 

vás učil tejto ceste a pripravoval som vás na prechod touto križovatkou, aby váš duch, keď prejde z 

pominuteľného života sveta do duchovného domova, kde je večný život, nebol prekvapený ani 

znepokojený tvárou v tvár nekonečnosti. 

28 Vašou úlohou je len naplniť svoj osud tu; potom vám za dobré splnenie vašich úloh a povinností 

sľubujem blaženú existenciu v duchovnom živote. Keď sa tak stane, nebudete sa už viac špiniť v bahne 

neprávostí tohto sveta. Váš duch už nebude zatemnený nízkymi vášňami pozemského tela. 

29 Veru, hovorím vám: Aby ste dosiahli úplnú čistotu, vaša duša sa bude musieť ešte veľmi očistiť, a 

to v tomto svete i v duchovnom. 

30 Tak často, ako to bude pre vás potrebné, sa budete musieť vrátiť na túto planétu, a čím častejšie 

nevyužijete príležitosti, ktoré vám Otec poskytne, tým viac budete odďaľovať svoj konečný vstup do 

pravého života a predlžovať svoj pobyt v slzavom údolí. 

31 Každá duša musí počas každej pozemskej existencie preukázať pokrok a plody svojho vývoja tým, 

že zakaždým urobí pevný krok vpred. 

32 Uvedomte si, že jediné dobro, ktoré prospieva vlastnému blahu, je to, ktoré sa koná z pravej lásky 

a milosrdenstva k druhým, a to nezištne. 



U 159 

102 

33 Keď sa duša stane poslušnou a oddanou Pánovej vôli, robí tak preto, lebo mu dôveruje. Nebráni sa 

opusteniu pozemského tela a návratu do záhrobia, pretože sa nebojí svojho súdu, ani sa nebráni návratu na 

zem, kde naň čakajú nebezpečenstvá a pokušenia, pretože vie, že z tohto očistného tygľa vyjde čistejšie. 

34 Toho, kto zvíťazí nad pokušeniami, ktoré k nemu prichádzajú zvonku i zvnútra, budú ostatní 

nazývať osvieteným a vyvoleným Pánom. Okrem toho bude mať po svojom boku duchovnú bytosť alebo 

anjela svetla, ktorý ho bude strážiť, a spolu budú pracovať, kým sa moja vôľa nesplní. 

35 Preto sa neobávajte, ak vaše oči neuvidia naplnenie týchto proroctiev v tomto živote. Dám vášmu 

duchu nielen vidieť, ale aj žať ovocie, ktoré zasial v minulosti, či už je to krátko alebo dlho. 

36 Prichádza čas sporov, keď ľudia budú predvádzať svoju inteligenciu a výrečnosť, čo ich privedie k 

chválenkárstvu a márnivosti. Opäť sa bude diskutovať o mojom Slove o druhej ére a o rôznych výkladoch, 

ktoré sa mu dávajú. Veru, hovorím vám, že z tohto víchra vyjde svetlo, mnohé závoje sa roztrhnú a 

pokrytectvo bude zničené pravdou. 

37 Mojím božským želaním je, aby ľudia dosiahli zjednotenie svojich myšlienok a duchovných 

foriem uctievania, pretože keď sa tak stane, mám pre nich niečo pripravené. 

38 Študujte moje učenie, osvojte si ho a žite podľa neho, aby ste sa nemuseli báť svetských mudrcov, 

vedcov a zákonníkov. 

39 Modli sa, aby z tvojich úst vychádzala nekonečná múdrosť. 

40 Ľudia, bojíte sa prísť do mojej prítomnosti a nájsť ma ako sudcu? Veru, hovorím vám, že aj ako 

sudca som dokonalý, preto sa nemusíte báť, že by som bol nespravodlivý. 

41 Stačí pripomenúť prípad cudzoložnej ženy, ktorú jej sudcovia už odsúdili. Zostala nedotknutá 

vďaka slovám Krista, toho istého, ktorý k vám v tejto chvíli hovorí. 

42 Nemôžem nad tebou vyniesť rozsudok ťažší, ako je váha tvojich previnení. Preto vám hovorím, že 

sa nemusíte báť mňa, ale seba samých. 

43 Ja jediný poznám závažnosť, veľkosť a význam vašich previnení. Ľudia sú vždy ohromení 

vonkajším vzhľadom, pretože nie sú schopní nazrieť do sŕdc svojich blížnych. Na druhej strane sa 

pozerám do sŕdc a môžem vám povedať, že za mnou prišli ľudia, ktorí sa obviňovali z ťažkých previnení a 

boli plní výčitiek svedomia, pretože ma urazili, ale ja som ich našiel čistých. Naopak, iní prišli a povedali 

mi, že nikdy nikomu neurobili nič zlé, ale ja som vedel, že klamú. Lebo hoci sa ich ruky nepoškvrnili 

krvou blížneho, krv ich obetí, ktorým prikázali vziať život, stekala na ich duše. Sú to tí, ktorí hádžu kameň 

a skrývajú svoju ruku. Keď som vo svojom vyhlásení vyslovil slová "zbabelec", "falošný" alebo "zradca", 

celá ich bytosť sa zachvela a často sa vzdialili od mojej lekcie, pretože cítili, že na nich spočíva pohľad, 

ktorý ich usmerňuje. 

44 Pretože ľudská spravodlivosť je nedokonalá, vaše väznice sú plné obetí a popraviská sú poznačené 

krvou nevinných. Ach, koľko zločincov vidím na svete, ako sa tešia slobode a úcte, a koľkým zvrhlíkom 

ste postavili pomníky na počesť ich pamiatky! 

45 Keby ste mohli vidieť tieto bytosti, keď potom žijú v duchovnom svete a v ich dušiach vychádza 

svetlo! Namiesto nezmyselných a zbytočných poklôn by ste im poslali modlitbu, ktorá by ich potešila v 

ich ťažkom pokání. 

46 Prišiel som, aby som nastolil kráľovstvo pokoja medzi ľuďmi, a hoci to u niektorých vyvolá len 

úsmev, budem v tom pokračovať, kým vám nedokážem silu lásky a spravodlivosti - sily, ktoré nepoznáte, 

pretože ich málo využívate. 

47 Toto kráľovstvo nebudem budovať na troskách ani na mŕtvolách, ale na úrodných poliach, 

zúrodnených skúsenosťami a oplodnených bolesťou. Na ňom bude kvitnúť moje semeno, tam uvidíš žiariť 

moju spravodlivosť. 

48 Ľudia tohto času majú za úlohu obnoviť a očistiť svoje pozemské telá, aby mohli zanechať dobré 

dedičstvo tým, ktorí prídu po nich; pretože duše, ktoré sa musia v tých časoch vteliť, som už pripravil a 

vybral. 

49 Pochopte svoj osud, ľudia. Pochopte toto slovo, aby ste poznali svoju úlohu. Nechcem, aby ste na 

seba brali viac, ako je skutočne vaše, ani aby ste robili menej, ako som vám zveril, lebo potom vaša práca 

nebude trvalá. 
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50 Niektorí z vás mi v srdci hovoria: "Učiteľ, prečo nás niekedy vo svojom slove obviňuješ z pokoja 

ľudstva?" Ale hovorím vám, že v tomto čase to nebudete vy, kto zachráni ľudstvo, pretože je to nadľudské 

dielo. Ale napriek tomu ste začiatkom nového spôsobu života, začiatkom duchovne naladeného ľudstva, a 

tento začiatok všetkými prostriedkami prispeje k spáse a oslobodeniu ľudí a národov. 

51 Musím vám ešte raz povedať, že spoločenstvo viery, ktoré vytvárate okolo mojich prejavov, nie je 

spoločenstvom, ktoré Otec vo svojej láske stavia nad ostatné spoločenstvá na zemi. Pán na ňu uprel svoj 

pohľad len preto, že ju sformoval z duší, ktoré boli na svete vždy, keď prišlo nové božské zjavenie. Sú 

duchovnými deťmi izraelského ľudu, ľudu prorokov, poslov, vidcov a patriarchov. 

52 Kto iný ako oni by ma mohol v tomto čase prijať, pochopiť novú podobu môjho zjavenia a byť 

svedkom naplnenia mojich prísľubov? 

53 Hovorím vám to, pretože len ja vám to môžem odhaliť. Je totiž napísané, že knihu siedmich pečatí 

môže otvoriť iba Baránok. Dávam vám to na vedomie, aby ste pochopili zodpovednosť, ktorú na seba 

opäť beriete voči ostatným národom sveta, pre ktoré máte byť ako zrkadlo odrážajúce môj zákon. 

54 Pre týchto ľudí existoval len jeden Boh a vedia, že Kristus bol "Slovo", prostredníctvom ktorého 

Otec hovoril k ľuďom. Ani Mojžiša, ani Abraháma, ani Šalamúna, ani Eliáša - žiadneho z prorokov 

nepovažovali za božstvo. Na druhej strane, koľko Pánových poslov bolo v iných národoch zbožštených, a 

tak zabudli alebo nepoznali pravého Boha! 

55 Keď hovorím o svojom "ľude Izraela", o "Pánovom ľude", mám na mysli tých, ktorí so sebou na 

zem priniesli duchovné poslanie - tých, ktorí dali poznať môj zákon, ktorí ma ohlasovali, ktorí mi boli 

verní; tých, ktorí ohlasovali existenciu živého Boha, ktorí šírili semeno lásky a ktorí dokázali v Synovi 

rozpoznať prítomnosť a slovo Otca. To sú tí, ktorí tvoria Boží ľud, to je Izrael, silný, verný, múdry Izrael. 

Toto je moja légia vojakov, ktorí sú verní Zákonu a Pravde. 

56 Tí, čo prenasledovali mojich prorokov, čo trhali srdce mojim poslom; tí, čo sa odvrátili od pravého 

Boha, aby sa klaňali modlám; tí, čo ma popierali, vysmievali sa mi a žiadali moju krv a môj život, nepatrili 

k vyvolenému národu, aj keď sa nazývali Izraelitmi kvôli rase; nepatrili k ľudu prorokov, k skupine 

osvietených, k verným vojakom. "Izrael" je totiž duchovné meno, ktoré bolo nezákonne použité na 

zdôraznenie rasy. 

57 Mali by ste tiež vedieť, že každý, kto túži patriť k môjmu ľudu, môže to dosiahnuť svojou láskou, 

milosrdenstvom, horlivosťou a dodržiavaním zákona. 

58 Môj ľud nevlastní žiadne konkrétne krajiny alebo mestá na svete, môj ľud nie je rasou, ale je 

zastúpený vo všetkých rasách, medzi všetkými ľuďmi. Tento zástup ľudí, ktorí tu počúvajú moje slovo a 

prijímajú nové zjavenia, je len časťou môjho ľudu. Ďalšia časť je rozptýlená po zemi a ďalšia, tá najväčšia, 

žije v duchovnom svete. 

59 Toto je môj ľud, ktorý ma pozná a miluje, ktorý ma poslúcha a nasleduje. 

60 Sto štyridsaťštyritisíc vyvolených ide pred ľud ako vodcovia. Niektorí sú v tele a iní v duchu. Po 

nich nasledujú veľké zástupy duchovných bytostí i ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť svetlo, aby sa mohli 

právom nazývať "deťmi izraelského ľudu". 

61 Deti tohto národa vždy dokazovali, že majú moc nad prírodnými silami. Ich putovanie svetom 

zanechalo za sebou stopy veľkých zázrakov, ktoré udivovali vtedajších ľudí. Izrael by mal aj naďalej 

ukazovať svetu túto silu, pretože svedčí o nadradenosti ducha nad hmotou. 

62 Ak vám niektorí z vašich druhov predvedú silu svojich tajných vied, nebojte sa a neľakajte sa, lebo 

som vás naučil väčším zázrakom. Ani vy by ste nemali nikoho zle hodnotiť, pretože každá skupina ľudí 

hľadala pravdu o duchovnom živote podľa svojich schopností a viery. 

63 Hovorím s vami o všetkom, aby ste sa všetko dozvedeli a nič vás neprekvapilo. Podrobne vám 

dávam svoje inštrukcie, aby ste neupadli do oblastí poznania, ktoré nazývate okultizmom, do tajomstiev 

alebo do hlúpych a zbytočných úvah. 

64 Spiritualizácia je jasnosť, jednoduchosť, obrat k láske a boj o dosiahnutie dokonalosti duše. 

65 Keď sa tento ľud rozšíri medzi ľudstvo a bude učiť slovami a skutkami, budú proti nemu bojovať 

cirkvi, sekty a vedy. Niektorí budú útočiť na jednu časť, iní budú bojovať proti určitým myšlienkam. 

Vtedy už bude Boží ľud silný a viera a poznanie budú zrelým ovocím v jeho srdciach. 
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66 Ktorý zo synov tohto ľudu bude medzi tými, ktorí ponesú toto semeno na hranice zeme? Vy to 

neviete, ale ja vám zjavujem toľko, že ste začiatkom sejby v tomto čase. 

67 Učeník Ján vám povedal veľa vecí. Jeho inšpirácie sú svetlom pre vašu cestu, odpoveďou na vaše 

otázky a predmetom vášho štúdia. Vo svojom zjavení videl duchovný boj tejto doby, ktorej bratovražedné 

vojny sú len slabým odrazom veľkého boja, ktorý sa odohráva v duchovnom priestore a (duchovne) na 

tomto svete. 

68 Človek je slepý voči pravde o tom, čo sa deje, a potrebuje toto zjavenie, aby videl príčinu boja a 

chaosu, ktorý vládne vo svete. Potrebuje tiež oduševnenie, aby mal zbrane na svoju obranu uprostred boja. 

69 Blahoslavení, ktorí veria v moje slovo a pripravujú sa, lebo budú spasení. Ale beda tým, ktorí moje 

napomenutia počúvajú ľahostajne, lebo ich zastihne víchor v úplnej bezmocnosti! 

70 Skôr by pominulo nebo a zem, ako by sa moje slovo nenaplnilo. Vidíte, pred mnohými storočiami 

vám bol tento čas oznámený a stal sa skutočnosťou, pretože som ho predpovedal. 

71 Musíte sa modliť, zástupy ľudí, lebo modlitba pripraví cestu pre tých, ktorí sa neskôr vydajú na 

cestu ako rozsievači. Vedzte, že v okamihu vášho rozhovoru so mnou zostupuje moje svetlo z nekonečna 

ako rosa milosti na tých, za ktorých sa modlíte. 

72 Pochopte svoje poslanie, aby každý z vás bol dôstojným dieťaťom Izraela, Božieho ľudu. 

73 Pripravujem vás, aby ste napodobňovali apoštolov, ktorí ma nasledovali v druhej ére a ktorí svojím 

príkladom vytýčili cestu tichosti, poslušnosti a pokory. Budete nositeľmi tejto dobrej zvesti a na každom 

kroku budete počuť hlas svojho svedomia, ktoré vám povie, či svojimi skutkami zanechávate na svojej 

ceste dobrý príklad. Ukázal som vám rozsiahle polia, na ktoré padne moje božské semeno. Moja 

starostlivá láska už všetko pripravuje a pripravuje. 

74 Na každého ducha a každé telo som vylial svetlo svojho Ducha, aby ste ma všetci cítili a videli, 

aby celý svet vydal svedectvo o mojej pravde. 

75 Človek sa prebudil, vycvičil a rozvinul svoju myseľ, ale dary ducha, ktoré sú nevyhnutné pre jeho 

dokonalosť, nechal spať. 

76 Človek zmeškal cestu, pretože vojny, ktoré spôsobil, sú plodom jeho zlej vedy, ktorú nechcel 

očistiť vo svetle svojho svedomia. Keď sa ľudská myseľ bude rozvíjať v jednote so zmyslami osvietenými 

božským svetlom, uvidíte ľudí, ktorí pomocou svojej vedy objavujú a robia zázraky, ak sú inšpirovaní 

láskou k blížnemu. 

77 Iba môj hlas vás môže viesť uprostred toho zmätku pojmov, v ktorom už nikto nevie, čo je pravda, 

ani rozlíšiť dobro od zla či svetlo od tmy. 

78 Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Vaše dedičstvo v tomto čase je rovnaké ako v predchádzajúcich 

časoch, a to prinášať svetlo môjho posolstva národom. 

79 Nielenže vás moje slovo vycvičilo, ale aj skúšky, ktorým ste neustále čelili, boli súčasťou mojej 

božskej lekcie. Niekedy ste dokázali pochopiť a využiť skúšky, inokedy ste zostali otupení a hluchí voči 

hlasu Majstra. 

80 Človek, ktorý od vás odchádza do duchovného domova; niečo, čo vám bolo na zemi vzaté; 

choroba, ktorá vás pripútava na lôžko a očisťuje vás bolesťou - to všetko sú skúšky, ktoré múdro vstupujú 

do vášho života, aby vám pomohli naplniť váš osud, ktorým je vzájomná láska. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 160  
1 Ovocie života, sladké a zdravé ovocie pre ducha je to, čo vám dávam vo svojom Slove. Jedzte a 

cíťte, že ste zhromaždení pri Pánovom stole. Ó, proroci tretej éry! Pripravte sa, aby ste mohli uzrieť to, čo 

je dané uzrieť len označeným. Hoci mnohí z tých, ktorí tvoria tento zástup, necítia Moju prítomnosť vo 

svojich srdciach a mysliach, vy môžete svedčiť o svojich víziách, svedectve plnom svetla a pravdy, a to tak 

obsahom, ako aj formou. Veru, hovorím vám, že kedykoľvek sa niekto z vás vnútorne pripraví, duch 

vstúpi do svetla duchovného života, kde sa nasýti a inšpiruje, aby potom mohol vysvetliť svoju víziu tým, 

ktorí čakajú na jeho svedectvo. 

2 Keď sa tento ľud zduchovnie a naučí sa cítiť Moju prítomnosť, nebude už potrebovať vidiaceho, 

aby mu poskytol dôkaz, že Môj prejav bol pravdivý. Vtedy vám budem môcť povedať: "Blahoslavení sú 

tí, ktorí uverili bez toho, aby videli. 

3 Veľká a vážna je zodpovednosť vidiaceho, pretože od jeho slova často závisí viera mnohých 

slabých sŕdc, ktoré hľadajú dôkazy, aby uverili. 

4 Poslucháč si musí vyvinúť veľkú intuíciu, aby dokázal rozpoznať, či to, čo vidí v duchu, je ovocím 

dobrej prípravy, alebo nie; či o tom, čo videl, má svedčiť svojim bratom a sestrám, alebo to má zamlčať. 

Ale ako málo z tých, ktorí dostali tento dar, ho dokázalo podporovať s láskou, horlivosťou a 

duchovnosťou, ktorú si vyžaduje! 

5 Dar videnia je jedným z najťažších, preto vám hovorím, že pohľad vidiaceho nikdy nemôže 

preniknúť do duchovnej oblasti bez zduchovnenia. 

6 Spiritualizácia znamená povznesenie citov, čistotu života, vieru, lásku, milosrdenstvo, pokoru pred 

Bohom a hlbokú úctu k prijatým darom. Ak sa vám podarí dosiahnuť niektorú z týchto cností, začnete 

svojím duchovným pohľadom prenikať do domu lásky a dokonalosti. Tak isto, keď dosiahnete 

zduchovnenie, môžete už na zemi povedať, že žijete v duchovnom dome, aj keď je to len vo chvíľach 

vašej modlitby. Zároveň dostanete svetlo, ktoré vám odhalí udalosti, ktoré sa odohrávajú v budúcnosti, 

pretože príchod už nie je pre vznášajúceho sa ducha tajomstvom. 

7 Áno, učeníci, len v ľudskom živote človek nevie, čo sa stane v budúcnosti, čo príde zajtra. 

Nepozná svoj osud, nevie, akou cestou sa má vydať a aký bude jeho koniec. 

8 Ľudská bytosť by neuniesla poznanie všetkých skúšok, ktorými musí počas svojej existencie 

prejsť. Preto som vo svojej milosrdnej láske k nemu položil závoj tajomstva medzi jeho prítomnosť a 

budúcnosť, a tak som zabránil jeho intelektu, aby sa pomýlil pri uvažovaní alebo poznávaní všetkého, čo 

ešte musí zažiť a pretrpieť. 

9 Na druhej strane duch, bytosť obdarená mocou a stvorená pre večnosť, má v sebe schopnosť 

poznať svoju budúcnosť, dar rozpoznať svoj osud a silu pochopiť a (aj) prijať všetky skúšky, ktoré ho 

čakajú, pretože vie, že na konci cesty, ktorú prešiel v poslušnosti Zákonu, dosiahne zasľúbenú krajinu, raj 

ducha, čo je stav povznesenia, čistoty a dokonalosti, ktorý nakoniec dosiahne. 

10 Vezmite si ma ako príklad pre svoje oduševnenie, pretože práve preto som sa vtedy stal človekom. 

Každé moje dielo bolo trvalým poučením pre ľudstvo. Ale ak boli moje diela poučením pre ľudstvo, 

musíte ich brať ako príklad aj pre seba, aby ste sa mohli viac rozvíjať a rozvíjať dary ducha a ľudských 

schopností a stále viac sa približovať k príkladu, ktorý som vám dal svojím životom, svojimi dielami a 

slovami. 

11 Pamätajte, že ako človek som vždy vedel, aký je môj osud na tomto svete, že som poznal 

budúcnosť a bol som jej svedkom od detstva. Prostredníctvom Ježiša som svojim učeníkom hovoril o 

všetkom, čo sa stane v posledných dňoch môjho pobytu na zemi, aké bude moje umučenie a obetavá smrť. 

Zjavil som ľudstvu jeho duchovnú budúcnosť, predpovedal som mu jeho boje a skúšky, vopred som 

ohlásil, čo sa bude diať v národoch od toho času až do času, ktorý som nazval svojím novým zjavením, 

ktoré vy nazývate "druhým príchodom". 

12 Oduševnenie Ježišovho tela mu umožnilo poznať svoj osud, pretože mu ho zjavil môj Duch, a 

práve toto oduševnenie mu dalo silu prijať Otcovu vôľu s absolútnou láskou a pokorou. 
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13 Nemôžete dosiahnuť úroveň duchovnosti svojho Majstra, aby ste vedeli, aký osud vás čaká, aká 

budúcnosť vás čaká; ale prostredníctvom vášho vnútorného povznesenia vám umožním vycítiť blízkosť 

nejakej udalosti. 

14 Túto predtuchu, túto duchovnú víziu budúcnosti, toto poznanie svojho osudu dosiahneš len do tej 

miery, do akej sa tvoja bytosť, pozostávajúca z tela a ducha, postupne rozvíja vyššie na ceste oduševnenia, 

ktorou je, opakujem, viera, úprimnosť, láska k životu, láska a ochota pomáhať blížnemu, pokora a láska k 

Pánovi. 

15 Aby som vám pomohol očistiť vašu bytosť, odovzdávam vám svoje myšlienky, ktoré, keď sa stanú 

slovom, prijímate prostredníctvom intelektu mojich nositeľov hlasu a ktoré vám ukazujú cestu k svetlu. 

Žehnám toho, kto verí v túto pravdu, ako aj toho, kto pochybuje, lebo vy všetci ste moji učeníci, moje 

veľmi milované deti. 

16 Moje učenie prostredníctvom tohto ohlasovania zanechá medzi ľuďmi cestu oduševnenia, ktorá 

bude mojim učeníkom pripomínať, že som bol s nimi novým spôsobom, aby som splnil svoj prísľub. 

17 Toto je nový deň, ktorý škovránky privítali svojím trilkovaním, aby ľudstvu oznámili prítomnosť 

Tretieho času. 

18 Moje nové zjavenie bolo ohlásené na čas boja medzi vzostupným úsilím ducha a zhmotnením 

telesnej schránky, na čas vojny medzi pravdou a lžou, na boj medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a 

tieňom. 

19 Zamyslite sa nad tými svojimi blížnymi, ktorí sa nazývajú mocnými. Chcú zvíťaziť v zabíjaní, 

chcú vybudovať svoju novú ríšu na ruinách, troskách a mŕtvolách. 

20 Hovorím vám, že je čas zasiať semená svetla a mieru na polia, ktoré ste svojou láskou urobili 

úrodnými. 

21 Hľadám srdce človeka, aby som ho zachránil z jeho súženia a vyslobodil ho z jeho zmätku. Lebo ja 

zvíťazím tým, že vám dám večný život, aby ste napokon vládli nad živými. 

22 Moje duchovné zástupy sú uprostred boja za spásu svojich bratov a sestier na zemi a veru vám 

hovorím, že sa nevrátia porazení, ale naopak, po príchode budú spievať víťazné piesne. 

23 Prichádzam vás vykúpiť silou myšlienok, bez toho, aby sa moje Slovo muselo stať novým 

človekom, ktorý by prebýval medzi vami. Čo je zvláštne na tom, že sa môj Duch dáva poznať vášmu 

prostredníctvom myšlienok? Čo je zvláštne na pastierovi, ktorý hľadá svoje stratené ovce? 

24 Veru, hovorím vám, ešte skôr, ako ste existovali, som vás miloval a vedel som o vašom osude, 

preto som už myslel na vašu spásu. Preto som chcel žiť ako človek s ľuďmi, lebo som vám chcel svojou 

láskou ukázať cestu k svetlu, ktoré vás jedného dňa privedie do večnosti, do domu môjho Otca. 

25 Skrze Ježiša som zjavil svoju božskú moc na zemi: Vzkriesil som Lazára, obrátil som Magdalénu, 

vrátil som zrak telesne i duchovne slepým, vlial som do sŕdc vieru a nádej, otvoril som novú cestu dušiam, 

ktoré uviazli v stagnácii, a napokon som napojil zem svojou krvou a dal som vám svoje telo ako dôkaz, že 

som bol medzi vami z lásky, aby som sa úplne daroval tým, ktorých veľmi milujem. 

26 Dnes, tak ako vtedy, sa v Duchu dávam ľudstvu, aby som vás zachránil tým, že vás urobím 

užitočnými, lebo semeno, ktoré som vám dal zasiať, je semenom užitočnosti, ktoré spôsobí, že už 

nebudete duchovne neplodní a parazitovať na živote. 

27 Stále váhate, či ísť do práce? Áno, deti moje, ale to, čo sú pre vás roky a storočia, sú pre mňa len 

okamihy. Využívam čas, aby v mysliach, srdciach a dušiach dozrelo ovocie lásky. 

28 Toto je čas, keď božské svetlo naplno zažiari v mojich nasledovníkoch, ktorí odhalia dary Ducha a 

dokážu, že nepotrebujú pozemské dobrá ani svetské vedy, aby konali dobro a zázraky. Budú uzdravovať v 

mojom mene, uzdravovať beznádejne chorých, premieňať vodu na balzam a kriesiť mŕtvych z lôžka. Ich 

modlitba bude mať moc utíšiť búrky, upokojiť prírodné sily a bojovať proti moru a zlým vplyvom. 

29 Posadnutí budú oslobodení od svojich posadnutostí, prenasledovateľov a utláčateľov 

prostredníctvom slova, modlitby a autority mojich nových učeníkov. 

30 Ale veru, hovorím vám: Keď uvidím svoj ľud pripravený, dám mu poznať hodinu, keď sa vydá do 

boja svetla proti tme. A ak sa stretnete s odmietnutím, s pokojom si uvedomte, že to nie je prvýkrát, čo 

človek zavrhol moje semeno. Človek od najstarších čias odrezával vetvy zo "stromu", aby ich presadil 

podľa vlastného uváženia, takže neskôr už nepoznal ich pôvod. Chcem však, aby ste vedeli, že v podstate 
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som tým stromom ja - v mojom diele, ktoré človek nemá nijako ovplyvňovať, ale z ktorého má len 

prijímať úžitok a ktorého semeno má šíriť. 

31 Boj dobra proti zlu neexistuje len vo vašom svete, ale môžete sa s ním stretnúť aj v duchovnom 

svete, kde sa odohrávajú veľké bitky, ktorých vplyv vás zasahuje a odráža sa vo vojnách. Nedovoľte, aby 

duchovný svet, ktorý vás doteraz chránil, nahradili bytosti s malým svetlom poznania. Dávajte pozor na 

svoje kroky a neustále vzývajte pokoj pre tento svet, v ktorom žijete. 

32 Modlite sa a pracujte. Oduševnite sa, aby ste mohli zvíťaziť vo všetkých skúškach. Pamätajte na 

príklady učenia, ktoré vám dal ľud zvaný Izrael, ktorý sa vydal na výzvu svojho Pána. Boli odvedení na 

púšť, aby sa naučili veľkú lekciu. Tam sa učili Zákonu, učili sa komunikovať so svojím Otcom a 

prebúdzali svoje duchovné dary. Naučilo sa dodržiavať božské prikázania, zosúladiť sa so zákonom a žiť 

spolu v harmónii a bratstve. 

33 Táto poslušnosť ho zachránila pred nebezpečnými situáciami a prepadmi. Jej jednota ju posilnila v 

boji proti protivníkom. Jeho poriadok robil jeho prechod púšťou znesiteľným a často aj radostným. Vďaka 

svojej vytrvalosti a viere dosiahla víťazstvo a zažila naplnenie Božieho prísľubu. Keď sa dnešní ľudia 

zamýšľajú nad históriou tohto národa, žasnú nad jeho veľkou vierou a sú prekvapení mnohými zázrakmi, 

ktoré Pán na ich ceste urobil. - Keď počujem, ako sa vám pri pohľade na túto vieru a duchovnosť derú z 

hrude vzdychy, hovorím vám, že je len na človeku, či sa tieto zázraky vrátia. Kedykoľvek ich uvidím 

pripravených, zjavím sa im. 

34 Teraz je úlohou všetkých, ktorí sú už vybavení a prebudení, ohlasovať oslobodenie sveta. 

Pamätajte, že Eliáš, Zasľúbený pre túto dobu, v súčasnosti pripravuje všetko na to, aby vyslobodil národy 

zeme, zotročené materializmom, z moci faraóna, ako to kedysi urobil Mojžiš v Egypte s kmeňmi Izraela. 

35 Povedzte svojim blížnym, že Eliáš sa už dal poznať ľudskej mysli, že jeho prítomnosť bola v 

duchu a že bude naďalej osvetľovať cestu všetkým národom, aby mohli napredovať. 

36 Váš pastier má za úlohu vrátiť všetky stvorenia na ich pravú cestu, či už patrí do duchovnej, 

morálnej alebo materiálnej oblasti. Preto vám hovorím, že národy, ktoré prijmú volanie svojho Pána 

prostredníctvom Eliáša, budú požehnané, lebo zostanú zjednotené zákonom spravodlivosti a lásky, ktorý 

im prinesie pokoj ako ovocie ich porozumenia a bratstva. Takto zjednotení sa dostanú na bojisko, kde 

budú bojovať proti korupcii, materializmu a falošnosti. V tomto boji ľudia tejto doby zažijú nové zázraky 

a pochopia duchovný zmysel života - ten, ktorý hovorí o nesmrteľnosti a pokoji. Prestanú sa navzájom 

zabíjať, pretože si uvedomia, že musia zničiť len svoju nevedomosť, sebectvo a skazené vášne, z ktorých 

pramenia ich pády a útrapy - materiálne aj duchovné. 

37 Odkiaľ pochádza modlárstvo a náboženský fanatizmus, ak nie z neznalosti zákonov, ktorými sa 

riadi duch? Čo je príčinou vojen, ktoré rozsievajú zmätok medzi národmi a ničia ľudí, ak nie nesmierna 

chamtivosť alebo bezuzdná nenávisť? 

38 Pochopte teda, že posledný boj nie je bojom ľudí proti vlastným bratom, ale bojom dobra proti zlu. 

Vkladám svoj meč do pravej ruky človeka, aby porazil sám seba a dosiahol brány zasľúbenej zeme. 

Neočakávajte však, že je to istá vlasť, ktorú dostanete ako dedičstvo, pretože túto novú zasľúbenú zem 

objavíte v hlbokom pokoji svojho ducha. Zažijete premenu svojho doterajšieho neistého, nepriateľského a 

nešťastného sveta na štedro bohatú a milujúcu krajinu. Budete mať existenciu, v ktorej je duchovnosť, 

spravodlivosť a láska. To prinesie ľudským bytostiam pokrok vďaka tomu, že ich bude živiť pravé 

poznanie. Ľudský život bude vznešenejší, a keď sa môj duch prejaví medzi zrelými ľuďmi budúcnosti, 

nastane čas zjavení vo všetkých oblastiach a uvidíte, že sa naplnia znamenia a zázraky, ktoré vám 

prorocky zvestovali predchádzajúce generácie. 

39 Potom, keď svet dosiahne svoje obnovené oslobodenie a vstúpi do tohto spravodlivého a dobrého 

života vedeného Eliášovým svetlom, budete mať tu na zemi odlesk duchovného života, ktorý vás čaká po 

tomto živote, aby ste sa potom večne tešili z pokoja a svetla svojho Otca. - Ale ak sa čudujete, ako sa 

všetky národy spoja do jedného ľudu, ako tie kmene, ktoré tvorili izraelský národ, hovorím vám: Nebuďte 

ustarostení, lebo keď sa všetky národy dostanú na "púšť", návštevy ich spoja, a keď sa to stane, nová 

manna bude padať z neba na všetky srdcia núdznych. 

40 Radujte sa v mojej prítomnosti, milovaný ľud, urobte si v srdci hostinu, jasajte od radosti, lebo ste 

konečne videli príchod Pánovho dňa. Báli ste sa príchodu tohto dňa, pretože ste stále zmýšľali ako starí a 
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boli ste toho názoru, že srdce vášho Otca je pomstychtivé, že prechováva zášť kvôli urážkam, ktorých sa 

mu dostalo, a že preto má pripravený srp, bič a kalich utrpenia, aby sa pomstil tým, ktorí ho toľkokrát 

urazili. Veľké však bolo vaše prekvapenie, keď ste zistili, že v Božom Duchu nemôže byť ani hnev, ani 

zloba, ani odpor, a hoci svet vzlyká a narieka ako nikdy predtým, dôvodom nie je to, že mu Otec dal jesť 

toto ovocie a piť tento kalich, ale že je to úroda, ktorú ľudstvo postupne žne pre svoje skutky. 

41 Je pravda, že všetky katastrofické udalosti, ktoré sa v tomto čase rozpútali, vám boli vopred 

oznámené. Nemyslite si však, že keď vám boli oznámené, že vám ich váš Pán posiela za trest. Naopak, 

vždy som vás varoval pred zlom, pred pokušeniami a pomáhal som vám vymaniť sa z pádov. Okrem toho 

som vám poskytol všetky prostriedky potrebné na to, aby ste sa zachránili. Ale musíte si tiež uvedomiť, že 

ste vždy boli hluchí a neverní Mojim volaniam. 

42 Aj dnes vám hovorím: Využite moje dielo ako archu a vstúpte do nej, aby ste boli v bezpečí pred 

blížiacimi sa búrkami. Ale zažijete, že mnohí nechcú veriť môjmu varovaniu a nepripravujú sa. Ale keď 

potom príde súd a bude ich bičovať, prvé, čo povedia, bude, že som sa im pomstil a potrestal ich. 

43 Počúvajte moje slovo, ľud, a hodujte z jeho dobroty. Otvorte svoje srdcia a pocítite navštívenie 

svojho Otca. Vyznajte sa v duchu predo mnou a pocítite pokoj, ktorý už nikdy nebudete chcieť stratiť. 

44 Ako si ma mohol očakávať, keď si bol plný násilia a môj príchod ti spôsoboval hrôzu namiesto 

nekonečnej radosti? Opakujem vám, že sa ma nemusíte báť, ale prostredníctvom vás samých vás môže 

postihnúť všelijaké zlo. Bojte sa teda odpustenia, ktoré vám hrozí za vaše previnenia. 

45 Som naozaj neúnavne ostražitý, ale spravodlivý, úprimný a nepodplatiteľný. Keďže ste odo mňa 

vyšli čistí, považujem za spravodlivé, aby ste sa vrátili v rovnakom stave. Naučil som vás, že zafarbení ma 

nemôžu dosiahnuť. Najskôr sa musí očistiť, a to sa v súčasnosti deje vo svete. 

46 V Ježišovi svet uvidel svojho Boha, ktorý sa stal človekom. Ľudia od neho dostávali len lekcie 

lásky, učenie o nekonečnej múdrosti, dôkazy o dokonalej spravodlivosti, ale nikdy ani slovo násilia, 

skutok alebo prejav nevôle. Naopak, ako veľmi bol urážaný a vysmievaný. Mal v rukách autoritu a všetku 

moc, akú nemá celý svet, ale bolo potrebné, aby svet poznal svojho Otca v jeho pravej podstate, 

spravodlivosti a milosrdenstve. 

47 V Ježišovi svet videl Otca, ktorý dáva všetko pre svoje deti bez toho, aby za to niečo žiadal pre 

seba - Otca, ktorý s nekonečnou láskou odpúšťa aj tie najťažšie urážky bez toho, aby sa pomstil, a Otca, 

ktorý namiesto toho, aby svojim deťom, ktoré ho urážajú, vzal život, im odpúšťa a svojou krvou im 

ukazuje cestu k duchovnému vykúpeniu. 

48 Ako by bolo možné, aby som v tomto čase, keď sa ľuďom zjavujem v duchu, vymazal z ich sŕdc 

predstavu, ktorú majú o milujúcom a spravodlivom Otcovi a ktorú si o Mne vytvorili počas svojho života 

na zemi? 

49 Musíte sa pripraviť, lebo prinášam spravodlivosť pre všetkých. Pripravte sa, lebo majestát, ktorým 

sa predstavím, nebude vo vašich srdciach vyvolávať strach, ale bude dôvodom na radosť a veselosť. 

50 Bdejte a modlite sa, aby ste boli po mojom boku v blížiacom sa boji. 

51 Pozri, ako moje svetlo rozbíja hmly tvojho sveta. Je pravda, že bojujem proti ľuďom, ale len preto, 

aby som odstránil všetko zlo, ktoré žije v ich srdciach. Do tých, ktorí ma verne nasledujú, vložím svetlo a 

silu svojej lásky a oni potom povedia: "Hľadajme draka, ktorý na nás číha, šelmu, ktorá nás núti hrešiť a 

urážať Pána." Budú ho hľadať na moriach, na púšti, na horách, v lesoch a v neviditeľnom, ale nenájdu ho, 

pretože žije v srdci človeka. Iba tu sa zrodila a tam rástla, až ovládla celú zem. 

52 Keď záblesk môjho meča svetla rozochveje srdce každého človeka, násilie, ktoré vyžaruje zo zla, 

bude čoraz slabšie, až kým nezanikne. Vtedy povieš: "Pane, božskou mocou tvojho milosrdenstva som 

porazil draka, o ktorom som si myslel, že na mňa číha z neviditeľného sveta, a ani som nepomyslel, že ho 

nosím vo svojom srdci." 

53 Keď múdrosť zažiari vo všetkých ľuďoch, kto sa potom odváži premeniť dobro na zlo? Kto sa teda 

vzdá večného pre pominuteľné? Veru, hovorím vám: Nikto, lebo všetci budete silní v božskej múdrosti. 

54 Hriech je len dôsledkom nevedomosti a slabosti. 

55 Preto vás pozývam, aby ste sa zúčastnili na mojom božskom učení, aby ste sa stali skutočnými 

deťmi svetla. 
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56 Pred ľudstvom sa otvoril nový vek. Zatiaľ čo svet spí a nevníma svetlo, ktoré ho osvetľuje, v 

duchovnej sfére vládne radosť a veselosť. Na každého ducha a na každé telo sa v tomto čase vylial môj 

Duch. 

57 Rozptýlené žije nové Abrahámovo potomstvo a musí sa znovu spojiť, aby dostalo svoje nové 

duchovné poučenie. Vojny, ničenie, chaos a smrť nestačili na to, aby ľudstvo pochopilo, že moja 

spravodlivosť zostúpila, aby ich povolala na cestu môjho zákona. Poslovia, ktorých som poslal, spia a vo 

svete hľadajú len pohodlie, blahobyt a pozemské dobrá; ideál duchovnej večnosti im zostal skrytý. Hlas 

svedomia k nim prehovoril, ale jeho volanie zaniklo v materializme mysle a ľudského srdca. Dovolil som, 

aby sa všetka bolesť, horkosť, nenávisť a nemilosrdnosť preliali, ale zároveň som ľuďom pripomenul svoj 

zákon lásky a spravodlivosti a dal som im najavo, že môj príchod bol predpovedaný na čas, ako je tento. 

58 Pre svoj prejav som si vybral bezvýznamný kút zeme. V tomto čase boli vybraní jednoduchí muži 

a ženy, aby mi slúžili ako sprostredkovatelia môjho ohlasovania, ktorí mali to šťastie ako prví počuť moje 

Božské slová v tomto treťom čase. Vďaka duchovnému významu tohto slova a zázrakom, ktoré som robil 

medzi svojimi deťmi, sa tá prvá skupina ľudí nezadržateľne zmenila na dav a neskôr na veľké 

spoločenstvo. 

59 Moje Slovo sa snažilo oslobodiť tieto srdcia od materiálnych pletiek, od sebectva a pokrytectva, 

tiež ich oslobodiť od nerestí a nevedomosti. Toto je jediný kríž, ktorý som im položil na plecia, ale sú to 

len prvé kroky. Týmto ľuďom som povedal, že príde deň, keď budú robiť úžasné skutky svojím 

pohľadom, slovom alebo myšlienkami. Kedy sa tieto udalosti uskutočnia? - Keď medzi vami vládne 

oduševnenie. 

60 Zjednotené myšlienky veľkej skupiny ľudí dokážu zvrhnúť zlé vplyvy a zosadiť modly z 

piedestálu. 

61 Ešte aj dnes sa chvejete pod vplyvom vojny a pred besnením prírodných síl a bojíte sa ľudského 

súdu. Dôvodom je to, že sa cítite malí a neschopní kvôli nedostatočnému rozvoju svojich duchovných 

darov. 

62 Šťastný je ten, kto sa pripravuje, lebo on bude v tejto bitke tým statočným vojakom, ktorý 

nakoniec zvíťazí. Aké sily podľa vás proti sebe bojujú? Vy mi odpovedáte ľudskými úvahami, ale ja vám 

hovorím, že v rozhodujúcej bitke sa stretnú sily dobra a zla. Ktorá z týchto mocností podľa vás zvíťazí? Ty 

mi hovoríš: "Nepochybne sila dobra, Majster." A naozaj, ak sa budete navzájom milovať, dobro vo vás 

zvíťazí nad zlom. 

63 Kedysi som vám ukázal, ako prekonať pokušenia sveta a smrti, aby láska a pravda zvíťazili. Teraz 

chcem, aby ste ma nasledovali, aby ste vyhnali vášne zo svojich sŕdc, aby do vás vstúpil pokoj Božského 

Ducha a aby ste ma pozvali, aby som mal vo vás svoju svätyňu. Ale keď zvíťazíte nad zlom, budete 

prekvapení, pretože pochopíte, že pokušenie ste si vytvorili sami svojimi vášňami, sklonmi, slabosťami a 

hriechmi, a keď ste nad ním zvíťazili, zabili ste v sebe tento dominantný vplyv. 

64 Ľudia, získajte zásluhy, aby ste dosiahli pokoj, ale nežiadajte ma o tento pokoj bez toho, aby ste si 

ho predtým nezaslúžili. Čas pokročil, váš duch vyrástol a teraz musí získať všetko, po čom túži a čo 

potrebuje. Jeho detstvo, ten vek, keď otec musel svojim malým deťom poskytnúť všetko, sa skončilo. 

65 Dokážem ľudstvu, že jeho problémy sa nevyriešia násilím, a kým bude používať ničivé a vražedné 

zbrane, nebude schopné vytvoriť mier medzi ľuďmi, nech sa tieto zbrane zdajú akokoľvek strašné a 

hrozivé. Naopak, v dôsledku toho len vzbudia väčšiu nenávisť a túžbu po pomste. Iba svedomie, rozum a 

city lásky budú môcť byť základom, na ktorom bude spočívať vek mieru. Aby však toto svetlo mohlo v 

ľuďoch zažiariť, musia najprv vyprázdniť kalich utrpenia do poslednej kvapky. 

66 Nebuďte malomyseľní, učeníci, keď počujete zvesti o vojne, keď vidíte, že sa blíži hlad a bieda a 

objavujú sa podivné nákazy. 

67 V hĺbke srdca budete mať istotu, že ľudstvo bude piť kalich utrpenia, keď prídu tieto návštevy. V 

tú hodinu by ste nemali zostať nečinní alebo ľahostajní; naopak, mali by ste sa venovať svojej úlohe 

prinášať svetlo do mysle zmätených a hojivý balzam chorým. 

68 Bdejte a modlite sa, ľudia, aby vplyvy tej sily zla, v ktorej ožívajú ľudské vášne a zmätení 

duchovia páchajú zlo, nezatienili svetlo, ktoré som dal vášmu rozumu. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 161  
1 Som nerozlučný priateľ ľudského srdca. Sprevádzal som vás po celý čas na všetkých cestách. Keď 

ste ma vyhľadali ako poradcu, dostali ste uzdravenie a láskavé rady. Keď ste sa ku mne obrátili po úľavu, 

našli ste ma ako lekára, ktorý posilňuje vášho ducha. V šťastných dňoch som sa podieľal na vašej radosti a 

nevinne som sa usmieval na vaše zdravé radosti, s ktorými sa stretávate na svojej ceste životom. S úctou 

ma vzývajte, keď ste závislí na nerestiach, lebo viete, že tým škodíte svojej duši a spôsobujete degeneráciu 

svojho tela. Nehľadajte ma v tieni alebo v materializme komplikovaného či umelého života. Hľadajte ma 

vo svetle a využívajte svoje schopnosti pre svoje dobro a dobro svojich blížnych. Premieňam vás, aby ste 

sa vrátili do stavu dokonalosti, ktorý bol na začiatku. Chcem, aby ste si toto učenie, ktoré som tak často 

opakoval, zapísali do svojho ducha, pretože čoskoro už nebude počuť Moje Slovo prostredníctvom 

hlasiviek. Nechcem, aby tí, ktorí prijali moje učenie, po tomto čase odo mňa odišli. Buďte pripravení na 

dialóg medzi duchmi a naučte sa prijímať moje pokyny a proroctvá prostredníctvom intuície. V hĺbke 

svojho svedomia počuj môj hlas, ktorý ťa vedie. 

2 Duch je na základe svojej slobodnej vôle pánom, ktorý si vyberá svoju cestu, a mojou vôľou bolo, 

aby využil svoj rozum a silu vôle, aby mi dokázal svoju lásku a uznanie. Zákon je vtlačený do ducha, ale 

telo je slabé. Pripravil som ducha a hmotu, aby vytvorili jeden celok schopný naplniť veľký osud, ktorý 

obsahuje múdrosť a dokonalosť. 

3 Od počiatku vekov existovali dve možné cesty pre túžby duše, tiež dvaja predstavitelia: Ábel a 

Kain. Ábel je prvým príkladom poslušnosti a Kain prvým, ktorý si srdce nakŕmil zlobou a pokušeniami 

sveta. 

4 Moje svetlo osvecuje všetky stvorené veci a každý, kto chce byť spasený, poslúcha Zákon a víťazí 

nad svojou nerestí. Ja ako Otec trpím za toho, kto upadol do pokušenia a zblúdil, ale vy všetci prídete ku 

mne. Nastal čas prebudenia ducha a ja som povolal ľudstvo. Chcem, aby ste dosiahli požehnané mesto, 

ktoré vám bolo zasľúbené od počiatku vekov. 

5 Ukazujem vám svoju cestu a pozývam vás, aby ste ju nasledovali z lásky. Nenútim vás, nie ste 

moji otroci. Všetci v sebe nosíte moje svetlo a môžete si vybrať cestu, ktorá vás poteší. Videl som, že vás 

svet unavil a že sa pripravujete na to, aby ste krok za krokom kráčali do nebeského kráľovstva. Modlite sa 

za ľudí z tej etapy života, v ktorej sa nachádzate, a posielajte im svojimi myšlienkami lúče svetla. Všetko, 

čo urobíte v mojom mene, požehnám. 

6 Kto odhalil tajomstvá tela človeku? Samotné telo. Kto odhalil tajomstvá vedy? Myseľ. Ale 

hovorím vám, že existenciu Boha mu môže zjaviť iba Duch. 

7 Nádherné podobenstvo o raji, o strome poznania dobra a zla, bolo dané prvému z vnuknutia. Bolo 

to hlboké posolstvo pre ľudí všetkých čias a vekových kategórií. Niektorí však pravý význam tohto učenia 

nepochopili a iní ho falšovali. 

8 Z tohto nepochopenia vznikol spor, ktorý rozdelil tých, ktorí študovali božské zjavenia, a tých, 

ktorí sa zaoberali prírodou. Tak sa rozpútal boj medzi tými, ktorí ma hľadajú duchom, a tými, ktorí 

očakávajú všetko materiálne. 

9 Akí hlúpi boli tí, ktorí tvrdili, že veda je v Božích očiach odsúdeniahodná! Nikdy som sa 

nevyhlásil za jej odporcu, pretože ja som začiatok a koniec všetkej vedy. Ale tí, ktorí zo svojej vedy 

vytvorili zákon, boli materialisti. Aby vzdali hold svojej vede, zabudli na Boha, ktorý všetko stvoril svojou 

božskou múdrosťou. 

10 Aký bol skutočný význam toho podobenstva, ktoré som povedal prvému? Jeho význam vysvetľuje 

božský hlas, ktorý sa v človeku prvýkrát ozval prostredníctvom jeho svedomia, aby ho varoval pred 

skúškami, ktoré mu život pripraví. Bol to otcovský hlas, ktorý dieťaťu so všetkou láskou povedal: 

"Pripravte sa, bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Dávajte pozor! Prebuďte svoje zmysly a 

schopnosti, aby ste obstáli v skúške, do ktorej som vás postavil v zápase ducha s telom, v ktorom večné 

hodnoty zvíťazia nad úbohosťou porušiteľného tela. Pozerajte sa na všetko, čo vás obklopuje, ale kráčajte 

opatrne, aby ste nezakopli. Telo, ktoré máte a prostredníctvom ktorého vnímate všetky tieto zázraky a 

slávu stvorenia, je slabé stvorenie, ktoré musíte viesť prostredníctvom ducha. Nedovoľte mu, aby vám 
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vnucovalo svoje pozemské túžby a sklony. Naučte ho, aby pri dodržiavaní môjho zákona používalo len to, 

čo potrebuje. 

11 Kto vám môže poradiť v každom z vašich krokov? Svedomie, to božské svetlo, ktoré som v tebe 

zanechal, aby bolo tvojou lampou a sprievodcom na ceste životom. A ako sa môžete stať pozornými voči 

tomuto hlasu a volaniu? Prostredníctvom modlitby, ktorá je cestou k spojeniu s Otcom. Ak sa takto 

pripravíte, vaša existencia na zemi bude večným rajom! 

12 Ale hovorím vám, že vnuknutie, ktoré som vložil do človeka, nebolo vypočuté, a tak sa v jeho 

živote objavila bolesť. 

13 Mnohí sa dnes vysmievajú z týchto inšpirácií, ktoré ľudia dostali o duchovnom. Ale v tomto čase, 

ktorý je časom svetla, ľudstvo pochopí učenie zjavené v minulých časoch. Ale aby sa dostala tak ďaleko, 

bude musieť ešte ochutnať veľa plodov zo žatvy stromu vedy, ktorý vypestovala. 

14 Áno, keby sa ľudia od prvého okamihu, keď spoznali dobro a zlo, starali o strom vedy s pravou 

láskou, hovorím vám, že ovocie, ktoré by zožali, by bolo úplne iné. Pozrite sa, koľko dobra priniesli 

ľudstvu všetci tí, ktorí tieto plody využívali s ušľachtilými úmyslami. 

15 Koľko času potrebovali ľudia, aby sa presvedčili o svojich chybách, a koľko času ešte uplynie, aby 

napravili zlo, ktoré zasiali. Ja im však budem pomáhať vo všetkom, čo budú potrebovať, aby sa ich duch 

vrátil k svojej pôvodnej čistote. 

16 Prijmem vášho ducha, keď posledné ľudské pokolenie bude žiť na tomto svete ako vo svätyni, keď 

zo svojej existencie urobí skutočný raj, ktorý dosiahne zduchovnením svojho života. 

