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Poznámka k tomuto tématu: 
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

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

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

k dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

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

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

Bůh se ve své bezmezné lásce vždy daroval lidem. Pán se dal lidem poznat, aby jim ukázal cestu jejich 

duchovního rozvoje: V biblických dobách, v První době, skrze své proroky; ve Druhé době skrze Ježíše 

Krista a jeho apoštoly; v současnosti, ve Třetí době, skrze své takzvané hlasatele ─ prostý, Bohu věřící lid. 

Přípravy na ni začaly v Mexiku v roce 1866 a od roku 1884 se lidé z prostého lidu scházeli neděli co 

neděli na prostých shromaždištích, aby naslouchali Božímu slovu. 

Na začátku byla hrstka lidí na jednom místě. Koncem roku 1950 se božský duch projevoval o nedělích 

na více než stovce různých míst v Mexiku. 

Tento druh odhalení skončil 31. prosince 1950, jak bylo již několikrát oznámeno. Posledních patnáct 

let byla tato Pánova slova spoluvytvářena a zaznamenávána. 

Z tohoto obrovského množství protokolů bylo po roce 1950 vybráno celkem 366, které byly počátkem 

60. let 20. století vydány ve dvanáctisvazkovém díle Libro de la Vida Verdadera (Kniha pravdivého života). 

Další informace a historické souvislosti o původu božských zjevení v Mexiku najdete v prvním díle této 

práce a v knize nadace Unicon Introduction to the Book of True Life. 

Následující originální úryvky umožňují čtenáři poprvé nahlédnout do některých důležitých témat 

tohoto svazku: 

Vrátil jsem se k lidem uprostřed válečných zpráv, událostí a znamení, jimiž jsem předpověděl svůj 

příchod. Lidé mě však necítili. 

Uprostřed tohoto ticha, této chudoby, v tomto koutě země (Mexiko), v současné době rozeznívám Své 

Slovo lidským intelektem, svolávám lidi, probouzím je k novému životu, obnovuji je Svým přesvědčivým a 

láskyplným poučováním, probouzím v nich dřímající schopnosti, abych je pozvedl na cestu následování 

jejich Mistra. 

Musím vám říci, že v této době jsem vás shledal zapletenými do náboženského fanatismu a modlářství 

více než kdykoli předtím a zároveň vaši duši chudší na ctnosti než kdykoli předtím. Nyní se vás ptám, když 

mě rok co rok posloucháte prostřednictvím tohoto hlásání: kdo má pocit, že jsem zničil jeho životní 

zásady? Kdo se cítí zmatený nebo vidí, že jeho křesťanská víra je zničena? Vpravdě vám říkám, že jsem 

vám připomněl to, co jsem vám v minulosti zjevil, jen proto, že jste na to zapomněli nebo jste to 

překroutili. To, co před vámi lidé skrývali, jsem vynesl na světlo a to, co bylo uloženo v mé tajné 

pokladnici, jsem vám zjevil. Tento věk je věkem duchovní svobody. Lidé jsou osvícení svým duchem a 

budou vědět, jak zvolit bezpečnou cestu. (188, 33-35) 

Nezaměňujte tuto komunikaci s tou, kterou lidé vytvářejí ze své vlastní vůle ─ některé vede věda, jiné 

zvědavost, další pověrčivé představy. (188, 45) 

Já, Otec, jsem nikoho neodmítl ze své náruče lásky a odpuštění, dokonce ani ty, kteří se nechali svést 

pokušením a upadli do propasti. Nikoho jsem neodsoudil. Ani na zemi, ani v "duchovním údolí" nejsou 

bezbranné bytosti. Kdo z vás by mohl být vyvržen z mého lůna, protože je hříšník a není hoden přijmout 

mou milost? Žiji v srdci zatvrzelého hříšníka, který nemohl přijmout světlo Mého Božského Ducha, 

protože nedbal volání, které vychází z hlasu jeho svědomí. Myslíte si, že jsem se od něj vzdálil kvůli řetězci 

jeho prohřešků? Ne, proboha. Já jsem Otec všech tvorů, aniž bych odmítl některé ze svých dětí. Já jsem 

Láska a jako milující Otec nezanedbávám nikoho, svůj lid. 