17 Týka sa to ľudí z iných čias, ale je dobré, aby ste sa nad týmto učením zamysleli, aby ste pripravili 

cestu pre tých, ktorí prídu po vás, a oni pre svojich potomkov, kým nepríde čas, o ktorom som hovoril v 

tejto lekcii. 

18 Môj Duch posiela svoje svetlo a osvetľuje cestu, po ktorej musí tvoj duch prísť ku mne a na ktorej 

je vyrytá Ježišova stopa. Kto postupuje po mojej ceste, má pocit, že získava späť svoje stratené dedičstvo, 

rovnako ako ten, kto z nej odchádza, sa cíti vydedený. 

19 Je čas súdu, ale napriek tomu si neželám, aby sa ľudia podriadili môjmu zákonu zo strachu pred 

mojou spravodlivosťou, ale aby sa podriadili mojej Božskej láske. 

20 Ste stvorením mojej nekonečnej milosti a ja vás dovediem k dokonalosti. Stáročia a celé veky 

budú prechádzať cez tvojho ducha a moje dláto ho neprestane hladiť. Žiadne božské dielo nemôže zostať 

nedokončené. 

21 Človek, využívajúc slobodu svojej vôle, ohýbal svoju cestu vývoja, až zabudol, z koho vyšiel, a 

dospel k tomu, že cnosť, láska, dobro, mier, bratstvo sa zdajú byť jeho prirodzenosti cudzie a sebectvo, 

neresti a hriech považuje za niečo úplne prirodzené a dovolené. 

22 Nová Sodoma je po celej zemi a je potrebné nové očistenie. Dobré semeno sa zachráni a vznikne z 

neho nové ľudstvo. Na úrodné polia zavlažované slzami pokánia padne moje semeno, ktoré vyklíči v 

srdciach budúcich generácií, ktoré ponúknu svojmu Pánovi vyššiu formu uctievania. 

23 Majster sa vás pýta: Pripravil sa tvoj duch na to, aby mohol nadviazať dialóg medzi duchmi, keď 

sa moje slovo skončí? 

24 Vaše deti ma už nebudú počuť prostredníctvom intelektu týchto nositeľov hlasu, ale vy im 

pripravíte cestu, potom urobia krok vpred v oduševnení. 

25 Svetlo, ktoré osvetľuje tento čas, je svetlo šiestej pečate. Hľa, svietnik, ktorý ako zdroj svetla 

nevyčerpateľnej viery osvetľuje všetkých, živých i mŕtvych. 

26 Vedec sa týmto svetlom inšpiruje, filozof ho využíva a každý, kto chce preniknúť do tajomstiev. 

27 Ale čo je to sedem pečatí? Čo je šiesta pečať? Dokážete s istotou odpovedať na túto otázku, ktorú 

vám kladie Majster, a dokázali by ste to presne povedať teológovi a ľudstvu, keby sa vás pýtali rovnakým 

spôsobom? 

28 Krátky je čas, keď budete stále ako malé deti. Potom sa totiž stanete žiakmi a napokon majstrami, 

ktorí budú niesť semeno mojej pravdy na cesty ľudstva. 

29 V ten deň otvorím svoju pokladnicu, odhrniem závoj a odhalím vám tajomstvo, aby ste boli silní 

medzi ľuďmi, aby ste sa stali pánmi. 
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30 Očakával som, že prehĺbením svojho štúdia nakoniec odhalíte obsah tohto tajomstva, ale doteraz 

ste nevyvinuli žiadne osobitné úsilie pri štúdiu mojej práce. 

31 V tomto smere ste sa nesprávali ako vedci, ktorí zasvätili svoj život štúdiu. Nehovorím vám, aby 

ste sa stali vedcami, pretože múdrosť môjho učenia je nad všetky vedy. Hovorím vám len: napodobňujte 

ich vytrvalosť. Starajú sa o strom vedy, ktorého ovocie som vám (všetkým) dal, keď som vám dal strom 

duchovného života, aby ste sa oň starali a požívali jeho ovocie, ktoré živí vášho ducha. 

32 Modlite sa, aby som vás našiel pripravených a hodných, lebo moje slovo bude zapísané pre budúce 

generácie a vy ho budete dosvedčovať svojimi skutkami. 

33 Je to Baránok, ktorý k vám hovorí, ktorý vám zjavuje toto učenie a rozlúšti tieto tajomstvá, pretože 

doteraz bol len on hoden rozlúštiť pečate. Ale obeta Nepoškvrneného Baránka vás všetkých robí hodnými 

tohto svetla a v pravý čas toto poznanie dosiahne všetky končiny zeme. 

34 Hovorím k vám aj ako Stvoriteľ, lebo Otec je v Synovi, ako je Syn v Otcovi a v Duchu Svätom. 

35 Učeníci, zo mňa vyšli tri prirodzenosti bytostí: božská, duchovná a hmotná. Ako Stvoriteľ a 

majiteľ všetkých stvorených vecí k vám môžem hovoriť božským a zároveň zrozumiteľným spôsobom. 

Keďže hmotná príroda vyšla zo mňa, môžem svoj hlas a svoje slovo aj fyzicky počuť, a tak ho urobiť 

zrozumiteľným pre človeka. 

36 Som dokonalá veda, pôvod všetkého, príčina všetkých príčin a svetlo, ktoré všetko osvetľuje. Som 

nad všetkým stvorením, nad všetkým učením. 

37 Aby sa Boh mohol nazývať "Otcom", nechal zo svojho lona vyjsť duchovné bytosti, stvorenia, 

ktoré sa mu podobali svojimi božskými vlastnosťami, a premenil ich na ľudské bytosti, aby mali tri 

prirodzenosti. Najprv im však Otec pripravil domov, zem s jej vnútrom z kameňa a ohňa, so vzduchom, 

vodou, kovmi, plynmi a svetlom. To všetko bolo ako ríša, silná a neotrasiteľná, ktorá mala slúžiť ako 

základ pre domov človeka: kráľovstvo nerastov. 

38 Stvoriteľ chcel tento domov vyzdobiť, a preto nechal zo zeme vyrásť rastliny, stromy s ich kvetmi 

a plodmi, aby v nich človek našiel potravu, tieň, osvieženie, inšpiráciu, balzam a radosť, a to bolo akoby 

nové kráľovstvo: rastlinné kráľovstvo. 

39 Človek nemal byť sám, a preto mu Otec dal nižšie bytosti, divé zvieratá, vtáky a ryby ako 

priateľov a služobníkov. Všetky tvory, ktoré žijú vo vnútri i na povrchu zeme, tie, ktoré sa hojdajú vo 

vetre, a tie, ktoré obývajú vody, aby dieťa našlo v niektorých z nich obživu, v iných priateľstvo a v ďalších 

oporu. Keď bol tento druh stvorený, vznikla na zemi nová ríša: ríša zvierat. 

40 Tieto tri sféry vo svojej harmónii tvorili jeden celok. Svet. Keď sa všetko podobalo veľkej hostine, 

ktorú Pán oživil životom, svetlom a milosťou, poslal človeka, bytosť, ktorá sa podobala svojmu 

Stvoriteľovi a v ktorej sa odrážalo božstvo; do ktorej Boh vložil iskru svojho Ducha, svedomie, aby táto 

takto obdarená bytosť dosiahla dokonalosť duše na ceste jej rozvoja. 

41 Tieto tri sféry, z ktorých sa skladá váš svet, boli vytvorené v siedmich fázach vývoja, ktoré niektorí 

ľudia nazývajú "dni". 

42 Otec s dokonalou trpezlivosťou stvoril všetko potrebné pre cestu a život svojich detí. Takto v 

jednom časovom období stvoril slnko a hviezdy, v inom zem s rastlinami a moriami, v ďalšom zvieratá a 

nakoniec človeka. 

43 Všetko bolo vopred pripravené, usporiadané a naplánované, aby sa človek nestretol so žiadnou 

nedokonalosťou, ale aby zažil zázraky a dokonalosť na každom kroku a aby všade našiel lásku svojho 

Otca a jeho prítomnosť vo všetkom stvorenom. 

44 Keď bolo všetko pripravené, povedal som človeku: "Tu je tvoj domov, tu je tvoje dočasné 

kráľovstvo. Vydaj sa na cestu, napi sa z prameňov, ochutnaj a vychutnaj plody, nauč sa všetko a povstaň, 

aby si bol Pánom nad zemou*, je to tvoje kráľovstvo." - Keď človek otvoril oči svetlu a životu, pocítil 

blaženosť, keď ho pohladili lúče Kráľovej hviezdy, pokochal sa sviežosťou vody a chuťou ovocia, ktoré sa 

mu ponúkalo v ústach. 
* Vo väčšine biblických prekladov sa píše (občas nesprávne pochopené): "Podmaňte si zem." Súčasný preklad 

zodpovedá španielskemu originálu a v nasledujúcich veršoch je jasné, že aj človek sa má osvedčiť ako hodný 

tohto povolania a vysokej zodpovednosti podľa Božích prikázaní a príkladu Ježiša Krista, ktorý je aj naším 
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Pánom. V tejto súvislosti poukazujeme na 162, 5254, kde sa tiež pripomína múdrosť a dokonalosť v dielach nášho 

Otca Stvoriteľa, a tiež 167, 39 objasňuje, že prikázanie lásky sa prirodzene vzťahuje na celé stvorenie. 

45 Viete však, že človek má kvôli svojej slobodnej vôli od začiatku slabosti, vďaka ktorým poznal 

bolesť, prácu, námahu, tmu, pády. 

46 Všetko bolo vopred premyslené a pripravené, aby duch našiel cestu k svojmu rozvoju. Potom mu 

Otec prostredníctvom svedomia zjavil svoj zákon, aby poznal cestu svetla a súladu s božstvom a prírodou. 

Už vtedy intuícia odhalila človeku existenciu jeho vlastného ducha, ktorého svedomie, ktoré je mojím 

vlastným svetlom, ho učilo rozlišovať dobro od zla a vnútorne ho podnecovalo, aby sa vydal správnou 

cestou. Potom Otec pripravil cestu a svätyňu pre ľudského ducha. 

47 Na počiatku stánkov Pán spôsobil, že sa ľudia rozmnožili a zaľudnili zem. Svoju existenciu, svoju 

prítomnosť a svoju spravodlivosť prejavoval tým, že k ľudstvu prehováral prostredníctvom prírodných síl, 

ktoré - niekedy láskavé a niekedy nepriateľské a nemilosrdné - napravovali priestupky alebo odmeňovali 

dobré skutky. 

48 Ale nielenže k vám odo mňa prehovoril hlas živlov, poslal som na svet aj ľudí, ktorí radili cnosti, 

udržiavali ducha ľudí v bdelosti a učili ich o existencii Božskej bytosti, ktorej majú slúžiť a uctievať ju. 

49 Toto bol prvý čas, prvé duchovné kráľovstvo, v ktorom Otec vládol v srdci človeka, ktorý žil plný 

milostí v dome, ktorý bol stvorený pre jeho ducha. 

50 Ale tento domov, ktorý Pán začal budovať v srdci svojich detí, musel vychovávať aj v troch 

vekových obdobiach alebo kráľovstvách. 

51 Druhý čas alebo druhé kráľovstvo ustanovil Otec, keď sa jeho Slovo stalo človekom v Ježišovi a 

žilo medzi ľuďmi; a tretí čas, ktorým sa toto dielo duchovného zdokonaľovania zavŕši, otvoril svojím 

príchodom ako Duch Svätý v tomto čase, ktorý predstavuje tretie kráľovstvo. 

52 V prvom sa Boží Duch zjavil ako spravodlivosť, v druhom ako láska, a aby toto dielo vyvrcholilo 

v treťom čase, ukázal sa ako svetlo múdrosti a zjavenia. 

53 Pozrite sa na tri kráľovstvá, ktoré tvoria jedno, na tri vekové obdobia, v ktorých sa uskutočňuje 

dielo duchovnej dokonalosti, na tri epochy, ktoré obsahovali tajomstvo, ktoré vám dnes zjavil Majster. 

Uvedomte si však, že tieto tri ríše vznikli v siedmich etapách, ktorých obraz máte vo stvorení hmotnej 

prírody - sedem etáp, z ktorých posledná je dokonalým domovom ducha. 

54 Prvé z týchto duchovných štádií vývoja vo svete predstavuje Ábel, prvý Otcov služobník, ktorý 

priniesol Bohu svoju spaľovanú obetu. Je symbolom obety. Vzbĺkol v ňom odpor. 

55 Druhý stupeň predstavuje Noeho. Je symbolom viery. Z božského vnuknutia postavil archu a 

zaviedol do nej ľudí, aby ich zachránil. Dav sa proti nemu postavil so svojimi pochybnosťami, 

posmechom a pohanským duchom. Noe však zanechal svoje semeno viery. 

56 Tretie obdobie symbolizuje Jakub. Je stelesnením sily, je Izrael, ten silný. Duchovne videl nebeský 

rebrík, po ktorom všetci vystúpite, aby ste sedeli po pravici Stvoriteľa. Proti nemu povstal Pánov anjel, 

aby vyskúšal jeho silu a vytrvalosť. 

57 Štvrtý je symbolizovaný Mojžišom, ktorý stelesňuje zákon. Poukazuje na tabuľky, na ktorých je to 

napísané pre ľudí všetkých čias. Bol to on, kto svojou nesmiernou vierou oslobodil ľud, aby ho priviedol 

na cestu spásy do zasľúbenej zeme. Je symbolom zákona. 

58 Piate obdobie predstavuje Ježiš, božské Slovo, nepoškvrnený Baránok, ktorý k vám vždy hovoril a 

bude hovoriť. Je láskou, kvôli ktorej sa stal človekom, aby žil v ľudskom svete. Vytrpel bolesť, ukázal 

ľudstvu cestu obety, lásky a milosrdenstva, ktorou dosiahne vykúpenie zo všetkých hriechov. Prišiel ako 

Majster, aby nás naučil, ako vyrastať v skromných podmienkach, a predsa žiť v láske, ísť až k 

sebaobetovaniu a zomrieť s láskou, odpustením a požehnaním. Stelesňuje piate štádium a jeho symbolom 

je láska. 

59 Šieste obdobie predstavuje Eliáš. Je symbolom Ducha Svätého. Prichádza na svojom ohnivom 

voze a prináša svetlo všetkým národom a všetkým svetom, ktoré sú vám neznáme, ale mne známe, pretože 

ja som Otec všetkých svetov a všetkých stvorení. Toto je etapa, v ktorej práve žijete - etapa Eliáša. Je to 

jeho svetlo, ktoré vás osvecuje. On je predstaviteľom tých učení, ktoré boli skryté a ktoré sa v tomto čase 

zjavujú človeku. 
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60 Siedme obdobie stelesňuje sám Otec. On je cieľom, vrcholom vývoja. V ňom je čas milosti, 

siedma pečať. 

61 Tým je záhada siedmich pečatí vyriešená. Preto vám hovorím, že táto éra obsahuje šiestu pečať. 

Lebo päť z nich už prešlo, šiesta je už vyriešená a siedma stále zostáva uzavretá, jej obsah ešte neprišiel, 

ešte stále trvá, kým k vám táto etapa príde. Keď príde, zavládne milosť, dokonalosť a pokoj. Ale aby ho 

dosiahol - koľko sĺz bude musieť človek ešte vyliať, aby očistil svoju dušu. 

62 Keď sa očistenie skončí, pokušenie bude obmedzené. Vojny medzi ľuďmi sa skončia a už nebude 

žiaden rozvrat ani korupcia. Potom nastane kráľovstvo pokoja a milosti, ľudstvo dosiahne veľký duchovný 

pokrok a jeho spojenie s Duchom Otca bude priame. 

63 Tak ako som vám zjavil, že človek je podobný svojmu Stvoriteľovi, teraz vám hovorím, že táto 

hmotná ríša, ktorú som stvoril s milosťou a dokonalosťou, je otvorenou knihou, ktorá vám vždy hovorila o 

troch kráľovstvách, troch časoch a dokonalosti Otcovej moci. Aj stvorenie bolo stvorené tak, aby sedem 

fáz jeho vzniku bolo vzorom pre sedem pečatí, tej veľkej knihy života, ktorej závoj, ktorý zakrýval jej 

tajomstvo, som odstránil svetlom svojho Slova. 

64 Dovoľte svetlu šiestej pečate, aby vás osvietilo. 

65 Len ja budem môcť povedať, kedy sa skončí šiesta etapa a začne siedma. Žijete v šiestej etape, v 

čase Eliáša, v tretej ére. Napriek tomu, že ste úplne obklopení svetlom môjho Ducha, ktorý prúdi z môjho 

Slova, ešte ste sa neoslobodili od hriechu a nedosiahli ste dokonalosť tým, že ste sa duchom spojili s 

mojím Božstvom. Ale vaše deti, budúce generácie, dosiahnu túto čistotu a budú mojimi učeníkmi, ktorí 

duchovne komunikujú so svojím Majstrom, pravými prorokmi na ceste sveta. Budú žiť v mieri a harmónii 

so všetkými zákonmi a nakoniec vytvoria skutočný domov ľudského ducha na zemi. 

66 Veru, hovorím vám: Kým sa tieto proroctvá nenaplnia, uplynie mnoho slncí, veľa vody spadne z 

neba, uplynie mnoho rokov a ľudia na ne zabudnú, a tiež mnoho pokolení. Nakoniec však príde čas, keď 

Otec zavŕši svoje dielo na tejto planéte. 

67 Vezmite si so sebou toto jednoduché učenie, jasné ako denné svetlo a priezračné ako voda, aby ste 

v tichu svojej komnaty, v nočných hodinách rozjímania, mohli pochopiť a premýšľať o tom, čo som vám 

zjavil, a aby ste sa mohli osviežiť jeho dokonalosťou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 162  
1 Neuplynie deň, aby sa ľudstvo nezachvelo pred nejakou návštevou alebo aby sa nečudovalo 

udalosti, ktorú považuje za výnimočnú, a pritom nepochopilo dobu, v ktorej žije, ani význam každej z 

týchto skúšok. S akou jasnosťou vám starovekí proroci Joel, Daniel a apoštol Ján oznámili, čo sa stane v 

týchto časoch. Ale ako ľahostajní boli ľudia tohto veku k volaniu svojho Pána! Keď občas prelomia svoju 

ľahostajnosť a materializmus, je to len preto, aby si položili otázku: "Čo sa to tu deje, kde je všetko 

súženie, vojna, bolesť, opustenosť a smrť?" Ale oni sa nepozerajú, nemodlia sa a nepremýšľajú o tom, čo 

im bolo zjavené, pretože doteraz sa zaujímali len o falošné uspokojenie, ktoré im poskytuje svet. 

2 Čím viac sa ľudia cítia utláčaní, čím viac ich ohrozujú katastrofy, ktoré sami rozpútali, tým viac si 

myslia, že im stačia ich vlastné sily, namiesto toho, aby hľadali útočisko u mňa, prosili ma o milosť a 

žiadali ma o pomoc. Nechávajú sa unášať svojimi nízkymi vášňami a svoju nenávisť a túžbu po moci 

premieňajú na zbrane, ktorými chcú bojovať a brániť sa. Ale kedy ste sa dozvedeli, že proti zlu sa dá 

bojovať zlom? 

3 Dovolím ľuďom, aby pokračovali vo svojej arogancii a chválili sa svojím materializmom, aby ešte 

chvíľu pokračovali v nedostatku lásky, aby videli, kam ich zavedú ich vášne. Zatiaľ sa budem cítiť v srdci 

každého, kto je pripravený a kto ma očakáva. 

4 Vylial som svojho Ducha na každého ducha a na každé telo, aby muži a ženy prorokovali podľa 

proroctva. Hovorím k vám prostredníctvom snov a duchovných vízií a dávam ľudstvu znamenia 

prostredníctvom prírodných síl, aby sa medzi ľuďmi objavil silný, veľký národ - taký veľký, aký ešte 

nepoznali. Tento ľud zničí zlo, ktoré nájde na svojej ceste, a nebude nepriateľa, ktorého by neporazil, ani 

múru, ktorý by nebol schopný prekonať. Tí, ktorí mu patria, budú všade napredovať, jeho výzvy bude 

počuť celé ľudstvo, jeho slovo ukončí každé zlé konanie a podarí sa mu, aby všetci ľudia spoznali pravdu. 

Doktríny, náboženstvá, ideológie a vedy, ktoré zakrývajú pravdu, sa budú pred jeho krokom triasť. 

5 Vy, ktorí počúvate toto slovo, ďakujte Pánovi, svojmu Otcovi, že vám bolo dopriate zažiť 

naplnenie môjho prísľubu, ktorý som vám dal prostredníctvom dávnych prorokov, tých, ktorí vám už 

predpovedali moje ohlasovanie, keď vám jeden z nich oznámil, že "môj Duch bude vyliaty na každé telo". 

6 Dávajte pozor a buďte silní, aby ste sa stali súčasťou tohto ľudu statočných vojakov, ktorých 

čoskoro vzbudím. Nemyslite si - a už som vám to povedal pri mnohých príležitostiach - že k tomuto ľudu 

patríte len vy. Lebo nielen tí, ktorí ma počuli v tejto forme ohlasovania, budú obdarení poznaním môjho 

učenia. Pamätajte, že moje semeno je rozptýlené po celej zemi. 

7 Títo proroci v minulých časoch nedostali žiadnu pozemskú autoritu ani splnomocnenie, neboli 

nútení podriadiť sa žiadnej autorite a sústredili sa len na plnenie pokynov svojho Pána, ktorý vložil svoje 

slovo na ústa tých, ktorých si vybral. 

8 Boli plní viery a odvahy a nič ich neodradilo od úlohy učiť ľud môjmu zákonu a odradiť ho od 

náboženského fanatizmu tým, že ho upozornili na ľahostajnosť a omyly kňazov. 

9 Ak sa trochu zamyslíte a preštudujete si Sväté písmo, zistíte, že všetci proroci vyjadrovali jedinú 

podstatu, ktorú svojimi slovami odovzdávali ľuďom. Dávali ľuďom napomenutia, zjavenia a posolstvá bez 

chýb zhmotneného uctievania, ktoré ľudia v tých časoch praktizovali. Učili dodržiavať Zákon a Božie 

slovo a pomáhali ľuďom komunikovať s ich nebeským Otcom. 

10 Ľudia, či nenachádzate veľkú podobnosť medzi týmito prorokmi a týmito nositeľmi hlasu, 

prostredníctvom ktorých k vám v tomto čase hovorím? Na pery týchto posledných vkladám aj podstatu 

svojho zákona; cez ich slová sa k vám dostáva moja inšpirácia a vyžaruje z nich poučenie, ktoré 

poslucháčov vyzýva, aby čo najhlasnejšie hľadali svojho Pána. Hovoria bez obáv, že medzi mnohými, 

ktorí ich počúvajú, sú aj skauti alebo fanatici. Oddane plnia svoju úlohu v službe Otcovi, aby skrze nich 

mohol prehovoriť k ľudstvu a dať mu tieto učenia, ktoré človeku otvoria nové cesty svetla. 

11 Ľudia, medzi týmito prorokmi a nositeľmi hlasu je nielen veľká podobnosť, ale je medzi nimi aj 

dokonalý vzťah. Tí to predpovedali a to, čo predpovedali už dávno, títo služobníci teraz zažívajú. 

12 Nemyslite si, že v tých časoch všetci ľudia verili tomu, čo hlásali ich proroci. Nie, často museli 

znášať posmech svojich blížnych, hrozby kňazov a prenasledovanie mocných. Bolo potrebné, aby sa 

proroctvá ohlasujúce Boží súd nad ľuďmi naplnili, aby všetci uverili v pravdu, ktorú hlásali Pánovi 
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služobníci. Ich vyhlásenia sa často naplnili až vtedy, keď už neboli na tomto svete. Aj počas tohto obdobia 

zažili tieto moje deti posmech, ohováranie, ľahostajnosť tých, ktorí ich počúvali. Ale moje slovo bude 

známe aj mimo týchto miest zhromaždenia, aj keď sa mu budú vysmievať a budú ho odmietať. To, čo som 

vám oznámil, sa tiež stane skutočnosťou a vtedy ľudia upriamia svoju pozornosť na to, čo predtým 

vnímali s opovrhnutím alebo ľahostajnosťou. 

13 Tak ako sa ten ľud vtedy naplnil vierou v neviditeľného Boha, ktorý je všetka moc a 

spravodlivosť, len čo uveril tomu, čo predpovedali jeho proroci, tak aj tento ľud, ktorý teraz dostal toto 

zjavenie, bude naplnený neochvejnou vierou, ktorú posilní zjavenie, ktoré dostal od svojho Pána. Táto 

viera je absolútne nevyhnutná, aby svedectvo, ktoré vychádza z vašich úst, bolo plné presvedčenia. Už 

som vám však povedal, že ak neviete, ako o Mne svedčiť, urobím to, keď príde čas, lebo nenechám svoje 

sľuby nesplnené. 

14 Koľkokrát v dejinách Božieho ľudu sa ľudia svojou neposlušnosťou vzopreli mojej vôli, ale 

napriek ich úchylkám sa moje slovo splnilo. To isté sa stane aj v tomto čase. Nie všetci budú poslúchať 

moje pokyny. Kým niektorí si moje príkazy vyložia správne, iní sa v snahe zosúladiť hlasnejšie a 

pravdivejšie s nižším a telesným pokúsia vzoprieť mojej vôli, pričom nepochopia, že Božia vôľa, ktorá je 

mocou a nekonečnou spravodlivosťou, súdi všetky nečestné činy tých, ktorí znesvätili moje slovo. 

15 Hovorím vám to preto, lebo viem, že medzi vami nastane zmätok, ktorý predpovedám už teraz. Ja 

však zachovám knihu, v ktorej bolo napísané Moje slovo, aby sa neskôr dostala do celého sveta a 

dosvedčila, čo vám Majster povedal pri svojom novom zjavení. 

16 Počúvajte ma prostredníctvom mojich nových prorokov, ktorých nazývate nositeľmi hlasu, a 

správne vykladajte moje slovo, aby ste potom mohli splniť úlohy, ktoré som vám dal. 

17 Zatiaľ čo ľudia vo mne chceli spoznať neprístupného, vzdialeného Boha, ja som sa rozhodol 

dokázať im, že som im bližšie ako riasy ich očiam. 

18 Modlia sa mechanicky, a ak sa im hneď nesplní všetko, o čo naliehavo prosili, znechutene kričia: 

"Boh nás nevyslyšal." 

19 Keby sa vedeli modliť, keby spojili srdce a myseľ s dušou, počuli by v duchu božský hlas Pána a 

cítili by, že jeho prítomnosť je im veľmi blízka. Ako však pocítia moju prítomnosť, ak ma požiadajú o 

pomoc prostredníctvom externalizovaných kultov? Ako majú dosiahnuť, aby sa ich duša stala citlivou, 

keď sami uctievajú svojho Pána v obrazoch, ktoré vytvorili ich ruky? 

20 Chcem, aby ste pochopili, že som vám veľmi blízko, že sa so mnou môžete ľahko spojiť, cítiť ma a 

prijímať moje inšpirácie. 

21 Ak sa pozorne pozriete na zjavenia a učenia, ktoré som vám dal v priebehu vekov, objavíte len 

jednu cestu, ktorá vás môže priviesť k cieľu oduševnenia. Pamätajte, že som to Ja, kto vás naučil 

dokonalým a úspešným spôsobom a prostriedkom, ako prísť ku Mne. Nechápem, prečo sa nechávate 

zviesť falošnými učeniami, ktoré len podporujú váš fanatizmus a prehlbujú vašu nevedomosť. 

22 Keď bol zákon daný svetu, povedal som vám: "Nebudete mať okrem mňa cudzie bohy." 

23 Keď sa v druhej epoche istá žena spýtala Ježiša, či je Jeruzalem miestom, kde sa má klaňať Bohu, 

Majster jej odpovedal: "Prichádza čas, keď ani Jeruzalem, ani žiadne iné miesto nebude tým pravým 

miestom na uctievanie Boha, lebo on sa bude uctievať v duchu a v pravde", teda z ducha do ducha. 

24 Keď ma učeníci požiadali, aby som ich naučil modliť sa, dal som im za príklad modlitbu, ktorú 

nazývate Otče náš, a tým som im vysvetlil, že pravá a dokonalá modlitba je tá, ktorá podobne ako Ježišova 

spontánne vychádza zo srdca a siaha k Otcovi. Mala by obsahovať poslušnosť, pokoru, vyznanie viny, 

vďačnosť, vieru, nádej a adoráciu. 

25 Koľko lekcií duchovnosti vám Otec dal prostredníctvom všetkých týchto posolstiev a ako veľmi 

boli Jeho zákon a učenie na zemi prekrútené! Toto zhmotňovanie, neustále znesväcovanie a deformovanie 

toho, čo som vám nahlas odovzdal, sú príčinou chaosu, ktorým ľudstvo v súčasnosti trpí - tak v duchovnej, 

ako aj v materiálnej oblasti, v týchto dvoch formách života, ktoré boli v človeku vždy spojené. Nebolo by 

totiž možné dotknúť sa jedného z nich bez toho, aby sa to dotklo aj druhého. 

26 Prekvapuje vás, že ma v týchto časoch mnohí ľudia opustili a že iné národy odmietli moje učenie? 

Ste znepokojení, keď vidíte, že sa medzi ľuďmi šíria materialistické učenia? Každý z vás počúvajte hlas 
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svojho svedomia a spýtajte sa sami seba, či ste svojím životom vydali pravdivé svedectvo o učení 

obsiahnutom v mojom slove. 

27 O závažných priestupkoch a previneniach spáchaných proti môjmu zákonu príde môj súd. Nebude 

existovať jediný priestupok, ktorý by dokonalý Majster nenapravil. Nesmiete sa nechať zmiasť. Opravujte 

svoje chyby a nesúďte. Pochopte, že ja vás nikdy netrestám - trestáte sa sami. 

28 V tom, kto zhrešil z nevedomosti, vzbudím svetlo a toho, kto zhrešil vedome, pohnem k pokániu, 

aby obaja plní dôvery v moje odpustenie začali odčiniť priestupok, ktorého sa dopustili. Toto je jediný 

spôsob, ako sa ku mne dostať. 

29 Zamyslite sa nad tým všetkým, vy duchovní, ktorí vediete ľudí po rôznych náboženských cestách. 

Modlite sa a priveďte svoje k oduševneniu. Teraz je čas, aby ste sa kajali zo svojich chýb a začali bojovať 

proti ľudskému materializmu, ktorý je pre dušu smrťou a temnotou. Preto používajte moju pravdu, berte 

moje slovo ako zbraň a žite podľa môjho učenia. 

30 Neuprednostňujem jednu alebo druhú náboženskú komunitu. Nie ja, ale vy rozhodnete, či ste na 

mojej strane. Ak tak urobíte, dosiahnete aj to, že sa všetci duchovne zjednotíte. 

31 Z malých detí ste sa stali učeníkmi, ale vidím, že duchovne nepostupujete, a tak nepomáhate 

svojim blížnym. Áno, ľudia, svojím nedostatočným pokrokom v Mojom učení brzdíte pokrok 

novoprichádzajúcich zástupov. Vytvorili ste bariéru, ktorá veľmi sťažuje niektorému z vašich bratov a 

sestier postúpiť o krok ďalej, než ste sa dostali vy. 

32 Tak ako vám pri tomto prejave dávam do pozornosti aj poslednú lekciu, ktorá je pre vás ešte 

zrozumiteľná, musíte moje učenie uplatňovať v praxi až do poslednej. 

33 Ak ešte nie ste pripravení, je to preto, že ma síce počujete, ale ešte ste ma naozaj nepochopili. Ak 

ste nepochopili moje slovo, je to preto, že ste o ňom nerozmýšľali. Ak ste do dnešného dňa nevykonávali 

pravú činnosť lásky, je to preto, že ste nedovolili, aby vás moje slovo lásky prebudilo k súcitu; a ak 

nedostávate viac, ako ste dostávali do dnešného dňa, je to len preto, že vaše zásluhy boli skromné. 

34 Zástupy, ktoré prichádzajú počúvať moje slovo, by boli väčšie, keby vo vás mohli vidieť dôstojné 

príklady učeníctva, pretože vaše skutky by potom boli dôkazom úcty, viery, poslušnosti voči môjmu dielu 

a nasledovania môjho učenia. 

35 Učil som vás modliť sa, aby ste sa prostredníctvom modlitby priblížili nielen k Otcovi, ale aj k 

potrebným blížnym a priniesli im svoje posolstvo pokoja. Ale keď sa ťa spýtam, čo cítil tvoj duch, keď sa 

modlil za národy, za vdovy, za siroty, za hladných po chlebe, za väzňov a chorých, môžeš mi len povedať: 

"Pane, ty si jediný, kto môže robiť dobro núdznym. Sme takí nezrelí a nevedomí, že nedokážeme súcitiť s 

bolesťou našich blížnych, ani z odstupu pochopiť, čo sa im deje. Spokojne Ťa prosíme, aby si na nich 

vylial dobrodenia svojej nekonečnej lásky. Tvárou v tvár takýmto veľkým potrebám ducha totiž musíme 

priznať, že nie sme ani začiatočníci. Len Ty nám môžeš povedať, čo náš duch počas svojej modlitby 

vykonal." 

36 Aspoň v tejto chvíli ste úprimní a priznávate svoju nevedomosť a nezrelosť. Preto vás požehnávam 

a ešte viac objasňujem svoje učenie, aby ho pochopil aj ten najnevedomejší človek. 

37 Viete, že duchovné bytosti pristupujú k ľuďom a od ich postoja závisí aj ich vplyv na ľudí. Mali by 

ste vedieť, že keď sa modlíte za ktoréhokoľvek blížneho, váš duch sa odpája od vášho tela, aby sa priblížil 

k tomu, za koho sa modlí. Z toho vyvodzujte záver, že podľa vašej prípravy a stupňa čistoty a 

duchovnosti, ktorý ste dosiahli vo svojom živote, bude aj duchovný vplyv, ktorý budete mať na tých, za 

ktorých sa modlíte. 

38 Nebojte sa, keď vám poviem, že ste neustále obklopení neviditeľnými bytosťami. Mnohé z nich 

potrebujú vašu pomoc. Venujte im svoje myšlienky, slová a skutky lásky, aby našli cestu k poslušnosti a 

videli svetlo. 

39 Zbrane, ktoré vám dávam, nie sú tie, ktoré okrádajú o život; nikoho neoslepujú, neprelievajú krv 

ani nespôsobujú bolesť; nezanechávajú vdovy a siroty, ani domy, ktoré upadli do biedy. Zbrane, ktoré som 

vám zanechal, sú láska, milosrdenstvo a odpustenie, aby ste s ich pomocou mohli bojovať a premeniť zlé 

vplyvy na vibrácie svetla. 

40 Vo svojich modlitbách vždy venujte myšlienku aj tým bytostiam, ktoré - bez toho, aby ich videli 

oči tela - ronia slzy vo vašej blízkosti. Nesnažte sa ich však osloviť alebo prinútiť, aby sa prejavili inak 
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ako prostredníctvom myšlienok. Pochopte, že zbrane, ktoré som vám dal, sú zbrane lásky, povznesenia a 

pokoja. 

41 Aby ste sa stali majstrami v tomto mojom učení, je absolútne nevyhnutné, aby ste moje učenie 

dôkladne študovali. Tiež vám hovorím, že sú duchovia plní svetla a múdrosti, ktorých som ustanovil za 

ochrancov. Je ich nekonečne veľa a neúnavne pracujú na diele Otca, ktorý všetko stvoril. Verte, že nie ste 

sami ani odkázaní na vlastné sily, ale že vás obklopujú bytosti, ktoré nad vami pokorne a bez pýchy bdejú 

a spolupracujú s vami, aby ste mohli duchovne stúpať. 

42 Boží zákon je obsiahnutý v dvoch prikázaniach: Milovať Boha, ktorý je vaším Otcom, a v ňom 

milovať svojich blížnych. To robia tie bytosti, ktoré ľudstvo nazýva anjelmi strážnymi, ochrancami, 

duchmi svetla, vyššími bytosťami. 

43 Napodobňujte ich, pomáhajte im v ich poslaní, potom vznikne veľká duchovná harmónia, ktorá 

bude existovať medzi všetkými deťmi môjho Božstva. Z tejto harmónie bude prameniť pokoj, najvyššia 

odmena duše vo večnosti. 

44 Povedal som vám, že váš hmotný život je obmedzený, a pripomínam vám to, aby každý vedel, či 

splnil úlohu, ktorú mu určil Otec. Ak ste na to zabudli, pripomínam vám to, aby ste si plnili svoje 

povinnosti ako dobrí učeníci. 

45 Vaša existencia na zemi je krátka. Len čo si to uvedomíte, požiadate ma o ďalší čas a poviete mi: 

"Pane, daj mi čas, aby som mohol splniť svoju úlohu." Hovorím vám len toto: Slnko nevychádza ani 

nezapadá ani o chvíľu skôr, ani neskôr, než určil Stvoriteľ. Všetko sa riadi neomylným zákonom. Preto 

nebudete žiť na zemi ani o sekundu dlhšie, ako je vám určené. Preto vám moje slovo znie ako hodiny 

večnosti, ktoré vám radia, aby ste využívali čas. 

46 Kým sa pre tvoju dušu blíži svetlý deň večnosti, pre tvoje telo sa blíži noc. Pochopte to a 

nehovorte, že plníte môj zákon len preto, že počúvate moje slovo. Nesnažte sa ho "naplniť" podľa svojho 

spôsobu myslenia, ale vychádzajte z môjho Božského učenia. 

47 Uvažuj: Keď sa raz dostaneš do duchovného bytia, keď si splníš svoje povinnosti a úlohy v tomto 

živote, dovolím ti ovplyvňovať vedomie pozemského ľudstva, inšpirovať ho a osvietiť, a tak mu pomáhať 

na ceste rozvoja. 

48 Vaša úloha je delikátna; aby ste ju splnili, musíte sa ukázať pokorní, ako vás to učil Ježiš, s 

tichosťou a činnou láskou, s akou on plnil svoje poslanie. 

49 Musíte sa zriecť rúcha nadradenosti a spoločenskej prestíže, ktoré obsahujú len márnivosť. Musíte 

sa oslobodiť od sebectva a zostúpiť k otrhaným a malomocným, aby ste ich potešili v ich utrpení. Takto 

budete mojimi učeníkmi, lebo budete nasledovať príklad, ktorý som vám dal. 

50 Moje milosrdenstvo vás obdarilo a vy musíte konať rovnako veľké dobré skutky. 

51 Keď je vaša myseľ čistá v modlitbe a odvráti sa od všetkých hmotných vplyvov, splním vám to, o 

čo prosíte pre svojich blížnych. Potom s úžasom uvidíte, ako hojná útecha vychádza z vašich úst pre tých, 

ktorí trpia. Vaše úsilie bude plodné a požehnané, pretože praktizujete Moje učenie lásky. 

52 Teraz vám hovorím, aby ste boli milosrdní nielen k blížnemu, ale aj k ostatným formám života a 

druhom, lebo všetci sú Pánove stvorenia. Všetko je dokonalým dielom Otca, v ktorom sa zjavuje jeho 

múdrosť. 

53 V prírode je všetko život, vývoj a transformácia. 

54 Dávam vám vedieť, kto ste, aby ste s týmto pochopením boli prospešní všetkým tvorom. 

55 Spoznajte sami seba, svoje schopnosti, svoje pocity. Nezamieňajte si čisté pocity s vášňami. 

Spoznajte sklony a inštinkty, ktoré sú telu vlastné, aby v ňom vždy prevládal duch. Neodopierajte svojmu 

duchu príležitosť milovať, pretože tam, kde vládne sebectvo, nemôže žiariť láskou k blížnym. Keď 

milujete, robte to duchovne a tak, aby vaša láska bola pre všetkých. Ak ju viažete na osoby, obmedzujete 

ju len na určitých ľudí, podľahli ste egoizmu. 

56 Duchovnú lásku môžete považovať za univerzálnu lásku. Priprav svoje srdce ako prameň, ktorý 

prijíma lásku mojej milosti ako krištáľovo čistú vodu a vylieva ju na svojich blížnych prostredníctvom 

svojich skutkov. 
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57 Čím viac v sebe budete cítiť túto lásku, tým väčšiu liečivú silu budete vlievať do rán. Bude to 

skutočný hojivý balzam, ktorý prebudí skľúčenú dušu k novému životu, a vôňa, ktorá naplní život tých, 

ktorí plačú, vôňou. 

58 Uvedomte si, že v ľudských srdciach nežije žiadna duchovná láska. Milujú, ale sebeckou láskou, 

ktorá ničí aj ich vlastné životy, pretože vášeň je ako červ, ktorý rozožiera aj tie najlepšie city. Keď v srdci 

človeka prepuknú vášne, nakoniec zničia všetko dobré, čo mal v duši. Vášeň je priepasť, ktorá sa človeku 

otvára pred nohami a ktorá ho strháva do svojich hlbín, aby stratil svetlo a pokoj. 

59 Pozrite, ako Moje poučenie odstraňuje nevedomosť, aby ste Mňa uznali za Božskú a jedinú 

Múdrosť a zničili falošných bohov, ako to urobil Abrahám, keď hľadal Boha za hranicami toho, čo videli 

jeho oči. Preto som s ním uzavrel zmluvu, aby bol potomkom vyvoleného národa. Keď bol vystavený 

skúške, dokázal, že jeho Boh je Stvoriteľ a živý Boh. 

60 Aj vy musíte dokázať pravdivosť týchto zjavení - čistým spôsobom života a oddanosťou bez 

prehnaného a nadšeného uctievania. 

61 Pamätajte, že na Mojžišových doskách bolo napísané prikázanie, ktoré vám hovorí: "Neurobíš si 

nijakú rytinu ani podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dole na zemi, ani toho, čo je vo vodách 

'pod zemou'." 

62 Uvažujte, ako dlho vás odvádzam od modloslužby, aby ste ma spoznali, že stojím nad všetkými 

stvorenými vecami, nad všetkým, čo sa hýbe a chodí, aby ste tam pozdvihli svojho ducha, do nebeského 

kráľovstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 163  
1 Ľudia, vidím vaše slzy a počujem vaše vzlyky. Uvažujem o vašich ťažkostiach a utrpení. Vidím 

reťaze chudoby a nedostatku, ktoré nosíte, sklamanie, ktoré ťaží vaše srdce, pretože ste uverili, že na svete 

nie je spravodlivosť ani láska. Potom sa modlíš a hovoríš mi: "Pane, nie som hoden tvojho pokoja. Ak si 

nezaslúžim Tvoje dobrodenia, daj mi silu znášať utrpenie a nespravodlivosť života." 

2 V týchto chvíľach sa moja prítomnosť stáva hmatateľnou a hovorí vám: nestrácajte trpezlivosť, 

buďte naďalej rozvážni, ani na chvíľu nezúfajte, lebo neviete, v ktorom okamihu môj pokoj zaklope na 

vaše dvere. Opri si hlavu o moju hruď a nepočúvaj viac vojnové výkriky. Zabudnite na svoje súženia a 

pamätajte, že nezahyniete, kým ste so mnou. Poď ku mne, sprevádzaj svojho Otca a Pána. Nájdeš vo mne 

brata, manžela, priateľa, otca. 

3 Posilňuj svoje srdce počúvaním môjho slova, aby si, keď budeš pokračovať v zápase o život, robil 

to so vzpriameným postojom a so vztýčenou hlavou a mohol sa s dôverou usmievať. 

4 Vo chvíli skúšky už nepochybuj, nehovor, že som ťa nepočul vo chvíli bolesti, v najťažšej chvíli. 

Kým v tebe bude dych života, kým bude dýchať tvoje telo, kým bude myslieť tvoja myseľ a trpieť tvoja 

duša, budem s tebou, pretože ja som život, ktorý pulzuje a vibruje v celom vesmíre. 

5 Vedzte sa modliť nielen v hodinách trápenia, ale aj vo chvíľach radosti. Predo mnou si prinášate 

len svoje slzy, utrpenie a smútok, ale vo svojich radostiach, keď je vaše srdce v slávnostnej nálade, 

zabúdate na mňa; vtedy predo mnou zatvárate svoje dvere. 

6 Musím s vami hovoriť a pripraviť vás na váš boj, ktorý bude ťažký. Chcem, aby vo vás a okolo vás 

bolo svetlo, aby ste praktizovali cnosť vo svojom dome i mimo neho, lebo potom vás nikto nebude môcť 

prekvapiť, že (duchovne) spíte. 

7 Oznámil som vám, že do tejto krajiny budú prichádzať dlhé vlaky ľudí z cudzích krajín, aby 

hľadali pokoj pre svoje srdcia a svetlo pre svoje mysle. Stretnú sa so žiakmi tohto učenia, ktorí sa ich budú 

pýtať. Budú od nich žiadať svedectvo o tom, čo počuli, a podrobia ich skúške, aby potvrdili pravdivosť 

tohto slova. 

8 Nemyslíš si, že tvoje srdce musí byť potom skutočným prameňom lásky, dobra a svetla, 

pripraveným rozlievať sa ako pomoc v potrebách tvojich blížnych? Či by sa ti nepáčilo, keby každý dom 

môjho ľudu bol školou, kde by sa prakticky uplatňovalo Božie vyučovanie? 

9 V druhej ére som sa so svojím učením dostal na mnohé miesta v Judsku a všade som našiel vhodné 

miesto, aby moje slovo zaznelo. Majster bol vždy ostražitý, a keď bol vystavený skúške, nikdy ho 

neprekvapila. Údolia počuli môj hlas, hory sa ozývali ozvenou mojich slov, morské vlny prijímali vibrácie 

mojich posolstiev a samotu púšte osvetľovala moja prítomnosť. 

10 Chcem, aby ste sa zjednotili a vytvorili z tohto ľudu oázu na púšti sveta. Viem, že ťa ľudia budú 

hľadať, lebo ich omrzí ničiť, hrešiť, zabíjať. Zoči-voči slovám svetla a vznešených myšlienok sa prebudí 

duch, ktorý dnes ešte spí, a moje učenie sa objaví ako archa spásy na zemi. Tento čas sa stane pre tento 

ľud skúškou, pretože na ich svedectve bude závisieť mnoho sŕdc. 

11 Prečo teda teraz zúfať alebo sa búriť tvárou v tvár skúškam, keď sú dlátom, ktoré uhladzuje tvoje 

srdce, aby zajtra mohlo byť a bolo tlmočníkom svojho Majstra? 

12 Chcem počuť, ako mi hovoríš: "Ďakujem ti, Majstre, tvoje skúšky ma pokarhali a tvoje svetlo ma 

povzbudilo na ceste. Moji chorí sa uzdravili a ja som mohol potešiť trpiacich na svojej ceste." 

13 Očakávam, že mi iní povedia, aby som ich pripravil na to, že sa stanú mojimi robotníkmi, aby som 

im zveril pracovné náradie, aby mohli zasiať semená pokoja a lásky do sŕdc svojich blížnych. 

14 Moja starostlivá pomoc závisí od vašej žiadosti, aby som vám udelil božský dar byť pracovníkmi 

na duchovnom poschodí. 

15 Dnes vás chcem potešiť vo vašich súženiach: Chorí, vy, ktorí ste celý život niesli kríž bolesti, 

príďte ku mne, ja vás uzdravím. Naučím vás bojovať s vašimi chorobami a trpezlivo a pokorne čakať na 

chvíľu oslobodenia od utrpenia, ktoré vás ťaží. Ukážem vám aj všetko, čo ste dosiahli na svojej ceste 

zmierenia. 
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16 Poďte ku mne všetci, ktorí ste si priniesli bremeno utrpenia. Márne hľadáte uzdravenie a útechu u 

ľudí, lebo láska sa vytratila zo sŕdc ľudí a vy musíte vedieť, že bez lásky sa zázraky nedajú robiť. Samotná 

veda nestačí na to, aby oslobodila svet od jeho bolesti. 

17 Vedci, plní márnivosti, považujú božské zjavenia za nehodné ich pozornosti. Nechcú sa duchovne 

pozdvihnúť k Bohu, a ak niečomu z toho, čo ich obklopuje, nerozumejú, popierajú to, aby nemuseli 

priznať svoju neschopnosť a nevedomosť. Mnohí z nich chcú veriť len tomu, čo môžu dokázať. 

18 Akú útechu môžu títo ľudia priniesť srdciam svojich blížnych, ak neuznávajú pôvodný princíp 

lásky, ktorý riadi stvorenie, a navyše nechápu duchovný zmysel života? 

19 Vedel som, že prídu časy nadvlády materialistickej vedy, sebectva, ľahostajnosti voči tým, ktorí 

trpia a hynú, a preto som vám ponúkol, že vám pošlem Tešiteľa; tu máte naplnenie tohto prísľubu. Prišiel 

som v Duchu, aby som vám vysvetlil všetky tajomstvá, aby ste sa stali deťmi svetla. Prinášam ti božskú 

útechu tohto zjavenia a s jeho pomocou budeš môcť prejsť všetkými životnými skúškami a povzniesť sa 

ku Mne. 

20 Zavolal som ťa, a keď si prišla do mojej prítomnosti, so slzami v očiach si mi povedala, že si 

najbiednejšia na zemi, ukázala si mi svoju biedu a poukázala si na svoj nedostatok vedomostí a slabé 

schopnosti, aby si sa dokázala presadiť v premenách života. Potom som vám prezradil, že v žiadnom 

prípade nie ste vyvrheli alebo najchudobnejší. Skúšal som ťa a ty si sa sťažoval, lebo si sa cítil vydedený 

bez toho, aby si zistil, že vo svojom duchu nosíš poklad. 

21 Chorý plakal, pretože nemal k dispozícii lekára, ktorý by ho uzdravil, a ešte nezistil, že jeho duch 

má hojnosť uzdravujúceho balzamu. 

22 Ten, ktorý plakal pre svoju nevedomosť, si neuvedomoval, že v tichu jeho srdca ho božský hlas 

jeho Majstra volá do duchovného kráľovstva. Ten, kto sa považoval za vydedeného, neobjavil všetky dary, 

s ktorými ho Otec poslal plniť svoju úlohu na zemi. Bolo potrebné, aby sa k vám dostala pravda a zapálila 

svetlo vo vašich srdciach, aby ste sa prebudili z hlbokej letargie, povstali s vierou a povedali: "Nie sme 

sami, Pán je s nami. Nie sme vyvrheli, naša bytosť je plná darov od Otca. Nezahynieme pod ťarchou 

bolesti, pretože máme v srdci nevýslovnú útechu z Majstrovho slova, ktoré nám dáva svoje svetlo na 

všetkých našich cestách. Nie sme závislí od vôle ľudí, náš údel nezávisí od nich, ale od vôle nášho Otca. 

Už nebudú žiadne prekážky, oporné body ani nesprávne cesty, ktoré by nás odradili a odradili od 

pokračovania na pravej ceste. V bolesti nájdeme útechu, v temných hodinách nám zasvieti svetlo a v boji o 

život pocítime, že k nám prúdi sila. Kto nás zachránil? Kto nám vrátil zdravie a život? Bol to Majster, 

ktorý nás prostredníctvom svojho božského slova priviedol späť na pravú cestu a dal nám útechu, ktorú 

nám sľúbil od prvých čias." 

23 Milujte pravdu, učeníci, pochopte ju a žite podľa nej. Kto pozná pravdu, má v sebe šťastie vidieť 

Božie svetlo. Pozná pokoj a neochvejne kráča po cestách naplnenia. 

24 Mnohí budú toto dielo kritizovať a odmietať, keď sa dozvedia, že sa v ňom prejavili duchovné 

bytosti. Ale nebojte sa, pretože proti tejto časti môjho učenia budú bojovať len nevedomci. 

25 Ako často hovorili apoštoli, proroci a poslovia Pána k svetu pod vplyvom duchovných bytostí 

svetla bez toho, aby si to ľudstvo uvedomovalo, a ako často každý z vás konal a hovoril pod vplyvom 

duchovných bytostí bez toho, aby ste si to uvedomovali! A práve toto, čo sa vždy dialo, som vám teraz 

potvrdil. 

26 V druhej ére vás Ježiš učil, že ľudská myseľ je dverami, cez ktoré môže vstúpiť duchovný svet. 

Učil vás, aby ste sa oslobodili od zmätených bytostí, ktoré svojimi zlými vplyvmi skúšajú ľudí na ich ceste 

odpustenia kvôli previneniam, ktorých sa dopustili; rovnako ako vás učil, aby ste sa zdokonalili do takej 

miery, aby Duch Svätý mohol hovoriť ústami človeka. 

27 A predsa, ako často sa s týmito zjaveniami obchoduje a ako sa znevažujú! To je dôvod, prečo sa 

proti mojej práci v tejto dobe bojovalo a bude bojovať aj naďalej. Ale tí, ktorí v ňu skutočne veria, ju budú 

naďalej študovať a nasledovať, aby zajtra mohli vysvetliť moje učenie a odradiť od omylu tých, ktorí sú 

zmätení, a tých, ktorí moje učenie znesväcujú. 

28 V tomto čase som chcel podrobne vysvetliť všetky tieto zjavenia a uzavrieť ich vysvetlenie, a preto 

som poslal Eliáša, aby osvietil vaše chápanie a pripravil vám cestu, aby ste sa nezľakli môjho príchodu a 

príchodu mojich duchovných zástupov. 
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29 Eliáš ako duchovná bytosť zaklopal na dvere vyvoleného tohto času, ktorý bez toho, aby vedel 

alebo tušil čokoľvek o tomto zjavení, sa ocitol v nepokoji, podmanený a porazený tvárou v tvár duchovnej 

sile, ktorá zaklopala na jeho srdce, aby ho prinútila venovať sa tejto službe. To bolo prvé semeno, o ktoré 

sa starali prví veriaci a ktoré prinieslo prvé kvety a prvé plody. 

30 Rastlina vyrástla a stal sa z nej mladý strom, ktorého kvety boli prejavmi bytostí svetla, ktoré prišli 

k tomuto ľudu ako poslovia, proroci, anjeli strážcovia a radcovia. Ovocie bolo prejavom vášho Majstra 

prostredníctvom jeho božského lúča, ktorý vám priniesol sladkú chuť života. 

31 Ako by ste v sebe mohli zničiť myšlienku smrti bez toho, aby ste boli svedkami existencie bytostí, 

ktoré boli kedysi na zemi a teraz žijú neviditeľne v inom svete? Ako by ste sa mohli oslobodiť od tých, 

ktorí na vás číhajú a spôsobujú zlo, a ako by ste sa mohli harmonicky dohodnúť s tými, ktorí v sebe nosia 

len svetlo a dobro? - Iba ak pocítime ich prítomnosť, počujeme ich hlas a riadime sa ich radami - ak 

zažijeme ich prejavy a vidíme, ako konajú svoje diela. Svedectvo tohto ľudu sa musí rozšíriť po celom 

svete, aby presvedčilo tých, ktorí hovoria, že veria v život, ale nie vo vzkriesenie a večnosť. Sú to mŕtvi, 

ktorí strážia svojich mŕtvych, pretože sa boja, že sa stanú vedomými. 

32 Ľudia, využite dni, ktoré vám zostávajú, na toto duchovné ohlasovanie prostredníctvom ľudského 

rozumu. Viete, že toto poučenie bude len krátke a že ovocie vašich skúseností, pravdivé, jasné svedectvo 

bez tajomstiev, prinesiete zajtra svojim blížnym. 

33 Nedovolím vám, aby ste pokračovali v spôsobovaní prejavov duchovného sveta prostredníctvom 

hmotných zmyslov, keď uplynie čas určený podľa Mojej Vôle. Ale vedzte, že napriek tomu, že lúč Pána a 

duchovných bytostí už neovládne váš mozog, inšpirácia prostredníctvom vášho Pána pokračuje naveky vo 

všetkých tých, ktorí povstávajú k modlitbe. A svetlo duchovného sveta bude žiariť z jedného sveta do 

druhého, z jedného ducha do druhého a dosiahne všetky moje deti. 

34 Blahoslavení sú všetci tí, ktorí skutočne využijú tento čas učenia, pretože po roku 1950 to budú 

oni, ktorí budú šíriť semeno môjho učenia. Vy, ktorí ste sa stali súčasťou listov tohto mocného "stromu", 

sa postarajte o to, aby v ňom ľudia našli ovocie života a pravdy. 

35 Ľudia, ak budete cítiť pravdu môjho učenia vo svojom srdci, keď o ňom budete hovoriť, uvidíte, že 

mnohé vaše slová sa stanú skutočnosťou; a ak necháte všetky svoje slová stať sa skutkom, budete konať 

skutočné zázraky. Ale ak to nie je duch, kto hovorí skrze telo, ak to nie je on, kto sa dáva poznať, nebudete 

môcť dať ani pokoj, ani zdravie. 

36 Duch bude môcť vyjadriť svoj hlas, keď budete pripravení. Dieťa Otca, ktoré vo vás prebýva, má 

veľmi veľkú moc, ktorú mu udelil jeho Stvoriteľ, aby pomáhalo tým, ktorí sú v núdzi. Preto vás učím, aby 

ste nenechali zahynúť tých, ktorí vám ukazujú svoju biedu, aby ste nedovolili, aby volanie o pomoc toho, 

kto vás volá, zaniklo na púšti. Odovzdávať to, čo ste dostali, je zákon, ktorý vás naučil váš Otec. Či som 

ťa nemiloval? Potom môžete aj vy dávať lásku svojim blížnym. Odovzdávajte si túto bratskú lásku medzi 

sebou. 

37 Človek nežije len z materiálnych vecí, ale musí sa živiť aj duchovnými pokladmi. Takto hovorím k 

poslucháčom, ktorí len pokorne počúvajú, a moje učenie ich postupne premieňa. Kedy však toto svetlo 

prinesiete všetkým národom zeme? Kedy dosiahnete, aby sa všetci ľudia očistili v mojej pravde? 

38 Človek všetko poškvrnil, nielen svoju dušu: vody sú znečistené, vzduch je zamorený a napáchnutý 

bacilmi a smrťou, a tak sa vás pýtam: Akým učením a v akom čase sa chcete očistiť? Kedy budete 

pripravení očistiť sa na tele i na duši, ak si chcete umývať len telo? Čo by ste tým dosiahli? - Klamanie 

samých seba. Najprv očistite srdce a myseľ, odkiaľ pochádzajú všetky zlé myšlienky a zlé skutky. Vtelená 

bytosť potrebuje duchovný chlieb, aby pocítila - hoci len na pár okamihov - to, čím je: duchom. 

39 Hľadajte si iný chlieb okrem toho, ktorý je potrebný na každý deň, usilujte sa o iný domov okrem 

svojho domova. Tento chlieb je chlebom môjho Slova a tento domov je v nekonečne. 

40 Keď s vami hovorím, vaše srdce mi odovzdáva mnohé svoje túžby, svoje nádeje. Reagujem na 

niektoré zo svojich detí, ktoré na svojej ceste životom zažili prítomnosť duchovných bytostí, ktoré 

zvyčajne nazývate temnými alebo zmätenými duchmi. 

41 Prečo ma žiadate, aby som odstránil tieto bytosti z miest, kde sa zvyčajne prejavujú? Potrebujú 

vedieť, že prežili svoju zdanlivú "smrť", aby naplnili zákon nápravy a získali skúsenosti. Plnia, hoci 
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nedobrovoľne, svoju úlohu vydávať pravdivé svedectvo neveriacim a materializovaným ľuďom, že duša 

prežíva telo. 

42 Preto ich zavolám späť až vtedy, keď nastane čas, ktorý som určil. Teraz ich ešte čaká úloha, ktorú 

musia splniť. Preto ma nežiadajte, aby som ich od vás odstránil; musia počkať, kým príde čas, ktorý je pre 

ne určený. Prečo chcete, aby všetko v živote bolo podľa vašich želaní, a nie podľa toho, čo je dobré pre 

iných? Upozorňujem vás, že tieto bytosti vás nebudú obťažovať, ak budete štedrí a budete s nimi súcitiť. 

43 Pozdvihnite teraz svoje myšlienky, proste a dostanete. Žiadajte to, čo považujete za správne pre 

seba a svojich blížnych. Zachovajte vnútorné ticho v týchto chvíľach, keď sa pýtate, a verte, že som to Ja, 

kto je prítomný, aby ste mohli vstúpiť do spoločenstva so Mnou. Počujem duše, prichádzam k srdciam, 

hovorím k vám z ducha do ducha. Z vašich sŕdc beriem všetky bolesti, všetky strachy, súženia a trápenia. 

Neexistuje jediné srdce, ktoré by som nenavštívil; neexistuje jediné vedomie, ktoré by som neosvietil; 

neexistuje jediná bolesť, od ktorej by som svoje deti neoslobodil, aby som ju vzal so sebou a vytvoril z 

nich všetkých spolu tŕňovú korunu. 

44 Takto sa budete modliť podľa mojej vôle, takto ma budete vždy prijímať. Nedávajte svoju lásku 

najavo vonkajšími gestami, ktoré slúžia len na to, aby ste boli videní. Hľadajte ma v tichu, buďte sami so 

svojím Pánom a dosiahnete, že budete mať moju prítomnosť vo svojich srdciach a budete počuť môj hlas, 

ktorý vám hovorí: Dávam vám svoju milosť, lebo ste pominuteľní na tomto svete. 

45 Eliáš, v tomto čase zjednoť vyvolené duše, či už vtelené alebo už nie v tele, aby boli silné ako 

jeden celok, pretože skúšky, ktoré vás čakajú, sú veľké. Vy však vyjdete osvietení svetlom môjho Ducha 

Svätého, pretože vás milujem a nedovolím, aby ste boli zahanbení. Cvičte sa, aby ste správne pochopili 

moje slovo a vedeli oddeliť pšenicu od kúkoľa. Dávajte pozor a modlite sa, aby ste z tejto cesty 

nezablúdili a aby vás bolesť nečakane neprekvapila. 

46 Pochopte, že ja nie som ten, kto spôsobuje bolesť, lebo ja som váš Otec, ktorý chce ozdobiť vašu 

dušu. Ste to vy sami, kto zasieva bolesť na svojej životnej ceste, a keď na vás príde, hovoríte mi: "Pane, 

prečo nás tá bolesť ťaží?" Ale uvedomte si, že vám dávam len lásku, žehnám vás a dávam vám svoje 

pokyny. 

47 Počúvajte moje podobenstvo: 

48 Po ceste kráčala žena a niesla troch malých chlapcov, najstarší mal osem rokov, prostredný sedem 

a najmenší štyri. Dávala im hojnosť materinskej lásky, živila ich a obliekala s veľkou nehou. Jedného dňa 

povedal najstarší syn svojej matke: "Dlho si sa namáhala, aby si nás nakŕmila a obliekla. Som najvyšší z 

nás bratov a som pripravený urobiť všetko, o čo ma požiadate, aby som vám pomohol podporiť mojich 

bratov. Podobne aj môj o niečo mladší brat, keď vyrastie, bude pracovať, aby vám pomáhal s najmladšími, 

a keď vyrastie, bude pracovať ako my, a tak všetci zostaneme spolu na tej istej ceste." 

49 Matka mu povedala: "Si ešte malý a veru ti hovorím, že ešte nepoznáš svet. Ľudia ti vo svojej 

zlobe ublížia, a potom by si sa musel vrátiť ku mne, kým by si bol plný bolesti. Ale keďže ťa milujem, 

nechcem, aby si zblúdil alebo zažil bolesť vlastným pričinením." Ten chlapec jej poddajne a poslušne 

odpovedal: "Budem plniť tvoju vôľu a počkám, kým príde vhodný čas a budem môcť ísť na miesta, ktoré 

mi určíš." 

50 Tá žena mu potom povedala: "Veru, teraz si sa naučil prvú lekciu, a preto ťa považujem za 

najväčšieho zo svojich bratov a sestier - nielen pre tvoj vek, ale aj preto, že si poslušný a rozumný." 

51 Roky plynuli a z chlapca sa stal mladík. Jeho bratia, ktorí tiež vyrástli, si vzali za vzor rozvážnosť 

svojho staršieho brata, ktorého inteligencia každým dňom rástla. 

52 Jedného dňa žena povedala mladíkovi: "Chceš sa túlať po cestách sveta? Dám ti knihu, ktorej 

obsah si preštuduješ, aby si si vryl jej poučenie do svojej mysle a srdca. Veru ti hovorím, že vďaka nemu 

prejdeš bez úhony všetkými nebezpečenstvami a žiadna bolesť ťa neprekvapí." Potom ho spolu s jeho 

bratmi zaviedla do chatrče, kde býval ctihodný starec, ktorému povedala: "Tu sú moje deti, na ktoré si 

dlho čakal, lebo si ich poznal skôr ako mňa. Dúfam, že ich prijmeš a pomôžeš im podľa svojej vôle. 

53 Starec sa na nich pozrel s veľkou láskou a povedal žene: "Tvoje deti sú dobré, ale potrebujú sa ešte 

pripraviť na odchod do sveta, lebo sú ešte slabé a svet by ich mohol nakaziť svojou skazou. Dajte mi 

knihu, ktorú držíte v rukách, aby som vám z nej zjavil veľké ponaučenia. Dôkladne sa zamysli nad týmito 

lekciami a ich pravdivosť ti umožní bezpečne prežiť všetky nebezpečenstvá." Obrátil sa k mladíkom a 
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povedal: "Ty sa budeš učiť z tejto knihy a s láskou poučovať svojho brata, aby on zasa poučoval 

najmladšieho, a potom všetci budete svedčiť o tomto poučení svojimi skutkami lásky." 

54 Keď sa najväčší z bratov pozrel na starca, ktorého tvár bola taká milá a nežná, pokľakol pred ním a 

povedal mu: "Dovoľ mi pobozkať ti ruky a čelo." Starec mu odpovedal: "Urob to, lebo si hoden mojej 

lásky a budeš s ňou konať veľké skutky." Vtedy žena povedala mladíkovi: "Priprav sa, lebo čoskoro 

opustíš moju starostlivosť. Ale aj keď budeš ďaleko, budeš so mnou. Dúfam, že budete vždy pamätať na 

svojich bratov a že budú nasledovať príklad, ktorý ste im dali. Nedopustite sa žiadneho omylu, buďte ako 

čisté a žiarivé zrkadlo, v ktorom sa môžu pozrieť na seba, aby boli podľa vášho príkladu ušetrení bolesti." 

55 Mladík odpovedal: "Pretože mám rád teba a dobrého starca, urobím všetko pre to, aby som bol 

dobrým príkladom pre svojich bratov. Prišiel správny čas a mladík odišiel na rôzne miesta, ale na všetkých 

videl, že zloba a zatrpknutosť sú veľké a srdcia zatvrdnuté hriechom. Na chvíľu pocítil strach, ale keď si 

spomenul na slová starca, otvoril knihu a na prvej strane našiel zákon, ktorým sa majú ľudia riadiť, aby sa 

podľa neho stali silnými. Našiel učenie nekonečnej lásky, s ktorého pomocou by mohol podávať hojivý 

balzam, ktorý by zmiernil bolesť chorých a povzbudil trpiacich - svetlo, ktoré by vrátilo zrak slepým, 

osvietilo zmätených a múdrosť, ktorá by priniesla pokoj do sŕdc blížnych. 

56 Veľká bola radosť toho mladíka, ktorý uprostred púšte pozdvihol svojho ducha a povedal starcovi: 

"Požehnaný buď, Pane, osvietil si ma svojím učením a cítim, že prebývaš v mojom srdci a že ma 

inšpiruješ k skutkom, ktoré chceš, aby som konal. Som pripravený čeliť boju, aby som priniesol Tvoje 

božské posolstvo obyvateľom tohto sveta, aby som sa priblížil k tým, ktorí cítia smútok v srdci, k tým, 

ktorí túžia po Tvojom poučení." 

57 Tento mladý muž si uvedomil, že tie masy ľudí, ktoré okrem bolesti, ktorú cítili v srdci, boli 

obklopené nesmiernou temnotou, túžili po spravodlivosti a milosrdenstve. 

58 Plný lásky sa obrátil k tým zástupom a povedal im: "Z ďalekého miesta prichádzam k vám, plním 

poslanie starca, aby som vám priniesol balzam na vaše utrpenie a prehĺbil vaše poznanie. Počujte 

posolstvo, ktoré vám prinášam, otvorte dvere svojich sŕdc a prijmite do seba pravdu, lebo vás milujem tak, 

ako milujem starca, ktorý ma k vám poslal, a odovzdávam vám jeho láskyplnú pomoc." 

59 Vtedy títo núdzni natiahli ruky, a keď pocítili tento dar lásky, z očí im vytryskli slzy pokánia a 

slová tohto vyslanca boli ako krištáľovo čistá voda, ktorá uhasila ich smäd. Cítili pokoj a ďakovali 

starcovi, ktorý im poslal toho mladého muža, ktorý ich svojím príkladom naučil ceste k spáse. 

60 Mladík im povedal: "Uchovajte si v srdci to, čo ste dostali, a nedovoľte, aby vám to čas alebo 

zloba sveta vytrhli, lebo potom by vaše zadosťučinenie bolo dvakrát ťažšie." 

61 Tie radostné davy sa ho pýtali, odkiaľ pochádza a ako sa volá, na čo mladík odpovedal: "Nesmiem 

vám to povedať. Mali by ste vedieť len toľko, že som posol. Verte v to, čo ste dostali. Lebo ak budeš veriť, 

zmizne aj tvoje malomocenstvo." 

62 Keď sa ľudia cítili zdraví a silní, zaspievali hymnus lásky, ktorý nikdy predtým nepočuli, a pod 

vedením mladého muža obetovali starcovi svoju vieru, svoju oddanosť a lásku. 

63 Keď sa mladík vrátil k starcovi, aby mu oznámil splnenie svojho poslania, videl, že ten, ktorý ho 

poslal, aby priniesol blížnemu posolstvo lásky, si ho pritisol k srdcu a obrátil sa k žene, ktorá ho k nemu 

priviedla, a povedal: "Toto je Syn, ktorý dokázal splniť poslanie, ktoré som mu dal, aby jeho príklad slúžil 

ako vzor pre jeho bratov a sestry, aby, keď príde ten správny čas, aby išli, hlásali moju pravdu do 

ľudských sŕdc." 

64 Milovaní ľudia, opäť som vám dal svoje učenie lásky, aby ste ho jasne pochopili a aby sa stalo 

svetlom, ktoré vás bude viesť na vašej ceste životom, aby ste sa plnením svojej úlohy priblížili k svojmu 

Otcovi, ktorý vám plný lásky dá odmenu a ukáže vám ako Mojžišovi svetlé oblasti zasľúbenej zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 164  
1 Veľa som vás v tomto čase skúšal, aby ste získali svetlo a silu, ktoré duša potrebuje na dosiahnutie 

svojej dokonalosti. Neexistuje skúška, ktorá by nemala riešenie, ani bolesť, ktorá by v duši nezanechala 

lúč svetla. Práve v ňom môžete vydať správu o svojej oddanosti a správne posúdiť svoje slabé stránky. 

Musíte totiž vydávať svedectvo viery a svedectvo o mojom učení - nielen slovami, ale aj skutkami, ktoré 

budú príkladom pre vašich blížnych. 

2 Učím vás, aby ste po prijatí učenia boli schopní ho použiť a nezabudli naň. Pracujem na vašej ceste 

života, aby ste, keď príde čas, keď už nebudete mať moje slovo prostredníctvom nositeľov hlasu, mohli 

pokračovať v rozhovore so mnou z ducha do ducha. Kamkoľvek pôjdeš, budem ťa sprevádzať a v tvojich 

slovách bude moje slovo, v tvojich myšlienkach moja inšpirácia a v tvojom duchu bude môj duch. Vy ste 

moji noví učeníci a ja vás neopustím, ako som neopustil tých, ktorí ma nasledovali v druhej ére. Aj oni 

boli skúšaní a v najťažšej chvíli skúšky som ich pozoroval a posudzoval ich vieru. 

3 Spomeňte si na nasledujúci biblický úryvok: Majster sa v sprievode svojich učeníkov plavil na 

loďke po pokojnom jazere. Ježiš hovoril a tí ho počúvali. Po skončení vyučovania Majster zavrel oči a 

odpočíval. Učeníci diskutovali o mojom slove a pomáhali si navzájom ho pochopiť. - Dovtedy bolo všetko 

okolo skupiny učeníkov v pokoji. Vtedy sa objavili predzvesti veľkej búrky, rozpútala sa búrka a 

rozbúrené more sa rozbúrilo, vlny sa zdvihli a loď sa stala hračkou vĺn. Učeníci sa obávali o svoje životy, 

dávali si navzájom pokyny, zhromažďovali plachty a niektorí sa modlili. Neodvážili sa Ježiša zobudiť, ale 

keď nebezpečenstvo narastalo, hlasno ho volali. Ale on spal a nikto ich nepočul. Potom na neho zavolali 

druhý a tretí raz a povedali: "Učiteľ, zobuď sa, hľa, klesáme." Ježiš otvoril oči a povedal im: "Vy 

maloverní, ktorí ste vo mňa neuverili." Vystrel ruku a prikázal, aby záplavy vody ustúpili. Opäť zavládol 

pokoj a more zostalo pokojné. Učeníci, zahanbení svojou nedostatočnou vierou a zasiahnutí zázrakom, 

ktorý sa stal pred ich očami, sľúbili, že už nikdy nebudú pochybovať, a po tejto skúške bola ich viera 

väčšia. 

4 V tomto čase sa aj vy plavíte po takomto mori. Bojujete s búrkou odchýlok, hriechu a sebectva. 

Loď je moje dielo, ten Majster je ten, ktorého počúvate, učeníci ste vy, ktorí ste teraz so mnou. Vlny, ktoré 

dnes bičujú tvoju loď, sa tiež divoko pohybujú a ty si tvárou v tvár silnejúcej búrke myslíš, že spím. 

Potom, keď na mňa voláte z plných pľúc, zaslúžite si, aby som vám zopakoval to isté slovo a povedal 

vám, že ste nepoužili moje učenie. 

5 Pôjdeme ďalej na lodi. Hľa, už sa blíži chvíľa, keď vystriem ruku nad vody a poviem im: 

"Upokojte sa a ustante!" Dnes vás pripravujem, lebo čoskoro ma už nebudete počuť a ja vás posilnené 

opustím. Ešte som vám nedal svoj posledný pokyn, ale keď tá hodina príde, nebojte sa skúšok, nezúfajte 

tvárou v tvár nebezpečenstvu, pamätajte na môj pokyn a dobre si ho premyslite; vďaka nemu budete silní a 

schopní splniť svoju úlohu. 

6 Teraz sa vás Majster pýta: Kde sú vaši mŕtvi a prečo plačete nad zmiznutím bytostí, ktoré 

milujete? Veru, hovorím vám: V mojich očiach nikto nezomrel, lebo všetkým som dal večný život. Všetci 

sú nažive; tí, ktorých ste považovali za stratených, sú so mnou. Kde si myslíte, že vidíte smrť, tam je život; 

kde vidíte koniec, tam je začiatok. Tam, kde si myslíš, že je všetko záhadou a neznámym tajomstvom, je 

svetlo, jasné ako večný úsvit. Tam, kde si myslíte, že je ničota, je všetko, a tam, kde vnímate len ticho, je 

koncert. 

7 Vaša duša sa ešte úplne neprebudila k svojmu vzostupnému vývoju, ale skúšky, ktorým vás v 

tomto čase v mnohých podobách podrobím, vás konfrontujú s realitou a tento svet, ktorý v súčasnosti tak 

veľmi milujete, ktorý tak obdivujete, pretože prináša potešenie vašej fyzickej schránke, budete potom 

považovať za chudobný, pretože ste vzostúpili a dosiahli vyššiu, duchovnejšiu úroveň života; a to bude 

pokračovať, kým nedosiahnete plnosť života. 

8 Blahoslavení sú tí, ktorí zo sveta využívajú len to, čo je potrebné pre rozvoj ich duše a tela, lebo 

potom pre vás odlúčenie od tohto sveta nebude ťažké. Nebudete mať pocit, že vaša duša trpí, keď musí 

opustiť svoju telesnú schránku. 

9 Chcem, aby ste sa dokázali s pravou odovzdanosťou odpútať od tela, ktoré je dočasne vašou 

schránkou, vaším odevom, a aby ste to isté urobili so všetkým, čo ste získali vo svete, ktorý teraz obývate. 
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Vedzte, že pre dušu neexistuje vzdialenosť, neprítomnosť ani smrť, a keď odchádzate z tohto sveta, 

pochopte, že vstupujete do lepšieho života, v ktorom budete naďalej milovať toho istého Otca, riadiť sa 

tým istým zákonom a usilovať sa o ten istý ideál vzostupného rozvoja; že odtiaľ budete lepšie skúmať 

život, lepšie plniť svoje poslanie a budete schopní rozlíšiť priepasť od vrcholu. 

10 Ako veľmi sa človek bojí smrti, aký je skľúčený, keď príde hodina smrti. Duša sa bojí nekonečna, 

tej najvyššej a neznámej sféry. A prečo sa bojíte? - Pretože ste sa nepripravili. Dal som vám duchovné 

poučenie, svoj osud poznáte od začiatku. Boží zákon a ľudský zákon boli vždy vo vzájomnom súlade a 

učili vás žiť (správne) tak, aby ste k tej hodine pristupovali vedome a vybavení. 

11 Vždy, keď ste boli blízko k tomu, aby ste zabudli na moje učenie, zjavil sa vám môj posol, či už to 

bol prorok alebo ja sám, aby som vám prinavrátil svetlo. Preto som k vám teraz prišiel v tichosti, bez 

okázalosti, pre niektorých plný tajomstva, pre iných žiarivý príklad, pre tých, ktorí ma nechápali, mätúci, 

ale plný majestátu pre tých, ktorí jasne cítili moju prítomnosť. 

12 Modlite sa, ľudia, aby pokoj môjho Ducha, spojený s touto modlitbou, bol cítiť po celom svete a 

šíril sa po ňom. Keď sa všetci ocitnete v duchovnom dome, pochopíte, že vaše modlitby neboli zbytočné. 

Tam zažijete, aké blízke sú si všetky duchovné bytosti a aké ľahké je komunikovať medzi duchmi. To, čo 

veda nedokázala sprostredkovať, pochopíte na základe Môjho učenia, ktoré obsahuje všetko v sebe a 

prostredníctvom ktorého vám v súčasnosti dávam toto učenie prostredníctvom ľudskej schopnosti 

intelektu. 

13 V toto milostivé ráno sa zjavuje Kristova žiara, aby vás prijala zástupne za celý svet. 

14 Zhromaždite sa vo svojom vnútri a počúvajte moje slovo. Prišiel som k vám v duchu, pretože vy 

ste neprišli ku mne. Ale naozaj vám hovorím, že človek musí dosiahnuť svoj plný duchovný rozvoj, aby 

mohol duchovne vzostúpiť a dosiahnuť Mňa. - Vo všetkých dobách človek prejavoval odpor voči mojim 

prikázaniam, predstierajúc nepružnosť svojho tela, ktoré bráni napredovaniu jeho ducha. Ja som vás však s 

láskavosťou učil, aby ste moje pokyny uplatňovali v praxi, aby ste zistili, že nie je nemožné ich 

dodržiavať. 

15 Uvedomte si, že ste sa dostali do slepej uličky, zatiaľ čo svet vás potrebuje; že je potrebné 

pracovať na sebe a zjednotiť sa, aby ste našli silu vo svojich dielach. Musíte pochopiť, že toto slovo vám 

nedáva len pozemskú spravodlivosť, ale aj duchovnú dôveru. Je v nej obsiahnutá Otcova milosť. 

16 Svojou horlivosťou zdokonaľovať sa a rozsievaním lásky a milosrdenstva na svojej životnej ceste 

dosiahnete duchovnú spásu. 

17 Snažte sa dosiahnuť oduševnenie tým, že budete ľuďmi dobrej vôle, s pevným charakterom, 

pretože táto práca je nad všetku ľudskú vedu, nad všetko, čo človek má a čo môže poznať na tomto svete. 

Materializácia, do ktorej ľudstvo upadlo, mu nedovoľuje nahliadnuť do nádherného života spiritualizácie. 

V tejto chvíli vás nesúdim, len chcem, aby ste ma pochopili, keď sa zamyslíte nad mojím slovom. 

18 Svet ma nepočuje, lebo hlas týchto tiel, ktorým sa dávam poznať, má len malý dosah. Preto práve 

hlas svedomia, ktorý je mojou múdrosťou, hovorí k ľuďom a prekvapuje mnohých, ktorí sú inak pod 

vplyvom svojho sebectva hluchí k volaniu tohto hlasu a venujú pozornosť len lichotkám a pozemskej 

prestíži a opájajú sa svojím spoločenským postavením a mocou. 

19 Keď sa títo ľudia dozvedia, že som k vám hovoril a zjavil vám, že ak chcete prísť ku Mne, musíte 

praktizovať lásku a milosrdenstvo, prebudia sa z hlbokého duchovného spánku, pripravia sa a pokorne Mi 

prídu slúžiť. Prostredníctvom týchto príkladov budem hovoriť k ľudstvu, budem otriasať jeho základnými 

princípmi. Jazyky a rasy sa budú miešať, pretože ľudia objavia tajomstvo bratstva, ktoré nenašli vo svojich 

knihách a pergamenoch. 

20 Všetkých vás milujem, všetkým vám dávam svoje vodcovské slovo, aby vás viedlo po pravej ceste 

a nakoniec vás presvedčilo, že praktizujete môj dokonalý zákon. 

21 Dnes žiješ viac pre svet ako pre mňa. Musíte sa rovnako starať o obidve veci a dať svojmu telu to, 

čo potrebuje na svoju obživu, a svojej duši to, čo potrebuje na svoju spásu. 

22 Všetci sa snažia rozšíriť svoju ľudskú činnosť, každá myseľ produkuje rôzne myšlienky, ale nie 

všetky ľudské diela vám slúžia na dosiahnutie vyššieho rozvoja, pretože na to musia byť v súlade s 

dokonalým zákonom lásky. 
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23 Človek svojou vedou porušuje zákony prírody a vedie sily, ktoré som stvoril pre vaše dobro, na 

cestu skazy. Preto je vo vašich životoch veľa otrasov. Vy totiž rozpútavate vražedné vojny a poslovia 

mieru majú pocit, že zlyhali, a nenachádzajú vieru. 

24 Ja však vychovávam nových poslov, aby prinášali môj pokoj každému srdcu, ktoré ho potrebuje, a 

to ste vy. Nech sa ľudstvo podieľa na tomto pokoji prostredníctvom vašich modlitieb. Vytvárajte pokoj 

medzi svojimi blížnymi aj prostredníctvom skutkov, potom si získate jedno srdce za druhým a príde deň, 

keď svet vstúpi do kráľovstva pokoja - nie toho pokoja, ktorý vytvárajú ľudia, ktorý je založený na ich 

moci a hrozbách, ale toho, ktorý je založený na duchovnom pokoji, na pokoji, ktorý dosiahnete vzájomnou 

láskou. 

25 Po roku 1950 sa začne čas oduševnenia. Prejavím sa skrze každého, kto sa na to pripraví, a tak 

budete cítiť, že môj duch sa od vás nikdy nevzdialil. 

26 Moje slovo sa vryje do vášho ducha a uvidíte, že sa stane skutočnosťou. Vždy, keď si na to 

spomeniete, pocítite útechu v srdci a dôveru a svetlo v duši. 

27 Môj zákon nemôže byť ťažkým krížom na vašich pleciach, naopak, je osviežením a potešením pre 

ducha. 

28 Nebojte sa svojich neveriacich blížnych, pretože mi takto slúžite. Aj pre nich je určený čas, kedy 

musia prísť do mojej prítomnosti, a keď sa tak stane, pôjdu a budú mi slúžiť. Najprv mi však musíte 

slúžiť, aby ste boli príkladom môjho učenia. Čas, ktorý tu stráviš službou mne, ti vynahradím vo večnom 

živote. 

29 Skrze vás chcem dať svoju lásku ľudstvu. Hľa, zatiaľ čo váš národ je v bezpečí, iné sa rútia do 

záhuby. Obráťte svoje oči a myšlienky na východ a objavíte tam hlad, bolesť a zúfalstvo. Preto nech je 

vaša modlitba plná súcitu a lásky k vašim blížnym, lebo vtedy láska vášho ducha, pre ktorú neexistujú 

vzdialenosti, dosiahne vašich blížnych a zahrnie ich vaším milosrdenstvom. 

30 Koľkí snívajú o smrti v očakávaní, že ich táto chvíľa privedie ku mne, aby ma potom mohli večne 

uctievať v nebi, a pritom nevedia, že táto cesta je nekonečne ďalej, než si mysleli. Aby ste mohli vystúpiť 

čo i len o stupienok vyššie na nebeskom rebríku, ktorý vás privedie ku mne, musíte žiť ľudský život 

správnym spôsobom. Za to, že mnohí nechápu podstatu môjho učenia, môže nevedomosť. 

31 Boja sa poškvrniť vo svete, pretože veria, že tým navždy stratia nebo. Ale mýlia sa, pretože nikto 

nestratí nebo. Večnosť je Bohom daná príležitosť, ktorú vám ponúka Stvoriteľ, aby ste k nemu všetci 

prišli. 

32 Ďalším omylom je snaha zachovať si čistotu, ale nie z lásky k Otcovi, nie preto, aby bol človek 

milý tomu, ktorý ho stvoril, ale len z egoistickej túžby splniť podmienky, aby si získal postavenie, 

pohodlné miesto - a to aj v budúcnosti vo večnom živote, podľa predstavy, ktorú si o ňom ľudia vytvorili. 

33 Niektorí sa cítia pohnutí robiť dobré skutky, pretože sa obávajú, že ich prekvapí smrť a oni potom 

nebudú mať žiadne zásluhy, ktoré by mohli ponúknuť svojmu Pánovi. Iní sa odpútavajú od zla, ale len zo 

strachu, že zomrú v hriechu a po tomto živote budú musieť znášať večné muky v pekle. 

34 Ako deformovaný a nedokonalý je tento Boh v podobe, v akej si ho mnohí predstavujú! Aké 

nespravodlivé, obludné a kruté! Ak spojíte všetky hriechy a zločiny, ktorých sa ľudia dopustili, nedá sa to 

porovnať s ohavnosťou, ktorou by bol trest pekla na celú večnosť, na ktorý - podľa nich - Boh odsudzuje 

deti, ktoré zhrešili. Nevysvetlil som vám, že najvyššou vlastnosťou Boha je láska? Nemyslíte si teda, že 

večné muky by boli absolútnym popretím Božieho atribútu večnej lásky? 

35 Kristus sa stal človekom, aby svetu zjavil Božiu lásku. Ľudia však majú tvrdé srdcia a vševediace 

mysle, čoskoro zabudnú na učenie, ktoré dostali, a nesprávne si ho vyložia. Vedel som, že ľudia si 

postupne zamenia spravodlivosť a lásku s pomstou a trestom. Preto som vám oznámil čas, keď sa 

duchovne vrátim na svet, aby som ľuďom vysvetlil učenie, ktorému nerozumeli. 

36 Ten zasľúbený čas je tento, v ktorom žijete, a ja som vám dal svoje poučenie, aby sa moja 

spravodlivosť a božská múdrosť zjavili ako dokonalé učenie o vznešenej láske vášho Boha. Myslíte si, že 

som prišiel preto, lebo sa bojím, že ľudia nakoniec zničia diela svojho Pána alebo dokonca samotný život? 

Nie, prichádzam len z lásky k svojim deťom, ktoré chcem vidieť plné svetla a pokoja. 

37 Nie je správne a vhodné, aby ste aj vy prišli ku mne len z lásky? Nie z lásky k sebe, ale z lásky k 

Otcovi a k blížnym. Myslíte si, že ten, kto sa vyhýba hriechu len zo strachu pred pekelnými mukami, je 
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inšpirovaný Božou láskou, alebo ten, kto koná dobré skutky len s myšlienkou na odmenu, ktorú tým môže 

získať, a to miesto vo večnosti? Kto takto zmýšľa, ten ma nepozná a neprichádza ku mne z lásky. Koná len 

z lásky k sebe samému. 

38 Prišla hodina, keď navždy padne temná páska nevedomosti, ktorá tak dlho zakrývala oči ľudí, aby 

mohli uzrieť život v jeho plnosti. Ak niektorí chcú, aby ľudia naďalej verili v pekelný trest, aby im táto 

viera slúžila ako vodítko, ktoré bude usmerňovať ich kroky na zemi, hovorím vám, že pravda má nad 

dušou väčšiu moc ako klamstvo. 

39 Počúvajte moje slovo s vnútornou pozornosťou, učeníci, a dôkladne o ňom premýšľajte. 

40 Ľudstvo, keby ste všetko, čo ste použili na vedenie krvavých vojen, vynaložili na humanitárne 

diela, vaša existencia by bola plná Otcovho požehnania. Človek však bohatstvo, ktoré nahromadil, použil 

na rozsievanie skazy, bolesti a smrti. Toto nemôže byť pravý život, ktorý by mali viesť tí, ktorí sú bratmi a 

sestrami a Božími deťmi. Takýto spôsob života nie je v súlade so zákonom, ktorý som napísal do vášho 

svedomia. 

41 Aby ste si uvedomili, v akom omyle žijete, vybuchnú sopky, zo zeme sa vyleje oheň, ktorý zničí 

burinu. Rozpútajú sa vetry, zem sa bude triasť a záplavy vody budú ničiť celé krajiny a národy. 

42 Týmto spôsobom vyjadria kráľovstvá prírody svoju nespokojnosť s človekom. Rozišli sa s ním, 

pretože človek ničil jedno puto priateľstva a bratstva za druhým, ktoré ho spájalo s prírodou, ktorá ho 

obklopuje. 

43 Majster vám dáva tieto zjavenia, pretože vidím, že vedci na jednej strane robia všetko, čo môžu, 

aby sa zmocnili tajomstiev prírody a objavili nové prvky a sily, ktoré ničia a zabíjajú, a na druhej strane 

ignorujú pravú vedu, ktorá učí chrániť, milovať a budovať. Ľudia tejto doby si neuvedomujú, že zanedbali 

svoje skutočné poslanie, vzdali sa svojej úlohy. 

44 Na zemi žijú milióny chorých ľudí, milióny detí sú ponechané samy na seba a sú dezorientované. 

Nespočetné množstvo starých ľudí je bez útechy, ktorá by im pomohla znášať ich údel. Sú tu nechránené 

vdovy a ženy, ktoré nepoznajú lahodné teplo skutočného domova. Pošliapali ste to najcennejšie v ľudskom 

živote, keď ste znesvätili manželstvo, ktoré je inštitúciou božského pôvodu. Pošliapali ste ľudský život, 

ktorý by mal byť posvätený. Ničíte domovy mojich detí, ktoré musia byť nedotknuteľné, pretože sú to 

svätyne a chrámy, kde ma uctievajú, nech sú akokoľvek skromné. Ľudia však tvrdia, že majú náboženstvo, 

a ja sa ich potom môžem spýtať: Čo je to za náboženstvo, ktoré vás učí robiť také skutky, aké ste robili? 

45 Vo veľký deň bude Otec hovoriť ku všetkým ľuďom a jeho hlas bude znamenať súd. 

46 Táto katastrofa je výsledkom zhmotnenia, do ktorého ľudstvo upadlo. Keďže ste ducha odsunuli na 

posledné miesto a uprednostnili ste pred ním telesné vášne a svoje predstavy o smrti, je len prirodzené, že 

ste nakoniec dospeli k výsledku, ktorý vidíte dnes. Keďže telo je sebecké, aké iné ovocie by ste od neho 

mohli očakávať okrem vojen a úplnej morálnej degenerácie? 

47 Iba učenie o oduševnení dokáže spôsobiť, že človek bude počuť hlas svedomia a duch sa bude 

môcť oslobodiť od hriechu. 

48 Nová vojna, ktorá vypukne, sa nebude viesť pre materiálne ciele, ale bude to boj medzi duchom a 

"telom", a keď duch zvíťazí, bude hlásať vládu lásky medzi ľuďmi ako znamenie obnovenia mieru vo 

svete. Nemyslíte si, že na základoch skutočného mieru môžete vybudovať svet duchovného a materiálneho 

pokroku? 

49 Je to duchovne povznášajúca práca, ktorá čaká na nasledujúce generácie. Keď človek zasvätí svoj 

život tejto vznešenej a vysokej úlohe, pocíti, že našiel súlad so svojím Pánom, so svojím Stvoriteľom, 

ktorý stále buduje. 

50 Ak pri počúvaní tohto učenia začnete obnovovať malý svet svojich slov, myšlienok a skutkov, 

prispejete tým k obnove ľudstva. 

51 Vesmír je veľká kniha múdrosti, ktorú som otvoril pred očami človeka, aby poznal a naučil sa 

dodržiavať zákony, ktorými sa riadi stvorenie. Štúdiom tejto knihy dosiahne múdrosť, bude sa usilovať o 

zlepšenie, blahobyt a pokrok vo svojom pozemskom živote; a ak toto poznanie korunuje všetkými druhmi 

duchovného poznania, dosiahne absolútne víťazstvo v tejto existencii, čo je hlboká a veľká skúška; pretože 

pravdu urobí svojou vlastnou a bude nesmrteľný. 
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52 Božské zákony, ktoré riadia vesmír, sú zákony múdrosti, moci a lásky. Od nich sa odvíjajú všetky 

ostatné, ktoré sú základom stvorenia všetkého, čo existuje. 

53 "Vesmír": Ak ťa človek študuje s čistým srdcom a s mysľou plnou túžby spoznať viac z mojej 

pravdy a inšpiruje sa predovšetkým duchom, a nie sebeckými alebo arogantnými pocitmi, dostane od teba 

veľké učenie, ktoré doteraz nedostal. V tebe bude môcť nájsť obraz môjho kráľovstva. 

54 Moje milované deti, do vašich myslí sa vlieva moje svetlo, aby ste mohli študovať moje slová ako 

písmená knihy mojej múdrosti. Ľudská schopnosť myslenia je nekonečným poľom pre duchovnú 

kontempláciu. Zamyslite sa nad mojimi slovami. 

55 Mnohí ma počúvali, ale zatiaľ nie všetci ma budú nasledovať s rovnakou láskou. Aj vtedy som 

zvolal veľké zástupy, ale z nich ma nasledovalo len dvanásť mužov. Aj z nich len traja boli skutočne 

blízko Majstra a Ján bol jediný, ktorému sa dostalo zjavenia veľkých tajomstiev, pretože otvoril 

pokladnicu božskej múdrosti silou svojej veľkej lásky. Láska otvára brány múdrosti, pretože obsahuje 

pokoru a miernosť. Láska je pravým domovom pokoja vo večnosti ducha. Ten, kto ju praktizuje, nemusí o 

nič žiadať, pretože múdrosť k nemu prichádza. Chápe nedokonalých, hriešnikov, nikoho neodsudzuje, 

všetkých ospravedlňuje. Rozumie slabým, ale aj silným. Láska všetko spôsobila, vďaka nej bol stvorený 

človek a ona bude tou silou, ktorá všetkých pohne a privedie k jednote. Láska je dôvodom vašej 

existencie. 

56 Koľko záhad pre človeka ešte stále existuje. Je obklopený neviditeľnými a nehmatateľnými 

bytosťami, ktoré by už mali byť pre neho viditeľné a hmatateľné. 

57 Život plný krás a zjavení pulzuje nad existenciou ľudských bytostí, ale tie ho vo svojej slepote ešte 

nie sú schopné vidieť. 

58 Nezabúdajte na moje učenie, lebo vám pomôže byť apoštolmi pravdy. Pravý apoštol môjho učenia 

je ten, kto robí všetko, čo ho Boh naučil skrze Ježiša. Uisťujem vás, že keby som sa každého z vás, ktorí 

ma už tak dlho počúvate, spýtal: "Čo práve robíte, čo som vám prikázal urobiť alebo čo si želáte? Robíte 

to, čo vám prikazuje Boh, alebo to, čo ste si prikázali?" Nevedel by si mi odpovedať. 

59 Tento národ bol vyvolený, aby sa v tomto čase naplnil môj prísľub, aby ste boli svedkami začiatku 

a konca môjho slova. Ani v druhej ére nebolo potrebné, aby sa moje ohlasovanie rozšírilo po celom svete, 

aby sa dozvedel o mojom príchode. Stačilo to na to, aby sa ľudia prebudili a vydali sa svedčiť a šíriť 

semeno, ktoré dostali. Musím vás upozorniť, že ľudia, ktorých som učil prostredníctvom Svojho učenia, sa 

nemohli považovať za absolútnych vlastníkov takého veľkého dedičstva, ani za jediných, ktorým bolo 

zverené duchovné poslanie v tomto Diele. Moje posolstvo všetkých čias bolo adresované všetkým ľuďom, 

ale stalo sa, že ľudia, ktorí dostali zjavenie, z neho mali najmenší úžitok, pretože nedokázali oceniť dary a 

milosti, ktorými ich Pán obdaril. 

60 Spomeňte si, ako v druhej ére semeno, ktoré Kristus zasial v Judei, rozkvitlo len mimo nej. 

61 Nechcem vám povedať, že všetky tieto udalosti sa musia medzi vami opakovať, pretože si želám, 

aby moje učenie zažiarilo medzi týmto ľudom a osvetlilo jeho cestu. Ale ak sa nevenujete plneniu 

požehnaného poslania, ktoré som vám zveril, ak sa neangažujete ako praví učeníci Božského Majstra, 

aspoň zvolávajte ľudí, vysvetľujte im, čo som hovoril tým, ktorí ma počúvali, odovzdávajte im moje 

príkazy, osvetľujte im cestu, aby sa podriadili môjmu zákonu a mojim nariadeniam. 

62 Nezabúdajte, že moje Slovo je životodarné a že ľudstvo sa ničí, pretože mu chýba. Moje Slovo je 

stopa, ktorá ukazuje cestu k spaseniu. Pamätajte, že je mnoho ľudí, ktorí sú stratení a rozrušene blúdia. 

Choďte k nim a zachráňte ich. 

63 Venujte pozornosť tým, ktorí prichádzajú počúvať moje slovo. Pozrite sa, ako plačú od šťastia, 

ľutujú svoje minulé prehrešky a dávajú si predsavzatia, že sa napravia. Pozrite, ako tí, ktorí prišli do mojej 

prítomnosti hladní po láske, mali po návrate do svojich domovov pokoj v srdci. Keď ste ich priviedli do 

mojej prítomnosti, spoločnosť nimi opovrhovala a vy ste boli svedkami toho, že som z nich urobil 

nositeľov hlasu, vodcov a prorokov, aby pokračovali v šírení môjho Diela. Moje slovo nielenže 

posilňovalo ich ducha, ale bolo aj zdravím pre ich telo. 

64 Ste ľudia, ku ktorým som hovoril a učil ich celé stáročia. Mám na mysli tvoju dušu, ktorú som 

často osvietil svetlom svojej pravdy, ktorej som často pomáhal na ceste odčinenia a poskytol jej novú 

telesnú schránku. 
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65 Odkázal som vám knihu lásky a múdrosti, aby ste na jej stránkach našli svetlo, ktoré vám ukáže 

cestu vedúcu k Bohu. Ak chcete v mojich zjaveniach tejto doby nájsť hmatateľný dôkaz ich pravdivosti, 

môžete ho nájsť v dôvernom vzťahu, ktorý existuje medzi týmto Slovom a tým, ktoré som vám dal v 

minulých časoch, keď som vám povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život a nikto neprichádza k Otcovi, ak 

neplní môj Zákon." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 165  
1 Odpočiňte si na chvíľu, milovaní ľudia, nechajte svoju únavu so mnou. Moja starostlivá láska vás 

povolala, aby ste prišli k Majstrovi. Žiadam vás len, aby ste očistili svoje mysle od predsudkov, aby vaše 

srdcia prijali podstatu môjho Slova a aby vaši duchovia pocítili moju prítomnosť. Kvôli tejto nedostatočnej 

príprave a oduševneniu ste nepochopili mnohé z mojich učení, ktoré som vám dal. Na neurčito dlhý čas 

prichádzate ako začiatočníci, hoci by ste už mali byť učeníkmi, keby ste pochopili moje slovo a 

uplatňovali moje učenie. 

2 Rozumieť: Ak chcete ovládať svoje vášne a odmietnuť príťažlivosť, ktorou vás priťahuje svet, v 

mojom slove nájdete svetlo a silu, aby ste to dokázali. 

3 Tí, ktorí sa s tým uspokoja a snažia sa upokojiť svoje svedomie len tým, že ma počúvajú, čoskoro 

opäť upadnú do letargie a hrozí im, že podľahnú pokušeniu. Preto moje slovo povzbudzuje a dvíha tých, 

ktorí padajú na ceste. 

4 Ako vtedy hviezda ohlasovala príchod Mesiáša, tak v tomto čase Eliášov Duch ohlasoval svojím 

svetlom môj príchod. Moja starostlivá láska vám pripravila toto miesto na zemi, aby ste mohli prijať 

zjavenie tretej éry. Dnes svet ešte nepozná toto učenie, ale v správnom čase sa dobrá správa dostane k 

celému ľudstvu. Vďaka daru intuície vycíti duchovný význam tejto epochy. Mnohí sú schopní rozpoznať 

vo veľkých udalostiach tejto doby potvrdenie a naplnenie proroctiev z minulých čias. 

5 Ľudia, uvedomte si, koľko milosti sa vám dostalo, a predsa sa medzi týmito zástupmi poslucháčov 

stále nájdu takí, ktorí pochybujú o mojom zjavení a pripisujú moje slovo nositeľom hlasu. Čo by vám 

mohli dať, keď sú takí nevedomí ako vy a videli ste ich vychádzať z vlastných radov? Niektorí z nich sú 

kvôli nedostatku duchovnosti opäť z mäsa a kostí, hriešnici ako vy. Ale keď ich osvieti moje svetlo, keď 

ich inšpiruje môj lúč, premení ich zázrak mojej lásky a mojej moci. 

6 Stále ste ako mesto, ktoré spí, ktorého obyvatelia sa oddávajú potrebe odpočinku a nepočujú, ak 

niekto narieka, ak niekto potrebuje pomoc, ochranu, balzam alebo chlieb. V súčasnosti stále zabúdate na 

ľudí a myslíte len na seba. Ale ak zabúdaš na ľudí, ktorých vidíš a ktorých súženia môžeš priamo 

dosvedčiť, o čo viac si zabudol na tých, ktorí sú v duchu a ktorí so sebou vláčia smútočnú reťaz trpkosti! 

Uvedomte si, že vašou úlohou je bdieť, modliť sa a prihovárať sa za všetkých vašich bratov a sestry, 

prítomných i neprítomných, vzdialených i blízkych, viditeľných i neviditeľných. 

7 V tomto čase vás nechávam prejsť téglikom, aby ste po jeho prekonaní mohli byť korením sveta, 

svetlom, ktoré osvetľuje temné cesty. 

8 Môj hlas plný vznešenosti volá ľudstvo, aby som ho prebudil z letargie a aby ste sa všetci stali 

súčasťou môjho milovaného ľudu. 

9 Zverujem vám kľúč, ktorý otvára dvere, za ktorými sa skrývajú mnohé zjavenia, ktoré chcete 

poznať. Využite tento kľúč a naučte sa otvárať dvere do kráľovstva, aby ste spoznali všetko, čo ste doteraz 

považovali za nepochopiteľné tajomstvo. 

10 Stále nie ste schopní pochopiť mnohé zjavenia, ktoré sú určené na to, aby sa stali súčasťou vášho 

poznania, a o ktorých ľudia predpokladali, že patria iba Bohu. Akonáhle niekto vyjadrí túžbu vykladať ich 

alebo do nich preniknúť, je okamžite označený za rúhača alebo za opovážlivca. 

11 Čo by povedali ľudia v predchádzajúcich dobách, keby im bolo povedané, že jedného dňa bude 

ľudstvu známe všetko, čo poznáte - z hľadiska vedy aj z hľadiska duchovných zjavení? Ktokoľvek by 

takéto udalosti oznámil, bol by označený za rúhača alebo by bol považovaný za pomäteného. 

12 V tomto čase sa tiež stane, že keď sa ohlási dialóg ducha s duchom, nastolenie mieru na celej 

zemeguli a poznanie posmrtného života, materialistický svet sa postaví proti tomu a bude zo všetkých síl 

popierať možnosť dosiahnutia týchto cieľov a prísne odsúdi tých, ktorí sa odvážia ohlasovať takéto 

udalosti. 

13 Keby ľudstvo študovalo a skúmalo slová a vyhlásenia prorokov z dávnych čias, našlo by v nich 

veľa z toho, čo v súčasnosti vidíte, že sa napĺňa - z toho, čo ľudstvo v súčasnosti prežíva. 

14 Predstava, ktorú ste získali o duchovnom, vám bola predpovedaná, rovnako ako všetko, čo objavila 

vaša veda. 
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15 Dnes vás môžem ubezpečiť, že v budúcnosti dosiahne komunikácia prostredníctvom myšlienok 

veľký rozvoj a prostredníctvom tohto komunikačného prostriedku zmiznú mnohé bariéry, ktoré dnes ešte 

stále rozdeľujú národy a svety. Keď sa naučíte mentálne spojiť so svojím Otcom, keď dosiahnete rozhovor 

ducha s duchom, aké ťažkosti by ste mohli mať v spojení so svojimi bratmi a sestrami, viditeľnými alebo 

neviditeľnými, prítomnými alebo neprítomnými, blízkymi alebo vzdialenými? 

16 V mojom učení sa práve učíte túto formu duchovnej komunikácie, ako som vás ju učil. Aby ste to 

mohli denne praktizovať, poradil som vám, aby ste sa stíšili, zavreli pery a nechali hovoriť svojho ducha. 

17 Chcem, aby ste boli mojimi dobrými a pokornými učeníkmi, ktorí si nenárokujú na hodnosti a 

pocty v spoločenstve, ale aby vaším ideálom bolo len dosiahnuť dokonalosť prostredníctvom cnosti a 

riadiť sa mojimi pokynmi, aby sa váš život stal príkladom. Načo by vám boli čestné miesta, tituly alebo 

mená, ak nemáte zásluhy, aby ste ich právom vlastnili? 

18 Nerobte nič a nedržte sa ničoho, čo je zlé. Ustanovujem medzi vami hierarchiu bez toho, aby ste o 

tom vedeli, pretože len Ja viem, kedy ste urobili pevný krok na ceste rozvoja. Vždy sa cíťte malí, aj keď 

ste v podstate už majstri. 

19 Veľká je moja láska k vám a táto láska, ktorú ste už pocítili vo svojich srdciach, vás chce prebudiť, 

aby ste povstali a splnili Otcovo poslanie. 

20 Prostredníctvom jednoduchých ľudí vám dávam svoje slovo, ktoré ako jemné dláto uhladzuje a 

formuje vášho ducha. 

21 Chcem, aby ste si zachovali ideál úprimnosti, ktorý môj Zákon vždy vštepoval ľuďom, aby vám 

pomohol vytrvať v boji, kým vo svete nezavediete bratstvo a duchovnosť. 

22 Každý z vás mi rozumie podľa toho, akú duchovnú zrelosť dosiahol. Preto sa zjavujem rôznymi 

spôsobmi, aby všetci mohli prijať Moje svetlo a pochopiť Moje učenie. 

23 Nezastavujte sa na svojej duchovnej ceste rozvoja. Uvedomte si, že sa vám s vaším pokrokom 

zjavujem čoraz viac a že s každým ďalším krokom svojho vývoja ma prijímate s väčšou slávou. 

24 Aj keď tí, ktorí odovzdávajú moje slovo, budú porazení v boji, ja sa dám poznať svojmu ľudu. 

Veru, hovorím vám: Nechcem, aby vám toto poučenie chýbalo. Nezabudnite: Kým si ma počúval, prúdila 

k tebe sila, aby ti tvoja viera pomohla prekonať prekážky, ktoré sa objavujú na tvojej životnej ceste. 

Chcem vás pripraviť na to, aby som vás zanechal ako svedkov svojho zjavenia a aby ste slúžili ako príklad 

svojim blížnym, keď budete svojimi skutkami svedčiť o učení, ktoré ste dostali. 

25 Učte sa a konajte, poučujte a preciťujte tým, čo robíte a hovoríte, potvrdzujte moje učenie svojimi 

skutkami. Nechcem mať medzi svojimi učeníkmi pokrytcov. Zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo s 

ľudstvom a s vami samými, keby toto dielo, založené s toľkou láskou a trpezlivosťou, padlo kvôli 

nedostatku morálky, cnosti a pravdivosti vo vašich životoch. 

26 Pozrite sa, ako ľudstvo prešlo epochami očisty, a stále v ňom nedochádza k obnove. Uvážte, že sú 

ľudia a národy, ktorí sa usilovali o nastolenie trvalého mieru, ale ten nenastal, skôr sa krvavá vlna šíri 

ďalej. Dôvodom je, že medzi ľuďmi nie je láska a úprimnosť. Nepochopili, ako si majú vychádzať v 

ústrety v láske k blížnemu, a preto som priniesol svoj pokoj a svoje Slovo, ktoré vyzýva ľudí k jednote a 

vzájomnej láske. 

27 Vy, ktorí ma počúvate na týchto nepísaných miestach stretnutia, spojte sa, milujte sa navzájom ako 

"robotníci" na jednej a tej istej "poľnohospodárskej pôde", máte rovnaký cieľ a týmto cieľom bude spása 

ľudstva. 

28 Hľadajte podstatu mojej práce a zdržte sa zbytočných diskusií. Začnite tým, že sa očistíte od škvŕn, 

potom nepoškvrníte to, čo je čisté a priezračné. Takto budete inšpirovať svojich blížnych, aby napravili 

svoje nedokonalosti. 

29 Milujte sa tak, ako vás to učil Ježiš. Osloboďte sa od sebectva, zabudnite na vlastnú osobu. 

30 Nesmiete odísť z tohto sveta bez toho, aby ste najprv dokončili svoje dielo mieru a lásky. Toto 

bude svedectvo, ktoré o mne vydáte, a správny spôsob, ako vyrovnať dlh, ktorý voči mne máte. 

31 Hovorím vám to prostredníctvom jednoduchých ľudí, prostredníctvom "posledných", 

prostredníctvom tých, na ktorých ľudia na svojej ceste životom zabudli, ktorí počuli volanie Majstra a 

snažili sa ho nasledovať. Ale táto stopa, ktorú vám zanechávam svojím slovom, je rovnaká ako tá, ktorú 
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som vám zanechal v druhej ére, a rovnaká ako tá, ktorú som vám zanechal v prvej ére prostredníctvom 

Mojžiša. 

32 Hľadajte ma mimo hmotných javov, hľadajte ma v duchovnom, aj keď ma nájdete 

symbolizovaného vo všetkom stvorenom. Nech sú to oči tvojho ducha, ktoré hľadia na moju prítomnosť. 

33 Materializmus nedovoľuje ľuďom vidieť cestu, po ktorej kráčajú. Hriech, fanatizmus a márnivosť 

tvoria hrubý závoj, ktorý im bráni vidieť svojho Otca. Keby to tak nebolo, mysleli by na pominuteľnosť 

tohto života a na hodnotu duchovného života. Mohli by nahliadnuť do sveta dokonalosti, ktorý je za 

hranicou smrti. 

34 Keby boli ľudia pokorní v duchu a v srdci, bol by s nimi pokoj, lebo pokoj sa zakladá na pokore, 

nie na falošných ilúziách o veľkosti ani na márnej sláve. Ľudia sa však delia na triedy, a kým jedni majú 

všetko pohodlie, iní hynú v biede. Preto nie je mier. Ale moja spravodlivosť odstráni všetky tieto 

sebakrádeže a ľudia sa budú navzájom uznávať za bratov a sestry, za deti toho istého Otca. 

35 Starostlivá láska vášho Pána vám zverila zlatú pšenicu, aby ste ju svojou prácou na zemi 

rozmnožili. Je to zárodok diela, ktoré som už dávno začal v duchu človeka a ktoré mu dá skutočný pokoj. 

36 Blahoslavení ste vy, ktorí ste v tomto čase počuli moje slovo, lebo v ňom nájdete istú cestu. Ale 

nemali by ste ju len počuť, ale aj pochopiť, správne si ju vyložiť, aby ste pri jej vyučovaní svojich 

blížnych nezasievali zmätok do ich sŕdc. 

37 Váš duch musí počkať, kým sa jeho telo očistí a obnoví, aby mohol začať plniť svoje poslanie. 

Potom budete duchovne i telesne jednou bytosťou, poslušným a poddajným nástrojom, prostredníctvom 

ktorého sa prejavia duchovné dary udelené Otcom. Nejednajte ako tí, ktorí - bez toho, aby pochopili a 

pochopili moje učenie o oduševnení, bez potrebnej prípravy a zrelosti - sa vydávajú na cestu a nazývajú sa 

"robotníkmi" bez toho, aby si uvedomili, že semeno, ktoré zasievajú, nie je v skutočnosti moje. 

38 Pamätajte, že tým dvanástim učeníkom z druhej éry trvalo istý čas, kým konečne pochopili učenie 

svojho Majstra. Dostávali mnohé učenia a boli vystavení mnohým skúškam. Neustále som sa ich 

vypytoval a každú ich slabosť alebo nedokonalosť som sa dotkol a opravil ich slovom, aby v nich prenikla 

čistota a pravda, a predsa potrebovali obdobie prípravy, aby sa moje učenie stalo známym. 

39 Čo nebudem musieť urobiť s vami, mojimi učeníkmi, ktorí žijete v oveľa materialistickejšej dobe, 

než bola tá? 

40 Teraz pochopte, prečo som vás tak dlho učil a prečo vás neustále skúšam. 

41 Zatiaľ čo Ondrejovi, Šimonovi a Jánovi som povedal len vtedy, keď ma prvýkrát uvideli: 

"Nasledujte ma!" a oni ma nasledovali, vám som musel počas tohto obdobia veľa hovoriť, aby sa vo 

vašich srdciach konečne prelomila viera. 

42 Chcem, aby ste v týchto apoštoloch našli príklad, ktorý vás povzbudí v každodennej práci, a 

pochopíte, že keď vyšli a hlásali moje slovo, pokoj a láska už vstúpili do ich sŕdc a nebolo v nich viac 

nečistoty. 

43 Nebolo nikoho, kto by zasial semeno, ktoré by nebolo moje, alebo kto by sa dopustil činu, ktorým 

by svojich blížnych uviedol do zmätku. Dôvodom bolo, že oni sami čakali ako ovocie, kým dozrie na 

strome života, aby sa potom v čistote ponúkli túžbe sŕdc, ktoré túžili po poznaní pravdy. 

44 Na druhej strane, dnes ste sa vydali na cestu tvrdiac, že ste majstri, hoci ste neboli schopní naučiť 

sa ani prvú lekciu. Chceš zachrániť svojich blížnych, hoci ti stále hrozí pád, a hovoríš o čistote, 

úprimnosti, duchovnosti, hoci si sa ešte ani nezbavil svojich nerestí. 

45 To je dôvod, prečo sa mnohí z vás vrátili ku mne s plačom a sťažovali sa, že vás nazvali 

podvodníkmi, pretože ste nedokázali uzdraviť chorého, pretože ste nepresvedčili neveriaceho alebo 

pretože ste boli prichytení pri činoch, ktoré sa nehodia na moje Dielo. Výsledkom je, že niektorí sa venujú 

štúdiu Mojej náuky a zlepšeniu svojho života, aby opäť nezlyhali, zatiaľ čo iní pokračujú vo svojom 

nečestnom konaní a rozsievajú zmätok, a ďalší, znechutení porážkami, ktoré utrpeli, opúšťajú cestu a 

popierajú pravdu Môjho Diela. 

46 Chcel som ťa viesť krok za krokom, poučujúc tvojho ducha stránku za stránkou o mojom učení 

lásky, lebo niet dlhšej cesty ako cesta (nevyhnutného) rozvoja ducha. - Veru, hovorím vám, že na zemi 

nenájdete nič posvätnejšie ako jedného zo svojich blížnych. 
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47 Toto moje učenie vám dáva poznanie, čo pre vás znamená a má znamenať duch, svedomie, pocity, 

viera. Kedykoľvek sa niekto z vás zoznámi s týmto učením, pocíti, že mu zo srdca prúdi úcta a hlboká 

láska k blížnym, pretože v každom z nich môže rozpoznať niečo z Božej prítomnosti, v každom zo svojich 

blížnych spoznáva dieťa Najvyššieho a v srdci každého človeka vidí chrám Pána. 

48 Kto by pochopil všetky tieto poznatky a považoval ich za isté - odvážil by sa znesvätiť tento chrám 

a bol by schopný uraziť tohto blížneho? 

49 Toto je lekcia, ktorú chcem, aby ste pochopili, pretože keď sa tak stane, budete len krok od toho, 

aby ste poslúchli najvyššie prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

50 Ako sa môžete nazývať spiritualistami, keď neviete, čo je to duch, čo znamená a akú má hodnotu 

pre Boha? 

51 Premýšľajte o všetkom, čo som vám povedal, aby sa vaša telesná schránka spojila s vaším duchom 

do jednej vôle a umožnila mu prejaviť sa a splniť svoje poslanie. Potom zažijete, že každý z vašich 

duchovných darov je svetlom a silou, pred ktorou sa sklonia aj tie najtvrdšie krky a najtvrdšie srdcia. A 

keď dostanú dôkaz o skutočnej duchovnosti, s dojatím vykríknu: "Títo naozaj konajú podľa Ježišovho 

učenia, títo naozaj hlásajú pravdu!" 

52 Berte túto hodinu ako hodinu spoločenstva s Otcom. Hovorte ku mne duchovne, počujem vás, 

ľudia. Odložte so mnou všetky utrpenia, ktoré dostávate od sveta. Svojimi slzami zmyte škvrny svojej 

duše. Uvidíš, ako ti plač a modlitba uľahčujú bremeno tvojho srdca. Potom na vás vylejem svoju milosť, 

vďaka ktorej vám dám pocítiť silu. 

53 Ak sa nazývate trinitármi, pretože ste dôkladne študovali moje učenie a svedčíte o ňom svojimi 

skutkami, nemôže vám chýbať svetlo, sila a pokoj. 

54 Vložil som do vás božskú pečať, ktorá vás robí dedičmi múdrosti, ktorá je uložená v knihe môjho 

Božstva, a kto má v sebe toto svetlo, nemôže padnúť. 

55 Teraz k vám hovorí Otec všetkých čias. Je to ten istý, ktorý vám prostredníctvom Mojžiša zjavil 

Zákon, ktorý vám dal počuť hlas "Slova" v Kristovi a ktorý vám teraz poslal Eliáša v Duchu, aby pripravil 

ľudí, pretože v tomto čase sa majú naučiť udržiavať vnútorné spoločenstvo s Duchom Svätým, ktorý je Ja 

sám. Kto vstúpi do spoločenstva so mnou, zistí, že som sám Otec a zároveň ten, ktorého nazývate Synom: 

je to Slovo lásky Božstva. Božia trojica neznamená rôznosť ducha, ale vlastností alebo schopností. 

56 Zákon, láska, múdrosť - to sú tri formy zjavenia, v ktorých som sa ukázal človeku, aby bol pevne 

presvedčený o svojej ceste rozvoja a aby úplne spoznal svojho Stvoriteľa. Tieto tri fázy zjavenia sa 

navzájom líšia, ale všetky majú jeden a ten istý pôvod a vo svojom celku sú absolútnou dokonalosťou. 

57 Pri rôznych príležitostiach som vám už povedal: Prečo tak veľmi chcete rozpoznať tri Božské 

bytosti, keď môžete nájsť len jednu? Vždy k vám hovoril jediný hlas, zjavil sa vám jediný Božský Duch. 

Tento jedinečný, večný hlas, ktorý vám v rôznych formách vyjadrenia zvestoval môj zákon, nosíte aj vo 

svojom svedomí a jeho podstatu by ste mali uchovávať aj vo svojich srdciach. Ale namiesto toho, aby ste 

ma milovali v duchu a v pravde, ako vás to učilo moje učenie, milujete ma v materialistických kultových 

formách a predstavách, pretože svojho Stvoriteľa nemôžete pochopiť inak. 

58 Keď som vyryl svoj zákon na kameň, kto by pochyboval, že tie dosky sú posvätné, lebo obsahujú 

Božie prikázanie? Ja som však tie kamenné tabule stiahol z očí človeka a ponechal som mu len poznanie 

svojho zákona. 

59 Kristus sa narodil, žil a zomrel v chudobe, čistote a dokonalosti a vy by ste si želali, aby zostal 

naveky na zemi. Preto ste mali túžbu zvečniť ho na obrazoch vytvorených ľudskými rukami. Musíte však 

pochopiť, že jeho ľudská podoba zmizla, aby duchu človeka zostala len najčistejšia podstata jeho slova a 

skutkov, ktoré boli dokonalým vyjadrením Božej lásky. Keďže som sa dnes zjavil v Duchu a dal som sa 

poznať prostredníctvom orgánov chápania, ktoré som pripravil, čo môžeš zhmotniť z môjho tretieho 

zjavenia? Dúfate v zbožštenie predmetov, miest alebo osôb? Nie, z tohto obdobia môjho duchovného 

prejavu si máš uchovať iba nekonečné svetlo, ktoré som na teba vylial, svetlo večnej múdrosti. Ak by ste 

hľadali lásku a múdrosť v zákone prvej éry, našli by ste ich; ak by ste hľadali zákon a múdrosť v Ježišovej 

láske, našli by ste ich; a ak sa snažíte nájsť zákon a lásku v múdrosti, ktorú Môj Duch vylial na všetky 

stvorenia v tejto tretej ére, môžete ich objaviť v ich podstate. Uvedomte si, že všetky božské cnosti a sily 

tvoria jednu podstatu, ktorou je Boh. 
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60 Pochopte učenie, ktoré som vám dal. Odhaľuje lásku, ktorú mám k ľudstvu. 

61 Svojím učením formujem vaše srdce, používam prostých ľudí. Žiaci spiritualizmu budú 

zachovávať Moje učenie v celej jeho čistote, pretože práve ono upevní mier a bratstvo medzi ľuďmi. 

62 Náboženské symboly zmiznú, lebo človek ma už nesmie obmedzovať, aby jeho dielo bolo hodné 

Otca. 

63 Tým, že ma počúvate bez zjavných materiálnych foriem reprezentácie, ste v sebe vytvorili nový 

charakter. Vaša myseľ sa prebudila a vaša morálka sa posilnila. 

64 Chcem pre budúcnosť mužov a ženy z presvedčenia - učeníkov, ktorí kážu príkladom, nie 

pokrytcov, lebo váš pád pre nedostatok morálky a pravdivosti, pre nedostatok pokoja a sily duše by bol 

veľmi bolestný. 

65 Pozrite sa, ako ľudstvo, ktoré počas vekov prešlo očistným téglikom a odpykávajúcimi skúškami 

ohňa, stále nedokáže upevniť svoj pokoj. Krvavá stopa je čoraz dlhšia, pretože ľudia zabudli na moje 

slovo. Chýba úprimnosť, dôvera, ústretovosť a láska. 

66 Napriek tomu som tu so svojím novým posolstvom jednoty a pokoja, so svojím jednoduchým 

slovom, ktoré po dlhom boji vykoná zázrak zjednotenia myslí a sŕdc ľudí. Sú ešte stále tí, ktorí sa pýtajú, 

prečo som prišiel? 

67 Aj v tomto čase boli mnohí povolaní a málo vyvolených, ale u mňa nie je nikto vyvolený. Lebo 

človek je ten, kto sa robí hodným svojho Pána a získava právo na jeho milosť. 

68 Všetkým som dal Svoje poučenie rovnakým spôsobom, všetkých som naučil kráčať po tejto ceste a 

žiť v tomto slzavom údolí. Pochopte ma správne: pod týmto zákonom musíte žiť nielen vy, ale aj celý 

svet. Ale budú to moji učeníci, roztrúsení po celom svete, ktorí ju budú šíriť svojou morálkou a príkladom. 

69 Splňte svoju úlohu už teraz a nedovoľte, aby čas prešiel pre ducha bez toho, aby ju využil, pretože 

potom môže prísť chvíľa ľútosti. 

70 To je dôvod, prečo využívam pokorných, tých, ktorí zablúdili na cestách života, ktorí počuli 

spásonosný hlas svojho Pána a ochotne sa vydali za ním. To ste vy, "poslední", pretože mi slúžite v tretej 

ére. 

71 Posielam vám svoj pokoj, ale naozaj vám hovorím, že kým budú ľudia, ktorí majú všetky životné 

potreby, a budú zabúdať na tých, ktorí umierajú od hladu, nebude na zemi pokoj. 

72 Pokoj nespočíva v ľudskej sláve ani v bohatstve. Je založená na dobrej vôli, vzájomnej láske, 

službe a úcte. Ach, keby len svet pochopil toto učenie! Nenávisť by zmizla a v ľudských srdciach by 

rozkvitla láska. 

73 Iba moja láska a moja spravodlivosť môžu dnes ochrániť tých, ktorí po nej túžia a prahnú. Ja 

jediný som vo svojej dokonalej spravodlivosti schopný prijať toho, kto sa previní proti svojej vlastnej 

existencii. 

74 Keby vedeli, že opustenie duše je hroznejšie ako samota na tomto svete, trpezlivo a odvážne by 

vytrvali až do posledného dňa svojej existencie na zemi. 

75 V tomto slove som vám dal svoju otcovskú lásku. Svedčte o mojej pravde svojimi skutkami. 

76 Milujte sa navzájom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 166  
1 Je to deň radosti pre môj ľud, deň pokoja pre tých, ktorí prišli počúvať moje slovo. Keď som toto 

dedičstvo odovzdal prvým, povedal som im, aby sa oň starali, lebo je ako malý stromček, z ktorého sa 

neskôr stane mohutný strom s hustými listami. Dnes prichádzajú veľké zástupy, aby počúvali moje slovo a 

svedčili o naplnení môjho ohlásenia. 

2 Strom priniesol konáre, ktoré sa oddelili a zasadili do inej pôdy. Ale veru vám hovorím, že jedni 

boli zasadení podľa mojej vôle a druhí podľa vôle ľudí. 

3 Už dávno som vám povedal, že strom sa pozná podľa ovocia, a keď tieto "stromy" začnú prinášať 

ovocie, budete vedieť, aké ovocie každý z nich prináša, či je dobré alebo nie. Boli tam stromčeky, ktoré 

boli spočiatku plné miazgy a sily, ktoré sľubovali dobré ovocie a blahodarný tieň pre unaveného pútnika, 

pretože ten, kto sa o ne staral, vyšiel plný lásky a ochoty a stal sa záchranou pre blúdiaceho. Odpovedal na 

otázky ľudí slovami plnými svetla, dával svetlo slepým a útechu chorým. Jeho ústami a skutkami sa diali 

znamenia a zázraky; pravdy sa prijímali inšpiráciou. Stalo sa to preto, lebo Otec, keď videl horlivosť a 

zápal týchto pracovníkov, preplnil ich láskou a múdrosťou. Keď zástupy videli oddanosť tohto učeníka, 

keď sa presvedčili o jeho láske a úprimnosti, nasledovali ho po dlhých cestách, išli za ním až na vrchol 

hory. Poslúchali ho a slepo mu verili. Keď však videl, že ho zástupy nasledujú, že ľudia poslúchajú jeho 

hlas ako zákon, pocítil v srdci márnivosť a megalomániu a zabudol na toho, ktorý mu dal všetko a bez 

ktorého by nič nedokázal, stratil pokoru a začal sa chváliť svojimi zásluhami a mocou nad ostatnými. Cítil 

sa dokonalý v praktizovaní môjho učenia a hlasno sa vyhlasoval za pravého žiaka, ba dokonca majstra. 

4 Hovorím vám: Kto sa chváli svojimi duchovnými darmi a nesieje s pokorou, jeho úroda bude 

márna. 

5 Mohol by som sa spýtať mnohých z tých, ktorí hlasno hlásali, že konajú skutky lásky: "Kde sú vaši 

nasledovníci? Kde sú tí, ktorí vás nasledovali? Čo sa stalo so všetkými tými, ktorí dostali duchovné dary, 

aby šírili tieto semená?" A museli by mi odpovedať, že zostali sami, pretože tí, ktorí ich našli, opäť 

zablúdili, tí, ktorí sa uzdravili, opäť ochoreli, a tí, ktorí začali vidieť svetlo, opäť upadli do svojej temnoty. 

Ale Majster sa vás pýta: "Prečo sa to stalo tým, ktorí boli mnou poučení?" - Pretože učenie, ktoré dostali, 

využili podľa svojho rozumu a uváženia, pretože sa pustili do práce predčasne, teda skôr, ako správne 

pochopili Majstrovo učenie. 

6 Tí, ktorí čakali na správny čas, aby sa pustili do práce, študovali, pozorovali a modlili sa, sú tí, 

ktorí zostávajú pevní, pretože ich korene siahajú hlboko a ich konáre odolávajú búrkam. Tí sa vydali na 

cestu v čase, keď ich srdcia už nemohli prepadnúť márnivosti. Ale toto je deň pokoja a odpustenia, keď 

chcem, aby ste sa všetci zamysleli nad mojimi slovami, aby ste, keď sa vrátite k svojmu stromu a na svoje 

polia, napravili všetko, čo ste urobili nedokonale. Ešte stále je čas strom narovnať a zachrániť semená. 

Musíte však znásobiť svoje úsilie. 

7 Vráťte sa do svojej krajiny, a ak zistíte, že vás opustili a zabudli na vás tí, ktorí vás slepo 

nasledovali a ktorých ste si nedokázali udržať, chráňte korene stromu, odrežte všetky poškodené plody, 

orežte jeho suché konáre, zalievajte ho a uvidíte nanovo, ako putujúci prichádzajú s túžbou po jeho tieni a 

ovocí. 

8 Blahoslavení sú tí, ktorí sa vzchopia po svojom páde, blahoslavení sú tí, ktorí povstanú k svetlu. 

Potom uvidíte, ako budú ohlasovať môj opätovný príchod, na ktorý ľudia čakali storočie za storočím a pri 

ktorom sa mnohí mŕtvi budú triasť aj v hrobe. 

9 Veru, hovorím vám, že božský prísľub, že sa k vám vráti ako Duch Utešiteľ, nikto nevymazal, ani 

čas, ani hriech, ani celé epochy, ktoré prešli cez ľudí. Ani dôkaz môjho návratu nebude vymazaný a ľudia 

sa nakoniec sklonia pred mojou pravdou. 

10 Keď počúvaš moje slovo, nechávaš svoj život prejsť svetlom svedomia, a keď sa moje vyučujúce 

slovo skončí, cítiš sa zbavený svojich dlhov, súženia a výčitiek. Aj keď prijímate moje slovo 

prostredníctvom nevzdelaných orgánov intelektu, vaša bytosť sa chveje, pretože v nej cítite oko, ktoré sa 

na vás pozerá, ucho, ktoré vníma aj váš najľahší vzdych, a citlivosť, ktorá dokáže čítať aj vaše najtajnejšie 

myšlienky. 
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11 V prvý deň, keď som takto prehovoril k ľudstvu, som otvoril novú duchovnú éru. Srdcia, ktoré boli 

prítomné na Mojom Božskom zjavení, sa cítili ohromené strachom, úctou, úžasom a blaženosťou. Preto tá 

malá skupina mojich prvých učeníkov rástla a množila sa, až sa z nej stali veľké spoločenstvá, ktoré sú 

teraz prítomné, aby počúvali moje učenie. 

12 Medzi týmito zástupmi sú aj takí, ktorí si po tom, čo ma rok čo rok počúvali, na tento prejav zvykli 

a už nie sú takí dojatí, ako keď ma počúvali pri prvých prijatých vyučovaniach. Napriek tomu väčšina z 

nich naďalej počúva moje slovo s pravým nadšením a ich srdcia bijú rýchlejšie, keď sú tu, aby počúvali 

moje múdre a láskyplné učenie. 

13 Chcel som duchovne formovať srdcia, ktoré prijímajú toto Slovo, aby sa každý z nich stal 

energickým pracovníkom pre činnosť, ktorá mu bola pridelená - vedomý si svojho poslania a oddaný 

môjmu Dielu. Ale kým niektorí ma naďalej verne počúvali, učili sa a zdokonaľovali, aby boli hodní 

ponúknuť svojim blížnym plody, ktoré dozrievali vďaka ich štúdiu a premýšľaniu, ich trpezlivosti, úsiliu a 

vytrvalosti, iní hľadali lichôtky a chceli zasiať skôr, ako nastal správny čas. Odišli pred určeným časom a 

učili to málo, čo sa naučili. 

14 Preto niektorí mystifikovali učenie, ktoré dostali, a z nedostatku vedomostí menili moje učenie tak, 

aby im vyhovovalo, čím spôsobili ťažkosti pre úspech tých, ktorí hlásali moje učenie len vtedy, keď boli 

schopní nasledovať moje učenie. 

15 Hovorím vám, že keď udrie hodina, pšenica dobrých rozsievačov premôže kúkoľ neverných a v 

hodine konfliktu svet spozná, kto jej priniesol moju pravdu. 

16 Keď počujete, ako sa nejaký duchovný chváli svojím poslaním a chodí po svete a vykrikuje, že je 

jedným z nových Kristových učeníkov, môžete si byť istí, že jeho ústa šíria lož, pretože pravý učeník tohto 

Diela je ten, kto sa nechváli, kto mlčky pracuje na slávu svojho Majstra a skutočne miluje všetkých 

svojich blížnych. Mojich dobrých služobníkov spoznáte podľa ich pokory. 

17 Čo sa napokon stane s tými, ktorí nebudú praktizovať moje učenie podľa prikázaní môjho zákona? 

- Budú sa musieť očistiť a v novej misii napraviť všetky svoje chyby a zmyť všetky svoje škvrny, kým sa 

im nepodarí premeniť kúkoľ, ktorý pestovali, na pšenicu. 

18 Zástupom, ktoré v tomto čase počúvajú moje slovo, hovorím: Pokračujte v počúvaní môjho učenia 

s úctou. Nedovoľte, aby sa vám vytratila z pamäti bez toho, aby ste sa nad ňou najprv zamysleli. Nesnažte 

sa učiť, keď ste len slabé deti. Musíte počkať, kým sa stanete silnými a vybavenými učeníkmi. Potom 

uvidíte, že každé semeno, ktoré zasievate, vyklíči, vyrastie, rozkvitne a prinesie ovocie. A ja ti poviem: 

Prijímam tvoj dar, plod semena, ktoré som ti zveril. 

19 Nechcem vás ešte súdiť, lebo keby som to urobil, nenašiel by som vo vás veľa zásluh. Prichádzam 

k vám ako Otec, aby som vám odpustil a ponúkol vám ďalšie obdobie ako vzácnu príležitosť, ktorú musíte 

využiť a za ktorú sa mi budete zodpovedať. 

20 V tento milostivý deň vám hovorím, že som dal ľudstvu poznať a nahmatať prítomnosť a lásku 

Márie, pretože v nej sa v tomto čase uskutoční "nová zmluva". Mária sa vo svojej tichosti a pokore dala 

poznať aj vám. 

21 Otec vylial na tento ľud svoje dary milosti, ale veru, hovorím vám, aj vy sa mi musíte zodpovedať 

za prítomnosť Božskej Matky. 

22 Áno, volám vás na zodpovednosť, pretože chcem, aby ste si boli plne vedomí toho, čo som vám 

udelil. Jadro tejto výzvy k zodpovednosti však spočíva v mojom milosrdenstve. 

23 Svet v tomto čase nepozná moje dielo a moje ohlasovanie, pretože ste sa vyhýbali ohlasovaniu 

tohto učenia pred ľuďmi. Nové generácie ich však spoznajú a posilnia vaše rady. Veru, hovorím vám, že 

meno Ježiša a Márie sú spojené v diele spásy; a keďže ľudia v tomto čase nevedeli uzavrieť zmluvu so 

svojím Pánom, meno Matky bude symbolom spojenia a bratstva medzi ľuďmi. 

24 Násilie živlov bude hlasom, ktorý prebudí tých ľudí, ktorí tvrdohlavo chcú žiť v temnote, a nie ja 

ich budem súdiť. Svojimi vlastnými skutkami sa dostanú pred súd. 

25 Ľudia si vytvorili svoje úlohy, ktoré boli pôvodne hlučné, ale ktoré poškvrnili svojím hriechom a 

znesvätili svojimi vedami, a mnohé z nich sú inšpirované sebectvom, nenávisťou a aroganciou. 
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26 Počúvajte: V prvom veku som uzavrel zmluvu s Abrahámom a jeho potomkami. Na túto zmluvu 

deti tohto ľudu zabudli. Uzavrel som zmluvu s Mojžišom, ktorý vyslobodil Izrael z otroctva. Časom však 

ľudia na zmluvu opäť zabudli. 

27 Prišiel som na svet v druhej ére; Svoju zmluvu s ľudstvom som spečatil svojou krvou a táto 

zmluva lásky mala dosť sily, aby naučila Moje deti ceste, po ktorej môžu ľudia všetkých čias odstrániť 

všetky svoje hriechy. V Ježišovi som totiž premohol smrť, zvíťazil nad temnotou, premenil bolesť na 

božskú vášeň a vydláždil dušiam cestu k svetlu. 

28 Dnes ste počuli, že s vami chcem uzavrieť novú zmluvu, lebo vás nenachádzam zjednotených vo 

Mne ani medzi sebou, a Mojou vôľou je, aby ste v tejto Tretej ére, v lone Šiestej pečate, uzavreli zmluvu 

lásky a bratstva vo Mne. 

29 Všetci ste v šiestej pečati, ktorá je etapou, kapitolou knihy siedmich pečatí, ktorej obsahom je 

múdrosť Boha a dokonalosť duší. 

30 Prídu nové generácie a budú uznávať dielo tretej éry, v ktorej ste urobili prvé kroky. Budú 

pokračovať vo vašom diele, a keď sa rôzne rasy a národy konečne budú milovať ako bratia a sestry, keď 

ľudia prekonajú svoje pocity nenávisti, dielo Ducha Svätého sa upevní v ľudských srdciach. 

31 Už v prvej ére som vás učil zasvätiť mi siedmy deň. Keďže sa človek šesť dní venoval plneniu 

svojich svetských povinností, bolo správne, aby aspoň jeden zasvätil službe svojmu Pánovi. Nežiadal som 

ho, aby mi zasvätil prvý deň, ale posledný, aby si v ňom oddýchol od práce a venoval sa duchovnému 

rozjímaniu*, aby dal svojmu duchu príležitosť priblížiť sa k Otcovi a hovoriť s ním prostredníctvom 

modlitby. 
* Španielsky "meditaeiön" = rozjímanie, kontemplácia; tiež: reflexia, vnútorná kontemplácia, duchovná 

kontemplácia. 

32 Deň odpočinku bol ustanovený preto, aby človek zabudol na ťažký pozemský životný boj - hoci 

len na krátky čas -, aby dal príležitosť svojmu svedomiu prehovoriť k nemu, pripomenúť mu Zákon, aby 

sa skúmal, ľutoval svoje previnenia a aby vo svojom srdci urobil šľachetné predsavzatia na pokánie. 

Sobota bola dňom, ktorý bol predtým venovaný odpočinku, modlitbe a štúdiu Zákona. Ľudia však pri 

nasledovaní tradície zabudli na bratské city k blížnym a na duchovné povinnosti, ktoré mali voči svojim 

blížnym. Časy plynuli, ľudstvo sa duchovne rozvíjalo a Kristus vás prišiel naučiť, že aj v dňoch odpočinku 

sa máte venovať láske a konať všetky dobré skutky. 

33 Ježiš vám chcel povedať, že hoci je deň určený na rozjímanie a telesný odpočinok, mali by ste 

pochopiť, že ani deň, ani hodina nemôžu byť vopred určené na naplnenie poslania Ducha. 

34 Hoci Majster k vám hovoril s najväčšou jasnosťou, ľudia sa od toho odklonili a každý si vybral 

deň, ktorý mu najviac vyhovoval. Preto zatiaľ čo niektorí naďalej zachovávali sobotu ako deň zasvätený 

odpočinku, iní si na slávenie bohoslužieb zvolili nedeľu. 

35 Dnes k vám opäť hovorím a moje učenie vám prináša nové poznanie. Prežili ste mnoho skúseností 

a rozvíjali ste sa. Dnes nie je dôležité, ktorý deň venujete odpočinku od pozemskej práce, ale aby ste 

vedeli, že všetky dni máte kráčať po ceste, ktorú som vám vytýčil. Pochopte, že pre vašu modlitbu nie je 

stanovená žiadna hodina, pretože každá denná doba je vhodná na modlitbu a na praktizovanie môjho 

učenia pre dobro vašich blížnych. 

36 Chcem, aby svetlo, inšpirácia a láska vždy prebývali vo vašom duchu, aby myseľ a srdce boli 

zrkadlom ducha a aby sa v nich odrážali jeho cnosti a vyjadrovali sa v nádherných myšlienkach a 

vznešených pocitoch. Potom si uvedomíte dokonalú harmóniu, ktorá existuje medzi duchom a telom, 

medzi duchovným a ľudským, medzi zákonmi a povinnosťami ducha a zákonmi a povinnosťami sveta. 

Nakoniec budete schopní pochopiť, že celý život s jeho skúškami a lekciami má jediný cieľ: zdokonalenie 

ducha, vďaka ktorému zažije pokoj a pravé šťastie v Pánovej ríši. 

37 Niekedy si myslíte a hovoríte: "Načo je nám táto existencia, keď nám nič dobré neprináša a 

nemáme z nej žiadny úžitok?" Ak niekto takto uvažuje, je to preto, že bráni svetlu, aby svietilo v jeho 

mysli. Myslí si, že život nemá zmysel, pretože mu nebolo možné splniť všetky jeho túžby, pretože by 

chcel mať všetko podľa svojich predstáv. Potom si myslí, že aj on je zbytočný, a to len preto, že 

nepochopil a nepochopil význam môjho slova. 

38 Duchovná časť človeka je ešte stále nečinná, preto prežil toľko zbytočných životov. 



U 166 

140 

39 Mohol by som vás donútiť a prinútiť, aby ste plnili moje prikázania, ale potom by vaše zásluhy 

neboli skutočné a váš pokrok by nebol pravý. Dovoľujem, aby vás život, v ktorom si sami vytvárate lekcie 

a skúšky bez toho, aby ste si to uvedomovali, naučil skutočnú lekciu, ktorá je niekedy bolestivá, v 

závislosti od toho, aké boli vaše skutky. Ale uprostred skúšky vám môj Duch posiela svetlo, ktoré 

zasahuje vášho ducha - niekedy jemným spôsobom, ale niekedy ako neúprosný sudca, aby ste sa prebudili 

a počuli hlas svedomia, ktorý je mojím vlastným hlasom. 

40 Pýtam sa vás: Chcete byť užitoční a cítiť, že aj vaša existencia je užitočná? Potom sa učte z mojich 

slov - z tých, ktoré som vám dal v minulosti, a z tých, ktoré počujete dnes, pretože obe sa navzájom 

dopĺňajú. Nemyslite si však, že keď len opakujete moje vety a pravidlá života, už ste pochopili moje 

učenie. Nie, kto nevie milovať, nebude schopný ohlasovať Božie slová a plniť to, čo učia. 

41 Láska je pôvod a dôvod vašej existencie, ó, ľudské bytosti. Ako by ste mohli žiť bez tohto daru? 

Verte mi, že je mnoho ľudí, ktorí v sebe nosia smrť, a iní sú chorí len preto, že nikoho nemilujú. Liečivým 

balzamom, ktorý zachránil mnohých, bola láska a božským darom, ktorý povznáša k pravému životu, 

ktorý vykupuje a povznáša, je tiež láska. 

42 Preto vám, deti, ktoré ste počuli toto učenie, Majster hovorí: Od dnešného dňa začnite milovať. 

Nech sú všetky vaše skutky voči iným preniknuté týmto citom a nech sa premietne aj do slov a modlitieb, 

ktoré mi zasväcujete. 

43 Vedzte, že slovo, ktoré nemá v sebe lásku, nemá život ani silu. Pýtate sa ma, ako môžete začať 

milovať a čo musíte urobiť, aby ste tento cit prebudili vo svojich srdciach, a ja vám hovorím: Musíte začať 

tým, že pochopíte, ako sa modliť. Modlitba vás privedie bližšie k Majstrovi, a tým Majstrom som ja. 

44 V modlitbe nájdeš útechu, inšpiráciu a silu, prinesie ti slastné uspokojenie z toho, že môžeš s 

dôverou hovoriť s Bohom bez svedkov a sprostredkovateľov. Boh a váš duch sú spojení v tejto sladkej 

chvíli dôvernosti, duchovného dialógu a požehnania. 

45 Pripravte sa, učeníci, lebo sa vám zjavím. Všetci predo mňa predstupujete so starosťami a 

problémami, ale ja vám hovorím: Prečo sa bojíte? Necítili ste na sebe môj pohľad plný milosrdenstva? Či 

vás moja prítomnosť neposilňuje? Nedajte mi dôvod, aby som opakoval svoje slová z druhej éry a povedal 

vám, že ste ľudia malej viery, že hoci som vám tak blízko a tvrdíte, že ma poznáte, nedôverujete mi. 

46 Kedykoľvek sa budete modliť a hľadať ma, budem s vami. Moje slovo a prikázania, ktoré som 

vám dal, vám vždy dajú moje poučenie prostredníctvom vášho svedomia. Obohaťte sa o silu a vybavenie. 

Prineste toto Slovo života všade do sŕdc, ktoré potrebujú útechu a svetlo, lebo som vás povolal za 

rozsievačov duchovných polí. 

47 Keďže ste bohatí na moje dary milosti a to, čo ste dostali, je nevyčerpateľný poklad učenia, mali 

by ste toto poznanie s láskou odovzdávať ďalej. Choďte k druhým v núdzi, k tým, ktorí sa na zemi netešia 

dobrej vôli, prestíži ani úcte. Vyhľadávajte siroty, vdovy, nevyliečiteľne chorých a bezvýhradne im 

pomáhajte. Dajte im ten duchovný balzam, ktorý vyviera z hĺbky duše v bujnej miere a venuje viac 

pozornosti ich duši ako telu. 

48 Skupinu pracovníkov som vytvoril z mužov a žien, pretože nielen muž vie vykladať môj zákon. 

Táto žena, obdarená krásnymi a ušľachtilými citmi, bola vždy mojou spolupracovníčkou v diele 

vykúpenia. V tomto čase na ňu prenášam aj zodpovednosť za dobré plnenie mojich pokynov. Nechám ich 

oboch bdieť nad touto prácou, ktorá vám bola zverená. 

49 Môj ľud, zostávam s vami krátky čas prostredníctvom tohto orgánu mysle*. Modlili ste sa a vo 

chvíli najvyššieho povznesenia ste v tichu svojich sŕdc počuli láskyplný pozdrav Majstra, ktorý vám 

povedal: "Pokoj vám." Uvedomili ste si, aký účinok má modlitba, a pochopili ste, aká obrovská sila je jej 

vlastná, keď ju vyslovíte - aby ste uspokojili duchovnú potrebu, ako aj aby ste požiadali o riešenie hmotnej 

núdze. 
* Týka sa to mysle, najmä pokiaľ ide o schopnosť nositeľa hlasu hovoriť. 

50 Spomeňte si, že často stačilo vysloviť slovo "Otec", aby sa celá vaša bytosť zachvela a aby vaše 

srdce zaplavila útecha, ktorú dáva jeho láska. Vedz, že kedykoľvek ma tvoje srdce vrúcne volá, aj môj 

duch sa chveje radosťou. 

51 Keď ma oslovuješ "Otče", keď toto meno vychádza z tvojho vnútra, tvoj hlas je počuť v nebi a ty 

si vydobývaš nejaké tajomstvo z božskej múdrosti. 
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52 Nedovoľte, aby ma vaše pery oslovovali len "Otče", pretože mnohí z vás to majú vo zvyku robiť 

mechanicky. Chcem, aby modlitba "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno", táto modlitba 

vychádzala z najčistejšieho a najhlbšieho srdca a aby ste sa zamysleli nad každou vetou, aby ste potom 

boli inšpirovaní a v dokonalom spoločenstve so mnou. 

53 Naučil som vás mocnú a dokonalú modlitbu, ktorá skutočne privádza dieťa bližšie k Otcovi. Keď 

vyslovíte slovo "Otec" s vrúcnosťou a úctou, s povznesenosťou a láskou, s vierou a nádejou, vzdialenosti 

miznú, priestor mizne, pretože v tomto okamihu dialógu ducha s duchom nie je ani Boh ďaleko od vás, ani 

vy od neho. Modlite sa takto a dostanete do svojho srdca plnými rukami dobrodenie mojej lásky. 

54 Potom ma uvidíte svojím duchovným pohľadom, keď vás budem viesť ďalej, ako pastier ovce. 

Uvidíš božské svetlo, ktoré osvetľuje tvoju životnú cestu, a budeš počuť môj hlas, ktorý ťa bude 

neprestajne povzbudzovať na tvojej ceste: "Buď silný, nezastavuj sa, každý krok vpred ťa privedie bližšie 

k tvojmu Otcovi." 

55 V tento deň som vám, učeníci, ešte raz hovoril o láske a modlitbe, aby ste sa naučili chápať milosť, 

ktorá je im vlastná, a tiež ich účinnosť, aby ste dosiahli vysokú odmenu, ktorú vám prisľúbila moja 

otcovská láska. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 167  
1 Z mnohých sŕdc sa k Bohu dvíha otázka: "Pane, bude bolesť, ktorá sužuje tento svet, trvať 

navždy?" Na to im Majster odpovedá: "Nie, moji milovaní. 

Deti, vaša bolesť zmizne, len čo nájdete pravú lásku." 

2 Hoci sa na zemi veľa hovorí o láske, v skutočnosti medzi vami neexistuje. Niektorí ju predstierajú, 

iní si ju mýlia so sebeckým citom a ďalší s nízkou vášňou. V ľudskom srdci vládne faloš, lož, ľudia 

predstierajú lásku, priateľstvo, dobročinnosť. Burina sa rozrástla a rozšírila všade a zničiť ju dokáže len 

oheň bolesti. 

3 To je oheň, ktorý ľudia zapália svojimi vojnami ideí, vierovyznaní, filozofií a vied. Je to vojna, 

ktorá sa blíži veľkým tempom. V tomto ohni, ktorý roznietili ich vlastné túžby po moci, vášne a 

nepriateľstvá, nájdu svoje očistenie. Takto to chceli, takto to požadovali. 

4 Ako by bolo možné, aby sa ľudia milovali ako bratia a sestry, ak ešte neočistili svoje srdcia? Na to, 

aby z tohto sveta vyšli očistení, je potrebná veľká návšteva, pretože bolesť očisťuje. 

5 Tiež vám hovorím: Ľudia musia veriť v ľudí, musia mať vieru a dôveru jeden v druhého, pretože 

musíte dospieť k presvedčeniu, že všetci na zemi sa navzájom potrebujete. 

6 Nemyslite si, že ma teší, keď hovoríte, že vo mňa veríte, hoci viem, že pochybujete o celom svete. 

Veď od vás očakávam, že ma budete milovať láskou, ktorú preukazujete blížnemu, a že odpustíte tým, 

ktorí vám ublížili; že budete s láskou pomáhať najchudobnejším, najmenším a najslabším, že budete bez 

rozdielu milovať svojich blížnych a vo všetkých svojich skutkoch budete prejavovať najväčšiu nezištnosť 

a pravdivosť. 

7 Učte sa odo mňa, lebo ja som o vás nikdy nepochyboval, verte vo svoju spásu a verte, že sa 

zdvihnete a dosiahnete pravý život. 

8 Aj keď je v skutkoch ľudí veľa vonkajšej nepravdy, niet človeka, v ktorého vnútri by sa 

nenachádzala časť pravdivosti. Táto časť je iskrou duchovného svetla, ktorú nosí v sebe, je to moja božská 

prítomnosť, Božia iskra, ktorá ho vnútorne osvetľuje. Dám, aby toto svetlo, ktoré je moje, zažiarilo v 

každom srdci a aby sa jeho odraz prejavil v každom vašom diele. 

9 Chcem, aby ste žili v pravde, a na to je potrebné, aby všetko zlo zomrelo. Vy, ktorí si uvedomujete 

blížiacu sa hodinu - bdejte a modlite sa už dnes, oznámte tento boj svojim blížnym ako proroci, aby sa 

pripravili a nezúfali vo chvíľach horkosti počas nadchádzajúceho boja. 

10 Buďte presvedčení, že všetky "polia" prinesú ovocie, keď budú pripravené. Moje semeno je 

pripravené zostúpiť na nich: Každý človek bude rastlinou, ktorá kvitne a prináša plody lásky, čím naplní 

osud všetkých stvorených vecí. 

11 V rastlinnej ríši existujú parazitické rastliny, ktoré sú zbytočné; neberte si z nich príklad. 

12 Viete, prečo Otec od vás očakáva len ovocie lásky? - Pretože semeno života, ktoré som vložil do 

každého stvorenia, bolo prvotné semeno, láska. 

13 Ak sa vám niekedy zdá, že ste vyschli, ako je to v prípade rastlín, ak ste na krátky čas zvädli alebo 

trpeli smädom, nebolo to preto, že by vám chýbala voda mojej milosti. Môj prameň lásky sa vždy vylieval 

na každého ducha a každé srdce ako životodarná voda. Tieto ľudské rastliny obdarené duchom však majú 

slobodu vôle a v dôsledku zlého využívania tohto vzácneho daru sa vzďaľujú od božskej milosti, ktorá 

jediná môže dušu zachrániť a posilniť. Ako veľmi sa líšite od rastlín zeme, ktoré na svojom mieste vždy 

pokorne prijímajú to, čo im udeľuje Božie milosrdenstvo! 

14 Všetci si myslíte, že ste už v živote milovali, ale ja vám hovorím: niektorí naozaj milovali, iní si 

zamenili vášne a sebectvo za lásku. 

15 Skrze Ježiša som vám dal dokonalé poučenie. Uvažujte o mojej ceste života ako ľudskej bytosti od 

narodenia po smrť, potom sa vám láska zjaví živým a dokonalým spôsobom. 

16 Nežiadam vás, aby ste boli ako Ježiš, lebo v ňom bolo niečo, čo nemôžete dosiahnuť: byť 

dokonalý ako človek, pretože ten, ktorý bol v ňom, bol sám Boh v obmedzenej podobe. Ale stále vám 

hovorím, aby ste ho napodobňovali. 

17 Môj večný zákon vám vždy hovoril o tejto láske. V prvých časoch som vám povedal: "Milovať 

budeš Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou" a "Milovať svojho blížneho ako seba samého". 
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18 Neskôr som vám dal tieto inšpirované slová: "Milujte svojich bratov a sestry, ako Otec miloval 

vás"; "Milujte sa navzájom". 

19 V tomto čase som vám zjavil, že máte milovať Boha viac ako všetky stvorené veci, že máte 

milovať Boha vo všetkom, čo existuje, a všetko, čo existuje v Bohu. Aby ste znova praktizovali 

milosrdenstvo a milosrdenstvo voči svojim blížnym, aby ste mohli uzrieť Otca v celej jeho sláve, lebo 

milosrdenstvo je láska. 

20 Človek ma nikdy nedokázal milovať prostredníctvom duchovného uctievania, ako to robí dnes, bez 

neúprimnosti. Pohanské časy a časy neveriacich sú už vzdialené. Modloslužba, ktorá pretrvávala vo 

všetkých kultoch a vo všetkých dobách, sa stala pre duše únavnou svojím zmyslovým klamom a falošnou 

nádherou. 

21 Čoskoro prídu generácie, ktoré zavedú duchovnú úctu k môjmu Božstvu na všetkých koncoch 

zeme. Keď táto forma náboženskej praxe konečne nastolí medzi ľuďmi kráľovstvo pokoja a svetla, 

náboženský fanatizmus medzi ľuďmi zmizne, pretože v oduševnení už nie je miesto pre vášne ani pre 

nevedomosť. 

22 Pretože máte pred sebou ešte dlhú cestu, nemali by ste sa zastaviť a myslieť si, že nikdy 

nedosiahnete cieľ. Choďte vpred, lebo aj nad strateným okamihom bude vaša duša neskôr plakať. Kto vám 

povedal, že cieľ je na tomto svete? Kto vás naučil, že smrť je koniec a že v tej chvíli môžete dosiahnuť 

moje kráľovstvo? 

23 Smrť je ako krátky spánok, po ktorom sa duša prebudí s novými silami pod pohladením môjho 

svetla, akoby sa pre ňu začal nový deň. 

24 Smrť je kľúčom, ktorý vám otvára bránu väzenia, v ktorom ste sa nachádzali, kým ste boli 

pripútaní k telesnej hmote, a zároveň je kľúčom, ktorý vám otvára bránu večnosti. 

25 Táto planéta, premenená ľudskou nedokonalosťou na údolie pokánia, bola zajatím a vyhnanstvom 

pre dušu. 

26 Veru, hovorím vám, že život na zemi je ďalším stupňom na rebríku života. Prečo ju neberiete tak, 

aby ste mohli využiť všetky jej lekcie? Dôvod, prečo sa k nemu mnohí musia opakovane vracať, je tento: 

Pretože tomu nerozumeli a nemali úžitok zo svojho predchádzajúceho života. 

27 V ľuďoch zajtrajška bude toľko zduchovnenia a pochopenia vývoja, ktorý musí ich duša 

dosiahnuť, že keď sa začne ich agónia a budú len krôčik od telesnej smrti, oni sami a tí, ktorí im v tej 

hodine budú pomáhať, budú na túto chvíľu hľadieť ako na najkrajšiu v celej svojej pozemskej existencii, 

ktorá bude akoby vyvrcholením plodného a užitočného života, a budú môcť povedať ako ich Majster na 

kríži: "Všetko sa stalo." 

28 Hovorím k vám otcovským tónom a jednoduchými slovami. Očakávali ste moje nové zjavenie v 

tomto čase plnom tajomstiev a veľké bolo vaše prekvapenie, keď ste videli jednoduchosť môjho učenia a 

pokorný spôsob, akým som k vám hovoril. 

29 Eliáš prišiel ako lúč svetla uprostred búrky, nasledovaný svojimi neviditeľnými zástupmi, veľkými 

légiami duchov svetla, ktorí ho nasledujú ako ovce nasledujú pastiera. On razí cestu zástupom, rúca tŕnisté 

kríky napravo i naľavo, aby urobil priechod pre tých, ktorí ho nasledujú, a zhromažďuje duše, ktoré 

spoznávajú jeho hlas ako hlas pastiera, ktorý ich v tomto čase privedie ku mne. 

30 Zabudli ste, že to bola Eliášova ovca, ktorá vám vydala svedectvo o mojej prítomnosti a vyzvala 

vás, aby ste sa zjednotili v prekážke a potom nasledovali pastiersku stopu? 

31 Vydaj sa na cestu, ľudstvo, objav cestu, objav zmysel života! Spojte sa, ľudia s ľuďmi, milujte sa 

navzájom! Aká tenká je priečka, ktorá oddeľuje jeden dom od druhého, a predsa sú si jeho obyvatelia 

navzájom vzdialení! A na hraniciach vašich krajín - koľko podmienok sa tam vyžaduje, aby ste cudzinca 

pustili cez hranice! A ak to robíte aj medzi ľudskými bratmi, čo ste urobili s tými, ktorí sú v inom živote? 

Spustili ste medzi nimi a sebou oponu - ak nie oponu svojej zabudnutosti, tak oponu svojej nevedomosti, 

ktorá je ako hustá hmla. 

32 Keď sa pozerám na obyvateľov tohto sveta, vidím, že všetky národy poznajú moje meno, že 

milióny ľudí hovoria moje slová, ale veru, hovorím vám, ešte nevidím medzi ľuďmi lásku! 

33 Všetko, čo vás učím v tomto čase a čo sa deje vo svete, je vysvetlením a naplnením zjavenia, ktoré 

som dal ľudstvu prostredníctvom svojho apoštola Jána, keď som ho v čase, keď žil na ostrove Patmos, v 
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duchu preniesol do nebeských výšin, na božskú úroveň, do nesmiernosti, aby som mu prostredníctvom 

alegórií ukázal pôvod a cieľ, alfu a omegu; a on videl udalosti, ktoré sa stali, tie, ktoré sa odohrávajú, a tie, 

ktoré ešte len prídu. 

34 Vtedy ničomu nerozumel, ale môj hlas mu povedal: "Napíš, čo uvidíš a počuješ." A tak napísal. 

Ján mal učeníkov, ktorí preplávali more na lodiach a vyhľadali ho v jeho útočisku. Títo muži sa dychtivo 

pýtali toho, ktorý bol Ježišovým učeníkom, aký bol Majster, aké boli jeho slová a zázraky, a Ján, ktorý 

napodobňoval svojho Majstra v láske a múdrosti, ich udivoval svojimi slovami. Aj keď sa blížila staroba a 

jeho telo už ohýbal čas, stále mal dosť síl svedčiť o svojom Majstrovi a hovoriť učeníkom: "Milujte sa 

navzájom." Keď tí, ktorí ho vyhľadali, videli, že sa blíži deň Jánovho odchodu, požiadali ho v túžbe 

vlastniť všetku múdrosť, ktorú tento apoštol nazhromaždil, aby im prezradil všetko, čo sa naučil od svojho 

Majstra, ale v odpovedi vždy počuli len túto vetu: "Milujte sa navzájom." 

35 Tí, ktorí sa pýtali s takou horlivosťou a záujmom, sa cítili podvedení a mysleli si, že staroba 

vymazala Kristove slová z jeho pamäti. 

36 Hovorím vám, že Ján nezabudol ani na jedno z mojich slov, ale že zo všetkých mojich učení 

vyslovil ako jedinú kvintesenciu učenie, ktoré zhŕňa celý Zákon: Milujte sa navzájom. 

37 Ako sa mohlo z pamäti tohto milovaného učeníka vytratiť učenie Majstra, ktorého tak veľmi 

miloval? 

38 Viete, učeníci tohto času, či keď príde rok 1950, posledný rok môjho ohlasovania, nepoviem vám 

namiesto akéhokoľvek poučenia len: "Milujte sa navzájom"? Všetko na tvojej životnej ceste ti hovorí o 

tejto lekcii: strom, ktorý rozprestiera svoje lístie, aby ti poskytol tieň, kvet, ktorý zhadzuje svoje okvetné 

lístky, keď vdýchneš jeho vôňu, aby sa jeho obetavá smrť stala tvojou radosťou. 

39 To je cesta, preto som vám povedal, aby ste milovali Boha vo všetkých stvorených veciach a 

všetko stvorenie v Bohu, lebo vo všetkom som prítomný a vo všetkom k vám hovorím. 

40 Vidím, že všetci ľudia sú chorí, či už telesne alebo duševne. Vy, ľudia, v ktorých je stále počuť len 

neustály nárek svedomia, hľadajte ma ako zdroj zdravia, lebo ja mám balzam, ktorý lieči všetky choroby. 

Ale aby som medzi vami mohol zjaviť svoju moc, je potrebné, aby ste mi ukázali svoje srdcia bez škvŕn. 

41 Túžiš po tom, aby som ti na tvojej ceste životom ukázal svoju moc a svoje zázraky, a ja som 

pripravený ti to splniť. Pokladnica vášho Otca čaká len na vaše vybavenie, aby vás mohla zasypať 

zdravím, silou a svetlom. 

42 Dnes vás moje Slovo živí, seje aj polieva, a zajtra, keď príde správny čas, prinesiem úrodu lásky, 

zlatú pšenicu mojich krajín. 

43 Divíte sa, prečo stále opravujem vaše chyby a nedokonalosti? Ja len vytrhávam žihľavu a inú 

burinu, ktorá sa rozrástla vo vašich srdciach a udusila vaše dobré pocity. 

44 Tento čas je určený na očistu. Nielen ľudské bytosti budú musieť zmyť svoje škvrny v krištáľovo 

čistej vode môjho súdu, ale aj duchovné bytosti podliehajú tomuto očisteniu. 

45 Potom, keď sa ľudia zbavia všetkého poškvrnenia, budú cítiť, že sa zem blíži k nebu. Takýto 

prístup sa stane duchovným a naplní vás pokojom, dôverou a poznaním. 

46 Učeníci, ak sa vo voľných chvíľach začítate do môjho Slova, nájdete v jeho podstate dokonalý 

rozum a nekonečnú spravodlivosť. Moje Slovo prebúdza ľudí k vznešenému životu, k šťastnej existencii. 

Ale kým pre vás bolo potrebné, aby som hovoril touto formou, aby som vás prebudil, boli ľudia, ktorí 

nepotrebovali telesný zvukový prejav duchovného, aby sa prebudili k naplneniu Môjho zákona. 

47 Intuitívni spiritualisti, inšpirovaní, snívajúci, tí ma nosia vo svojich srdciach aj bez toho, aby 

počuli slovo, ktoré ste doteraz dostali. Už dlho vedú duchovný dialóg so svojím Majstrom. 

48 Stretnete ich na svojej ceste a budete prekvapení ich znalosťou mojej práce. Aj oni, keď sa s vami 

stretnú, sa potešia, keď uvidia, že sa ich myšlienky a činy potvrdili, keď počuli vaše svedectvo a 

vysvetlenia. Vo vašich myšlienkach, spôsoboch konania, náboženskej praxi alebo vo vašom živote by však 

nemali objaviť nič, čo by popieralo duchovnosť môjho učenia, pretože potom by sa so sklamaním v srdci 

odvrátili od vašej cesty. Bdejte a modlite sa, učeníci, aby ste pochopili moje učenie a uplatňovali ho vo 

svojom živote s rovnakou čistotou, s akou ste ho prijali. Potom bude vo vašich srdciach veľká radosť, keď 

sa stretnete s tými, ktorých som nazval intuitívnymi spiritualistami. Spoločne vytvoríte vo svete silné 
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spoločenstvo, ktoré svojou modlitbou, horlivosťou v zákone, jednoduchosťou v správaní života a láskou k 

blížnemu naučí ľudstvo pravému uctievaniu Boha a ukáže mu cestu dobrej vôle, aby žilo v pokoji na zemi. 

49 V pokore svojej modlitby mi hovoríš: "Pane, ak si najvyšší Stvoriteľ a zároveň náš Otec, urob 

nám, čo sa ti páči. Ak je Tvojou vôľou, aby bolesť vyčerpala naše srdcia, urob nám to, čo Tvoja vôľa 

predpokladá. Ak chceš, aby sme sa očistili skôr, ako nám zveríš nejakú úlohu, nech sa to stane tak, ako si 

to určil." 

50 Je len málo tých, ktorí ku Mne takto hovoria, ale používam ich, aby som vám dal príklad, aká by 

mala byť vaša ochota a podriadenosť Otcovým pokynom. Ja vám však dávam všetky svoje pokyny, aby 

ste sa stali rovnako pokornými a poslušnými. 

51 Niekedy sa vám bude zdať, že moje slovo je plné odsúdenia a dotkne sa citlivosti tých, ktorí ho 

počujú. Vždy ju však nájdete preniknutú božskou podstatou, veľkou jemnosťou a nekonečným 

milosrdenstvom, ktoré spôsobia, že ju vždy budete počúvať s radosťou a záujmom. 

52 Keby ťa moje slovo premohlo, nebol by si schopný ho pochopiť. Chcem však, aby ste sa zamysleli 

nad božským učením, ktoré vás učím, pretože ten, kto sa učí, sa inšpiruje, a ten, kto sa inšpiruje božskou 

láskou, je už mojím žiakom. 

53 Ó, duchovní žiaci, nebojte sa splniť svoju úlohu, pretože nie je ťažké ju splniť. Múdrosťou vás 

vediem po ceste, aby ste neklopýtli, aby nikto nezablúdil. Ale nemyslite si, že je posiata ružami, lebo vám 

pripravujem cestu - nie, nájdete na nej tŕnisté kríky a skúšky. 

54 Hovorím vám: Kto ma chce nasledovať alebo nájsť, musí uprednostniť cestu obety a odriekania 

pred cestou nezdravých pôžitkov a nízkych vášní. Lebo na prvej ceste budeš môcť nájsť pôžitky, ktoré ti 

dajú moju silu a povzbudenie, a na druhej veľmi bolestivé pády. Na ceste sebapresadzovania, obety, lásky 

a pokory vždy nájdete moju božskú stopu, stopu lásky. 

55 Ľudia sú ako deti, ktoré nerozmýšľajú o dôsledkoch svojich činov, a preto nechápu, že prekážka, 

na ktorú narazia na svojej ceste, je len prekážkou, ktorú im Majster postavil, aby zastavil ich nezmyselné 

konanie alebo aby ich uchránil pred nesprávnym rozhodnutím. 

56 Chcem, aby ste sa teraz správali ako dospelí, aby ste zvážili svoje skutky, svoje činy, aby ste 

zvážili svoje slová. Toto je spôsob, ako vniesť do vášho života múdrosť a spravodlivosť. Okrem toho by 

ste sa mali zamyslieť nad tým, že život je pre ducha obrovskou a neustálou skúškou. 

57 Na mojej ceste nikto nezahynie, a hoci sa stáva, že sa človek pod ťarchou kríža zrúti, vyššia moc 

ho opäť pozdvihne a povzbudí. Táto sila pochádza z viery. 

58 Blahoslavení učeníci, pravdivo vám hovorím, že keby sa tento ľud riadil mojím učením, dobrá 

zvesť môjho slova by sa už dostala do mnohých sŕdc. Príkladom skutkov vo vašom živote by ste vydali 

najväčšie svedectvo o pravdivosti môjho učenia. 

59 Nech si nikto nemyslí, že prítomní sú predurčení na všetko. Nie, ľudia, každá generácia má za 

úlohu vykonať časť mojej práce. 

60 Urobte zo svojich sŕdc nádobu a postarajte sa o to, aby sa jeho láska v správny čas rozliala do sŕdc 

vašich blížnych. Nevytvárajte však prekážky, ktoré by zdržiavali alebo bránili šíreniu môjho učenia, lebo 

by ste ich museli znova odstraňovať s veľkou fyzickou alebo duševnou bolesťou. 

61 Dajte svojim blížnym pocítiť všetko, čo obsahuje moje Dielo spásy a dobra. Hovorím vám, že 

každý, komu dáte pocítiť božský vplyv, ktorý z neho vyžaruje, požehná moje slovo. 

62 Dám vám, aby ste robili svojim blížnym to, čo som ja urobil vám, lebo ak moje Slovo robilo 

zázraky, aj vy ho nosíte vo svojich srdciach a práve toto Slovo budete odovzdávať svojim blížnym. 

63 Ako som vás uzdravil na duši i na tele, vrátil vám pokoj alebo spôsobil, že sa vo vašich srdciach 

zrodila viera a zachránil som vás pred záhubou, tak urobte aj vy všetkým, ktorí to potrebujú. Musím vás 

však upozorniť, že moje Slovo robí tieto zázraky len vtedy, ak ho vopred skutočne cítite vo svojich 

srdciach, ako ho cíti váš Otec, keď vám ho dáva. 

64 Ak chcete poznať povznášajúci účinok a moc môjho slova, používajte ho a často budete žasnúť. 

Ale ak si ho uchovávate len v srdci, aby ste si ho sami užívali, budete ako bohatý lakomec, ktorý nevie, čo 

vlastní, ani nepozná hodnotu svojho majetku, lebo jeho poklad je mŕtvy majetok. 

65 Naučte sa loviť srdcia, uzdravovať chorých a viesť duše v búrkach tohto života. Oduševnite sa a 

nájdete v tom silu, ktorá vám umožní prekonať skúšky s chladnou hlavou a dôverou. Toto zduchovnenie 
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sa odrazí vo vašom hmotnom živote a bude pre vás výživou, hojivým balzamom a pochodňou, ktorá 

osvetlí vašu cestu. 

66 Stane sa, že chlieb na stole vo vašom dome bude vzácny bez toho, aby vaše telo pociťovalo hlad a 

ubúdali vám sily. Budú dni bolesti a utrpenia, keď pohromy budú pustošiť mestá, a tam, kde nie je lekár a 

nie je spoľahnutie na lieky, sa zjaví môj neviditeľný balzam, ktorý zostúpi vo chvíli modlitby mojich detí. 

Musíte si však získať zásluhy skôr, ako sa priblížia dni skazy, aby ste potom namiesto toho, aby ste sa 

zaoberali vlastnou bolesťou, mohli zmierniť bolesť svojich blížnych. 

67 Zapáľte v srdciach svojich blížnych lampy viery, naučte ich vyslovovať moje meno s úctou, vážiť 

si moje učenie a modliť sa s duchom. Pamätajte, že človek nežije len z chleba, ale aj z každého slova, 

ktoré pochádza od Pána. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 168  
1 Poďte a uhaste svoj smäd v mojej láske, striasť svoju únavu, pocestní. Prinášam vám dar vo 

svojom Slove, ktorý je pre vás poučením. Aj keď ku mne prichádzate bez zásluh, rád vám zverím úlohy v 

mojom Diele, aby ste sa cítili ako Pánove deti a bratia a sestry všetkých ľudí. 

2 Vaše dary, ktoré sú vrodenými vlastnosťami ducha, sa prejavia spôsobom, ktorý toto ľudstvo 

nepozná, a nikto vám nebude môcť povedať, že ste ich ukradli alebo zneužili. Neskôr sa tento ľud bude 

považovať za predchodcu obdobia oduševnenia. 

3 Na pomoc vám bola vyslaná légia duchovných bytostí, aby ste sa mohli spojiť v tejto misii. Tieto 

bytosti vás povzbudia, inšpirujú a obnovia, keď zakopnete, a keď vašu cestu obklopia bytosti temnoty, 

ukážu vám cestu, ako im odovzdať svetlo, ktoré ich osvieti a vyslobodí z ich zmätku. Svetlo vašich 

anjelov strážnych vás bude osvetľovať, aby ste mohli rozoznať cestu a odhaliť nástrahy. 

4 Študujte a pochopte moje učenie, aby ste ho mohli realizovať v nefalšovanej podobe, potom vás 

nikto nebude mýliť falošnými učeniami prevzatými z duchovného, aby ste vytvorili vedy, doktríny a 

filozofie. Budete medzi vzdelanými ľuďmi, budete vypočúvaní a vystavení skúške, ale nestratíte odvahu, 

pretože budete cítiť, že moja starostlivá láska je s vami. Pochop, že musíš starostlivo strážiť klenot, ktorý 

som vložil do tvojho ducha, a nemiešať ho s neužitočnými vedomosťami, ani ho nepredávať za hmotnú 

odmenu. 

5 Blíži sa čas, keď každé oko bude pripravené uzrieť moju prítomnosť. Potom sa vydáte na cestu ako 

Moji poslovia a budete svedčiť o tom, ako sa vám dávam poznať, aby som každú dušu vytrhol z letargie. 

Vy budete prorokmi, ktorí svetu oznámia návštevy, ktoré musia prísť, a epochu, ktorá bude týmto 

udalostiam predchádzať. 

6 Vidíte, ako sa dnešní ľudia sebecky usilujú o uspokojenie, ktoré im prináša ľudský život, bez toho, 

aby sa starali o budúcnosť svojej duše? Veru, hovorím vám, že na dne potrebujú moju lásku a pokrm, 

ktorý ich tak dlho čakal na mojom stole, bude ešte pokrmom tých, ktorí sa na nich predtým pozerali 

ľahostajne. 

7 Vytrvajte až do konca, učeníci, nebuďte smutní, keď prídete ku mne opovrhnutí svojimi blížnymi. 

Odmením tvoju vieru a učiním ti zadosť, aby sa tvoja tvár nakoniec rozžiarila úsmevom víťazstva. 

Rozsvieti sa svetlo, temnota odíde a začne sa obnova, aby na základoch mieru a spravodlivosti vyrástol 

chrám, v ktorom si ľudstvo uctí svojho Stvoriteľa životom, ktorý je kultom lásky, oduševnenia a úcty k 

zákonom, ktoré Otec ustanovil pre svoje deti. 

8 Svetlo môjho Ducha je s vami. Nevidíte ho fyzickými očami, ale cítite ho žiariť vo svojej mysli. 

9 Duch Otca je neviditeľný, ale prejavuje sa v nekonečnom množstve podôb. Celý vesmír je len 

hmotným prejavom Božského. Všetko stvorené je odrazom pravdy. 

10 Existenciu duchovných bytostí, ktoré sú deťmi môjho Božstva, som podľa miesta, ktoré obývajú, 

obklopil radom životných foriem, do ktorých som vložil múdrosť, krásu, vitalitu a dobrú náladu, aby som 

každému z týchto domov poskytol čo najviditeľnejší dôkaz svojej existencie a predstavu o svojej moci. 

Upozorňujem vás, že zmyslom života je milovať, poznávať, vlastniť pravdu. 

11 Hovorím vám: Kto nemiluje, kto neprejavuje svoju lásku v najvyššej forme a s absolútnou 

úprimnosťou, nebude mať pravé poznanie a bude mať veľmi málo. Na druhej strane ten, kto miluje celou 

svojou dušou a všetkými silami, ktoré mu boli dané, bude v sebe nosiť svetlo múdrosti a bude cítiť, že je v 

skutočnosti vlastníkom všetkého, čo ho obklopuje, pretože to, čo vlastní Otec, je aj majetkom jeho detí. 

12 V súčasnosti vám vysvetľujem, čo som vám povedal v Druhom čase a čo ste nepochopili, a čo 

najjasnejším spôsobom vám podľa vášho súčasného duchovného vývoja odhaľujem to, čo som vám vtedy 

neoznámil. 

13 Pri istej príležitosti som povedal zástupom: "Ešte vám chcem povedať veľa vecí, ale teraz ich 

nepoviem, lebo by ste im nerozumeli." Teraz, keď je môj hlas vo svete znova počuť, vám hovorím: Toto je 

čas, keď môžete pochopiť, čo som vtedy zatajil. Počúvajte a premýšľajte o tom. 

14 Otec je Stvoriteľ, je prameňom všetkej pravdy a života. Aby sa však mohli tešiť z Jeho diela, bolo 

potrebné, aby existovali bytosti, ktoré majú ducha, ktoré by sa spolu s Ním tešili zo všetkého, čo pochádza 
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z Jeho božskej milosti; ktoré by navyše mali mať plné poznanie o Jeho existencii a ktoré by mali prijať 

lásku svojho Otca a tiež ho vedieť milovať. 

15 Už som vám vysvetlil, čo bolo príčinou, že sa ľudstvo odchýlilo od plnenia zákona lásky, ku 

ktorému som ho priradil, hoci človek je (vnútorne) osvietený svetlom svojho svedomia. Povedal som vám 

tiež, že táto odchýlka, ktorá spôsobila toľko ľudských chýb a hriechov, spôsobila, že Otec poslal na svet 

svoje Slovo, aby vám dal najväčší dôkaz svojej nekonečnej lásky, keď sa stal človekom a ukázal vám 

cestu, ktorá vám umožní dosiahnuť spásu. 

16 Dnes, mnoho storočí od tejto udalosti, vám hovorím, že hoci som vylial svoju krv za celé ľudstvo, 

iba tí, ktorí nasledovali cestu, ktorú vás učil Ježiš, mohli získať spásu pre svoje duše, zatiaľ čo všetci tí, 

ktorí zostali v nevedomosti, vo svojom fanatizme, vo svojich omyloch alebo v hriechu, ešte nie sú spasení. 

17 Hovorím vám, že aj keby som sa tisíckrát stal človekom a tisíckrát zomrel na kríži, kým ľudia 

nepovstanú, aby ma nasledovali, nedosiahnu spásu svojich duší. Nie môj kríž ťa vykúpi, ale tvoj. Svoju 

som niesol na pleciach a zomrel som na ňu ako človek a od tej chvíle som bol v lone Otca. Nasleduj ma v 

tichosti a láske a nes svoj kríž na pleciach s pravou pokorou, kým nedosiahneš konečný cieľ svojho 

poslania, a potom budeš aj ty so svojím Otcom. 

18 Mnohí túžia poznať Boha, ale nedosiahli realizáciu tejto túžby, pretože ma nehľadali tam, kde 

skutočne prebývam - v duchu. Aby ma mohli spoznať, musia najprv spoznať seba. 

19 Dnes som so všetkými svojimi deťmi. Niektorým pomôžem niesť ich kríž, aby mohli čoskoro 

vystúpiť na horu, na vrchole ktorej ich čaká ich Otec. Iným otvorím oči a dám im jasnosť a schopnosť 

vidieť, aby ma mohli vidieť, a ďalších naučím ponoriť sa do svojho vnútra, aby v najvznešenejšej časti 

svojej bytosti objavili dedičstvo, o ktorom sa im predtým ani nesnívalo. Potom sa mnohé z idealistických 

túžob stanú skutočnosťou a harmónia bude žiariť vo všetkých, ktorí majú dobrú vôľu. Božské svetlo sa 

plne zmocní tých duší, ktoré nekladú odpor realizácii pravdy. 

20 Nečudujte sa, že som vám povedal, že vás musí vykúpiť váš kríž, lebo som vám tým chcel 

povedať, že svojím božským príkladom som v každom srdci zanechal Vykupiteľa, ktorý bude riadiť vaše 

kroky a nakoniec vás vykúpi. 

21 Počúvajte môj hlas vo svojom svedomí a povedzte mi, či moje slovo nebolo v ňom citeľné počas 

celej vašej existencie a či sa tento vplyv neprejavil najsilnejšie vo chvíľach, keď vás zasiahla skúška. 

22 Porušil by som spravodlivosť a dokonalosť, keby som ťa poškvrneného prijal do svojho kráľovstva 

bez toho, aby bol tvoj duch očistený tvojím zadosťučinením. Aké zásluhy by ste mali, keby ste dostali 

všetko požehnanie len vďaka mojej obetavej smrti? 

23 Hovorím vám to, aby som vás prinútil premýšľať, aby som vás vytrhol z letargie a pozval vás, aby 

ste prišli ku Mne, preto vás neprestajne volám. 

24 Poďte, vyvolený ľud, a odpočiňte si od svojej námahy, lebo vám dnes ako vždy ponúkam svoju 

lásku. Otvorte svoje srdcia a dovoľte mi, aby som uzdravil ranu, kvôli ktorej ste tak dlho trpeli bez toho, 

aby si to vaši blížni všimli. Prečo sa bojíš budúcnosti, keď vieš, že som ti nablízku? Pozerám sa do vášho 

vnútra a viem, že v skúškach stále slabnete a s obavami voláte k Eliášovi a ku mne, Majstrovi, pretože 

cítite, že hyniete. Ale ja vám hovorím, že vás nenechám padnúť, že Eliáš je silná palica, ktorá vás 

podopiera, že som každému zo svojich detí určil spravodlivý osud a že skúšky budú formovať vašu dušu a 

priblížia ju ku mne. 

25 Som nad časom a dávam vám tento poklad, aby ste ho mohli použiť na svoj duchovný rozvoj. Ja 

som váš Majster, ktorý vás učí počas celého života. Údelom človeka nie je trpieť. Neposlal som vás trpieť, 

ale zdokonaliť vás, aby ste prišli ku mne. Vždy som vám dal poznať svoju vôľu. V tretej ére vás teraz 

učím, ako som vám sľúbil. 

26 Prišli ste z rôznych miest na zemi, aby ste počuli moje slovo, a tým ste prekonali odpor na svojej 

ceste. Vaša láska bola väčšia ako prekážky, s ktorými ste sa na svojej ceste stretli, a vo svojom úsilí ste 

boli úspešní. Dnes mi ďakujete za to, čo som vám daroval, a v mojej láske sa cítite v bezpečí. 

27 Povzbudil som vás, pretože ste verili a zostali neochvejní v mojom učení. Uvedomili ste si, že svet 

vám nemôže dať pokoj, a odvrátili ste sa od neho, aby ste tento čas venovali štúdiu môjho Slova. 

28 Cíťte môj pokoj a sviežosť stromu. Tento dom nie je strom, o ktorom vám hovorím, ale môj Duch 

plný milosrdenstva a lásky pre všetky moje deti. Ako často plačeš pri pomyslení na to, že sú mnohí, ktorí 
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po tomto milosrdenstve hladujú a túžia, a bolesť z toho napĺňa tvoje srdce. Ale ja vám hovorím: Ak 

chcete, aby sa moje slovo dostalo ku všetkým vašim blížnym, pripravte sa a buďte vyslancami dobrej vôle. 

Hovorím vám, že všetci budú spasení, ani jedna duša sa nestratí a všetci - niektorí na tomto svete a iní na 

iných úrovniach života - ma budú milovať a uznávať. 

29 Môj duch je zarmútený neposlušnosťou sveta. Dokonca aj ľudia, ktorí ma vypočuli, váhajú a ja 

nechcem, aby po tomto čase požehnania nasledoval ďalší čas bolesti. 

30 Ak po tom, čo som k vám prehovoril, hľadáte poučenie vo vybranom jazyku pre svoje potešenie a 

pohŕdate Mojím Slovom, pretože je jednoduché, je to preto, že ste ho nepochopili, že ste neporozumeli 

poučeniu, ktoré vás učí všetko, čo potrebujete, aby ste žili v rámci Mojich zákonov, a odhaľuje vám 

tajomstvá, do ktorých človek nedokázal preniknúť. 

31 Cítili ste povinnosť modliť sa a pomáhať nielen svojim pozemským bratom a sestrám, ale aj tým, 

ktorí už žijú v iných krajoch, a vaša láska ich dosiahla. Ani neviete, koľko útechy sa tým dostalo týmto 

zabudnutým bytostiam. Vďaka vašej láske a príhovoru v tomto čase spoznali mojich pracovníkov. 

32 Neprišiel som prekvapiť svet novým učením. Všetko, čo vás učím, som vám oznámil od počiatku 

vekov. Pripravil som vás na prijatie svojho Slova, ktoré vám odovzdávam prostredníctvom nositeľov hlasu 

a neskôr z ducha do ducha. Až vtedy ma skutočne spoznáte, keď v spojení so mnou prijmete podstatu 

tohto ovocia života. A tí, ktorí toto zjavenie hodnotili ako nedokonalé, budú potom vedieť, že to bol prvý 

krok Otcovho rozhovoru s jeho deťmi, a budú ho považovať za správne a dokonalé. 

33 Poďakujte mi a poďakujte svojej Matke za dobrodenia, ktoré vám preukázala. Je vašou 

sprievodkyňou, pomocníčkou panien, vychovávateľkou detských sŕdc a povzbudením mužov v ich boji o 

existenciu. 

34 Otvorte svoje srdce a nechajte ma v ňom byť. Nasledujte ma po mojej ceste, ktorá je hlboko vrytá, 

aby ste z nej nikdy neodbočili. Chcem, aby ste aj vy zanechali hlbokú stopu svojich krokov. Z každého 

miesta, kde sa nachádzate, budete môcť rozpoznať vrchol hory ako cieľ svojho osudu. Obráťte svoj 

pohľad nahor, aby ste ho videli a neodbočili z cesty. 

35 Práve vám dávam jesť chlieb v pustatine, ktorý som vám sľúbil v minulých časoch. Konečne ste sa 

dostali k stromu, ktorý ste hľadali. Ten strom som ja, ktorý ťa očakával, aby som ti poskytol tieň a 

ponúkol ti svoje ovocie. Oči tvojho ducha sa otvorili, teraz vidíš zázraky a pravdy. Blahoslavení ste vy, 

ktorí pri jedení tohto chleba myslíte na tých, ktorí ho ešte nepožívajú. Modlite sa za nich, ale nebuďte 

smutní, lebo Eliášova ruka sa chopí aj ich, aby ich niesla na svojich pleciach ako ovce. Tu je moja náruč, 

ktorá je ako kolíska, v ktorej bude tvoja duša rásť s pomocou mojich rád a tiež starostlivosti Márie, tvojej 

nebeskej Matky. 

36 Tvoje srdce musí byť citlivé a do tvojej duše musí vstúpiť láskavá neha, aby si mohol plniť úlohu, 

ktorú som ti zveril. Majte na pamäti, že táto úloha sa neobmedzuje len na to, aby ste prinášali útechu tým, 

ktorí trpia na zemi, ale že musíte prostredníctvom modlitby preniknúť aj do neviditeľnej oblasti, do 

záhrobia, kde tiež vládne bolesť, bieda a zmätok, aby ste mohli dať trochu súcitu a lásky tým, ktorí tvoria 

veľké masy núdznych ľudí a ktorí od vás toľko očakávajú vo svojom odčinení. Cíťte ich okolo seba, keď 

sa za nich modlíte, urobte ich bolesť svojou, milujte ich bez výhrad, bez zdráhania, pretože aj keď sú 

pošpinení, sú to stále moje deti a stále vaši bratia a sestry. 

37 V tomto čase uvidíte, ako sa rozvíjajú vaše duchovné dary a schopnosti. Svetlo šiestej pečate 

osvetľuje vás a svetlo siedmej pečate osvetlí na konci vášho vývoja celú Zem. 

38 Od jedného zjavenia k druhému som vždy nechal uplynúť určitý čas. Nemôžete povedať, že Moje 

zjavenie vás v tejto ére prekvapilo alebo že ho nedokážete pochopiť. Vidíte, teraz vás cvičím a hovorím k 

vám prostredníctvom ľudského orgánu chápania; neskôr sa budete musieť usilovať o dialóg s mojím 

Duchom prostredníctvom vášho. Vtedy nastane čas mojich nových a veľkých zázrakov. Prečo sa s vami 

takto rozprávam? - Pretože chcem, aby ste si zvykli na to, že toto slovo už nebude počuť a vy sa budete 

musieť oduševniť, aby ste boli silní. Tieto prejavy nositeľov hlasu sa skončia a vtedy nastane smútok 

medzi mojím ľudom a tí, ktorí najviac pochybovali a ubližovali nositeľom hlasu, budú roniť najviac sĺz. 

39 Potom ma lepšie spoznáte; potom pochopíte, že som vás postavil na začiatok cesty a použil som 

ľudského sprostredkovateľa, aby som prejavil svoju vôľu ako ďalší stupeň na rebríku vášho duchovného 

rozvoja. Chcel som, aby Máriin hlas bol rovnako počuteľný aj v tejto podobe, aby ste počuli jej milostivý 
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hlas a naďalej boli mariánskym ľudom, ktorý bez toho, aby jej ponúkal kvety zo záhrad, ktoré pestuje na 

zemi, vie zbierať na lúkach a v záhradách sŕdc a duší voňavé kvety, ktoré čnosť pestuje, aby jej ich 

zasvätil. Žiadna vôňa nie je lepšia ako tá, ktorá vychádza zo sŕdc, pretože sa dostane až k srdcu vašej 

Matky. Mária je majákom materského svetla. Blahoslavený je ten, kto nikdy nestratí nádej zakotviť, 

osvetlený týmto spásonosným majákom. 

40 Poďte, milovaní učeníci, a prijmite duchovný krst. V duchu ste sa cítili mŕtvi, ale boli ste 

vzkriesení. 

41 Veľa som vám hovoril o daroch Ducha, pretože teraz je čas, aby ste vedeli, kto ste, čo ste sem 

prišli robiť a aká budúcnosť vás čaká. 

42 Toto poznanie osvietilo tvoju myseľ, lebo aj keď tvoja pamäť nie je schopná uchovať všetky Moje 

slová, tvoj duch si uchováva ich podstatu, a keď príde čas, pripomenie ich mysli s rovnakou jasnosťou, s 

akou ich počula. Preto ste zodpovední za všetko, čo vám oznamujem. 

43 Niekedy si myslíš, že z môjho učenia nič nemáš, a uchovávaš si ho v pamäti, čo spôsobuje, že 

tvoje srdce sa cíti príliš slabé na boj. Ale Majster sa vás pýta: Aké je ovocie semena, ktoré som do teba 

zasadil? - Všetky skutky, ktoré konáte inšpirovaní mojím učením; šťastie, ktoré pociťujete, keď viete, že 

sa vás dotkla moja milosť; a vytrvalosť v boji tých, ktorí všade šíria svetlo pravdy. 

44 Chcem, aby ste takto konali svoju prácu, aby moje slovo rozkvitlo a prinieslo ovocie v každom. 

45 Nielen ja to od vás očakávam. Na zemi je mnoho ľudí, ktorí očakávajú opätovný príchod mojich 

poslov a apoštolov, a aj v duchovnom údolí sú bytosti, ktoré netrpezlivo očakávajú vaše naplnenie môjho 

Zákona. Duchovný svet totiž hľadá spoločenstvo a harmóniu s hmotným svetom: niektorým dáva pocítiť 

svoju náklonnosť, iným bolesť a mnohým zapaľuje svetlo svedomia. 

46 Sú vám blízki a vaša viera spôsobí, že bude viac svetla v tých, ktorí ho potrebujú, a viac radosti v 

tých, ktorí vás milujú. 

47 Pravý spiritualista sa bude denne modliť za trpiace duše na onom svete. 

48 Cieľom môjho učenia je osvietiť ľudskú myseľ. Nebuďte však prekvapení spôsobom, akým som k 

vám v tomto čase prišiel; nenechajte sa ním zmiasť, ani si naň nezvyknite. Keď sa moje Božské svetlo 

stretne s orgánom mysle ľudskej bytosti, ktorá mi slúži ako hovorca, zhustí sa do vibrácií, ktoré sa 

premenia na slová múdrosti a lásky. Koľko stupňov nebeského rebríka musí môj duch zostúpiť, aby ťa 

dosiahol v tejto podobe! A musím k vám poslať aj svoje duchovné bytosti svetla, aby vám mohli podať 

ďalšie vysvetlenia môjho učenia. 

49 Nesúďte nositeľa hlasu príliš prísne, pretože každý človek je omylný a má ďaleko od dokonalosti. 

Ale ak chcete posúdiť význam alebo podstatu slova, ktoré vychádza z jeho úst, urobte tak, lebo tam 

nájdete moju prítomnosť, moju dokonalosť. 

50 Podstata, príchuť alebo obsah tohto slova je rovnaký ako slovo, ktoré vám dal Ježiš v druhej ére. 

Forma sa môže meniť podľa prípravy a inšpirácie nositeľa hlasu, ale nie podstata. 

51 Ľudská myseľ je obmedzená a siaha len do určitého bodu. Dovtedy k vám musí z lásky zostúpiť 

moje božstvo, aby sa vytvorilo spojenie medzi človekom a Bohom. 

52 Tento čas musel prísť, pretože duchovný vývoj nestojí na mieste, a už vôbec nie Majster vo 

svojom učení. Preto vyžadujem od svojich služobníkov obnovu a čistotu, lebo ak by mozog tých, cez 

ktorých k vám hovorím, nebol čistý, ohlasovanie by bolo nedokonalé. 

53 Odmietnite každú nedokonalosť, aby ste sa nestali obeťou pochybností alebo chýb. Lebo moji 

učeníci uvidia jasne to, čo ostatní vnímajú len zahalene. 

54 Moje milujúce slovo je kľúčom, ktorý otvára vaše srdcia. Poslal som tvoju dušu na zem, nie aby 

trpela trest, ale aby splnila odčinenie. Ale toto vykúpenie nebude bolestné, ak vezmeš kríž lásky k 

blížnemu a vystúpiš s ním na vrchol, kde ťa čaká láska tvojho Otca. Ak sa bojíte zatratenia alebo trestu 

večného ohňa kvôli svojim previneniam, ste na omyle. Zatiaľ čo ste očakávali, že budete trpieť len trpkosť 

pokánia, poslal som vás do sveta, aby som vám dal počuť moje slovo a tak z vás urobil rybárov duší. Ako 

zmenené sa vaše duše vrátia na onen svet od posledného času! Prišli skrúšení, ustráchaní, bez zásluh. 

Teraz sa môžu vrátiť s úsmevom a ich vnútorné povznesenie ich privedie do svetla môjho kráľovstva. Kto 

by sa odvážil vymeniť tento kríž lásky za ťažké bremeno bolesti, ktoré prináša neposlušnosť? Koľkým 

som zveril úrad vodcu, aby zbierali ovocie, ktoré v iných životoch nezožali! Mohol by niekto z nich tvrdiť, 
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že túto pozíciu získal vďaka svojim zásluhám? Táto úloha je taká delikátna a náročná, že ju môže zveriť 

iba Moja láska. 

55 Využite tento čas, akoby to bola posledná príležitosť prísť ku mne, aby ste sa mohli usilovať o 

naplnenie svojho poslania. Pracujte nezištne bez toho, aby ste očakávali odmenu za svoju službu ľudstvu 

na tomto svete, pretože pre vašu dušu by bolo smutné, keby po svojej práci prišla do prítomnosti svojho 

Otca a zistila, že jej práca nebola plodná. 

56 Uistite sa, že vaše diela sú hodné toho, aby slúžili ako príklad pre ostatných. Potom budete právom 

prirovnávaní k jasnému zrkadlu, v ktorom sa vaši blížni môžu pozrieť na seba, aby mohli napraviť svoje 

chyby. Vaša duša už zasvätila svoju pozemskú existenciu v iných životoch rozkoši pozemských pôžitkov. 

Teraz venujte časť svojho času plneniu svojich duchovných povinností. Takto vaša duša vzostúpi bez 

toho, aby ste sa museli vzdať svojich ľudských povinností. 

57 Kto ste boli pred týmto životom? Kto ste v súčasnosti a kým budete v budúcnosti? Na tieto záhady 

vie odpovedať iba božský Sudca. Zatiaľ vám postačí, ak pochopíte skutočný význam zákona reinkarnácie, 

ktorý som vám zjavil ako vyššiu pravdu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 169  
1 Môj pohľad preniká do tvojho srdca. Nech je vo vás ako pšenica na úrodnej pôde. Keby som vás 

mal v tejto chvíli súdiť, povedal by som vám, že vaše náradie na obrábanie polí zhrdzavelo nečinnosťou, 

že zbrane ležia opustené, že ste ukryli semeno a vysušili pramene živej vody. 

2 Ale dnes chcem prijať len vaše trápenia. Sťažujete sa a trpíte a všetku svoju bolesť pripisujete 

Mojej spravodlivosti a neuvedomujete si, že za svoje potknutie ste zodpovední vy. Lebo namiesto toho, 

aby ste horlivo vstali do boja, ste sa uložili na spánok v tieni mohutného stromu. 

3 Spôsobuje vám bolesť, že k vám Otec hovorí takýmto spôsobom. Ale prečo sa hanbíte? Chýbajú 

vám inštrukcie? Nemali ste medzi sebou Majstra? Až keď budete počuť moje výčitky, dovolíte svojmu 

svedomiu, aby vám hovorilo o chybách, ktorých ste sa dopustili, a až potom si uvedomíte, že ste sa medzi 

sebou nezjednotili, ako vám prikázal Otec. Pamätajte, že veľké vojny ešte len prídu a že ak by ste nezasiali 

moje semená lásky a milosrdenstva, aby ste dosiahli mier medzi svojimi blížnymi, otvorili by sa dvere, cez 

ktoré by vstúpila vojna, mor, hlad a smrť. 

4 Povedal som vám, že som k vám neprišiel ako sudca, hoci by som vás mohol súdiť. Prečo si teda 

berieš moje miesto sudcu, aby si súdil skutky svojich blížnych? Myslíte si, že ste dokonalí a neomylní? 

5 Neporušujte môj zákon, neinterpretujte moje učenie, nerobte svoju vôľu. 

6 Veru, hovorím vám: Ak sa k vám ľuďom správam s takou láskou a milosrdenstvom, s rovnakou 

láskou sa obrátim aj k tým, ktorí svoje minulé previnenia odčinia na onom svete. Týmto bytostiam 

posielam Svoje svetlo, aby som ich oslobodil od ich roztržitosti, ktorá je ako temnota, a od ich 

sebaobviňovania, ktoré je "ohňom", aby som ich následne poslal medzi ľudí, aby sa tí, ktorí predtým 

rozsievali bolesť v srdciach, mohli teraz, vybavení svetlom poznania, stať dobrodincami a ochrancami 

svojich vlastných bratov. 

7 Zákon, ktorý vás viedol v Prvej ére, a Krv, ktorá vás učila ceste nápravy v Druhej ére, sú svetlom, 

ktoré vás všetkých pozdvihuje v tejto Tretej ére, kde Môj hlas prostredníctvom vášho svedomia odvracia 

ľudí od cesty klamu. Musím vám povedať, že vidím celé ľudstvo kráčať po ceste klamu! 

8 Keď sa vzdelaní ľudia dozvedia tieto slová, budú sa cítiť urazení a tí, ktorí sa tvária, že sú čistí 

duchom, budú tiež protestovať. Dokážem však jednému aj druhému, a to všetkým, že ľudstvo dnes zišlo 

na cestu, na ktorej vládne len neistota a strach, ktoré sú semenom klamu. 

9 Existuje vnútorný pokoj a mier u všetkých ľudí na zemi alebo u každého človeka? Založili ľudia 

svoju dôveru na víťazstve dobra a spravodlivosti nad zlom? Majú národy Zeme istý spôsob, ako sa 

morálne, duchovne a fyzicky zachrániť pred zničením, ktoré hrozí ľudstvu? Nie, ľudia, ľudia nevedia, kam 

idú, ani čo chcú. Nenávisť, ktorá pramení z nedostatku duchovnosti a neznalosti zákona, vzájomný strach, 

ambícia byť nadradený nad ostatnými, zhovievavosť voči nízkym vášňam a nedostatok pravdivosti pri 

plnení Božích zákonov priviedli ľudstvo na temnú cestu, kde všetko je znamením zla a kde niet ani nádeje, 

ani viery, a už vôbec nie lásky. 

10 Mnohí ľudia si tak zvykli na svet hriechov a utrpenia, v ktorom žijete, že si myslia, že tento život 

je najprirodzenejší, že zem je predurčená byť údolím sĺz a že nikdy nebude schopná ukrývať mier, súlad a 

duchovný pokrok. 

11 Ľudia, ktorí si to myslia, sú v spánku nevedomosti. Tí, ktorí si myslia, že tento svet bol Mnou 

určený ako údolie sĺz a pokánia, sa mýlia. Eden, ktorý som ponúkol ľuďom, sa môže vrátiť a vráti, pretože 

všetko, čo som stvoril, je život a láska. Preto sa mýlia tí, ktorí tvrdia, že svet bol Bohom určený ako miesto 

ľudskej bolesti. Namiesto toho by mali povedať, že ju sami odsúdili na poslanie súdu, hoci v skutočnosti 

bola stvorená pre radosť a osvieženie duchov, ktorí sa stali ľuďmi. 

12 Nikto nebol predurčený na hriech, hoci všetko bolo predurčené na záchranu človeka pred pádmi. 

13 Človek sa nechcel rozvíjať smerom nahor prostredníctvom lásky, ani sa nechcel stať múdrym 

plnením môjho zákona; a zabudol, že moja spravodlivosť, ktorej sa vždy snažil vyhnúť, ho chráni, pretože 

moja spravodlivosť pramení z dokonalej lásky. 

14 Táto zem, poškvrnená hriechom, poškvrnená zločinom a znesvätená chamtivosťou a nenávisťou, 

bude musieť znovu získať svoju čistotu. Ľudský život, ktorý bol neustálym bojom medzi dobrom a zlom, 
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sa stane domovom Božích detí, domovom mieru, bratstva, porozumenia a ušľachtilých túžob. Aby však 

ľudia dosiahli tento ideál, musia prejsť skúškami, ktoré ich vytrhnú z duchovnej letargie. 

15 Súčasná doba je priaznivá na sebareflexiu, hoci si myslíte opak, pretože sa cítite byť väzňami 

ľudstva bez súcitu, bez lásky, bez mieru. Čím viac sa však budete blížiť k vyvrcholeniu boja, tým silnejšie 

bude vaše prebudenie, pretože predtucha Ducha vám bude hovoriť, že po skúške príde pokoj a s ním aj 

obnova. 

16 Ako ďaleko od reality sú v súčasnosti milióny bytostí, ktoré žijú len pre svoju hmotnú prítomnosť! 

Ako by mohli otvoriť oči realite? - Jedine počúvaním hlasu svedomia - toho hlasu, ktorý potrebuje 

zbierku, reflexiu a modlitbu, aby bol vypočutý. 

17 Nebuďte netrpezliví, milovaní ľudia, nežiadajte, aby sa moje slová naplnili v priebehu niekoľkých 

hodín. Niektoré z nich sa čoskoro stanú skutočnosťou, iné sa stanú časom. 

18 Pre ľudské bytosti, najmä keď prežívajú hodiny plné bolesti, sú chvíle, ktoré sa im zdajú ako 

storočia, pretože nevedia, ako sa vyzbrojiť nádejou, vierou, trpezlivosťou a jemnosťou. Ak však povstanú 

ku mne, aby prijali svetlo, tieto cnosti im dajú silu dúfať a bojovať a tiež im osladia ťažké hodiny. 

19 Prechádzate ťažkým obdobím, keď sa skúša pokrok, ktorý ste urobili vo svojom duchu. V duchu 

som vám to povedal, pretože len to vás môže podržať na vašej náročnej ceste životom. 

20 Nespoliehajte sa len na svoje ľudské sily, lebo telo je krehké. Ale robte to s ohľadom na silu 

ducha, ktorý sa ku mne modlí a je preniknutý vierou. Potom budete môcť veriť, že v boji obstojíte. 

21 Moja láska vás prikrýva ako ochranný plášť v hodinách bolesti a súdu, ktorými prechádzate, a 

moje milosrdenstvo vám dáva pochopiť, že kalich, ktorý pijete, je nevyhnutný. 

22 Odstránim ten kalich a premením ho na víno večného života, len čo mi preukážeš svoje zásluhy. 

23 Potrebnú výbavu na to, aby ste moje učenie mohli spoznať ako Majster, získate vtedy, keď budete 

schopní nájsť sami seba. Vtedy budete počuť hlas svedomia a maska, ktorá zakrýva všetko zlo, z vás 

spadne. 

24 Usilujte sa o spásu duše aj na úkor svojho hmotného majetku, lebo čím viac stratíte z tohto 

dôvodu, tým viac budete mať potom. Čím viac budete dávať, tým viac sa budú dary vo vašom duchu 

zväčšovať. Veru, hovorím vám, keď sebectvo už nenájde miesto vo vašom srdci, budete pánmi a moja 

láska vás prijme a povie: "Váš Otec vás s radosťou prijíma a ponúka vám duchovný chlieb." Veru, povolal 

som ťa zo všetkých strán, lebo zvuk božského zvona bolo počuť po celom svete. Na výzvu však 

odpovedalo len zopár ľudí. 

25 Pochopili ste, ľudia, že som vás povolal, aby som vám dal jesť chlieb večného života? 

26 Všetci ste dostali svoje miesto na duchovnej hostine, ale Majster vidí, že sú tu ešte voľné miesta. 

Sú to tí, ktorí neprijali moje pozvanie. Odmietli jedlo, ktoré som im pripravil. S bolesťou vám hovorím: 

"Kto odmieta to, čo mu ponúka nebo, musí neskôr roniť slzy." Tieto slová počul aj jeden z mojich 

služobníkov, ktorý dostal pokyn, aby sa vydal priviesť ku mne každého hladného človeka, ktorého stretne. 

Potom ho posadím k svojmu stolu a tí, ktorí ani netušili, ani neočakávali takú veľkú milosť, potom obsadia 

prázdne miesta a budú požehnanejší ako tí, ktorí sa nazývajú mojimi vyvolenými. 

27 Budem naďalej zvolávať ľudské bytosti a tiež tie bytosti, ktoré patria do záhrobia, aby si beztelesní 

mohli sadnúť k môjmu stolu spolu s vtelenými, pretože všetci sú moje deti. 

28 Učeníci: Keď k vám prichádza moje slovo a vy mu nerozumiete, pochybujete o ňom. Ale ja vám 

hovorím: Ak ťa trápi neistota, odíď do samoty na polia a tam, uprostred prírody, kde máš za svedkov len 

otvorené pole, hory a oblohu, sa ešte raz spýtaj svojho Majstra. Ponorte sa do jeho slova a jeho láskyplná 

odpoveď sa k vám rýchlo dostane. Vtedy sa budete cítiť unesení, inšpirovaní, naplnení neznámou 

duchovnou blaženosťou. Takto už nebudete ľuďmi malej viery, pretože budete vedieť, že každé Božie 

slovo obsahuje pravdu, ale aby ste mu porozumeli, musíte doň vstúpiť s oddanosťou a čistou mysľou, 

pretože je to svätyňa. 

29 Vždy, keď ste pripravení a chcete niečo vedieť, vaša túžba po svetle priláka božské svetlo. Ako 

často som vám hovoril: Choďte do horskej samoty a tam mi povedzte o svojich starostiach, o svojich 

trápeniach a potrebách! 

30 Ježiš vás týmto lekciám učil v druhej ére svojím príkladom. Spomeňte si na môj príklad, keď som 

sa pred začiatkom svojej kazateľskej služby odobral na púšť, aby som sa modlil. Pamätajte, že v 
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posledných dňoch môjho pôsobenia medzi ľuďmi, ešte predtým, ako som sa išiel modliť do synagógy, 

som odišiel do samoty Olivového hája, aby som sa rozprával s Otcom. - Príroda je chrámom Stvoriteľa, v 

ktorom sa mu všetko klaňa. Tam môžeš priamo a nefalšovane prijímať vyžarovanie svojho Otca. 

31 Tam, ďaleko od ľudského egoizmu a materializmu, pocítiš, ako do tvojho srdca vstupujú múdre 

inšpirácie, ktoré ťa pohnú konať dobro na tvojej ceste. 

32 Tieto prejavy, ktoré vám teraz dávam prostredníctvom ľudského orgánu mysle, sa skončia v roku 

1950. Tento neodvolateľný čas príde. Ale čo na tom záleží, že už nepočujete Moje Slovo prostredníctvom 

nositeľa hlasu, keď ste sa naučili vnútorne sa pozdvihnúť a prijímať inšpiráciu priamo od Majstra? 

33 Vstaňte, milované deti, a pracujte podľa Ježišovho príkladu. 

34 Ako sa vám prostredníctvom týchto myslí dávam poznať, tak budete prijímať moju inšpiráciu. 

Potom budete v mojom mene hlásať učenie, ktorým vás inšpirujem. Takto zažijete, že moje učenie 

pokračuje, že moje zjavenie zostupuje na vášho ducha navždy. Len vonkajšia forma sa bude mierne líšiť. 

35 Keď ste pripravení, budete do práce chodiť s pokorou. Lebo veru, hovorím vám: Ak je vo vašom 

srdci čo len trochu márnivosti alebo pýchy, nebudete môcť konať dobré dielo. Kto chce hlásať moje 

učenie, musí ho aj pokorne praktizovať. Hovorím k vám týmto spôsobom, aby ste pochopili, čo vám ešte 

chýba urobiť. - Chcete sa plne venovať šíreniu môjho učenia. Ale ako môžete učiť, ak sa Ježišovo učenie 

nezjavuje vo vašich skutkoch a vo vašom živote? Nech ľudia spoznajú moje dielo vo vašich skutkoch, 

potom sa v učeníkovi bude odrážať obraz Majstra. 

36 Hovorím vám, že to pocítite, keď bude váš duch pripravený vyučovať moje učenie vašim blížnym. 

To bude vtedy, keď nájdete sami seba. Potom budete veľmi jasne počuť hlas svedomia. Pokiaľ to tak 

nebude, nebudete ma môcť skutočne cítiť. 

37 Niet nikoho, kto by nechcel nájsť šťastie, a čím je trvalejšie, tým lepšie, lebo vás učím ceste, ktorá 

vedie k najvyššej a večnej blaženosti. Napriek tomu vám len ukážem cestu a potom vás nechám vybrať si 

tú, ktorá vám najviac vyhovuje. 

38 Pýtam sa vás: Ak túžiš po šťastí, prečo ho nezasievaš a potom ho nezožneš? Ako málo je tých, 

ktorí pocítili impulz byť tu pre ľudí! 

39 Hovorím tak, aby mi rozumel váš duch aj vaša pozemská prirodzenosť. Uvedomte si však, že 

chcem zachrániť dušu, a to aj na úkor jej tela. 

Vedzte, že čím viac dáte, tým viac budete mať. Keď dosiahnete túto fázu, stanete sa majstrami. Potom 

bude váš život príkladom, zrkadlom, v ktorom môžu ostatní vidieť svoje chyby a napraviť ich. 

40 Aby som vám pomohol vo vašej výbave - príďte a počúvajte moje božské slovo. 

41 Nech si vaše myšlienky a zmysly oddýchnu, aby ste mohli cítiť môj hlas vo svojom srdci. 

42 Moje Slovo je cesta, ktorá je od večnosti vytýčená Mojou vôľou, aby duše na zemi nebloudili 

bezcieľne. Veru, hovorím vám, že človek musí poznať oduševnenie, aby dosiahol rozvoj svojej duše. 

43 Toto je vek svetla Ducha Svätého, ktoré vnútorne pociťujú rozvinuté duše, tí, ktorí vidia ďalej než 

len na vonkajšiu stránku. 

44 Pozrite sa na vesmír a oceňte ho v celej jeho dokonalosti a kráse. Bola stvorená, aby sa ňou Pánove 

deti mohli inšpirovať a vidieť v nej obraz Otca. Ak budete takto chápať stvorenie, povýšite svoje myslenie 

na moje božstvo. 

45 Vaše myslenie by nikdy nemalo byť nečinné, malo by neustále napredovať, tak ako vývoj rás v 

priebehu generácií nepozná zastávku, alebo ľudská veda, ktorá v priebehu času vždy ukazuje cestu vpred. 

46 Hľadajte ma duchom, bez toho, aby ste sa držali zvykov alebo symbolických obradov. Hľadajte 

ma vo svojom srdci a nájdete ma v ňom, pretože srdce miluje, trpí a cíti. 

47 Keby ľudia nezabúdali na svoje srdce v snahe rozšíriť svoje vedomosti vo vede, nebolo by toľko 

nezhôd a sebectva a už by objavili božskú iskru, ktorú všetci nosíte v sebe, a preto ste všetci bratmi a 

sestrami vo mne. Ľudia by už teraz napĺňali Ježišov základný princíp "milovať sa navzájom", čo by stačilo 

na to, aby tento svet mal pokoj a svetlo. 

48 Dnes sa hlas svedomia stretáva s hluchými ľuďmi, ktorí sa bez toho, aby ho počúvali, vrhajú do 

vražedných vojen, ničia národy, ničia životy a materiálne sily, bez toho, aby sa zamysleli nad tým, že v 

dôsledku toho zasievajú morálny a duchovný rozklad, ktorý je ešte vážnejší. 
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49 Musím vám o tom všetkom hovoriť, muži a ženy, aby ste v práci na morálnej a duchovnej obnove 

mohli splniť svoju úlohu v tomto čase. Neobmedzujte sa len na počúvanie môjho slova; dôkladne o ňom 

premýšľajte a používajte ho, lebo ak by ste to nerobili, bolo by to hluché semeno. 

50 Podporujte pokrok svojej duše a zabezpečte, aby opustila svoje pozemské telo plná oddanosti a 

povznesenia, keď nastane chvíľa určená mojou vôľou. Pochopte, že nikto ku mne neprichádza fyzicky, ale 

ako duchovná bytosť. Keď sa to stane, dbajte na to, aby ste sa dostali na vysoké stupne nebeského rebríka, 

kde už nie je bolesť a rozptýlenie. 

51 Ste nedokonalí, pokiaľ ide o vaše diela, nie pokiaľ ide o váš pôvod alebo tvorbu. Nakoniec však 

túto dokonalosť dosiahnete vlastnými zásluhami. 

52 Skutočne ste stáli pred oltárom múdrosti, kde bol váš duch hojne obdarený mojou milosťou. 

53 Učeníci, keď sa budeme rozprávať bez nositeľa hlasu alebo sprostredkovateľa medzi duchmi a my 

sami budeme čeliť nekonečnu, budete v najvnútornejšej časti svojej bytosti počuť božský hlas, ktorý 

vychádza z ticha, aby prehovoril k vášmu duchu. - Za týmto tichom je nebeský koncert, ktorého zvuky 

ešte nepočujete, pretože váš sluch počuje len hmotné zvuky. 

54 Počúvajte toto posolstvo so skutočnou oddanosťou, pretože príde čas, keď ma už nebudete počuť v 

tejto podobe. Ak však zostanete pripravení, neskôr dostanete moje slovo dokonalejším spôsobom. Túto 

formu prejavu, na ktorej sa v súčasnosti zúčastňujete, môžete považovať za vonkajšiu. Ale to druhé, čo 

vám sľubujem, bude vnútorné a dosiahnete ho, keď sa ešte viac zduchovňujete. Vtedy sa ľudia priblížia k 

dokonalému spoločenstvu, keď vystúpia k svojmu Otcovi bez sprostredkovateľov alebo svedkov a dostanú 

priamo od neho to, o čo prosia. Potom ľudský duch začne žiariť tak, ako nikdy predtým, pretože v 

spoločenstve so Mnou sa v ňom budem odrážať. 

55 Moje svetlo sa prejavilo prostredníctvom ľudského intelektu, aby vám prinieslo základné učenie a 

položilo základy pre veľké osvietenie, ktoré príde neskôr. Prišiel som aj preto, aby som vám uľahčil 

bremeno kríža, ktorý každý z vás nesie v živote - kríža, ktorý si každý vytvoril sám a na ktorom sa sám 

ukrižoval. 

56 Mnohým, ktorí mi priniesli svoje súženia a kalich horkosti, som mohol povedať, že ich nikto 

neodviedol na Kalváriu; to oni sami a ich vlastná vôľa hľadali tento kalich. Mohol by som im tiež 

povedať, že klince, tŕne, žlč a ocot zmiznú a oni budú vzkriesení do nového a lepšieho života, ak budú 

vedieť, ako ku mne prísť a zavolať ma na vrchole skúšky. 

57 Keď to počujú, niektorí sa ma pýtajú: "Učiteľ, keď nám hovoríš o novom živote, myslíš tým život 

na onom svete alebo existenciu, ktorú musíme viesť na zemi?" Na to vám odpovedám, že keď povstanete 

k svetlu, láske, pravde a dobru, nemusíte sa starať o miesto, kde zostanete. 

58 V tom Druhom čase som vám povedal: "Dom môjho Otca má mnoho príbytkov". - Viete, že každý 

duch je Božím domom? Na každom mieste, kde je svedomie, bude Pán. 

59 Dnes si ešte neviete predstaviť, aký bude svet, keď si plne uvedomí moje učenie, keď človek 

vytrhne hriech zo svojho srdca - to dobre viem. Viem, že potom prídu časy, keď sa muži a ženy, od detí až 

po starcov, budú môcť všetci tešiť z dokonalého pokoja a zažívať šťastie života v nefalšovanej blaženosti 

tu na zemi, kde bolo preliatych toľko sĺz a krvi. Títo ľudia nebudú chcieť ani na okamih narušiť harmóniu 

so svojím Bohom a budú si so sebou niesť v mysli zapísanú podstatu môjho zákona s jeho najvyššou 

zásadou vzájomnej lásky. 

60 Preto vy, ktorí ma počúvate, pochopte, aké je potrebné, aby ste sa pripravili na to, že budete svojim 

blížnym prinášať Dobrú zvesť, aby ste ich už viac neochudobnili o blaženosť, ktorú im prinesie ich 

prebudenie. Pamätajte, že mnohí z tých, ktorých prebudíte, dosiahnu to, čo ste vy nedokázali, a že tí, ktorí 

ich prebudia, zasa dosiahnu viac ako tí, ktorí im priniesli Dobrú zvesť, a tak ďalej, krok za krokom, až 

príde čas, keď bude ľud veľký a početný a naplnenie Môjho Slova bude viditeľné na zemi. 

61 Čakal som, kým dosiahnete duchovnú zrelosť, aby som vám povedal: Vezmite semeno a rozsypte 

ho. 

62 V druhej ére som vám dal príklad, ako musíte čakať na správnu hodinu, aby ste mohli splniť úlohu, 

ktorá vás priviedla na Zem. 

63 Čakal som, kým moje telo - ten Ježiš, ktorého mali ľudia pred očami - dosiahne svoj najlepší vek, 

aby som prostredníctvom neho mohol naplniť božské poslanie učiť vás láske. 
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64 Keď toto telo - srdce a myseľ - dosiahlo svoj plný rozvoj, môj Duch prehovoril jeho perami, moja 

múdrosť zaplavila jeho myseľ, moja láska sa usadila v jeho srdci a harmónia medzi týmto telom a 

božským svetlom, ktoré ho osvetľovalo, bola taká dokonalá, že som často hovoril zástupom: "Kto pozná 

Syna, pozná Otca." 

65 Kristus využíval pravdu v Bohu, aby učil ľudí. Nečerpal ju zo sveta. Nie od Grékov, Chaldejcov, 

Esejcov alebo Feničanov - od nikoho nečerpal svetlo. Títo ešte nepoznali nebeskú cestu a ja som učil to, 

čo nebolo známe na zemi. 

66 Ježiš zasvätil svoje detstvo a mladosť aktívnej dobročinnosti a modlitbe, až prišla hodina 

ohlasovania nebeského kráľovstva, zákona lásky a spravodlivosti, učenia svetla a života. 

67 Hľadajte podstatu môjho slova, ktoré bolo v tých dňoch vyhlásené, a povedzte mi, či mohlo 

pochádzať z nejakého ľudského učenia alebo z nejakej vedy známej v tom čase. 

68 Hovorím vám, že keby som si skutočne nárokoval na vzdelanosť týchto ľudí, hľadal by som 

svojich učeníkov medzi nimi, a nie medzi nevzdelanými a nevzdelanými ľuďmi, z ktorých som vytvoril 

svoju skupinu apoštolov. 

69 Pýtate sa ma, čo vám môžem povedať o učení a filozofii týchto národov, a ja vám hovorím, že sú 

to vnuknutia Ducha, ale nie najvyššia pravda, ktorú mám len ja. 

70 V tomto treťom veku bolo Mojou vôľou dať sa poznať prostredníctvom človeka, s využitím jeho 

ducha a intelektu. Využíval som pritom skromné, nevzdelané a jednoduché mysle, pričom som dbal na to, 

aby ich myseľ nebola ovplyvnená vedami a teóriami. Aby som vám mohol dať svoje poučenie 

prostredníctvom týchto nevýrazných ľudských úst a prekvapiť a zapôsobiť na zástupy poslucháčov, 

zložené z ľudí rôzneho druhu, nesmiete si myslieť, že som mal poslať hlasivky najprv k majstrom, aby u 

nich našli vybavenie a múdrosť - naopak, držal som ich ďalej od všetkej nákazy a vplyvu, aby ich myseľ 

bola dostatočne nezaujatá, čistá a slobodná na to, aby mohli pred ľuďmi reprodukovať Božie vnuknutie. 

Na čo sa teda mohli spýtať týchto ľudí (Majstrov), pokiaľ ide o hlboké a neznáme posolstvo, ktoré môj 

Duch teraz zjavoval ľudstvu? 

71 To je dôvod, prečo som si vybral nevzdelaných a jednoduchých ľudí, aby som prostredníctvom ich 

orgánu chápania zverejnil Svoje učenie. 

72 Učenie, ktoré som vtedy vložil do Ježiša, bolo dokonalé vo svojej podstate aj vo svojej forme. 

Nemôžete mu pripísať žiadnu chybu, pretože ten, kto ho inšpiroval, a ten, kto ho odovzdal, je dokonalý. 

73 Dnes, keď komunikujem prostredníctvom týchto stvorení, ktoré žijú veľmi ďaleko od dokonalosti, 

musíte venovať pozornosť viac významu Slova než jeho vonkajšej forme, pretože sú to ľudské stvorenia, 

ktoré sa nemôžu zladiť s dokonalosťou Toho, ktorý im vnuká božské posolstvo. 

74 Toto všetko vám hovorím preto, lebo už poučení ľudia, ľudia, ktorí veria v moju prítomnosť pri 

tomto zjavení, majú povinnosť prostredníctvom svojho duchovného povznesenia, modlitby a vybavenia 

spolupracovať s nositeľom hlasu, ktorý plní takéto delikátne duchovné poslanie. 

75 Tí, ktorí nechápu zodpovednosť tých, ktorí vykonávajú toto poslanie, nebudú mať s nimi láskyplný 

súcit. Ale tí, ktorí sú chápaví, budú ako verní pomocníci, ktorí svojimi modlitbami pomáhajú zdieľať 

bremeno kríža so svojimi bratmi a sestrami. 

76 Keď sa moje ohlasovanie skončí a vy pochopíte všetku lásku, ktorú som vám preukázal, keď som 

sa zjavil prostredníctvom týchto stvorení, budete mi musieť povedať: "Pane, keď si zostúpil do našej 

biedy, našej hriešnosti a úbohosti, čo by sme nemali urobiť, aby sme ti takú veľkú lásku vrátili? A potom 

začnete milovať a venovať svoj život tým, ktorí potrebujú lásku, svetlo a milosrdenstvo. 

77 Títo milovaní učeníci, ktorí ma obklopovali a nasledovali v druhej ére, obetovali svoje životy, 

preliali svoju krv, pretože chceli láskou odplatiť tomu, ktorý opustil svoj trón, aby žil s nimi a dal im 

najvzácnejší poklad Ducha: pravdu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 170  
1 Keď si pomyslíte na muky, ktoré som vytrpel na kríži, zhrozíte sa, že ľudská nízka krutosť 

dosiahla také rozmery. Ale hovorím vám, že tá bolesť a pohár, ktorý som vtedy vypil, neboli tou najväčšou 

horkosťou. 

2 Najväčšou bolesťou pre mňa bolo vidieť, že napriek môjmu životu medzi nimi moje deti nechcú 

uznať, kto som - ten, ktorý im zjavil pravdu slovami plnými svetla - a vidieť, že odmietajú moje slová a 

popierajú ma, že som im vylieval svoju lásku do sŕdc, zatiaľ čo oni sa mi vysmievali a ich pery 

vyslovovali proti mne rúhania. 

3 Posledný vzdych, ktorý som vydýchol na kríži, bol božským odpustením, ktoré vyšlo z môjho 

srdca nad toľkým utrpením a smrťou. Ale moja vášeň sa týmto vzdychom neskončila. Povedal som vám, 

že som Život, a môj Duch naďalej prijímal nevďačnosť všetkých ľudí vo večnosti. 

4 Diskutovali o tom, či som zasľúbený Mesiáš, alebo nie. Skúmali Moje diela, aby zistili, či sú 

potvrdením toho, čo ohlasovali proroctvá, a zatiaľ čo niektorí dospeli k záveru, že som Prisľúbený, iní 

Mňa popierali - materialisti, ktorí uctievajú len hmotné, tí, ktorí si proroctvá vykladali podľa svojich 

svetských túžob a sebeckých záujmov, tí všetci Mňa naďalej popierali. 

5 Ako slepí boli tí, ktorí počúvali moje slová života a videli moje mocné skutky, ale neuvedomovali 

si, že ich môže vykonať len Boh. 

6 Dnes možno povedať, že ľudstvo uznalo Krista za Mesiáša, ktorého Otec prisľúbil ľudstvu už v 

prvej ére. Ľudia ma však neprestávajú odmietať, odmietajú ma a ponúkajú mi žlč a ocot svojej 

nevďačnosti za moju lásku. 

7 Dnes už o Ježišovi nepochybujú, ale mnohí spochybňujú a dokonca popierajú moje božstvo. 

Niektorí mi pripisujú veľké duchovné povznesenie, iní tvrdia, že aj ja prechádzam cestou rozvoja duše, 

aby som mohol dosiahnuť Otca. Ale keby to tak bolo, nebol by som vám povedal: "Ja som cesta, pravda a 

život." 

8 Poznám tvoje úvahy, tvoje filozofie. Viem, že pre vás sa vteľuje iba duša, ktorá potrebuje túto 

skúšku, aby dosiahla svoje povznesenie a dokonalosť, a to vám bráni veriť, že Božské "Slovo" sa stalo 

človekom. Viem, že nechápete, že Božská bytosť mohla cítiť bolesť, a ľudia, ktorí si uvedomujú, že sa to 

stalo Kristovi, preto popierajú, že by mohol byť prisľúbeným Božstvom. 

9 Ó, moje milované deti, keby ste len mohli pochopiť, že vtelenie "Slova" na zemi je najväčším 

prejavom Božej Lásky! Bola to túžba po pokore voči vám a poučenie z mojej túžby obmedziť sa, urobiť sa 

malým, aby ste ma cítili viac patriaceho k vám a seba bližšie k Otcovi. 

10 Ale tá veľká bolesť - ako málo o nej viete! Myslíte len na fyzickú bolesť, na telo, ktoré trpí, na 

utrpenie duše, ale nechápete, že kým nebude harmónia medzi ľudskými bytosťami a ich nebeským Otcom, 

bolesť bude medzi vami pretrvávať. Ale akú bolesť môžeš trpieť, ktorá sa neodráža v tvojom Otcovi? 

11 Nemyslite si, že sa bránim pred vašimi súdmi alebo že vás žiadam, aby ste Mi nebrali tú božskú 

prirodzenosť, ktorú Mi upierate. Prišiel som v tomto čase, aby som povedal človeku, aby ma súdil svojím 

duchom. 

12 Prestaňte sa snažiť čítať a chápať svojím malým ľudským rozumom veľkú knihu života, ktorú 

napísal božský Duch pre vášho ducha, pretože nesmrteľnosť dosahuje váš duch, a nie "telo". 

13 Majte na pamäti, že vám toto učenie dávam prostredníctvom nevzdelaných a jednoduchých tvorov, 

aby ste mu uverili. Keby som vám ich totiž odovzdal prostredníctvom vzdelaných ľudí, považovali by ste 

tieto zjavenia len za ďalšiu z mnohých teórií, ktoré sa v týchto časoch objavili na zemi. 

14 Tí, ktorých sa v tomto čase zmocnilo moje slovo, sa pustili do práce ako usilovní robotníci a 

neúnavne pracujú, inšpirovaní mojím učením. Ich pery mi nehovoria: "Učiteľ, tu sme s tebou", pretože 

vedia, že keď budú plniť môj zákon, budú všade so mnou a zajtra budú duchovnými sprievodcami a 

vyslancami ľudstva. 

15 Vo svete už ľudia čakajú na príchod apoštolov pokoja a svetla - na vás, ktorí ste boli s Božským 

Majstrom, ktorí prinesiete Dobrú zvesť do sŕdc. 

16 Stále ste v procese skúšania a prípravy na praktizovanie môjho učenia. Nasycujete sa mojou láskou 

a ste úplne preniknutí mojím dielom. 
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17 Toto sú už posledné roky môjho vyhlásenia. Po roku 1950, keď stiahnem svoje slovo, spomenieš si 

naň a tvoje srdce sa naplní smútkom, ak si ho nevedel použiť. Ale naozaj vám hovorím, že sa od vás 

neodlúčim, zmení sa len forma, v ktorej sa prejavujem, a dokonca vám môžem povedať, že vám budem 

bližšie, pretože nastane čas skutočnej spiritualizácie. 

18 Budete so mnou naďalej v duchovnom kontakte. Uvedomte si, aké jednoduché je moje učenie, ako 

ľahko pochopíte môj zákon, ten istý, ktorému vás učil Ježiš Galilejský. 

19 Nechcem vás ešte súdiť, ale ešte raz vám ukážem cestu, ktorá vedie ku mne. 

20 Teraz ste ešte učeníci, zajtra budete majstrami a budete učiť slovami a skutkami to, čo som vám 

zjavil. Vy, muži a ženy, budete učiteľmi vysokej morálky. Uvážte, že budete musieť čeliť náboženským 

spoločenstvám, medzi ktorými budete musieť vykonať veľké duchovné dielo, pretože medzi mnohými 

vyhasla viera a zmizla nádej, a to preto, lebo ľudia nepoznajú sami seba a nemajú nad sebou zľutovanie. 

Ale aby ste mohli hlásať moju pravdu a hovoriť o mojej láske, musíte sa očistiť. 

21 V druhej ére som povedal svojim učeníkom: "Ak by niektorý z údov vášho tela bol príčinou vášho 

hriechu, odrežte ho." To znamená, že aj keby vás to stálo bolesť a obetu, mali by ste byť čistí. Hovorím 

vám: Očistite si srdce, nedovoľte, aby sa v ňom zakorenili vášne. Vyčistite nádobu zvnútra aj zvonku. 

22 Nech vaše srdce bije v rytme mojej lásky, potom vás vaši blížni budú musieť spoznať podľa 

čistoty vašej duše a úprimnosti vašich citov. Nájdite pokojnú rovnováhu, odpustite a bude vám odpustené. 

Žite v mieri sami so sebou. 

23. Uvedom si, koľko tvojich blížnych uprostred svojej modloslužobnej činnosti očakáva príchod 

Mesiáša. Uvažujte, ako si mnohí vo svojej nevedomosti myslia, že prídem len preto, aby som vykonal svoj 

súd nad zlými, aby som zachránil dobrých a zničil svet, a pritom nevedia, že som medzi ľuďmi ako Otec, 

ako Majster, ako brat alebo priateľ, plný lásky a pokory, podávajúci pomocnú ruku, aby som všetkých 

zachránil, požehnal a odpustil. 

24 Preto pod mojím vedením rozvíjajte svoje (duchovné) dary, aby ste vydali svedectvo o mojom 

novom zjavení - či už aby ste odstránili bolesť trpiaceho, ukázali cestu svetla stratenému alebo prebudili 

"mŕtveho" k novému životu výzvou "Vstaň a choď!". 

25 Odstrániš myšlienku smrti a naučíš ťa cestu skutočného života. 

26 Keď hovoríte o mojej práci, robte to s presvedčením. V momente inšpirácie vyjadrite to, čo cíti 

srdce. Pripravte sa, lebo vašimi ústami budem hovoriť k ľudstvu. Žite ostražito a neodchyľujte sa od 

môjho učenia, aby ste sa nikdy nezaplietli do ľudských osídel. 

27 Skupina, ktorá sa schádza, aby počúvala moje slovo, je stále malá. Považujem ju však za 

reprezentáciu celého ľudstva a dávam jej svoje učenie, ako to robím od chvíle, keď som prostredníctvom 

svojej dcéry Damiany Oviedo oznámil svoju vôľu prostredníctvom jej intelektu. To, čo som vám takto 

odovzdal, boli učenia múdrosti, ktoré by ste mali uchovávať vo svojich srdciach ako vzácny klenot, 

pretože ich podstatou je láska. 

28 Žehnám vás, pretože ma neúnavne prijímate. Chcem, aby ste tak, ako som vás poučil a viedol, aj 

vy viedli a poučovali svojich blížnych. Udelil som vám dar liečiť bolesť svojím hojivým balzamom, 

ktorým je milosrdenstvo. 

29 Ste svedkami toho, ako som sa dal spoznať. Zajtra, keď toto slovo už nebude vychádzať z 

ľudských úst a táto milosť už nebude existovať, budete na tento čas a tieto prejavy spomínať s láskou. 

Potom budete svedčiť o tom, čo ste počuli a videli. 

30 Po roku 1950 sa vás ľudia budú pýtať, akým spôsobom bolo zjavené Pánovo slovo, a vy im 

poviete, že sa to stalo jednoduchým spôsobom, jednoduchým jazykom a zrozumiteľne pre všetkých. 

31 Budú vás so záujmom počúvať a knihy, ktoré odovzdávajú moje učenie, budú dychtivo čítať. 

32 V rôznych podobách som vás učil počas vekov, ale vždy som vás učil to isté. Predovšetkým 

zapálila vieru, aby ste sa predo mnou stali hodnými a napokon dosiahli odmenu za svoje zásluhy vo 

večnom živote. 

33 Čo by si mi mohol priniesť vo svojom srdci, čo by som nevidel? 

34 Všetko počujem a všetko viem. Bdejte a modlite sa, lebo vlk na vás číha. Neodsudzujte tých, ktorí 

na svojej životnej ceste upadli do pokušenia, ale s láskou ich pozývajte, aby znovu začali napredovať na 

ceste rozvoja. 
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35 V druhej epoche bola žena, ktorá sa nechala pokúšať a upadla do hriechu, odsúdená na otvorenej 

ulici zástupom ľudí, práve keď okolo prechádzal Ježiš. Títo ľudia obvinili ženu z cudzoložstva a chceli ju 

zabiť. Obrátili sa teda na Majstra a povedali mu, aby ho podrobili skúške: "Pane, táto žena bola pristihnutá 

pri cudzoložstve a Mojžišov zákon hovorí, že ju má ľud ukameňovať. Čo na to hovoríte?" Ježiš sa na nich 

súcitne pozrel a odpovedal: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom." 

36 Svetlo tohto slova osvietilo duše, a keďže sa všetci cítili príliš nedokonalí a nehodní na to, aby 

súdili blížneho, zahanbene sa stiahli a nechali malé námestie prázdne. 

37 Ježiš sa potom spýtal ženy, ktorá ležala na zemi: "Žena, kde sú tí, čo ťa obviňujú? Odišli. Vstaň, 

choď a už nehreš." 

38 Veru, hovorím vám: Len mne prináleží všetko posúdiť. 

39 Pozývam vás, aby ste študovali moje slovo, a ak chcete môj pokoj, zachovávajte moje prikázania, 

aby boli vždy vaším vodcom. 

40 Ľudia, napíšte si na banner aktívnu charitu. Kto chce pracovať na mojich poliach, nech sa 

milosrdenstvo stane základným princípom jeho práce, potom bude mať veľké poslanie. 

41 Polia, na ktorých sa rozprestiera bolesť, sú veľmi rozsiahle a semeno lásky a milosrdenstva je 

veľmi skromne uložené v srdciach tých, ktorí sa majú pustiť do sejby. 

42 Môj duch útechy sa vylieva na všetkých, ktorí budú vykonávať toto veľké dielo lásky na zemi. 

Táto útecha však bola poskytnutá aj duchovnému svetu, tým bytostiam, ktoré boli predurčené vyžarovať 

svoje svetlo na cesty Zeme. 

43 Keď vám hovorím o svojom duchovnom svete, mám na mysli zástupy poslušných duchovných 

bytostí, ktoré ako praví služobníci robia len to, čo im prikazuje ich Pán. Tých som vám poslal, aby boli 

radcami, ochrancami, lekármi a skutočnými bratmi a sestrami všetkých ľudí. Nesťažujú sa, lebo majú v 

sebe pokoj. Nekladú otázky, pretože svetlo ich vývoja a ich skúsenosti na dlhých cestách im dali právo 

osvietiť ľudské mysle. Sú ochotne a pokorne k dispozícii pri každom volaní o pomoc a v každej núdzi. 

44 To ja som im prikázal, aby sa medzi vami zjavili, aby vám dali svoje pokyny, svedectvo a 

povzbudenie. Idú pred tebou, čistia ti cestu a pomáhajú ti, aby si nestratil srdce. 

45 Zajtra budete aj vy patriť k tejto armáde svetla, ktorá pracuje v nekonečnom svete duchovných 

bytostí len z lásky k svojim ľudským bratom a sestrám, s vedomím, že tým oslavuje a miluje svojho Otca. 

46 Ak chcete byť ako oni, zasväťte svoju existenciu dobru. Podeľte sa o svoj pokoj a svoj chlieb, s 

láskou prijímajte núdznych, navštevujte chorých a väzňov. Prineste svetlo na cestu svojim blížnym, ktorí 

putujú a hľadajú pravú cestu. Naplňte nekonečno ušľachtilými myšlienkami, modlite sa za tých, ktorí sú 

neprítomní, potom ich modlitba privedie k vám. 

47 Potom, keď smrť zastaví tlkot tvojho srdca a svetlo v tvojich očiach zhasne, prebudíš sa do sveta, 

ktorý je úžasný svojou harmóniou, poriadkom a spravodlivosťou. Tam začnete chápať, že Božia láska vám 

môže nahradiť všetky vaše práce, skúšky a utrpenia. 

48 Keď duša dosiahne tento domov, cíti sa čoraz viac preniknutá nekonečným pokojom. Okamžite si 

spomenie na tých, ktorí ešte žijú ďaleko od tejto blaženosti, a vo svojej túžbe, aby aj tí, ktorých miluje, 

dosiahli tento božský dar, sa pridá k duchovným zástupom, ktoré bojujú a pracujú za spásu, blaho a mier 

svojich pozemských bratov a sestier. 

49 Aby som pripravil vaše srdce a dodal silu vášmu duchu, môj hlas vás povzbudzuje na tejto ceste 

skúšok, ktoré, ako ste si už všimli, dodávajú vášmu duchu pevnosť. Tí, ktorí majú silu, sa o ňu môžu 

podeliť s tými, ktorí sa cítia slabí. 

50 Čoskoro uvidíte príchod mnohých ľudí z iných krajín, ktorí prídu do tohto národa, kde sa Majster 

dáva poznať. 

51 Svetlo mojej múdrosti vytrhne ľudí z letargie a uvidíte ich duchovný a intelektuálny rozvoj. Tento 

krok bude pre dobro ľudstva. 

52 Národy obrátia svoje oči k tejto časti zeme a spoznajú moje dielo a moje slovo, ktoré sa zachová v 

tlači. V tom čase budú mysle tých, ktorých ste nazvali nositeľmi hlasu, pre toto ohlasovanie uzavreté. 

53 Miesta stretnutí, ktoré privítali veľké zástupy, zostanú otvorené aj po mojom odchode, aby sa tam 

učeníci mohli naďalej zhromažďovať a študovať moje slovo. Budú bdieť ako strážcovia a čakať na 

príchod "posledných", ktorých dnes oznamujem. Keď budete na svojom mieste, uvedomíte si veľkosť 
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toho, čo som vám zjavil. Ak budete neverní tomuto poslaniu, nešťastie a katastrofa stretnú tých, ktorí sa k 

vám pokúsia priblížiť v túžbe po mieri a svetle. 

54 Tiež vás naučím plniť si povinnosti voči tým, ktorí spravujú svet. Ak chcete, aby ich rozhodnutia 

boli prospešné a spravodlivé pre ich národy, musíte ich podporovať modlitbou. 

55 Ak ich namiesto tejto práce opustíte a budete sa zaoberať len kritikou ich predsavzatí, umožníte 

im, aby stratili odvahu bojovať a boli vystavení škodlivým vplyvom. Buďte ako strážcovia mieru. 

56 Veru, hovorím vám, že od prvých dní ľudstva mal človek intuitívne poznanie, že v sebe nosí 

duchovnú bytosť - bytosť, ktorá je síce neviditeľná, ale prejavuje sa v rôznych dielach jeho života. 

57 Váš Pán vám z času na čas zjavil existenciu ducha, jeho povahu a skrytú podstatu. Hoci ju nosíte v 

sebe, závoj, ktorým vás zahaluje vaša materializácia, je taký hrubý, že nie ste schopní rozoznať to, čo je vo 

vašej bytosti najvznešenejšie a najčistejšie. 

58 Človek sa odvážil poprieť mnohé pravdy. A predsa - viera v existenciu jeho ducha nebola jednou z 

vecí, s ktorými najviac bojoval, pretože človek cítil a nakoniec pochopil, že popierať svojho ducha by bolo 

to isté ako popierať seba samého. 

59 Keď ľudské telo zdegenerovalo pre svoje vášne, neresti a materializmus, stalo sa reťazou, temnou 

páskou cez oči, väzením a prekážkou v rozvíjaní ducha. Napriek tomu človeku nikdy nechýbala iskra 

vnútorného svetla, ktorá by mu prišla na pomoc v hodinách skúšky. 

60 Veru, hovorím vám, že najvyšším a najčistejším prejavom ducha je svedomie, to vnútorné svetlo, 

ktoré robí človeka prvým, najvyšším, najväčším a najušľachtilejším medzi všetkými tvormi, ktoré ho 

obklopujú. 

61 "Učiteľ" - pýtaš sa ma mlčky - "prečo tak málo vieme o duchu? Prečo o sebe vieme tak málo?" 

62 Majster vám odpovedá: Pretože ste sa viac zamerali na to, čo vám prináša svet, a nevenovali ste sa 

štúdiu nepominuteľného, ktorým je váš duch. Dokonca aj duch vzhľadom na krásy, zázraky a radosti, 

ktoré mu život ponúka - hoci len na krátky čas - odmieta blaženosť, ktorú mu môže ponúknuť jeho vlastný 

vývoj. Napriek tomu - musím vám pravdivo povedať - by ste nemali veriť, že pozemská hmota je silnejšia 

ako duch, a že práve preto klesla, kým sa nezhmotnila. Nie, duch je neporovnateľne silnejší a vždy bude. 

Ak však padlo, urobilo tak dobrovoľne, zvedené lákadlami sveta, ktorý mu ponúka - hoci len dočasne - 

život bohatý na pôžitky a pokušenia prostredníctvom zmyslov tela. 

63 Je prirodzené, že jeho materializácia mu bráni poznať samého seba a nedovoľuje mu odhaliť svoje 

schopnosti prostredníctvom jeho ľudskej časti bytia. Hmotná príroda sa totiž zdá byť v najväčšom rozpore 

s duchovnou prírodou. Keď však v sebe nájdete harmóniu, zažijete, že vaša fyzická prirodzenosť je ako 

čisté zrkadlo, ktoré odráža duchovno, ba dokonca božstvo v celej jeho kráse. 

64 Hľadajte moju prítomnosť v dielach, ktoré som vykonal, a budete ma môcť nájsť na každom 

kroku. Pokúste sa ma počuť a budete ma počuť v mocnom hlase, ktorý vyžaruje zo všetkého stvoreného. 

Je pre mňa ľahké zjaviť sa prostredníctvom prejavov stvorenia. Zjavujem sa vo hviezde, v búrke i v 

miernom svetle úsvitu. Nechávam svoj hlas zaznieť v melodickom trilkovaní vtáka, rovnako ako ho 

vyjadrujem vôňou kvetov. A každý môj prejav, každá veta, každé dielo vám všetkým hovorí o láske, o 

plnení zákonov spravodlivosti, o múdrosti, o večnosti v duchu. 

65 Prečo ste sa nedokázali ukázať v celej duchovnej plnosti, vo veľkej kráse svojho ducha, hoci ste 

mali moc nad hmotným? - Pretože ste sa nechali strhnúť vášňami tohto sveta. 

66 Preto sa nezdržiavajte štúdia a praktizovania môjho učenia v domnení, že tým dosiahnete väčšiu 

duchovnosť. Musíte sa naučiť zaslúžiť si ju prostredníctvom múdrosti, potom dosiahnete začiatok 

univerzálnej harmónie, v ktorej umožníte svojmu duchu, aby sa prejavil. 

67 Vykladajte zákon a dodržiavajte ho. To vás pripraví na život vo vyšších duchovných svetoch. 

Pokiaľ existujú hmotné svety, duchovný svet ich musí naďalej vyžarovať a zalievať svojím svetlom. 

68 Uvažuj: Ak by si teraz nedokázal zvládnuť bezpodstatnú fyzickú schránku - akú úlohu by som 

mohol zveriť tvojmu duchu, keď raz žije vo svete vyššej spiritualizácie? 

69 Ja sám vám môžem dať tieto učenia, ó, deti ľudí. Ktorý človek by ti mohol povedať, čo mám pre 

teba ešte pripravené vo svojej tajnej komnate? Premýšľajte a modlite sa, učeníci, aby vás moje poučenie 

priviedlo k zmiereniu ducha s jeho pozemským odevom. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 171  
1 Prameň milosti sa na teba vyleje, aby uhasil tvoj smäd po pokoji a očistil ťa. 

2 Musím ťa poučiť, pretože vidím, že si stále slabý. V tomto slove je sila, ktorá dáva duchu novú 

odvahu. 

3 Nevšimli ste si, keď ma počúvate, ako smútok opúšťa vaše srdcia? Je to preto, lebo Otcov hlas vás 

upokojuje a utišuje. 

4 Stále ste deťmi na dlhej ceste ducha, a preto vás moje milosrdenstvo podporuje a moje rady vás 

vedú. Na ceste sú tŕne a na jej okrajoch zívajú priepasti, ale ja vás učím, aby ste nerobili chybné kroky, 

aby ste sa nenechali premôcť pokušením. Veď ste predurčení, aby ste príkladom svojho života poučovali 

svojich blížnych. Takto vydáte najlepšie svedectvo o tom, že ste počúvali Majstra majstrov. 

5 Hoci myslím na tvojho ducha, nezabúdam ani na tvoje telo - slabé stvorenie, ktoré potrebuje súcit, 

lásku a trpezlivosť, aby našlo súlad s duchom a slúžilo svojmu Bohu so stopou dokonalosti. 

6 Na konci každého roka si spytuj svedomie, pretože kým žiješ na zemi, podliehaš aj ty zákonom 

času. Obráťte svoje myšlienky do minulosti, nechajte všetko opäť prejsť okolo vás. Spomeňte si na deň, 

keď ste prvýkrát počuli moje Slovo, na deň, keď váš duch tušil, že sa pred ním otvára nová éra, a pochopil, 

že závoj mnohých tajomstiev sa teraz roztrhol, aby mohol veľmi jasne vidieť pravdu tohto učenia. Od tej 

chvíle si totiž pochopil chyby a omyly, ktoré boli prítomné v tvojom živote, a vznikla v tebe nesmierna 

túžba slúžiť svojmu Pánovi tým, že budeš milovať svojich blížnych a slúžiť im. Neváhal si prisahať, že ma 

budeš od tejto chvíle nasledovať, bez toho, aby si premýšľal, či by mohla prísť chvíľa slabosti alebo 

skľúčenosti, ktorá by ťa prinútila zakopnúť. 

7 Ale nakoľko ste ma počúvali, moje poučenie preniklo do vašej bytosti a vaše svedomie bolo 

poslušným sudcom, ktorý obmedzoval telesné pudy. 

8 Tvoje svedomie nikdy neodsúdilo tvoje zlé skutky bez toho, aby ťa predtým varovalo, aby si si 

uvedomil, čo znamená plniť moje zákony a kedy ich porušovať. 

9 Takto vedený vaším svedomím som vám ponechal možnosť vybrať si cestu, a keďže ste sa 

rozhodli hľadať ma a konať dobro na tejto ceste, bol som vám neúnavným a milujúcim Majstrom, ktorý 

vás jemne opravoval, súdil s božskou spravodlivosťou a miloval vás ako najdokonalejší Otec. 

10 Napriek tomu ste ešte nedosiahli taký stupeň duchovnosti, aký musíte mať, aby ste mohli šíriť 

moje učenie. 

11 Keď sa bolesti, utrpenie a radosti vašich blížnych stanú vašimi, urobíte istý krok na ceste. Pokiaľ 

súdite tých, ktorí sú menej vinní ako vy, a považujete sa za nadradených nad ostatnými, namiesto toho, 

aby ste boli pokorní srdcom, ste ešte ďaleko od toho, aby ste boli mojimi učeníkmi. Či ste nevideli, že som 

bol ukrižovaný a odpustil som ľudstvu? Prečo si ma neberiete za príklad? - Pretože uspokojenie tela vždy 

vnímate s väčším záujmom ako uspokojenie ducha. 

12 Vidím, že ešte celkom nerozumiete mojim pokynom a nemáte jasnú predstavu o cieli, ktorý vás 

čaká. 

13 Nechcem, aby niektoré z mojich detí zahynulo v zívajúcej priepasti temnoty. Chcem, aby ste 

naďalej stúpali po rebríku k duchovnej dokonalosti. 

14 Teraz preskúmaj celý svoj život a svoje skutky vo svetle svojho svedomia, aby si vedel, či si urobil 

pokrok, alebo si sa dostal do slepej uličky. Niektorí musia skoncovať so svojou roztopašnosťou. Uisťujem 

vás, že práve počas obety, ktorá pre telo znamená zrieknutie sa vášní, pocítite túžbu slúžiť mi a milovať 

svojich blížnych. V tom okamihu vzplanie pokánie a plač zanechá v srdci sviežosť a pokoj a v duchu 

úprimnosť. 

15 Nevyžadoval som od vás úplnú obetu v Mojej službe a ani nebudem, pretože povinnosti, ktoré ste 

si vzali vo svete, vám tiež zaberajú čas. Chcem však, aby ste si uvedomili, čo ste sa odo Mňa naučili aj 

počas tejto úlohy. 

16 Bdejte a modlite sa za tých, ktorí trpia hladom, chorobou alebo biedou, lebo ja budem bdieť nad 

vami. Hľadajte moje Slovo; keď to budete robiť, budete so mnou v neustálom dialógu. 

17 Pozerajte svojím duchom na nebeský rebrík, ktorý sa pred vami dvíha ako svetelná cesta do 

nekonečna a ktorý pozýva vášho ducha, aby dosiahol lono Otca - lono pokoja a nevýslovnej blaženosti. 
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18 Našiel som vás stratených ako stroskotancov bez kompasu, ako pútnikov stratených v púšti. Ja som 

vám však poslal svoje svetlo, ktoré vám umožnilo nájsť cestu plnú nádejí, viery a útechy, ktoré pozdvihlo 

vášho ducha a zaplavilo ho vitalitou a energiou, aby pokračoval k svojmu cieľu. 

19 Na konci nebeského rebríka, na poslednom stupni, je domov, ku ktorému ste všetci predurčení, ale 

ktorý si musíte vydobyť zásluhami, vierou, veľkou láskou a milosrdenstvom; prekonávaním prekážok a 

porážaním protivníkov, až napokon dosiahnete novú zasľúbenú zem, kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. 

20 Tento rebrík do neba je priamou cestou a nie sú na ňom žiadne labyrinty ani odchýlky, čím vám 

dávam najavo, že pri plnení Môjho zákona a dôkladnom štúdiu Môjho učenia sa nestretnete so žiadnymi 

ťažkosťami. 

21 Na tejto ceste budete neochvejne napredovať a bojovať za svoj vzostup. Urobím ťa silným. Ak nie 

mojou mocou a mojím svetlom, akými zbraňami budete bojovať a brániť sa? Čím by ste prekonali svoje 

pokušenia? Keby som vás neprikryl svojím plášťom lásky, ako by ste sa mohli oslobodiť od svojich 

nepriateľov? Ale veru, hovorím vám, aj vy musíte získať moju ochranu a svetlo môjho meča 

prostredníctvom zásluh. 

22 Vaše stopy zostanú odtlačené na duchovnej ceste, ktorá sa pred vami otvára. Ale tieto stopy by 

mali hovoriť o dobrých skutkoch, o odriekaní, o ušľachtilých činoch, o veľkorysej láske a neobmedzenom 

milosrdenstve. 

23 Osud každého človeka je poznačený jeho duchovnou a ľudskou úlohou. Obe by mali byť vo 

vzájomnom súlade a usilovať sa o dosiahnutie jedného cieľa. Veru, hovorím vám, že budem hodnotiť 

nielen vaše duchovné skutky, ale aj vaše hmotné skutky. Lebo v nich objavím zásluhy, ktoré pomôžu 

vášmu duchu dostať sa ku Mne. 

24 Na svojich potulkách nebudete sami. Pred vami - niektorí bližšie a iní ďalej - je mnoho bytostí, 

ktoré tiež kráčajú krok za krokom, pozorujú a modlia sa za tých, ktorí kráčajú za nimi. Ich ideálom nie je 

prísť sám alebo prvý, ale pripraviť cestu pre svojich bratov a sestry, aby sa jedného dňa blaženosť prvého 

stala blaženosťou všetkých. 

25 Aká krásna sa mi zdá táto cesta! Ako sa môj duch osviežuje, keď vidí pokroky mojich detí, ich 

snahu dostať sa vyššie a dosiahnuť novú úroveň dokonalosti! 

26 Sú tu bytosti zo všetkých svetov, niektoré duchovné a iné telesné, ktoré plnia rôzne úlohy. 

Zriaďuješ si svoj domov vo večnosti, aby si zajtra hodoval na sladkej chuti medu, ktorú ti dá pokoj ducha. 

27 Blahoslavený, kto ma nasleduje na ceste pravdy. 

28 Blahoslavený je ten, kto miluje a dôveruje, kto pozná svoju úlohu a plní ju. 

29 Keď vám hovorím o "ceste", nemyslím tým cestu na zemi, pretože svet, ktorý obývate, nie je 

miestom, kde je moje kráľovstvo. Je to duchovná cesta stále nahor. Je to rozvoj a pokrok, ktorý čaká na 

vášho ducha. Preto nech ste kdekoľvek na zemi, môžete byť na ceste ducha. 

30 Deti moje, ak ste zablúdili, vráťte sa k nemu, ak ste sa zastavili, choďte vpred. 

31 Úlohu, ktorú v sebe nosíte, som vám dal podľa vašich schopností a síl. Stačí, ak mu porozumiete a 

budete ho milovať. Denne sa modlite, aby ste dostali potrebné svetlo pre svoje úsilie. Potom zostaňte 

pripravení, pozorní, aby ste počuli hlasy tých, ktorí vás volajú, tých, ktorí vás prosia, a tiež aby ste mohli 

čeliť skúškam. Každý deň vašej existencie je totiž stránkou v knihe, ktorú každý z vás píše. Každý deň je 

poznačený skúškou a každá skúška má svoj význam a dôvod. 

32 Urobím z vás ľudí zdravých na tele i na duši, lebo ste vyvolení, svedkovia mojich zjavení vo 

všetkých časoch, a prišli ste v tejto epoche, aby ste splnili ťažké poslanie a pripravili cestu pre nové 

generácie. 

33 Zasial som vašu cestu dôkazmi lásky, aby ste nepochybovali o mne ani o sebe. - Vy, ktorí ste ma 

počuli v tomto čase, nepadnete do hrobu a nevezmete si so sebou tajomstvo tohto prejavu, o ktoré som sa s 

vami podelil. Vašou najdôležitejšou úlohou je totiž hovoriť k ľuďom v mojom mene a svedčiť o mojich 

zjaveniach. 

34 Nehovorte mi, že na to nemáte dostatočnú prípravu, lebo som vám často hovoril a vy ste sa 

počúvaním očisťovali. Všetci môžete toto posolstvo odovzdať svetu. Ľudia to očakávajú a sú pripravení to 

prijať. Nevšimli ste si túžbu ľudí po oduševnení a pokoji? Nedojíma vás ich nevedomosť a bolesť? 
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35 Môj Duch sa vylieva na všetkých ľudí, hovorí k nim cez ich svedomie a hovorí im: Poď ku mne a 

odpočiň si. Prijmite vieru, ktorá vám chýba, nebuďte viac slepí na ceste. 

36 Ľudia, viete, aké dielo práve rozvíjam vo svete? "Nie," poviete mi, "vidíme len toto ľudstvo, ktoré 

sa búri, rúti sa do veľkej skazy a znáša ťažkú návštevu." Veru, hovorím vám, dovolil som človeku, aby sa 

sám súdil a spoznal všetky svoje chyby, aby sa ku Mne vrátil očistený. Poslal som svoje svetlo každému 

stvoreniu a stál som pri ňom v dňoch súženia. 

37 Môj Duch zostúpil na každého ducha a moji anjeli sú rozmiestnení po celom vesmíre a plnia moje 

pokyny, aby všetko usporiadali a vrátili do správneho smeru. Potom, keď všetci splnia svoje poslanie, 

nevedomosť zmizne, zlo už nebude existovať a na zemi bude vládnuť len dobro. 

38 Ach, keby si ma len dokázal pochopiť, keby si poznal Moju túžbu zdokonaliť ťa - ako ďaleko by si 

už vystúpil a ako blízko by si mi už bol! Keby bola tvoja vôľa moja, už by si dosiahol vrchol, kde ťa 

čakám. 

39 Ale po čom túžim, ľudia? - Vaše zjednotenie a váš mier. 

40 Opäť som tu, hovorím k vám a hýbem vašimi srdcami v očakávaní vášho prebudenia. 

41 Každý dobrý strom bude chránený a jeho korene a konáre sa budú rozprestierať, aby poskytli 

prístrešie a potravu pocestnému. Ale burina bude vytrhnutá z koreňa a hodená do neuhasiteľného ohňa. 

42 Hovorím k vám v alegórii, a keď vám hovorím o tomto strome, hovorím o ľudských dielach. 

43 Tým, ktorým som zveril úrady, hovorím: Pripravte si úrodu. - Otcovia rodín, učitelia a vládcovia, 

páni a sluhovia, veľkí i malí, nechcem, aby ste mi ponúkali svoje polia ako divé. Aj keby to bol len malý 

výsev - ponúknite mi ho očistený a hlasný. 

44 Príďte ku mne, zavolajte a bude vám otvorené. Ale príďte radostne, spokojní so svojou prácou, aby 

ste sa cítili skvele ako ja. 

45 Veru, hovorím vám: Keby bolo tisíc pripravených myslí, dal by som sa spoznať prostredníctvom 

týchto tisícov súčasne. 

46 Dávam vám Svoje učenie od chvíle, keď som sa vám po prvýkrát zjavil prostredníctvom Svojej 

dcéry Damiany Oviedo, ktorej intelektom som vám oznámil Svoju Vôľu. Odvtedy cez týchto nositeľov 

hlasu prúdi Moja múdrosť, múdrosť, ktorú by ste mali zhromažďovať vo svojich srdciach ako vzácne 

klenoty, pretože obsahujú lásku. 

47 Chcem, aby ste tak, ako som vás učil a viedol, učili svojich blížnych. 

48 Vy ste svedkami všetkého, čo som povedal v tomto čase, aby ste zajtra, keď už moje Slovo nebude 

s vami, mohli o tomto učení hovoriť svojim blížnym. Potom, keď sa pozriete späť na tieto prejavy, 

vysvetlíte tým, ktorí sa vás pýtajú, ako sa Majster dal spoznať a čo tým nositeľ hlasu urobil. Lebo po roku 

1950 sa vás ľudia budú pýtať a inšpirovaní vašimi svedectvami budú žiadať knihy, v ktorých je vytlačené 

moje slovo, a v nich nájdu moju prítomnosť a moju podstatu. Ak hľadajú nedokonalosti, nenájdu ich, 

pretože nedokonalosti tých, prostredníctvom ktorých sa prejavujem, sa do týchto kníh nedostanú. 

49 Tieto spisy zapália v srdciach svetlo pravej viery. Ukážu hriešnikom cestu k obnove a vytvoria 

nových učeníkov, nových vojakov, z ktorých mnohí prejavia viac viery a lásky ako mnohí z tých, ktorí ma 

teraz počúvajú. 

50 Pripravte sa, aby vaše svedectvá boli hlasné a pravdivé. Svoje svetlo vrhám na všetkých ľudí. 

51 Blahoslavené srdce, ktoré je pripravené, lebo pocíti moju prítomnosť. 

52 Ľudia, mojou vôľou je, aby v tejto tretej ére každá myseľ, srdce a duch dosiahli toto duchovné 

poznanie. 

53 Kniha múdrosti je otvorená, aby sa všetci mohli stať mojimi učeníkmi. 

54 Dbajte na pokyny, ktoré vám teraz dávam, s najväčšou horlivosťou. 

55 Ste Moja pokorná rodina, ktorej som zveril dedičstvo, ktorej som zjavil všetko, čo bolo podľa 

Mojej vôle. 

56 Nepoznáte nebeský domov a naďalej blúdite na púšti. Ale ja som vás prišiel spojiť vo svojej láske 

a nezabudnite, že vás čaká láska vášho Otca. Momentálne vám pripravujem cestu, aby ste sa mohli zotaviť 

z náročnej práce. Ale už teraz vám hovorím, že na tejto ceste je viac tŕňov ako kvetov. Nič neprekvapí 

tých, ktorí sa naučili cestám života a získali na nich pevnosť a odvahu. 
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57 V tomto čase ste mojimi žiakmi, snažíte sa pochopiť moje zjavenie a zároveň ste prekvapení z 

pokroku vedy. Radujte sa, že ste boli svedkami všetkých týchto zázrakov, pretože ste nielen spoznali 

plody ľudskej inteligencie, ale dosiahli ste aj duchovné poznanie na vysokej úrovni rozvoja. 

58 Koľko vedcov, ktorí sa považujú za vzdelaných, popiera duchovný život, zatiaľ čo vy chápete to, 

čo si oni neuvedomili. Vašou úlohou je oznámiť (moje učenie), aby v tomto čase mohli všetci urobiť ďalší 

krok k svetlu. 

59 Vidím túžbu ľudí, ktorí túžia prísť ku mne. Povedal som vám: vydláždil som cestu, aby všetci 

mohli zažiť nekonečnú blaženosť, keď ma nájdu. Vy, ktorí ste urobili krok k obnove, k oduševneniu, 

pocíťte, ako sa vaša duša raduje. 

60 Pred svojím odchodom koncom roka 1950 chcem zanechať toto publikum vybavené. 

61 V druhej ére som pripravil dvanásť mužov, ktorí šírili moje učenie po celom vtedy známom svete. 

Dvanásť mužov stačilo, aby ustanovili môj zákon lásky. Povedal som im, že budem opäť medzi ľuďmi. A 

teraz sa moje slovo naplnilo, lebo Majster sa vrátil v duchu a sprevádzajú ho jeho duchovné zástupy. 

62 Toto je čas oslobodenia ducha, vek svetla a evolúcie. Spoznáte semeno, ktoré zanechávam v 

dušiach, a toto semeno bude svedectvom o mojom príchode k ľuďom v tejto tretej ére, v ktorej sa 

prejavujem od roku 1866. 

63 Vy, ktorí ma teraz počúvate, ste mojimi učeníkmi v tomto čase a prišli ste ku mne bez toho, aby ste 

vedeli, na ktorej ceste ste. 

64 Chcem, aby moji noví učeníci boli rozsievačmi pokoja v tomto svete. 

65 Ani nevieš, koľko toho tvoj duch dosiahne pre svoj rozvoj vďaka krátkym chvíľam, ktoré si 

vezmeš zo sveta, aby si sa Mi venoval. Skutočne mám pre vás pripravené prekvapenia, keď prídete k 

svojmu Otcovi. 

66 Je to delikátna misia, ktorú som vám prikázal, ale nie je to ťažký kríž sebaobetovania. Nič vás 

nenúti nasledovať toto učenie, pretože ste obdarení slobodnou vôľou. Ale nad touto slobodou myslenia, 

života a konania, ktorá ti patrí, žiari svetlo, ktorým je svedomie, ktoré ti radí, čo máš robiť, a učí ťa 

rozlišovať dobro od zla. Toto svetlo som ja, ktorý som vo vás i mimo vás a pomáham vám v radosti i v 

bolesti, keď kráčate po dobrej ceste alebo keď sa rútite k priepasti. Som všade, pretože som Božské srdce, 

ktoré bije v celom vesmíre. 

67 Už nechcem pre vás žiadne pokánie ani bolesť; chcem, aby duše všetkých mojich detí, ako hviezdy 

skrášľujú oblohu, osvetľovali moje kráľovstvo svojím svetlom a napĺňali srdce vášho Otca radosťou. 

68 Pripravte svoje srdcia na prijatie posla lásky, ktorým je Mária, Matka, ktorá zostupuje, aby potešila 

srdcia detí. 

69 Najnežnejšia Božia láska k jeho stvoreniam nemá žiadnu formu. V druhej ére však na seba vzala 

podobu ženy v Márii, Ježišovej Matke. 

70 Pochopte, že Mária vždy existovala, pretože jej bytie, jej láska a jej neha boli vždy v Božstve. 

71 Koľko teórií a omylov vytvorili ľudia o Márii! O jej materstve, počatí a čistote. Ako veľmi sa 

pritom rúhali! 

72 V deň, keď skutočne pochopia túto čistotu, si povedia: "Bolo by pre nás lepšie, keby sme sa nikdy 

nenarodili." V ich dušiach budú horieť slzy ohňa. Vtedy ich Mária zahalí do svojej milosti, Božská Matka 

ich bude chrániť svojím plášťom a Otec im odpustí a s nekonečnou láskou povie: "Bdejte a modlite sa, 

lebo vám odpúšťam a vo vás odpúšťam a žehnám svetu." 

73 Nehľadám úrodu vo vašich rukách, pretože viem, že sú prázdne. Videl som tých, ktorí namiesto 

toho, aby zasiali vieru do sŕdc, vytrhli z nich to málo, čo mali. 

74 Obdaroval som vás hojnými schopnosťami, aby ste mohli praktizovať aktívnu lásku k blížnemu, a 

preto nie je správne, že ku mne prichádzate ako ľudia v núdzi a prosíte ma o pomoc. 

75 Keď sa na teba tvoji blížni obrátili o pomoc, vypočul si ich a postaral sa o nich? Vaše svedomie 

vám hovorí, že ste mnohokrát zostali hluchí a ľahostajní, a to nie je učenie, ktoré som vás učil v Ježišovi. 

76 Môj pohľad číta vaše srdcia, moje slovo vás posudzuje a vy sa netrasiete. Aj keď vás súdim, učím 

vás, milujem vás a odpúšťam vám. Odpúšťam vám, ktorí ma počúvate, a odpúšťam aj ľudstvu. 

77 Niekedy ťa vidím nerozhodného a bojíš sa ísť vpred, bojíš sa nástrah cesty, bojíš sa dokonca aj 

môjho svetla, lebo si myslíš, že ťa oslepí jeho jas. Ako sa potom stanete silnými a zastavíte bolesť? Nech 
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svetlo môjho Ducha naplní vašu bytosť, potom pochopíte mnohé zjavenia a vaša skľúčenosť zmizne. 

Nepohoršujte sa nad tým, že jeden a ten istý Boh vás súdi, miluje a zároveň vás trápi. Nedajte sa zmiasť 

tým, že z Otcovho srdca vychádza najprísnejší súd a zároveň najláskavejší príhovor za jeho deti; ale 

nespochybňujte Otcovu spravodlivosť, lebo už máte moje svetlo vo svojom duchu. Lebo ak sa bude 

neúprosne prejavovať vo vašom živote, bude sa vám zdať, že som vám odoprel svoje odpustenie, že vás už 

nemám rád, že som prekročil hranicu spravodlivosti a ukázal som sa ako krutý a nespravodlivý.Vo svojom 

klame by ste potom nemohli pochopiť, že nikto neskľučkuje bolesť, kto ju predtým nezasial. 

78 Keby ste rozumeli môjmu učeniu, cítili by ste moju lásku a spoznali by ste moju prítomnosť vo 

vašom živote, ktorá vás šetrí chybných krokov a pádov a obnovuje vás otcovskou láskavosťou, keď vás 

vaša nevďačnosť alebo vaša núdza priviedla na dno. Inokedy by si ma videl, ako odľahčujem skľučujúce 

bremeno tvojich previnení, aby som pohol tvoje srdce k hlbokému rozjímaniu, lebo moja láska a moje 

odpustenie sú bezhraničné. 

79 Doteraz sa s mojou prácou oboznamovali len nevzdelaní ľudia s jednoduchou mysľou a 

skromnými vedomosťami. Títo boli vždy prví, ktorí si ma prišli vypočuť, ale teraz prídu aj učenci, filozofi 

a vedci. Niektorí to urobia s úmyslom preskúmať význam tohto učenia a iní s predtuchou, že sa pri tom 

stretnú so svetlou realitou. Všetci sa v mojom Slove naučia nové lekcie a táto nová múdrosť, ktorú objavia 

v mojich zjaveniach, zmení spôsob myslenia, bytia a cítenia celého ľudstva. 

80 Ako veľmi budú žasnúť nad jednoduchým a dokonalým spôsobom, ktorý som zvolil na 

uskutočnenie svojho zjavenia, a koľko vysvetlení a riešení nájdu v mojom učení. 

81 Nový čas zverujem tomuto ľudstvu, ktoré pozostáva z bytostí rôznej duchovnej zrelosti, ako aj z 

rôznych druhov úloh na zemi. 

82 Človeka zajtrajška čaká neľútostný boj - boj, ktorý sa nebude odvíjať od túžby po materiálnych 

statkoch, ani nebude taký sebecký, aby v jeho priebehu ničil ľudské životy. Nie, hovorím vám o 

ušľachtilom a vznešenom boji, vďaka ktorému sa na svete obnoví mier a láska. Hovorím vám o práci, 

námahe a obetovaní sa pre vaše zlepšenie, morálne aj materiálne, a tiež o vašej spáse a duchovnom 

pokroku. 

83 Na základoch pravého poznania, lásky a spravodlivosti budú ľudia zajtrajška budovať svet mieru a 

svetla. Na troskách minulosti vznikne morálne, duchovne, intelektuálne a vedecky nový svet, ktorý úplne 

zmení život ľudí. 

84 Tu, kde sa tak veľmi odporovalo dobru, kde sa tak veľmi znesväcovalo posvätné, kde sa násilne 

odmietalo všetko, čo je spravodlivé a dovolené, zvíťazí zákon lásky. Dnešné údolie sĺz sa zmení na údolie 

pokoja. Dobrá vôľa človeka držať sa zákona totiž nájde svoju spravodlivú odmenu, keď získa späť ten 

najvyšší dar ducha, ktorým je pokoj. 

85 Keď sa život človeka bude odvíjať v atmosfére pokoja, jeho poznanie bude väčšie a jeho inšpirácia 

vyššia než kedykoľvek predtým. 

86 Ako by sa mohli dnešní ľudia inšpirovať uprostred skazeného sveta, kde sa vznáša toľko 

myšlienok nenávisti, zla a materializmu, ktoré vytvárajú akúsi oponu, ktorá bráni ich mysli vidieť pravdu 

Večného? 

87 Poďte ku mne, ľudia, modlite sa a povedzte mi duchovným jazykom svoje túžby a utrpenia. Potom 

vás totiž vezmem za ruku a zavediem vás do vnútra svojej svätyne, kde vám odhalím všetko, čo vám môže 

poslúžiť na skrášlenie vašej existencie, aby bola krajšia a vznešenejšia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 172  
1 Odial som vás rúchom milosti, aby vás to odlíšilo od národov a náboženských spoločenstiev na 

zemi. 

2 Iba praktizovaním môjho učenia si budete môcť zachovať čistotu tohto odevu, ktorý nie je hmotný, 

ale je zo svetla a ktorý nosíte vo svojej duši. 

3 Je taká citlivá, že ju dokáže poškvrniť aj zlý pohľad, ktorý odráža zlé pocity voči blížnemu. Teraz 

pochopíš, že keď sa dopustíš vážnejšieho priestupku, nespôsobíš si len škvrny, ale vytrhneš zo svojho 

odevu celé kusy. 

4 Keď ste vyšli z môjho ducha, všetci ste boli obdarení týmto odevom, ktorým je čistota duše. Kto 

dokázal zachovať túto milosť až do jeho návratu? Kto prežil všetky bitky a pokušenia bez hriechu? - 

Veľmi málo. Väčšinu som videl v handrách a mnohí sú bez akejkoľvek cnosti. 

5 Teraz som prišiel, aby som vás opäť prikryl, aby som vás obliekol a vylial na duše svoje svetlo ako 

obrovský plášť, ktorý rozdeľujem, aby vás zdobil. Uvedomte si, ľudia, že práve podľa tohto svetla vás svet 

spozná. 

6 Oslobodzujem vás od zla, aby ste boli hodní vlastniť moje semeno a zasiať ho. Ako by som vás 

mohol poslať nahých alebo otrhaných, zašpinených alebo nečistých, aby ste svedčili o mojom slove? 

7 Teraz, keď ste začali cestu k obnove, neotáľajte, nezaspite uprostred cesty, lebo potom by ste 

zdržali svoj duchovný pokrok. 

8 Chcem, aby každý váš krok v mojom diele bol ďalším krokom, ktorý vás posunie vyššie na vašej 

púti, a aby ste vedeli, že každá práca vám prinesie ovocie. Nezanedbávajte žatvu, neuspokojte sa so sejbou 

a potom nezanedbávajte úrodu. 

9 Ak sa naozaj chcete stať majstrami v oduševňovaní, musíte byť vytrvalí, trpezliví, usilovní a 

pozorní, pretože potom budete mať možnosť postupne zbierať ovocie svojej práce na ceste, na ktorej 

budete zhromažďovať skúsenosti, ktoré sú svetlom, ktoré sú poznaním pravého života. 

10 Tí, ktorí vyučujú moju prácu vo svete, musia byť skutočnými znalcami ľudskej bytosti - v tom, čo 

patrí duši, aj v tom, čo sa týka tela. 

11 Z ducha očisteného skúsenosťou, posilneného v boji a očisteného dobrotou vzíde rada, ktorá je 

presná, slovo, ktoré vyrieši problém, úsudok, ktorý je správny, poučenie, ktoré presvedčí. 

12 Koľko je na svete ľudí, ktorí sa venujú duchovnému vedeniu prostredníctvom rôznych cirkví a 

siekt, ktoré existujú, a namiesto toho, aby svojich blížnych viedli po ceste pravdy, nechávajú ich blúdiť v 

temnote a tlačia ich do priepasti nevedomosti! Prečo? - Pretože nepoznajú ľudí, pretože sa ich nesnažia 

pochopiť. Ale ako by mohli rozumieť ľuďom, keď nepoznajú ani sami seba? 

13 Nechcem, aby sa to stalo aj vám, milovaní učeníci tretej éry. Všimnite si, že som vás učil, aby ste 

najprv skúmali svoje vnútro, aby ste sa vnútorne poznali, aby ste sa vedeli posúdiť. Uvedomte si, koľkým 

veľkým i malým skúškam vás vystavujem, aby ste mohli uplatniť moje učenie a žiť v pravde moje slovo. 

Potom, keď budete pripravení, keď vás bude formovať jemné dláto mojej spravodlivosti a mojej lásky, 

pošlem vás k vašim blížnym s mojím posolstvom útechy, nádeje a pokoja. 

14 Kto potom dokáže odolať sile pravdy, ktorá vychádza z vašich slov? Koho by vaše rady nezaujali a 

hlboko ho nedojali svojím porozumením, empatiou a presvedčivosťou? V srdciach sa objaví viera, dôjde k 

obráteniu, uzdraveniu a nespočetným zázrakom. Toto je ovocie, ktoré chcem, aby ste žali, toto je úroda, 

ktorú od vás očakávam. Nemýľte sa však. Keď vám hovorím o ovocí v mojom učení, vždy sa nájdu takí, 

ktorí si toto slovo vysvetľujú veľmi pozemsky a hľadajú ovocie svojich skutkov vo forme lichotenia, poct, 

pozornosti, ba dokonca aj ako platbu v peniazoch. Ako ďaleko je toto ovocie od toho, čo mám na mysli vo 

svojom Slove! Už ste zažili, že som hovoril o ovocí skúsenosti, úprimnosti, porozumenia, pokoja mysle a 

oduševnenia. 

15 Tí, ktorí ešte stále hľadajú odmenu na zemi v podobe peňazí a uznania, sú duše na nízkom stupni 

vývoja, ktoré nechcú spoznať pravdu a stále sa uspokojujú s odmenou, ktorú im dáva svet. 

16 Teraz sa prebudia zo sna a uvedomia si svoju nahotu, hoci si mysleli, že sú slávnostne oblečení. 

Uvedomia si svoju duchovnú biedu a pocítia duchovnú núdzu, hoci si mysleli, že vlastnia nevyčerpateľný 

poklad. 
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17 Učeníci, starajte sa o svoje šaty, učte sa odo mňa, aby ste zajtra mohli učiť svojich spolubratov. 

Zbav svoje srdce každého zlého sklonu a pretvor ho na úrodnú pôdu, v ktorej moje slovo klíči a prináša 

ovocie pre radosť tvojich blížnych a slávu tvojho ducha. Ja som vždy s vami, ale vy nie ste vždy so mnou. 

Preto, keď prídete k prejavu môjho božského svetla prostredníctvom nositeľa hlasu, hovorím vám: Vitajte, 

ó zástupy túžiace po múdrosti. 

18 Zatiaľ čo ty sem prichádzaš, aby si dodržal stretnutie, ja sa predstavujem, aby som splnil sľub, a 

žehnám ti, lebo si ma nenechal kázať na púšti samého. 

19 Nenašiel som ťa vybaveného, pretože po mnoho storočí sa ľudstvo namiesto štúdia mojej náuky 

venovalo vonkajším obradom a formám uctievania, ktoré neosvetľujú cestu ducha. Ja vám však odpúšťam, 

prichádzam vám na pomoc a dovoľujem vám dosiahnuť poznanie, ktoré je ešte stále skryté v mojom Slove 

druhej éry. Keď si túto lekciu osvojíte, dám vám Svoje nové posolstvo, ktoré vás naplní radosťou z 

podstaty a múdrosti, ktorú vám prinesie. 

20 Chcem, aby toto ľudstvo už nebolo začiatočníkom v duchovnom poznaní, ale aby sa stalo dobrým 

žiakom, ktorý chápe zodpovednosť, ktorú má v tejto epoche súdu. 

Otec má povinnosť odplaty a duchovného pokroku voči Otcovi. 

21 A vy, ľudia, musíte svedčiť o mojom učení svojimi skutkami lásky, aby aj iné spoločenstvá mohli 

vystúpiť k svetlu, ktoré je oslobodením, pravdou a životom. 

22 Dlho som vám robil radosť týmto ohlasovaním, ale našiel som len veľmi málo vybavených. 

Väčšina z nich sa odkláňa od úlohy, ktorej by mali venovať všetky svoje sily, lásku a vieru, pretože práve 

kríž ich pozdvihuje a približuje ku mne. 

23 Ak niektorí nepochopili moje Slovo, nie preto, že by im chýbala jasnosť, ale preto, že nevedeli 

cvičiť svoj intelekt, že do dnešného dňa necítili vo svojom srdci lásku k blížnemu, že nedovolili, aby 

význam môjho Slova prenikol do ich srdca a prebudil ho k pravej láske. 

24 Niekedy sa sťažujete, že počet nasledovníkov môjho slova rastie len pomaly. Ale hovorím vám, že 

sa musíte sťažovať na seba, lebo máte za úlohu zväčšovať a rozmnožovať zástupy, ktoré tvoria toto 

spoločenstvo. Ale ak vašim srdciam chýba viera, ak vaše duchovné dary nie sú rozvinuté, ak vašej mysli 

chýba svetlo duchovného poznania, ako chcete presvedčiť neveriaceho? Ako ho pohneš svojou vierou a 

láskou, ak tieto cnosti nie sú rozvinuté v tvojom srdci? 

25 Kto nerozumie, nemôže viesť k porozumeniu; kto necíti, neprebudí cit. Teraz pochop, prečo sa 

tvoje pery zadrhávali a koktali, keď si musel vydať svedectvo o mojom slove. 

26 Ten, kto miluje, sa nemusí zajakávať, kto verí, sa nebojí. Ten, kto cíti, má veľa príležitostí dokázať 

svoju úprimnosť a pravdivosť. 

27 Neustále hovorím, že sa musíte pripraviť dôkladným štúdiom môjho učenia, aby ste moje slová 

uskutočňovali, pretože chcem, aby vaše kroky na tejto ceste boli bezpečné. Tí, ktorí ma skutočne 

nepochopili alebo sa skutočne nezduchovnili až do chvíle, keď sa moje slovo už nebude prejavovať v tejto 

podobe a môj duchovný svet už nebude hovoriť prostredníctvom mojich vyvolených a medzi mojimi 

ľuďmi už nebudú ani symboly a obrady, budú v nebezpečenstve, že podľahnú omylu, zostanú na okraji 

priepasti. Prečo sa však bojíte, že sa to stane, keď som vás tak dlho a toľkokrát varoval, aby ste sa vyhli 

nebezpečenstvám, pádom a návštevám? 

28 Je čas, aby ste sa zamysleli nad krokmi, ktoré musíte urobiť na tejto ceste, aby ste splnili svoje 

poslanie tým najčistejším a najpríjemnejším spôsobom predo Mnou. Lebo skutočne, hovorím vám, tí, ktorí 

sa inšpirujú týmito ideálmi, získajú skutočnú víziu svojej budúcnosti a istotu, pokiaľ ide o všetko, čo 

musia v živote dosiahnuť. Pre nich nebudú existovať priepasti, temnota ani neistota. 

29 Chcem, aby ste všetci boli takými silnými dušami. Preto vám neustále hovorím o príprave, 

duchovnom ponorení a skúmaní. 

30 Vidím vás kajúcnych, ticho plačúcich, počúvajúcich moje slová, a žehnám vám, že ste dovolili, 

aby božská podstata môjho učenia prenikla do vašich sŕdc, ktoré sa až do dnešného dňa ešte neprebudili 

pre lásku, milosrdenstvo, dobrotu. 

31 Tvoj duch si oddýchol, čo bol oddych od ťažkej skúšky, ktorú znášal v pozemskom tele. 

32 Koľko duší tých, ktorí prichádzajú na tento prejav, si odo dňa, keď sa vtelili do tohto tela, ani na 

chvíľu neoddýchlo, kým po prvý raz nepočuli moje slovo! Koľko bytostí nachádza pokoj len v krátkych 
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obdobiach môjho prejavu! Im a vám všetkým hovorím, aby ste sa naďalej dôverne tešili z môjho slova, ale 

aby ste pamätali aj na to, že príde deň, keď ho už nebudete počúvať; vtedy sa pustíte do dokazovania 

svojej viery, svojho oduševnenia a svojej poslušnosti s istotou, že potom uvidíte svoj (duchovný) pokrok 

odmenený priamym dialógom ducha s duchom. 

33 Videl som, ako bojujete so svojím telom, aby ste ohli jeho nepoddajnosť. Museli ste prejsť 

veľkými bojmi so svojím srdcom, aby ste si vynútili poslušnosť a odovzdanie sa mu. Jeho prirodzenosť 

odoláva požiadavkám svedomia. Ak však vytrváte v modlitbe, ak budete bdieť, urobíte si z neho 

najlepšieho spolupracovníka pri duchovnom naplnení. Tento boj je v tomto čase súčasťou vašej nápravy. 

34 Všetky tvoje vlastnosti sú skryté od chvíle, keď si bol stvorený. Inteligencia, empatia a rozum boli 

vždy vaše, aby ste vybojovali poslednú bitku. Keď zvíťazíte nad zlom a váš duch bude lodivodom, ktorý 

riadi loď, budete môcť hľadať svojho blížneho a byť mu žiarivým príkladom, skutočným svedkom. Bez 

toho, aby ste sa chválili silou svojej duše a autority, budete ukazovať svoje skutky a tie budú zjavovať 

poslušnosť a poslušnosť mojim zákonom a budú príkladom, ktorý povzbudí vašich blížnych, aby vás 

nasledovali na ceste rozvoja. 

35 Keď už nebudete počuť moje slovo prostredníctvom nositeľov hlasu a váš duch pocíti túžbu 

uskutočniť to, čo som vás v tomto čase učil, nech každý z mojich učeníkov považuje skupinu ľudí, ktorá 

mu bola pridelená, za svoju vlastnú rodinu, aby ich učil a viedol. Správajte sa k nim milosrdne, napravujte 

ich s láskou a múdrosťou, nechajte ich dýchať atmosféru pokoja, akú ste dnes vytvorili, a potom sa môj 

Duch prispôsobí, aby vás všetkých inšpiroval a požehnal. 

36 Nepýtajte sa ich, odkiaľ prichádzajú, ani prečo ma hľadajú. Eliáš ich bude viesť, keď príde ich 

hodina. Už dnes pripravujem tých, ktorí prídu v poslednej hodine, a za blahoslavených volám tých, ktorí 

veria v toto Slovo, ktoré som vám odovzdal prostredníctvom ľudského prenosu. 

37 Učím vás, aby ste boli korením zeme, aby ste obveseľovali životy ľudí dobrou zvesťou, že Majster 

sa dal poznať v tomto čase utrpenia a zanechal svoje slovo ako dedičstvo pre všetkých, aby sa ním živili a 

žili z neho naveky. 

38 Nepoverujem vás úplnou premenou tohto ľudstva, ale prinášajte moje Slovo do sŕdc v horlivom 

úsilí a ono bude robiť zázraky. Akú veľkú útechu dostanú vaši blížni v dňoch skúšky, ak ich naučíte 

vykladať moje učenie, a ako budete túžiť po tých hodinách, ktoré ste strávili v mojej blízkosti, keď ste pili 

tú božskú esenciu a cítili sa ako deti, ktoré prijímajú všetku nehu a lásku od svojho Otca. 

39 Dnešné ľudstvo je úrodným poľom na prácu. Polia sú veľmi veľké a robotníkov je málo. Ako mi 

ponúknete duchovný pokrok generácie, ktorá dnes obýva tento svet, ak nebudete usilovne pracovať? Máte 

k dispozícii len obmedzený čas a je toho veľa, čo musíte pripraviť. Hodina je priaznivá! Znovu postavte 

chrámy, ktoré sa zrútili v ľudských srdciach. Pomôžte obnoviť domovy, kážte na svojej ceste 

spiritualizáciu. Vydávajte svedectvo svojimi skutkami. 

40 Bdejte, aby cnosť premenila vašich bratov a sestry, aby deti boli sladkým putom medzi otcom a 

matkou a dospievajúci pevným základom pre nové generácie; aby manžel a manželka boli na obraz Boha a 

jeho stvorenia a aby všetci spolu s anjelmi strážnymi, ktorí vám pomáhajú, dosiahli dokonalú harmóniu s 

vaším Otcom. 

41 Tvoje prosby sa ku mne dostanú, svetlo, ktoré som vylial na tvojho ducha, osvieti tvoju bytosť. 

Všetky vaše práce sú prítomné a môžete posúdiť svoje zásluhy. Utrpenie, ktorým teraz prechádzate, 

pominie a vo vesmíre zažiari mier. 

42 Modlite sa za národy, ktoré medzi sebou bojujú vo vojne. Podeľte sa o svoj chlieb a oblečenie s 

tými, ktorí sú v nešťastí. Otvorte svoje sýpky a nakŕmte ich pravou láskou. V tejto hodine úzkosti 

preukážte svoje bratstvo so svetom. Praktizujte aktívnu lásku k chorým, pripravujte duše, ktoré musia 

odísť na onen svet, posilňujte vieru trpiacich a prinášajte pokoj všetkým. Žiadajte a ja urobím zázraky 

medzi ľuďmi, ktorým som pomáhal vo všetkých vekoch. Ak si totiž myslíte, že som opustil svoj trón, aby 

som sa vám dal poznať, ste na omyle, lebo ten trón, ktorý si predstavujete, neexistuje. Tróny sú pre 

márnivých a arogantných ľudí. Pochopte, že môj duch neprebýva na určitom mieste. Keďže je nekonečná 

a všadeprítomná, je všade, na všetkých miestach, v duchovnom, hmotnom a vo všetkom stvorenom. 

43 Kde je teda ten trón, ktorý podo mňa kladieš? 



U 172 

170 

44 Neberte moje slová ako výčitku za vaše slabé chápanie a poznanie pravdy, lebo sa vám 

nezjavujem, aby som vás ponížil vo vašej nezrelosti, ale aby som vás pozdvihol k svetlu. 

45 Myslíte si, že si neuvedomujem vývoj a zmenu, ktorou prešli vaše vedomosti a presvedčenie, 

odkedy ste počuli toto slovo? Veru, hovorím vám, že viem o vašich krokoch na duchovnej ceste. 

46 Keď ste prišli k môjmu zjaveniu, neverili ste v moju prítomnosť prostredníctvom ľudskej bytosti, 

pretože ste boli presvedčení, že ma môžete nájsť len v obrazoch, symboloch a predmetoch posvätených 

vašimi cirkvami. Keď ste potom napriek nedostatku viery pochopili, že moje učenie má zmysel, ktorý 

osvietil a priniesol pokoj do vašich sŕdc, uvedomili ste si, že prostredníctvom týchto bytostí určených na 

odovzdávanie môjho posolstva sa prejavuje božské svetlo. 

47 Vo vašich srdciach sa zrodila nová viera, nové svetlo, vďaka ktorému ste pochopili, že človek 

môže komunikovať priamo s Bohom. To však nebolo všetko; ešte stále ste museli prísť k poznaniu, že 

ľudský intelekt nie je potrebný na to, aby k vám Otec hovoril. A vtedy ste vedeli, že tento božský prejav 

prostredníctvom nositeľa hlasu bude dočasný, pretože neskôr príde čas dialógu medzi duchmi, keď ľudia 

odstránia poslednú stopu materializmu, fanatizmu a nevedomosti zo svojho uctievania, viery a 

bohoslužobných úkonov a všetko sa v nich zduchovní. 

48 Niektorí z vás to už pochopili, iní podľa toho už žijú, ale ešte vám veľa chýba k tomu, aby ste 

dosiahli cieľ, z ktorého by ste ma mohli pochopiť v mojej pravde, v mojej realite, a nie prostredníctvom 

fantázie, ktorú si vytvorila vaša ľudská predstavivosť. 

49 Už si ma nepredstavujte na trónoch, ako sú tie na zemi. Osloboďte sa od ľudskej podoby, ktorú mi 

vždy pripisujete. Nesnažte sa predstaviť si nebo, pretože vaša myseľ ho nikdy nebude schopná pochopiť v 

celej jeho dokonalosti. Keď sa oslobodíte od všetkého hmotného, budete mať pocit, akoby ste pretrhli 

reťaze, ktoré vás spútavali, akoby sa vám pred očami zrútil vysoký múr, akoby sa rozplynula hustá hmla a 

umožnila vám vidieť nekonečný obzor a neznámu, hlbokú a svetlú oblohu, ktorá je zároveň prístupná 

dobrotivej duši. 

50 Niektorí hovoria: Boh je v nebi, iní hovoria: Boh prebýva na onom svete. Ale oni nevedia, čo 

hovoria, ani nerozumejú tomu, čomu veria. 

51 Ja síce prebývam v nebi, ale nie na tom mieste, ktoré si predstavuješ. Prebývam v nebi svetla, 

moci, lásky, poznania, spravodlivosti, blaženosti, dokonalosti a harmónie. 

52 Áno, som v záhrobí, ale mimo ľudského hriechu, mimo hmotného otroctva, mimo pýchy, 

nevedomosti a obmedzenosti. Preto vám hovorím, že k vám prichádzam, pretože prichádzam k vašej 

obmedzenosti, pretože k vám hovorím tak, aby ma vaše zmysly vnímali a vaša myseľ mi rozumela, a nie 

preto, že prichádzam z iných svetov alebo príbytkov: Môj Duch prebýva vo všetkom stvorení. 

53 Veľa ste sa namáhali a veľa času ste venovali premene svojich názorov a predstáv a musíte sa 

namáhať ešte viac, aby ste dosiahli duchovný cieľ, ku ktorému som vás predurčil, a to je poznať svojho 

Otca, milovať ho a uctievať ho duchom. Potom začnete pociťovať skutočné "nebo" ducha, stav 

povznesenosti, harmónie, pokoja a blahobytu, ktorý je skutočným rajom, ku ktorému sa všetci musíte 

dopracovať. 

54 Podajte si ruky na znak priateľstva, ale robte to úprimne. Ako budete bratmi a sestrami, keď ešte 

nie ste schopní byť priateľmi? 

55 Ak chcete, aby Otec prebýval medzi vami, musíte sa naučiť žiť ako bratia a sestry. Ak sa vám 

podarí urobiť tento krok na ceste k bratstvu, odmenou za vaše víťazstvo bude dialóg ducha s duchom. Ak 

sa totiž milujete navzájom a ste jednotní vo vôli a myšlienkach, dám vám, aby ste prostredníctvom 

inšpirácie vstúpili do spoločenstva so svojimi bratmi a sestrami, ktorí žijú mimo vášho sveta. 

56 Moje dielo je plné svetla, moja pravda je jasná, preto nikto nemôže kráčať v temnote, keď tvrdí, že 

som tam ja. 

57 Keď som vtedy žil medzi vami, často v noci, keď všetci spali, ľudia, ktorí ma hľadali, prichádzali 

tajne, lebo sa báli, že ich odhalia. Vyhľadali ma, lebo pociťovali výčitky svedomia, že na mňa kričali a 

pohoršovali sa, keď som hovoril k zástupu. Ich výčitky boli ešte silnejšie, keď si uvedomili, že moje slovo 

zanechalo v ich srdciach dar pokoja a svetla a ja som do ich tiel vlial svoj uzdravujúci balzam. 
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58 Skľúčene predstúpili predo mňa a povedali: "Učiteľ, odpusťte nám, zistili sme, že vo vašich 

slovách je pravda." Odpovedal som im: "Ak ste zistili, že hovorím len pravdu, prečo sa skrývate? 

Nevychádzate von, aby ste prijali slnečné lúče, keď sa objavia? Kedy ste sa za ne hanbili?" 

59 Veru, hovorím vám: Kto miluje pravdu, nikdy ju nezatajuje, nezapiera a nehanbí sa za ňu. 

60 Hovorím vám to preto, lebo mnohí ma prichádzajú tajne počúvať, zapierajú, kam idú, zatajujú, čo 

počuli, a niekedy popierajú, že boli so mnou. Za čo by ste sa mali hanbiť? 

61 Musíte sa naučiť hovoriť o mojom učení tak, aby ste nikdy nedali dôvod na posmech. Musíte tiež 

pestovať úprimnosť, aby ste o mne svedčili slovami, ktoré sú výrazom vášho srdca. Toto semeno vždy 

vyklíči, pretože má presvedčivú silu pravdy, ktorá sa dotýka srdca a zasahuje ducha. 

62 Keď v tebe zakotvím svoje božské posolstvo, musí sa stať bratským posolstvom. Aby však 

zapôsobila a pohla materialistickým srdcom tohto ľudstva, musí mať pečať pravdy, ktorú som vám zjavil. 

Ak niečo skrývate, ak niečo zatajujete, nevydali ste pravdivé svedectvo o tom, aké bolo moje zjavenie v 

tretej ére, takže nenájdete vieru. 

63 Dokázal som vám, že temnú pásku z očí nevedomého alebo zaslepeného možno odstrániť bez 

toho, aby mu to ublížilo, urazilo ho to alebo mu to ublížilo. Chcem, aby ste to urobili aj vy. Dokázal som 

vám na sebe, že láska, odpustenie, trpezlivosť a zhovievavosť majú väčšiu moc ako prísnosť, odsúdenie 

alebo použitie sily. 

64 Majte na pamäti túto lekciu, učeníci, a nezabúdajte, že ak sa chcete právom nazývať bratmi svojich 

blížnych, musíte im preukázať veľa dobra a cnosti. Sľubujem vám, že svoju prítomnosť vo vašom duchu 

pocítim v plnej sile, keď na zemi zažiari svetlo bratstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 173  
1 Už nie ste malé deti na duchovnej ceste, ste vyvinuté duše. Viete, čo znamená "spiritualista"? 

Poviem vám to jednou krátkou vetou: Spiritualista znamená "učeník Ducha Svätého". 

2 Všetci budete veľkí, keď dosiahnete pravú pokoru, keď budete praktizovať pravú lásku. Pokiaľ 

bude vo vašich srdciach zloba, nezískate vysokú odmenu, ktorú som vám sľúbil. Preto vás učím, 

opravujem a očisťujem v čistých vodách rieky života, aby ste sa stali hodnými prísť ku Mne. 

3 S láskou napravím tvoje chyby, pozdvihnem ťa, keď padneš, a poteším ťa v tvojom utrpení. 

Nenechám vás zahynúť a nikdy vás neopustím. Budem vás viesť za ruku po ceste k dokonalosti, kým 

neprídete do môjho kráľovstva. Ak ste sa nepozerali - ja som sa pozeral. Moje milosrdenstvo a moja 

milosť sú s vami, aby ste sa v láske obrátili k ostatným národom zeme. Učil som vás, aby ste vzdávali 

úctu, ktorá sa páči Môjmu Božstvu. Dal som sa poznať slovami prostredníctvom vášho intelektu, intuície a 

zjavenia. Hovoril som k vám aj prostredníctvom svojho duchovného sveta. Vo všetkých vašich skúškach, 

bolestiach a nešťastiach som sa prejavil ako Otec. 

4 Zo všetkých svetov, zo všetkých nebies som dostal poctu. Keď som však upriamil svoj pohľad na 

túto planétu, prehľadal som všetky sekty a náboženské spoločenstvá, ale dostal som len bolesť a 

zvnútornené kulty, ktoré už nie sú vhodné pre túto dobu. Ja však všetkých obdarúvam svojou milosťou a 

láskou a prijímam dobré semeno. 

Obrátil som svoj pohľad (aj) na svoj duchovný ľud a zistil som, že aj vaše uctievanie Boha je nedokonalé. 

5 Dal som sa vám poznať prostredníctvom ľudského intelektu, aby som vám ukázal (správnu) cestu, 

a povedal som vám: oduševnite sa, zrieknite sa všetkého nepotrebného. Chcem vás oslobodiť od 

modlárstva, fanatizmu a materializmu tým, že odstránim tradície a obrady prostredníctvom svojho učenia. 

Veď ste k môjmu učeniu pridali niečo zo svojich bývalých zvykov, vniesli ste doň tradície a obrady, ktoré 

sú zakorenené vo vašich srdciach a sú dedičstvom vašich predkov. 

6 Vy ste izraelský ľud, ku ktorému hovorím prostredníctvom ľudského orgánu chápania, aby ste po 

roku 1950 mohli komunikovať so Mnou z ducha do ducha a učiť svet pravej bohoslužbe. 

7 Pripravte svoje deti, lebo oni sú generáciami zajtrajška, ktoré sa vydajú rozsievať moju pravdu bez 

toho, aby ju miešali s fanatizmom alebo modloslužbou. 

8 Aké veľké a krásne je moje učenie a ako ďaleko je od všetkého zbytočného! Pochopte to, aby ste 

neupadli do fanatizmu. Príde čas, keď ho budete schopní plne pochopiť a svojimi myšlienkami sa dostať 

až za hranice. Aké krásne to bude, keď dosiahnete túto duchovnosť! 

9 Potom si uvedomíte, že vaša zaostalosť bola veľká, hoci ste mali pod sebou najväčšieho Majstra. 

Potom pochopíte aj dôvod toľkých skúšok, očistení a návštev. 

10 Nebojte sa sveta, osvetľujte jeho cestu svetlom svojho ducha, dematerializujte ho a zbavte ho 

hriechu. 

11 Nerozdeľujem vás do tried; tieto rozdiely sa strácajú, keď ste so mnou. Neponižujem toho, kto je 

dobre oblečený, lebo on nechce svojím oblečením ponižovať iných. Dôstojne povýšim chudobného a 

postavím ho vedľa toho, koho vždy považoval za nadradeného, a z tohto duchovného spojenia vznikne 

pravé bratstvo tým, že vám všetkým dám rovnaké slovo. Lebo tak ako v učencovi môže byť duša málo 

zrelá, tak aj v jednoduchom človeku môže byť duša veľká. Ale to uznávam len Ja. Preto pozývam všetky 

rasy a kmene, aby počúvali to isté slovo, aby ste sa všetci stali učeníkmi Ducha Svätého. 

12 Príde rok 1950, ale môj duchovný svet sa od vás neodlúči. Už nebude mať prístup k vašej mysli, 

ale bude vás naďalej chrániť a inšpirovať. Budem hovoriť ústami tých, ktorí sú vybavení. Pripravím vám 

cestu, aby ste išli a prinášali ľuďom radostnú zvesť. Keďže ste nadviazali kontakt so svojím Otcom a so 

svojimi duchovnými bratmi a sestrami, ako by ste nemohli prekročiť krajiny a moria, aby ste nadviazali 

kontakt so svojimi bratmi iných rás a jazykov? Dám vám na to autoritu a univerzálny jazyk, ktorým je 

láska. 

13 Chcem, aby ste boli jasným zrkadlom, príkladom hodným nasledovania. Nechcem, aby ste boli 

ďalšou sektou na zemi. Chcem, aby si bol bezpečným prístavom pre stroskotancov, hviezdou pre 

stratených na púšti, stromom pre smrťou zmietaného a vyčerpaného pútnika. 
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14 Aby som vám pomohol splniť vašu úlohu, žehnám vám, milovaný ľud. Vidím túžbu, s akou sa 

zhromažďujete a čakáte na moje slovo. Nechcete vynechať ani jedno z mojich učení, pretože v nich 

nájdete potravu, ktorá posilňuje ducha a oživuje telo, a ste presvedčení, že neexistuje dedičstvo, ktoré by 

sa dalo porovnať s tým, ktoré vám dáva poznanie, ktoré obsahuje toto Dielo. 

15 V tomto slove si našiel vzkriesenie a život a obrátil si sa k nemu ako stroskotanec, keď objaví 

záchranný čln. 

16 Ľudský život je ako búrka a vy sa chcete zachrániť pred zánikom v dôsledku vojen, rozpútaných 

vášní a nešťastia. 

17 Chcete žiť v mieri, túžite po svete spravodlivosti, snívate o bratstve ľudí, a preto, keď počúvate 

moje slovo, objavujete v ňom božský prísľub tohto sveta, po ktorom túžite. Zhromaždili ste sa okolo tohto 

prejavu, aby ste sa cítili v bezpečí a vybavení a v nádeji, že ma dosiahnete očistení svojimi dobrými 

skutkami. 

18 Požehnávam túto generáciu, ktorá ma vedela počúvať a verila v moje ohlasovanie, rovnako ako 

požehnám budúce generácie, ktoré budú uctievať a slúžiť s pravou duchovnosťou. 

19 Moje učenie bude ľudstvo opäť počuť, ale nie preto, že by sa môj Zákon vrátil k ľuďom, lebo bol 

vždy zapísaný v ich svedomí. Budú to ľudia, ktorí sa vrátia na cestu Zákona. Tento svet bude obrazom 

márnotratného syna z môjho podobenstva. Tak ako on, aj ono nájde Otca, ktorý ho čaká na svojom 

panstve, aby ho s láskou objal a posadil za svoj stôl, aby sa najedlo. 

20 Hodina návratu tohto ľudstva ku mne ešte nenastala a nezostala mu ani časť dedičstva, ktoré 

premrhá v hostinách a pôžitkoch, kým nebude nahé, hladné a choré, a potom pozdvihne oči k svojmu 

Otcovi. 

21 Od priepasti k priepasti človek duchovne klesal až na úroveň popierania a zabúdania na mňa, až do 

krajnosti popierania seba samého popieraním podstaty svojej bytosti, svojho ducha. 

22 Iba moje milosrdenstvo dokáže ušetriť ľudí bolesti z toho, že budú musieť znova prejsť cestu, aby 

sa ku mne vrátili. Ja sám vo svojej láske dokážem poskytnúť prostriedky na ceste mojich detí, aby objavili 

cestu spásy. 

23 Nie je tvoje srdce naplnené radosťou pri pomyslení na to, že vidíš Otcov dom pred svojimi očami? 

Neotriasla vami morálna a duchovná tragédia, v ktorej žijú národy zeme? 

24 Ach, keby ste už pochopili poslanie, ktoré musíte v tomto čase splniť! Ako by ste sa potom starali 

o svojich blížnych a ako by ste zabudli na svoje vlastné starosti! Ale vidím, že stále nemáte predstavu o 

daroch, ktoré každý z nich má. Ako sa spojíte, aby ste ľudstvu oznámili, že spása je blízko? 

25 Je pravda, že úloha jedného nie je úlohou druhého, ale musíte sa spojiť, aby ste všetci v harmónii 

vytvorili jedno "telo "* a jednu vôľu, a tak zjednotení v plnení môjho zákona lásky budete bojovať za lepší 

svet. Ako budete mať právo snívať o svete mieru, harmónie a bratstva, ak nepoužijete prostriedky na jeho 

dosiahnutie? 
* Telo tu symbolicky zastupuje spoločenstvo. 

26 Nie ste sami v boji, ani slepí pri chôdzi, ani vám nechýbajú zbrane na obranu. Dal som tvojmu 

duchu pochopiť krásy duchovného života, otvoril som tvoj duchovný pohľad do budúcnosti, odhalil som ti 

dary a schopnosti, ktoré nosíš v hĺbke svojej bytosti. 

27 Tú predstavu neužitočnosti, neschopnosti, nešikovnosti a chudoby, ktorú ste si o sebe vytvorili, 

som odstránil z vašich myslí, aby ste pochopili, že všetci môžete byť užitoční a všetci sa musíte vyvíjať, 

kým nedosiahnete domov, kde vás čaká váš Otec. 

28 Niektorí mi hovoria: "Pane, prečo nám všetkým nedovolíš, aby sme Ťa videli, ako naši bratia a 

sestry, ktorí svedčia, že Ťa vidia?" 

29 Ó, vy slabé srdcia, ktoré musíte vidieť, aby ste uverili! Akú zásluhu vidíš v tom, že vidíš Ježiša vo 

videní v podobe človeka, keď ma tvoj duch vďaka láske, viere a citu môže bez obmedzenia a dokonale 

vnímať v mojej božskej podstate? Robíte zlo, keď závidíte tým, ktorí majú dar vidieť duchovno v 

obrazcoch alebo symboloch v obmedzenej miere, pretože to, čo vidia, nie je presne to Božské, ale alegória 

alebo symbol, ktorý im hovorí o duchovnom. 

30 Buďte spokojní s vašimi darmi a skúmajte svedectvá, ktoré dostávate, vždy hľadajte zmysel, 

svetlo, poučenie, pravdu. 
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31 Nes svoj kríž až do konca s trpezlivosťou a odovzdanosťou, potom to bude môj zákon, ktorý ho od 

teba vezme, keď prídeš k bráne domova, ktorý som ti prisľúbil a kde sa budeš tešiť z pravého pokoja. V 

súčasnosti ste stále cestujúci, ste vojaci a bojovníci, ktorí sa usilujú o dosiahnutie vysokého cieľa, ktorí sa 

chystajú dobyť lepšiu vlasť. 

32 Vo svojom boji nie si sám, človek nikdy nebol, pretože som mu vždy ukazoval najlepšiu cestu, 

sprevádzal ho a dodával mu odvahu. 

33 Keby sa ma niekto spýtal, ako sa ľudia riadili pred tým, než poznali Mojžišov zákon, ktorý dostali 

od Pána, odpovedal by som mu, že pred Mojžišom som poslal všetkých duchov so zákonom zapísaným v 

ich svedomí, aby všetky skutky ich života boli milé môjmu Božstvu. Potom som poslal na svet duchov 

veľkého svetla, patriarchov a prorokov, aby svojimi skutkami učili všetkých svojich blížnych plneniu 

môjho zákona. 

34 Títo muži ma ctili svojím životom, neboli modloslužobníkmi, lebo už poznali duchovnosť, mali cit 

lásky a milosrdenstva k iným, boli pripravení prijať cudzinca vo svojej krajine a vo svojom domove. Boli 

pohostinní k cudzincom a unaveným pocestným. Pre všetkých mali dobré slovo a múdru radu. 

35 Nie všetci ľudia sa však nechali viesť vnútorným hlasom svojho svedomia. To si vyžaduje 

zduchovnenie a zmysly tela sa mu vyhýbajú. Preto sa váš Otec musel dať ľuďom poznať v rôznych 

podobách, aby im vysvetlil Zákon a zjavil im Božské. 

36 Vy, ľudia, ktorí počúvate Moje učenie v tretej ére a ktorí si ešte stále uchovávate niečo zo semena, 

ktoré som vám zveril v minulých časoch, pochopte, že musíte očistiť svoje srdcia od sebectva a 

materializmu, aby ste sa dožili šťastného okamihu, keď budete opäť orientovať svoj život podľa pokynov 

svojho svedomia ako tí prví osvietení, ako Abrahám, z ktorého pochádzali ľudia, ktorí boli správcami 

všetkých Mojich zjavení v priebehu vekov. 

37 Chcem, aby ste, keď príde čas, keď sa skončí môj prejav v podobe, v akej ho máte dnes, boli 

vybavení tak, aby každý duch tých, ktorí tu tvoria toto spoločenstvo, bol pre mňa ako chrám, každé srdce 

ako svätyňa, každý dom ako oltár, ako otcovský dom, pohostinný a plný činnej lásky. Aký hlboký bude 

potom tvoj pokoj, aké silné bude tvoje srdce, aby vyšlo víťazne zo všetkých skúšok. 

38 Chlieb bude požehnaný nielen mnou, ale aj prostredníctvom vás, pretože potom sa ho naučíte 

pripravovať s láskou, s vierou, v atmosfére pokoja. 

39 Duchovná milosť, ktorou som vás obdaril, je semenom oduševnenia. Kto s láskou pestuje toto 

semeno vo svojom srdci, nestane sa obeťou pohromy ani rozpútaných živlov, ani ho nebudú sužovať 

materiálne ťažkosti. 

40 Nemali by ste očakávať, že tieto dni prídu samé od seba. Nie, ľudia, musíte im pomôcť prejsť 

oduševnením, aby ste mohli zažiť ich zázraky a posúdiť, čoho je duch schopný, keď sa dokáže povzniesť 

nad blato, prach a špinu zhmotneného a nečistého života. 

41 Nezabúdajte, učeníci, že spiritualizácia nemôže pripustiť fanatizmus akéhokoľvek druhu, 

modlárstvo alebo predsudky, pretože potom by to už nebola spiritualizácia. 

42 Kto nosí čistotu vo svojom srdci a snaží sa ma uctiť skutkami svojho života, nepotrebuje rozumné 

kultové formy, aby mal pocit, že splnil prikázania svojho Otca a Pána. Na druhej strane ten, kto v srdci cíti 

nepokoj svedomia, ktoré ho odsudzuje, dychtivo túži po obradoch a viditeľných kultových formách, 

pretože falošne verí, že sa ich prostredníctvom môže zmieriť so svojím Otcom. 

43 Buďte jednoduchí ako kvety a čistí ako vtáci. Buďte priezrační ako vzduch a čistí ako čistá voda, 

potom dosiahnete tú čistotu a vznešenosť, ktorá vám umožní spoznať pravdu života. 

44 Každý, kto tvrdí, že moje učenie ohrozuje materiálny pokrok ľudstva, sa dopúšťa veľkého omylu. 

Ja, Majster všetkých Majstrov, ukazujem ľudstvu cestu k jeho vzostupnému rozvoju a skutočnému 

pokroku. Moje slovo hovorí nielen k duchu, ale aj k mysli, k rozumu a dokonca aj k zmyslom. Moje 

učenie vás nielen inšpiruje a poučuje o duchovnom živote, ale prináša svetlo do každej vedy a na všetky 

cesty. Moje učenie sa totiž neobmedzuje len na to, aby nasmerovalo všetky duše na cestu do domova, 

ktorý je mimo tejto existencie, ale zasahuje aj srdce človeka a inšpiruje ho, aby žil príjemný, ľudský a 

užitočný život na tejto planéte. 

45 Ak som vám v druhej ére povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, dnes vám hovorím, že 

ani to vaše tu nie je, pretože tento svet, ako už viete, je pre človeka len prechodný. 
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46 Učím vás pravý život, ktorý nikdy nebol založený na materializme. Preto mocní zeme opäť 

povstanú proti môjmu učeniu. Prichádzam k vám so svojím večným učením, so svojím večne platným 

učením, ktoré pozostáva z lásky, múdrosti a spravodlivosti. A predsa to nebude pochopené hneď, ľudstvo 

ma opäť odsúdi, opäť ma ukrižuje. Ale viem, že moje učenie musí prejsť týmto všetkým, aby bolo uznané 

a milované. Viem, že moji najzúrivejší prenasledovatelia budú odteraz mojimi najvernejšími a 

najodriekanejšími rozsievačmi, lebo im dám veľmi veľké dôkazy o svojej pravde. 

47 Že Nikodém z druhého veku, knieža medzi kňazmi, ktorý vyhľadal Ježiša, aby sa s ním 

porozprával o múdrych a hlbokých náukách, sa v tomto čase opäť objaví, aby svedomito skúmal moje 

Dielo a obrátil sa k nemu. 

48 Ten Šavol, zvaný Pavol, ktorý sa po tom, čo ma zúrivo prenasledoval, stal jedným z mojich 

najväčších apoštolov, sa opäť objaví na mojej ceste a všade sa objavia moji noví učeníci, niektorí horliví, 

iní sa zaprú. Súčasná hodina je veľmi dôležitá, čas, o ktorom vám hovorím, sa stále viac blíži. 

49 Táto vojna ideí, strety, ktorých ste v súčasnosti svedkami, a udalosti, ktoré sa odohrávajú každý 

deň - nehovoria vám o niečom, čo sa blíži, nedávajú vám pocítiť, že sa končí isté obdobie a začína sa šíriť 

svetlo nového veku? 

50 Chcem len, aby ste vy, svedkovia môjho slova v tomto čase, zostali pevní vo chvíľach skúšky, 

ktorá musí predchádzať presadeniu môjho zákona. Lebo moje opätovné zjavenie sa medzi vami bude ako 

hurikán, pod ktorého náporom sa bude otriasať a bičovať zem a moria, na ktorých toto ľudstvo žije a búri 

sa, aby vyvrhli všetko, čo v sebe ukrývajú nečistoty. 

51 Keď prídu tieto skúšky, nebojte sa, lebo keď prídu, pochopíte, že sa začal koniec vlády a blíži sa 

úsvit nových šťastnejších čias. 

52 Zloba, nespravodlivosť, arogancia, otroctvo, nevedomosť a pozemská moc padnú, aby uvoľnili 

miesto vláde lásky, svetla a pokoja medzi ľuďmi. Nezaváhaj a nenechaj zhasnúť svoju lampu, aj keby si 

cítil, že skúška je veľmi ťažká a kalich, ktorý musíš piť, veľmi horký. Naopak, potom zapáľte plamienok 

nádeje a rozdúchajte ho, ako to robí vojak v hustom boji, keď cíti, že sa chystá premôcť nepriateľa a 

víťazstvo je blízko. 

53 Keď sa uvidíte obklopení nepriateľskými davmi, ktorých jazyky na vás vrhajú jed, nepochybujte o 

mojich prísľuboch, lebo v tých chvíľach vám dám pocítiť svoju upokojujúcu prítomnosť a počuť svoj 

láskyplný hlas, ktorý vám znova hovorí: "Ja som s vami." 

54 Potom často zažijete, ako sa medzi týmito hordami objaví srdce, ktoré vám rozumie a ktoré je pre 

vás ako štít. To však dosiahnete len vtedy, ak mi budete dôverovať a veriť. 

55 Spomeňte si na Daniela, toho proroka, ktorý tak bránil svoj utláčaný ľud v otroctve v Babylónii. 

56 Nech príde bitka. Svojou láskou musíte nanovo zalievať semeno, ktoré Večný zasial do ducha 

človeka. Dovoľ, aby sa burina vyrúbala úderom srpu mojej spravodlivosti a aby sa polia obrátili, aby boli 

vhodné na obrábanie. 

57 Ľuďom, ktorí sa naháňajú za dobrami tohto sveta, treba dopriať ešte niekoľko chvíľ, aby ich 

sklamanie bolo úplné, aby sa konečne presvedčili, že zlato, moc, tituly a telesné pôžitky im nikdy nedajú 

pokoj a blaho ducha. 

58 Blíži sa hodina sebaskúmania vo svetle svedomia pre celé ľudstvo. Potom sa učenci, teológovia, 

vedci, vládcovia, boháči a sudcovia budú pýtať, aké duchovné, morálne alebo materiálne ovocie nazbierali 

a aké môžu dať ľuďom jesť. Po tomto čase sa mnohí vrátia ku mne, pretože si uvedomia, že napriek 

prestíži, ktorej sa tešili na zemi, im chýbalo niečo, čo by vyplnilo prázdnotu, do ktorej sa dostala ich duša, 

ktorá sa môže živiť len z plodov duchovného života. 

59 Vytvoril som pre tieto duše oázu uprostred púšte, pretože viem, že počas svojho života na zemi 

klopali na jedny dvere za druhými a putovali jednou cestou za druhou - niektorí hľadali pravdu, iní moc, 

ďalší šťastie. Ale na konci cesty, ktorú prešli na zemi, keď budú pripravení všetko zavrhnúť, nechám ich 

spočinúť v mojom lone, poteším ich a ukážem im pravú cestu, aby na nej našli polia, kde môžu zasiať 

plodné semená svojej skúsenosti. 

60 Oáza je duchovná, do ktorej prídu ľudia všetkých rás po najrôznejších púštnych cestách - niektorí 

unavení, iní plní rán, šedivejúci a mnohí s prázdnymi putovnými vakmi, zahanbení neplodnosťou boja, 

ktorý viedli. Tam budú počuť môj hlas, hneď ho spoznajú a vykríknu: "To je Pán!" Touto vetou vyjadria 

pokoru, s ktorou ma nakoniec nájdu. Všetci sa ku mne totiž budú musieť dostať vlastnými zásluhami. 
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61 Táto hodina nekonečného požehnania, zmierenia a pokory prinesie božské odpustenie aj strateným 

deťom, ktoré sa konečne vrátia do Otcovho domu a budú túžiť po tom, ktorý im dal život a dedičstvo. 

62 Tento novembrový deň ste si vyhradili na spomienku na bytosti, ktoré odišli na onen svet. Od 

prvého úsvitu sa mnohé duše modlia za tých, ktorých nazývajú svojimi "mŕtvymi". Hovorím vám, že je 

veľmi dobré, že na nich spomínate a myslíte na nich s vďačnosťou, láskou a obdivom. Ale nie je dobré, 

aby ste za nimi plakali, akoby to bol majetok, ktorý ste stratili, ani aby ste ich považovali za mŕtvych. 

Keby ste ich totiž mohli vidieť vo chvíľach, keď vaše oči ronia slzy za nich a vaša hruď vzdychá kvôli 

zosnulým, žasli by ste nad svetlom, ktoré ich osvetľuje, a nad životom, ktorý nimi prúdi. Potom by ste 

zvolali: "Veru, to oni žijú a my sme mŕtvi!" 

63 Skutočne žijete zle, ak roníte slzy nad mŕtvym telom a zabúdate, že jeho duša je plná pulzujúceho 

a vibrujúceho života. 

64 Keby ste namiesto tradičného venovania jedného dňa tým, ktorí prešli do duchovného života, boli 

s nimi vždy spojení putom modlitby, ich neviditeľnú, ale skutočnú prítomnosť vo svojom živote a ich 

blahodarný vplyv by ste pociťovali počas celej svojej existencie - vo svojich zápasoch, skúškach, ale aj v 

príjemných hodinách. 

A tieto bytosti by zasa mali možnosť spolupracovať na vašich ušľachtilých dielach a podnikoch, čím by 

dosiahli viac svetla. 

65 Raz som povedal: "Nechajte mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych." Ak pozorne a s láskou 

preskúmate tieto moje slová, pochopíte, aký veľký dôvod som mal na to, aby som vám to povedal. 

66 Všetci máte v srdci a pred očami posledný obraz, fyzickú podobu svojich zosnulých blízkych. 

Toho, kto zomrel v tele ako dieťa, si pamätáte ako dieťa; toho, kto opustil tento život v tele ako starec, si 

pamätáte ako starca, rovnako ako si v tomto stave vždy pamätáte toho, kto opustil telo vyčerpané bolesťou 

alebo kto zomrel uprostred mučivej agónie. Je však potrebné, aby ste sa zamysleli nad rozdielom medzi 

tým, čo je telo, a tým, čo je duša, aby ste pochopili, že tam, kde človek zomiera, sa duša rodí do nového 

života, kde už nevidí svetlo sveta, ale božské svetlo, ktoré osvetľuje večný život duše. 

67 Už som vám raz povedal, že človek je modlár, pretože je závislý na materiálnych veciach, a v 

uctievaní svojich mŕtvych dáva nápadný príklad svojej modloslužby. Ale moje učenie ako úsvit 

nekonečnej krásy vzišlo vo vašich životoch a rozptýlilo tiene dlhej noci nevedomosti, v ktorej ľudia žili v 

omyle. A toto svetlo, stúpajúce do nekonečna, vyšle ako božská hviezda svoje najkrajšie svetelné lúče na 

vášho ducha, aby vás pripravilo na to, že sa budete istým krokom tešiť zo života, do ktorého ste všetci 

schopní vstúpiť prostredníctvom svojho vyššieho vývoja. 

68 Už nebudete horko plakať nad tými, ktorí odišli a teraz majú lepší život, ani neskôr nebudete 

plakať ako duchovia kvôli tým, ktorých ste opustili, alebo preto, že ste opustili telo, ktoré vám celý život 

slúžilo ako schránka. 

69 Sú bytosti, ktoré trpia a boja sa, keď zažívajú rozklad tela, ktoré tak veľmi milovali. Vy však 

budete patriť k tým, ktorí vysielajú ďakovnú pieseň svojmu Stvoriteľovi, keď uvidia, že úloha, ktorú na 

seba vzalo ľudské telo, sa skončila. 

70 Dnes ti odpúšťam a odpúšťam všetky tvoje chyby a zároveň ti ukazujem stránku Božskej knihy 

života, kde môžeš osvietiť svojho ducha a svoju myseľ, aby si mohol konať skutky hodné Toho, ktorý ťa 

im naučil. 

71 V tomto čase na seba beriete veľkú zodpovednosť voči ľudstvu a čím viac učenia odo Mňa 

dostanete, tým väčšia bude táto zodpovednosť, pretože vy ste ľudia, ktorí majú hovoriť ľuďom o 

oduševnení. Medzi vami zanechám pevne zakorenený dokonalý spôsob komunikácie so Mnou - bez 

obradov a modlárskych foriem, jednoducho z ducha do ducha. 

72 Toto požehnané semeno, ktoré je už vo vašich srdciach, bude chlebom, o ktorý sa budete deliť so 

svojimi bratmi a sestrami, a bude aj duchovným dedičstvom, ktoré odkážete svojim deťom. 

73 Keď som vám povedal: "Milujte sa navzájom", nechcel som vám povedať, že sa to má diať len 

medzi ľuďmi, ale aj z jedného sveta do druhého. Teraz vám však hovorím, že keď myslíte na tých, o 

ktorých hovoríte, že zomreli, nemali by ste si ich predstavovať ďaleko od vás, ani bez citu. Nemilujte 

mŕtvych, ani na nich nespomínajte ako na mŕtvych; spomínajte na nich len ako na živých, lebo žijú vo 

večnosti. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 174  
1 Milovaní učeníci, každý okamih vášho života je ďalším krokom, ktorý vás privádza bližšie k 

vášmu Otcovi. Pomaly, krok za krokom, kráčate po ceste, ktorá vedie do kráľovstva svetla. 

2 Blíži sa čas, keď budete vedieť, ako spravodlivo dať svojmu duchu a svetu, čo mu patrí. Bude to 

čas pravej modlitby, uctievania Boha bez fanatizmu, keď sa budete modliť pred každým podnikom, keď 

budete vedieť, ako zachovať to, čo vám bolo zverené. 

3 Ako by mohol človek zablúdiť, keby namiesto toho, aby plnil svoju vôľu, najprv požiadal Otca v 

modlitbe? Kto sa vie modliť, žije v jednote s Bohom, pozná hodnotu dobrodení, ktoré dostáva od svojho 

Otca, a zároveň chápe zmysel alebo cieľ skúšok, ktorými prechádza. 

4 Človek, ktorý sa modlí priamo k Bohu, je zduchovnený človek, ktorý nemá pred očami temnú 

pásku a ktorý je pripravený objaviť v sebe i mimo seba neznáme svety múdrosti a pravdy, ktoré existujú v 

živote človeka bez toho, aby si ich uvedomoval. 

5 Kto objaví túto cestu, už nemôže zostať stáť na mieste, lebo odkedy sa jeho zmysly a duchovné 

dary prebudili a stali sa vnímavými, dnes počuje hlasy prírody, zajtra dostane posolstvá z duchovného 

kráľovstva a neskôr bude počuť hlas svojho Pána v dialógu ducha s duchom, ako ovocie lásky medzi 

Otcom a jeho deťmi. 

6 Ľudia, nezáviďte nositeľom hlasu, prostredníctvom ktorých sa dávam poznať, lebo ak sa skutočne 

fyzicky a duchovne pripravíte, prekonáte ich aj po skončení tohto prejavu. 

7 Pre tento ľud, svedka môjho prejavu v tejto tretej ére, je predpovedaný čas znamení, zázrakov a 

dôkazov. 

8 Ešte som nepovedal svoje posledné slovo, v ktorom vám dám veľké zjavenia. Ale moja vôľa a 

moje pokyny sú zapísané vo svedomí všetkého tohto ľudu, aby mali úplné poznanie o tom, ako sa skončí 

moje zjavenie, ako aj o dni, ktorý bol zvolený a určený na moje posledné poučenie. 

9 Musíte pochopiť, že vás chcem naučiť všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli vstúpiť do tých 

svetov alebo domovov, ktoré na vás čakajú. Tak ako sa váš duch musel pripraviť vo svete, v ktorom žil 

bezprostredne predtým, aby sa mohol vteliť a žiť na zemi, tak sa musí pripraviť aj na návrat do domova, 

ktorý opustil, hoci sú to domovy, ktoré sú lepšie v láske, čistote a múdrosti. 

10 Nepochybujte o mojom slove. V prvej ére som (tiež) splnil svoj sľub, že vyslobodím Izrael z 

egyptského otroctva, ktoré znamenalo modloslužbu a temnotu, a privediem vás do Kanaánu, krajiny 

slobody a uctievania živého Boha. Tam bol ohlásený aj môj príchod ako človeka a proroctvo sa naplnilo 

slovo za slovom v Ježišovi. Majster, ktorý žil a miloval vás, sľúbil, že sa vám dá poznať v Duchu, a tu 

máte naplnenie tohto sľubu. 

11 Dnes vám oznamujem, že mám pre vášho ducha pripravené nádherné oblasti, príbytky, duchovné 

domovy, kde môžete nájsť skutočnú slobodu milovať, šíriť dobro a tvoriť svetlo. Pochybujete o tom, keď 

som splnil všetky svoje predchádzajúce sľuby? 

12 Vedzte, že v mojej práci vždy pôsobia veľkí duchovia: Eliáš, určený na ohlasovanie príchodu 

Majstra medzi učeníkov, je svetlom, ktoré robí priepasť duchom, zostupuje k tým, ktorí zišli z cesty, k 

tým, ktorí zaspali alebo stratili vieru v duchovný život, aby ich obklopil ohňom lásky, ktorý z neho 

vyžaruje - ohňom, ktorý je vierou, zničením zla a očistením. Jeho volanie zaznieva v každom národe, šíri 

sa jeho očistný oheň. Je pravda, že očisťovanie zanecháva na svojej ceste stopy bolesti, ale čoskoro príde 

božská útecha, stelesnená v Márii, aby vyliala svoj balzam na každé vzlykajúce srdce, na každú bytosť 

sužovanú bolesťou. 

13 Potom budem hľadať jedno srdce za druhým, aby ľudia počuli moje božské volanie, ktoré im 

hovorí len: Nasleduj ma. 

14 Moje učenie umožňuje človeku rozvíjať sa vo všetkých aspektoch jeho bytia: Zcitlivuje srdce a 

zušľachťuje ho, prebúdza myseľ a zdokonaľuje a povznáša ducha. 

15 Dôkladne si preštudujte moje učenie, ktoré vám umožní pochopiť správny spôsob praktizovania 

môjho učenia, aby bol váš vývoj harmonický, to znamená, aby ste nerozvíjali iba intelekt bez toho, aby ste 

sa starali o citový život, ktorý máte rozvíjať, alebo o ideály ducha, ktoré máte oživovať. 
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16 Všetky schopnosti vašej bytosti môžu v mojom slove nájsť svetlú cestu, na ktorej sa môžu rozvíjať 

a zdokonaľovať do nekonečna. 

17 Dal som vám dosť času, aby ste si osvojili a pochopili moje učenie, takže mnohí z vás, ktorí ste 

sem prišli ako deti, ste teraz mladíci, zatiaľ čo iní, ktorí prišli ako mladíci, ste teraz starci. Niektorí na tejto 

ceste vyrástli a teraz patria k mojim "pracovníkom", iní vydýchli naposledy a teraz zaujímajú miesto 

medzi mojimi vyvolenými. 

18 Dal som týmto ľuďom dostatok času, aby v nich vzrástlo svetlo pevnej a pravej viery a aby ich 

duch získal hlboké poznanie môjho Diela. Moje Slovo vás pripravuje, aby ste mohli cítiť moju prítomnosť 

a prijímať moju inšpiráciu, aj keď už nepočujete ten hlas a musíte sa sústrediť na jadro svojej bytosti. 

19 Moje učenie je zapísané vo vašom svedomí. Tam je archa, ktorá najlepšie uchováva môj zákon, 

takže keď sa tieto hodiny duchovného občerstvenia, ktoré máte so svojím Majstrom, časom vzdialia, 

esencia môjho slova bude naďalej vibrovať vo vašej duši, plná života, svieža a pulzujúca láskou a 

múdrosťou. 

20 Vo svojom Slove vám opakovane hovorím, že by ste mali dosiahnuť duchovnosť, pretože tá vás 

bude na zemi odlišovať. Bez zduchovnenia nebudete schopní podať svojim blížnym svedectvo, ktoré by 

ste mali podať. 

21 Nebojte sa, lebo ja dokončujem svoje slovo medzi vami. Moje dielo nezanikne, ani tvoj duch si 

nezúfa. V duchovnom údolí držím v pohotovosti bytosti, ktoré sa vtelia, aby boli sprievodcami a prorokmi 

národov - bytosti svetla, špirituáli, ktorí vás naučia urobiť krok vpred na ceste, ktorú vám otvára Moje 

Slovo. 

22 Dnes vám chcem povedať, že tak, ako potrebujete bytosti svetla, aby k vám prišli z duchovného 

údolia, aby vám pomohli na vašej ceste, sú aj duchovné domy, ktoré potrebujú, aby k nim niektorí z vás 

prišli so svetlom mojich inštrukcií. Nepoznáte tých z vás, ktorí ma v tejto chvíli počúvajú a čoskoro musia 

odísť na duchovnú misiu. To je dôvod, prečo sa mnohé srdcia už dlho očisťujú a prečo sa ich duch cíti 

každým dňom viac a viac spojený s mojou prácou. 

23 Chcem, aby sa medzi mojimi duchovnými zástupmi našli aj takí, ktorí sa pridajú k tým, čo so 

mnou spolupracujú na tomto požehnanom diele obnovy a spravodlivosti pre spásu všetkých bytostí, ktoré 

kráčajú ďaleko od cesty života a pravdy. 

24 Uchovajte si toto slovo v duchu, ktoré vám môže poslúžiť na prípravu na veľký okamih, keď 

opustíte túto existenciu a stanete sa duchovne slobodnými. 

25 Toto je slávny čas zjavení, milovaný ľud. Čas svetla, ktorý pozdvihuje duše. Blahoslavení sú tí, 

ktorí sa pripravujú, lebo dostanú hojnosť môjho svetla. 

26 Pamätajte však, že toto je sotva začiatok nového veku, že som vám ešte neodhalil všetko, čo tento 

čas pre ľudí pripravuje, ani ste ešte nepochopili všetko, čo ste dostali. 

27 Ešte prejdú dni, roky a celé storočia, počas ktorých bude toto ľudstvo svedkom zázračných 

prejavov svetla a zatiaľ neznámych duchovných zjavení. 

28 Tieto časy sa blížia, preto pripravte cestu tým, ktorí nastúpia na vaše miesto. Svojimi dobrými 

skutkami požehnáte cestu. Potom začnete stavať pravý chrám, v ktorom budú pokračovať iní a neskôr 

prídu ďalší a dokončia ho. 

29 Dlho som vám dával svoje učenie, aby sa hlboko zakorenilo vo vašich srdciach ako dobré semeno 

a aby ste boli vždy pripravení šíriť ho medzi svojimi blížnymi. 

30 Z mojich slov zostavte knihu a vyberte z nich to najpodstatnejšie, aby ste mali pravdivú predstavu 

o čistote môjho učenia. Môžete objaviť chyby v slovách prenášaných nositeľom hlasu, ale nie vo 

význame. Moje vysielače neboli vždy pripravené. Preto som vám povedal, aby ste ho nečítali povrchne, 

ale aby ste prenikli do jeho významu a objavili jeho dokonalosť. Modlite sa a meditujte, aby ste to 

pochopili. 

31 Všetci potrebujete vieru, aby ste mohli žiť. Beda tomu, kto žije len pre márnosti tohto sveta, lebo 

jeho duša bude prázdna a na konci svojej pozemskej cesty nebude mať žiadnu úrodu. Pamätajte, že ste boli 

poslaní na zem, aby ste splnili duchovnú úlohu, že sa potom vrátite ku mne, zatiaľ čo telo splynie so 

zemou, z ktorej vzišlo. Nechajte sa inšpirovať mojou láskou, aby ste dosiahli veľkú vieru, urobte zo svojho 

srdca chrám. Zatvorte oči svojho tela a otvorte oči ducha, aby ste mohli vidieť za hranice svojho sveta. 
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Som v tebe i mimo teba, v najvnútornejšej časti tvojej bytosti, chránim a zachovávam tvojho ducha. 

Poznám všetky vaše túžby a nádeje a hovorím vám: trpezlivo a obetavo stúpajte na horu dokonalosti. Keď 

budete blízko cieľa, trochu otvorím brány svojho kráľovstva, aby ste mohli zazrieť môj pokoj a byť silní v 

poslednej hodine. 

32 Všetko sa vyvíja. Človek napreduje vo svojej vede, ale získané vedomosti nepoužíva na konanie 

dobra; nevie, ako potešiť alebo ochrániť svojho blížneho. Túžba po moci a falošná predstava o slobodnej 

vôli spôsobili novú vojnu, ktorej dôsledkom je bolesť. Všade vidím siroty, biedu, opustenosť a smrť, a za 

to všetko mi dáte účet. Čo ste urobili s mojím slovom? Nepočúvali ste ju a stratili ste sa v mori bolesti a 

zamotanosti, a predsa to nebude posledná vojna, ktorú budete viesť. - Súd však príde pre všetkých. V 

mojej prítomnosti sú sudcovia a obvinení, kati a obete. Všetky národy budú počuť moje volanie. Vyzývam 

vás, aby ste sa modlili v tejto hodine rozhodnutia, a dávam vám svetlo svojho Ducha. 

33 Moje stvorenie je stále a nič nezaniká. Keď bolesť pohltí telo a duša zostane nahá a holá bez toho, 

aby splnila svoju úlohu na zemi, dám jej nový fyzický odev a nech sa vráti k tomu istému. 

34 Vyzývam vás, aby ste konali duchovné skutky, ktoré obstojia v skúške času. Stavajte na pevnom 

základe, aby príroda nemohla zničiť to, čo ste vytvorili. 

35 Stojíte pred mojím stolom. Posaďte sa okolo mňa a počúvajte ma. 

36 Mojou vôľou je, aby v tomto čase každá ľudská bytosť a každá duchovná bytosť prijala toto 

božské poznanie, ktoré vám teraz zjavil Duch Svätý. 

37 Moje slovo bolo v tomto čase ako kniha múdrosti otvorená pred ľuďmi. 

38 Vás, ktorých som povolal za svojich učeníkov, ustanovujem za strážcov tohto poučenia. 

39 Ste pokorná Ježišova rodina, ktorej bolo zverené dedičstvo. Pochopte, že Ja, Majster, som vám 

zjavil svoju vôľu. 

40 Žiadny pozemšťan nepozná nebeský svet. Stále ste pútnikmi na púšti života. Niektorí sa túlajú bez 

toho, aby vedeli, kam idú. Ale vo večnosti na vás čaká láska vášho Otca. Preto som zostúpil, aby som vám 

pomohol na vašej náročnej ceste životom, aby ste sa mohli vrátiť do lona, z ktorého ste vyšli. 

41 Predtým vás chcem zjednotiť v láske, aby vás zásluhy, ktoré získate, priblížili ku mne, keď sa 

budete usilovať priblížiť sa jeden k druhému, odpustiť si a vyjsť si v ústrety ako bratia. Pripravil som vám 

cestu, aby ste na nej dosiahli pokoj môjho kráľovstva - ten pokoj, ktorý v tomto živote nenachádzate, 

pretože ste v ňom zažili len bolesť. Prečo ste nenasledovali cestu, ktorú som vám vytýčil v druhej ére? 

Nezakopol by si a nespadol. Teraz ste mojimi učeníkmi, lebo vás milujem a chcem vám dať novú 

príležitosť, aby ste sa zachránili. Využijete ju teraz, alebo opäť zostanete v stagnácii? Pamätajte, že to, čo 

som vám tak jednoducho zjavil, patrí k tajnému pokladu Otcovej múdrosti, ktorý bol skrytý aj pred 

učencami a teológmi. Ale pretože vám bola daná táto milosť, nebuďte ako vedci, ktorí sa stali márnivými a 

zaslepenými svojimi objavmi, až popreli Toho, ktorý všetko stvoril. 

42 Dnes vlastníte to, čo iní nesprávne posúdili alebo čím opovrhovali. Keď však začnete šíriť moje 

učenie, neprestávajte posudzovať, či ten, ku komu hovoríte, je alebo nie je hoden prijať moje učenie, aj 

keby to boli tí, ktorí ma najzarytejšie odmietali. 

43 Ty, ktorého duch žiari radosťou, keď ma počúva, budeš zvestovať moje dielo. Blíži sa hodina 

môjho odchodu a vtedy budete vybavení. 

44 V druhej ére som si vybral dvanásť mužov, aby po mojom odchode šírili dobrú zvesť po celom 

svete. Na túto prácu stačilo dvanásť mužov. Počas tohto obdobia som učil tisíce mužov a žien a poslal som 

vám na pomoc svojich duchovných hostiteľov, pretože sa nachádzate v čase oslobodenia duší. Počet 

mojich vojakov je taký veľký, pretože ľudstvo je teraz väčšie a jeho hriechy a priestupky sú tiež väčšie. 

45 Buďte pokorní a zmierení so svojím osudom. 

46 Niekedy sa vo vašich srdciach vynorí otázka: "Pokročil som duchovne, alebo som sa zastavil?" A 

ja, Majster, potom hovorím svojim žiakom, že ak sú pripravení cítiť bolesť svojich blížnych, urobili krok 

vpred; ak dokázali odpustiť tým, ktorí im zle ublížili, urobili ďalší krok; a ak sa ich srdce stotožňuje so 

všetkými ľuďmi bez rozdielu rasy alebo spoločenskej triedy, výrazne pokročili na ceste duchovného 

rozvoja. 

47 Čo však bolo motiváciou týchto pocitov a činov? - Láska, ktorú ti môj zákon dokázal vštepiť. Len 

láska vám môže priniesť moje učenie, lebo z nej pramenia všetky cnosti. Je márne, že sa ľudia snažia 
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dosiahnuť riešenie svojich problémov inými prostriedkami. Je márne, že chcú nastoliť mier vo svete, ak 

nie je založený na vzájomnej láske. 

48 Napriek tomu vidím, že moje učenie stále prijímajú ľahostajne a niekedy dokonca s posmechom tí, 

ktorí sa na život pozerajú s pocitmi, ktoré im vštepilo materialistické a sebecké srdce. Ale hovorím vám, 

že aj oni nakoniec dospejú k záveru, že len vysoká morálka, jasné poznanie a správny rozum môžu 

zachrániť ľudstvo z priepasti, do ktorej sa prepadlo. A túto vysokú morálku jej môže dať len oduševnenie, 

ktoré vás učím. Čistotu svojich skutkov pred svetlom svedomia a rozumnú spravodlivosť nájdete len v 

mojom Slove, lebo ja nehovorím o nemožnom a neučím vás žiadnym výmyslom. Moje učenie je založené 

na realite, na pravde. 

49 Človek sa pokúšal dosiahnuť nemožné prostriedkami, ktoré vám Môj zákon lásky a spravodlivosti 

neponúkal, a ak som mu dovolil pracovať v slobode, bolo to preto, aby mal svoje vlastné skúsenosti, hoci 

vo svojom svedomí mal vždy prítomný Môj zákon. 

50 Keby srdce človeka nebolo také zatvrdnuté, stačila by mu bolesť vojny, aby sa zamyslel nad 

svojimi chybami, a vrátil by sa na cestu svetla. Ale hoci má stále trpké spomienky na tieto ľudské vraždy, 

pripravuje sa na novú vojnu. 

51 Ako sa môžete domnievať, že Ja, Otec, Božská Láska, by som vás mohol trestať vojnami? Naozaj 

veríte, že ten, kto vás miluje dokonalou láskou a kto si želá, aby ste sa navzájom milovali, vám môže dať 

zločin, bratovraždu, vraždenie, pomstu a ničenie? Nechápete, že to všetko je dôsledkom materializmu, 

ktorý si ľudia nahromadili vo svojich srdciach? 

52 Ľudia zišli z cesty, ktorú im ukazuje ich svedomie, stratili rozum a zišli z cesty morálky a dobrých 

pocitov. Nechceli sa zastaviť v čase, nešli do seba a unášajú sa k hlbokej priepasti, ktorú vytvorili, k 

stretnutiu s temnotou. A predsa - moja láska im odpustila ich previnenia a moje svetlo sa ich snažilo 

zadržať a ukázalo im, že blúdia. Môj zákon však rešpektuje slobodu vôle, ktorou som ich obdaril, aj keď 

moja spravodlivosť im umožní žať ovocie, ktoré zasiali vo svojom živote. 

53 Keď sa však zdá, že pre človeka je už všetkému koniec, že smrť zvíťazila alebo že zlo triumfuje, 

bytosti povstanú z temnoty na svetlo. Zo smrti povstanú k pravému životu a z priepasti skazy povstanú, 

aby poslúchali večný Boží zákon. 

54 Nie všetci spoznajú priepasť, lebo niektorí sa snažili vyhnúť tej vojne vášní, túžbe po moci a 

nenávisti a žili len na okraji novej Sodomy; iní, ktorí veľa zhrešili, sa včas zastavia a včasným pokáním a 

úplnou obnovou si ušetria veľa sĺz a bolesti. 

55 Vy, ktorí ma počúvate, nebudete nijako živiť ani prispievať k týmto vojnám. Vytrvajte na mojej 

ceste, aby váš život, vaše slová i vaše skutky poslúžili mnohým srdciam, aby sa zastavili v čase na svojej 

dychberúcej ceste, aby mohli zakúsiť môj pokoj a uniknúť nutkaniu piť tento kalich utrpenia. 

56 Využite tento deň, ktorý zasväcujete svojmu Stvoriteľovi. Vaše srdce sa pripravuje a bije v láske k 

môjmu Božstvu a vy ste naplnení mojou milosťou, pretože ste hodní prijať moju prítomnosť. 

57 Nech sa radosť vášho ducha odráža vo vašom tele, aby sa nestala falošnou radosťou. Ako by 

mohla byť vaša myseľ radostná a vaše srdce smutné zároveň, ak oboje žije v harmónii? 

58 Tento stav je krásny, keď pramení z blaženosti ducha. Usilujte sa o dokonalosť svojich skutkov, 

lebo v dokonalosti spočíva najväčšie šťastie. 

59 Akú nedokonalosť nachádzate vo stvorení? - Povedzte mi, že žiadne. Existuje však mnoho 

nedokonalostí, ktoré sa nachádzajú v ľudských dielach. Konajte moju vôľu, lebo všetko, čo sa deje mimo 

Zákona, je nedokonalé. 

60 Rozumieť: Musíte mať svoju predstavivosť pod kontrolou. Nesmiete posudzovať skutky svojich 

blížnych. Chcem, aby ste boli dobrí, a navyše si želám, aby ste sa stali dokonalými, lebo hoci ste na 

pohľad nepatrní, ste väčší ako hmotné veci a svety, pretože máte večný život, pretože ste iskrou môjho 

svetla a duchovnými bytosťami. Musíte si uvedomiť, čo je to duch, aby ste pochopili, prečo vás volám na 

cestu k dokonalosti. 

61 Vyhľadal som ťa v tvojej bolesti, aby som ťa zachránil. Je to láska vášho Otca, ktorá sa ešte 

neunavila klopať na dvere vašich sŕdc. 

62 Od roku 1866 sa vám dávam poznať prostredníctvom Mnou inšpirovaných mužov, aby vám 

ukázali cestu dobra a spravodlivosti. 
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63 Majster vám hovorí: "Mojou vôľou je dosvedčiť, že toto je Tretí vek. 

64 V prvom čase Abrahám uzavrel zmluvu s Otcom. V druhom čase Kristus svojou krvou spečatil 

zmluvu, ktorú uzavrel s ľudstvom, pretože svojou krvou, ktorá znamená lásku, život, obetu a odpustenie, 

ukázal svetu cestu k vykúpeniu z jeho viny, čím dal duchu spásu a večný život. 

65 V tomto čase vylievam svoje svetlo do ducha, lebo ak ma chcete dosiahnuť ako ľudia, nikdy to 

nedosiahnete, pretože zasľúbený domov vo večnosti je určený pre ducha. 

66 Odporúčam vám svoje učenie, aby ste ho odovzdávali svojim blížnym v tej istej podobe, v akej 

vám ho dávam. Pri výučbe však nikdy nediskutujte násilným spôsobom. Dávajte si pozor, aby ste nesúdili 

to, čo nepoznáte, ale pochopte, že na obrátenie ľudí k duchovnosti stačí čistý príklad. 

67 V mojom prikázaní, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom", je zhrnuté moje učenie. Prečo ste 

ma všetci nepochopili, hoci som vám všetkým dal pri vašom stvorení rovnaký stupeň poznania? Prečo 

jedni vedia dať Bohu to, čo je jeho, a svetu to, čo je jeho, zatiaľ čo iní dávajú všetko svetu, z ktorého si 

robia svojho Boha, svoj raj a svoje nebeské kráľovstvo? - Pretože títo zabudli, že som vám v druhej ére 

povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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 kvôli predsudkom ─ kedysi a dnes. . .  22-26 

Nedôverčivosť duševne slepých a 

 Tradiční veriaci voči Ježišovi a Márii  29-36 

Nesprávne interpretovaný "príbeh pádu človeka" a 

Falošná doktrína o prvotnom hriechu odvodená od nej .... .  41-46 

 Očisťujúca sila Božieho slova . . .  51-56 

 Láska, ktorá premieňa a vykupuje58-61 

Poznávacia schopnosť človeka 

 nezávislá pravda  62-64 
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 Osud Judáša ako symbol človeka  65-68 

Stvorenie duchovného a hmotného sveta 

 a človeka; vysoký cieľ dokonalosti  76-88 

 Veľká budúcnosť Zeme  89 

inštrukcia 151 

 Uctievanie v duchu a pravde namiesto rituálov  1-5 

 Ako sa dá dosiahnuť duchovnosť?  8 

 Oznámenie o prenasledovaní viery . . . .  10-15 

Význam Ježišovej poslednej večere s 

 jeho učeníci  29-34 

 Kresťanské cnosti  35-36 

 Druhý príchod Krista ako Ducha Svätého . . .  39-44 

Reinkarnácia ducha a duše ako  

Nevyhnutnosť rozvoja a vyjadrenia 

 Božia milujúca spravodlivosť  46-61 

Nie človek, ale Boh sa stáva pokojom 

 a nastoliť spravodlivosť na zemi  68-72 

inštrukcia 152 

 Ježišovo utrpenie  1-17 

 Vplyv zlomyseľných duchov na človeka  21-29 

 Boj proti posadnutosti a temným silám  30-34 

 Nové znamenia a zázraky  35-40 

Inšpiratívnosť písomných svedectiev 

 Božie dielo vo svete ─ raz a dnes41-43 

Iba ak budete sami postupovať podľa pokynov 

 Krista získaš presvedčivú silu. .  45-53 

 Skromnosť a pokora namiesto snahy o čestné posty  54-62 

Premenný účinok učenia Ducha na ľudstvo  71 inštrukcia 153 

 Úzka cesta nasledovania Božieho zákona  5-11 

 Čas súdu je tu  16 

 Vyhlásenie druhej svetovej vojny sa stalo skutočnosťou  19-20 

 Spása - historický prehľad druhej éry  44-49 

 Boží vykupiteľský čin v druhej ére. .  50-57 

Dokončenie dejín spásy prostredníctvom 
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 Druhý príchod Krista v Duchu  58-73 

Pokyn 154 

 Ježiš a Ján Krstiteľ  4-8 

Kristove cirkvi zjavenia sa majú stať 

 Stať sa vzorom  12-14 

 Premena kresťanských cností na opačné  15-20 

 Márnivosť niektorých vedcov27 

 Zmena srdca ľudstva po veľkom očistení  49-55 

 Bolesť ako učiteľ a podnet na obnovu  56-58 

inštrukcia 155 

Iba duchovný a duševný rozvoj  

retardovaných ľudí,. 

 Duchovné učenie ako niečo cudzie  3-6 

 "Oči všetkých budú upreté na mňa"  12-13 

 Božie zákony slúžia na spásu človeka  14-16 

Dôvod, prečo mnohí považujú učenie o duchu za nezlučiteľné s  

 predchádzajúce Božie zjavenia držať  24-30 

Neodolateľná sila presvedčenia 

 Kristov vlastný život a činy  32-36 

Materializmus a ateizmus prostredníctvom absencie 

 pravý Kristov apoštol  37-42 

 Nové podobenstvo o Kristovi  60-63 

Pokyn 156 

 Jednotná forma oznámení  4 

 Vývoj smerom nahor prostredníctvom reinkarnácií . .  5-9 

Blížiaci sa stret svetonázorov 

 a denominácie  10-14 

Dôvod reinkarnácií a rôznych   

úroveň intelektuálneho rozvoja ľudí  28-

34 

Boží ľud rozptýlený po celej zemi 35-

41 

Jazykové ťažkosti v učení Sila viery a lásky môže byť  47 

Vykonávať zázraky  

Obnovujúca sila pokánia, odpustenie 

 51-

53 
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a modlitby 

Pokyn 157 

 54-

55 

Nevera sveta  1-2 

Pohľad do budúcnosti   7 

Nevyhnutná harmonizácia tela, duše a ducha   10-

14 

Zneužívanie slobodnej vôle prostredníctvom roztopašnosti   15-

16 

Ježišove spomienky na jeho život na zemi . . 

Formovanie Ježišových učeníkov a ich 

21-

22 

prospešná práca 

Najlepší príklad konvertitu: 

 23-

28 

Apoštol Pavol 

že so zbraňami lásky a pravdy 

 40-

47 

bojujúci Boží ľud  48-

53 

Potrebné časové obmedzenie oznámení  

Pokyn 158 

Dobrý pastier bdie nad svojimi ovcami, aj 

 57-

64 

na tých, ktorí zablúdili a padli. . . Duchovné 

zjednotenie ľudstva prostredníctvom 

1-9 

Duchovné učenie po veľkej očiste   13-

16 

Vzostup ducha do vyšších svetov   19-

22 

Kristova krv ako symbol vykupiteľskej Božej lásky 23-33 O Božom akte vykúpenia Musíme nasledovať 

Krista  

Zásluhy ľudskej bytosti budú pridané 

univerzálny zákon lásky bude 

 34-

40 

Premena ľudstva  41 

Boh si používa aj hriešnikov, ktorí sú pripravení konať 

pokánie. 

 42-

43 

Svetlo viery osvecuje a robí zázraky  47-

51 

 

Prekonanie zla v človeku po 

 veľké bitky mysle  53-59 

 Prebudenie duchovných darov  61-63 

 Eliáš ako buditeľ a osvietiteľ duší .... .  64-68 

Pokyn 159 

 Spiritualita Božieho ľudu v predchádzajúcich epochách  3-5 

 Oznámenie novej spirituality v ľudstve  6-10 

 Reinkarnácia Leviho  19-20 

Božia spravodlivosť súdi inak ako 

 ľudská spravodlivosť  40-45 

Úloha a zodpovednosť 
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 Zjavenie Jána  50-53 

 Duchovný ľud Izraela  54-60 

 Zázraky prostredníctvom spiritualizácie, nie mágie  61-66 

 Veľký boj medzi svetlom a tmou67-70 

Nové Božie slovo poskytuje podporu v čase 

 Zmätok pojmov  75-77 

"Údery osudu" sú skúšky na splnenie  

 Životný osud  79-80 
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Používanie duchovného daru videnia je  

 zodpovedné  1-5 

 Vízia budúcnosti a osud prostredníctvom spiritualizácie  6-14 

Nové zjavenie Boha v čase najväčšej duchovnej 

 a pozemské konflikty a boje  15-23 

 Boj svetla proti tme . .  30-31 

 Model viery starovekého izraelského národa . .  32-33 

Eliáš, osloboditeľ národov od bánd 

 Materializmus  34-39 

Ľudské utrpenie si človek vytvára sám, 

 nechcel a poslal Boh  40; 43-45 

Oznámenie zlovestných udalostí sa považuje za 

 Varovanie sa nemá chápať ako predurčenie  41-42 

Zjavenie Boha ako Otca ─ dnes 

 ako kedysi ─ v Jesum  43-49 

Drak zla v človeku sa stáva 

 ktoré treba prekonať  50-55 

 Obnovená činnosť Božieho Ducha na zemi .  56-64 

Použitie ozbrojenej sily problémy nerieši, 

 ale spôsobuje stále väčšie ťažkosti a utrpenie  65-68 

Pokyn 161 

 Cesta dobra a zla  2-5 

 Strom poznania dobra a zla  7-17 

 Odchýlka ľudstva sa skončila  19-22 
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 Božský pôvod prejavov  33-36 

 Stvorenie Zeme v 7 fázach vývoja37-44 

 Prvý čas alebo vývojové štádium ľudstva  45-50 

 Druhá a tretia éra ako epochy zjavenia  51-53 

 7 pečatí ─ epochy dejín spásy ....  54-63 

Korunovácia božského plánu spásy v čase siedmej pečate 64-67 

Pokyn 162 

Nedostatočné pochopenie a nesprávne reakcie 

 Ľudia proti vonkajším hrozbám1-3 

 Zástup Kristových bojovníkov proti zlu  4-6 

 Vernosť prorokov starého Izraela . . .  7-9 

Podobnosť medzi starovekými prorokmi 

 a Pánove nové "ústa". . .  10-16 

 Boh je blízko človeka  17-20 

 Pravá modlitba vychádza zo srdca. .  23-24 

 Previnenia proti Božiemu zákonu sa posudzujú  25-28 

 Nedostatok porozumenia a súcitu medzi poslucháčmi  31-36 

 Pomoc prostredníctvom modlitieb za ľudí a duše v núdzi  37-40 

Pomoc prostredníctvom anjelov strážnych alebo duchov svetla . . . 41-43 

 Život na zemi je predurčený  44-45 

 Poslanie pravej lásky  46-55 

 Duchovná láska a egoistická "láska"  56-58 

Pokyn 163 

 Zjavenie, útecha a uzdravenie prostredníctvom Ducha Tešiteľa  15-19 

Vedomé a nevedomé prepojenie medzi 

 Tento svet a za ním  24-33 

 "Človek nežije len z chleba " 37-39 

 Nové podobenstvo  47-63 

Pokyn 164 

 Skúšky viery raz a dnes  1-5 

 Pre duše zosnulých neexistuje smrť6-7 

Pripravená, vedomá ľudská duša sa môže obrátiť na 

 sa časom ľahko oddelia od telesnej schránky  8-10 

Spiritualizácia prostredníctvom nasledovania prikázania lásky  16-22 
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Falošné želania, nádeje a obavy 

 Veriaci o nebeskom kráľovstve  30-32 

 Obludná viera vo večný trest v pekle  33-34 

 Egoistické formy zbožnosti  37 

Prírodné katastrofy by mali viesť ľudí k 

 Spôsobiť pokánie  40-42 

 Zúfalý stav ľudstva  43-46 

 Víťazstvo Ducha nad "telom"  47-49 

 Kniha Božej múdrosti, moci a lásky51-55 

Pokyn 165 

 Nové poznatky a zjavenia  7-13 

 Komunikácia prostredníctvom prenosu myšlienok. .  15-16 

 Iba reformovaný človek môže úspešne prozelytizovať  37-57 

Božia Trojica je založená na jeho troch  

 Spôsoby zjavenia ako zákon, ako láska a ako múdrosť  55-60 

 Predpoklady mieru vo svete  71-72 

Varovanie pred neoprávneným ukončením našej 

 Existencia na Zemi  73-74 

inštrukcia 166 

Príklady dobrého a zlého 

 Riadenie ľudí  3-7; 13-17 

 Účinok ohlasovania na stádo veriacich  9-12 

 

 Význam Márie v novej udalosti spásy20-23 

 Nová Božia zmluva s človekom26-30 

 Deň odpočinku a zamyslenia  31-35 

 Žiaduca harmónia medzi telom a mysľou  36 

 Liečivá a vykupujúca sila lásky . .  41-44 

 Poslanie ohlasovania, útechy a uzdravovania  46-48 

 Sprievodná, blahodarná sila modlitby srdca  49-55 

Pokyn 167 

 Nevyhnutná očista ľudstva prostredníctvom bolesti  1-4 

 Božia viera v dobro v ľuďoch  5-12 

 Nezištná láska k Bohu a človeku  14-19 

 Prichádzajúca duchovná prax náboženstva .  20-21 
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 Fyzická smrť je oslobodením pre dušu22-27 

Odstrániť umelé hranice medzi 

 Ľudia a medzi ľuďmi  29-32 

 Zjavenie Jána ─ jeho maxima lásky  33-37 

 Zdravie, sila a poznanie vďaka očiste  40-45 

špirituáli z celého sveta ako pokročilí bratia 

v duchu, ktorý intuícia a inšpirácia prijímať 

 a vedieť, ako ich používať. .  46-48 

Nasledovanie Krista si vyžaduje víťazstvo nad sebou samým, 

 Obeta, aktívna láska a pokora53-54 

Pokyn 168 

 Pravý milenec má všetko  11 

Nie Ježišova smrť na kríži, ale naplnenie  

Zákon lásky podľa jeho príkladu 

 prináša človeku spásu  14-23 

Nie je osudom človeka trpieť, 

 ale zdokonaliť sa25 

Príhovor a milosrdný súcit na odčinenie 

 Duše v posmrtnom živote  36; 45-47 

Práca s láskou namiesto ťažkého utrpenia odpustenia. . . .  54-57 

Pokyn 169 

 Božie milosrdenstvo pre trpiace duše na onom svete  6 

Právo a cesta nápravy vedú k  

 Dokonalosť  7-9 

Nie je osudom Zeme byť svetom 

 Pokánie má byť  10-14 rokov 

 Inšpirácia v tichu a kráse prírody  28-31 

Nevyhnutné podmienky pre učiteľov 

 Duchovného diela  35-36 

 Deštruktívne dôsledky jednostranného tréningu mysle  47-48 

 Inšpirácia prostredníctvom Božieho hlasu v človeku  53-54 

 Budúce Kristovo kráľovstvo pokoja na zemi59 

Ježišovo učenie nebolo výpožičkou z ľudského učenia; 

 nemohol sa nič naučiť od ľudí  62-69 



Informácie o obsahu 

Verš č. 

        193        

 Nefalšovaná jednoduchosť nositeľov hlasu  70-76 

inštrukcia 170 

 Ježišova najväčšia bolesť na kríži  1-3 

 Neuznanie Ježišovej božskej prirodzenosti  4-11 

 Falošné očakávania Mesiáša v súčasnosti  23 

 Význam pojmu "duchovný svet" v duchovnej práci  42-48 

 Pomoc prostredníctvom modlitieb za ľudí vo vláde  54-55 

 Povaha a pôsobenie ducha v ľudskej bytosti ....  56-63 

 Zjavenie Boha v jeho dielach stvorenia  64-65 

Pokyn 171 

Vedenie prostredníctvom vlastného svedomia  7-10 

 Priama cesta Ducha na "rebríku do neba"  17-30 

 Písomné svedectvá o prejavoch . . .  48-55 

 Mária, zosobnenie Božej nežnej lásky  68-72 

Nedostatok Božej lásky v ťažkých podmienkach 

 Návšteva  77-78 

Sila transformujúca ľudstvo 

 nové Božie slovo  79-87 

Pokyn 172 

 Šaty svetla duchovnej čistoty  1-6 

Učitelia v duchovnej práci musia byť znalcami 

 byť ľudským srdcom  10-14 

Nedostatok presvedčivosti z dôvodu nedostatku 

 Viera, láska a poznanie  24-26 

Pokyny pre misijných pracovníkov  33-43 Náprava falošných predstáv o Bohu48-52  Nedostatok 

odvahy vyznať sa  57-62 

Poučenie v bratskom duchu, bez 

 Morálny nátlak  63-64 

Pokyn 173 

 Čo znamená názov "Spiritualista"?  1 

Externalizované formy kultu ─ aj v 

 Zjavenie Jána Zlatoústeho  4-9 

 Rovnosť ľudí pred Bohom  11 

"Márnotratný syn" ako podobenstvo pre ľudstvo  19-23 Vnútorné vedenie prostredníctvom svedomia ─ 

kedysi a dnes  32-36; 42 

 Počiatočný boj proti učeniu o Duchu  45-46 

Pavol a Nikodém budú reinkarnovaní ako 

 Vyznanie Pánovho diela  47-48 
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 Zemou otriasajúce pôrodné bolesti kráľovstva pokoja  49-52 

 Hodina sebaskúmania vo svetle svedomia  57-58 

 Falošný smútok za "mŕtvymi"  62-66 

Láskyplné spojenie s duchovne žijúcimi 

 Zosnulý  67-73 

Pokyn 174 

Vyhýbanie sa chybám prostredníctvom modlitby ─ pred 

 Akcia stojí otázka Božej vôle  1-3 

Prebudenie duchovného zmyslového vnímania prostredníctvom modlitby  4-7 

 Prísľub nádherných duchovných domov9-11 

 Eliášovo pôsobenie v srdciach a národoch12 

Rozvoj všetkých aspektov ľudskej bytosti 

prostredníctvom učenia Ducha  14-16 

 Slávny čas nových Božích zjavení.  25-27 

Objednávka na napísanie knihy, ktorá by zahŕňala základné  

 Význam pokynov obsahuje  30 

Plnenie životnej úlohy s trpezlivosťou 

 a sebaobetovanie  31 

 Charakteristika duchovného pokroku  46-47 

 Nebezpečenstvo sebadeštrukcie ľudstva  48-55 

 Cesta k dokonalosti  57-60 
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