Je na vás, abyste se za bloudícího modlily a prosily, aby světlo mého Ducha osvítilo jeho duši, aby se 

probudil, zlomil pouta pokušení a rozptýlil temnotu, která ho zaslepila. (206, 36-37) 

Dobří rozsévači spiritismu se nikdy nebudou odlišovat ničím vnějším nebo materiálním. Nebudou se 

nijak vyvyšovat, nebudou mít žádné odznaky, nebudou mluvit zvláštním způsobem. Vše, co se týká jejich 

způsobů jednání, bude prosté a jednoduché. Nicméně pokud se něčím vyznačují, pak je to jejich aktivní 

dobročinnost a oduševnělost. 
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Praví kazatelé spiritismu se nebudou vyznačovat výmluvností, ale moudrostí a prostotou svých slov, 

ale především pravdivostí svých skutků a spravedlivostí svého života. 

Pamatujte, že na zemi jsem nepotřeboval navenek krásný způsob řeči, abych si podmanil srdce 

zástupů, ale že jsem věděl, jak je oslovit láskou, pravdivostí, uzdravující silou a moudrostí. To je příklad, 

který byste si měli vzít k srdci a následovat ho podle Mé vůle. 

Nechci ani, abyste svou náboženskou praxi omezovali na hmotná místa uctívání, protože pak uvězníte 

svou duši a nedovolíte jí, aby roztáhla křídla a dobyla věčnost. 

Oltář, který vám přenechávám, abyste na něm slavili bohoslužbu, kterou očekávám, je život bez 

jakéhokoli omezení, mimo všechna vyznání, všechny církve a sekty, protože je založen na duchovním, na 

věčném, na božském. (194, 24-28) 

Dovolil jsem, aby na zemi existovala náboženství, která jsou cestami pro duši vedoucími k Bohu. Každé 

náboženství, které učí dobru a lásce a chválí milosrdenství, je dobré, protože obsahuje světlo a pravdu. 

Když v nich lidé chřadnou a mění to, co bylo původně dobré, ve špatné, cesta se ztrácí pod vlivem 

materialismu a hříchu. 

Proto vám v této době znovu ukazuji svou pravdu, která je cestou, podstatou života a zákonem, 

abyste hledali tento zákon, který je majákem a vůdčí hvězdou, mimo formy a obřady, mimo vše lidské. 

Kdo Mě takto hledá, bude duchovním. (197, 10-11) 

Ke sjednocení náboženství dojde, až se lidský duch povznese nad materialismus, tradice, předsudky a 

fanatismus. Pak se lidé duchovně sjednotí v jediném kultu: v kultu dobra z lásky k Bohu a bližnímu. Až se 

tak stane, lidstvo vstoupí do období dokonalosti. Proto od vás žádám, abyste mé dílo prokazovali dobrým 

a poctivým chováním. 

Netrapte se tím, že se realizace toho všeho nedožijete. V každém případě však budete mít uspokojení 

z toho, že jste svým semenem přispěli k založení království míru ─ semenem, které přinese ovoce v 

srdcích budoucích generací. (187, 43) 

Řekl jsem vám, že přijde čas, kdy se světlo objeví na všech místech, ve všech zemích a na všech 

kontinentech. Toto světlo bude zářit podle duchovního vzdělání člověka. Díky tomu se však vytvoří nové a 

přesnější pojetí stvoření, nové pojetí duchovnosti. Tímto způsobem začne nová etapa duchovního vývoje. 

(200, 41) 
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Pokyn 175 
1 Světlo mého Ducha vám přišlo odhalit všechny dary, které spočívají ve vaší bytosti ─ vše, co v 

sobě nosíte od svého původu, aniž byste o tom věděli. Dal jsem vám na vědomí, že nyní nastal čas, abyste 

skutečně poznali sami sebe, objevili sami sebe a poznali, co je vaším dědictvím, abyste byli duchovně 

velcí. 

2 Čas od času jsem vám dával zjevení: Nejprve to byl zákon, později mé učení a nakonec plné 

poznání vašeho duchovního poslání. 

3 Říkáš, že jsem byla s muži třikrát, ale je pravda, že jsem byla vždycky s tebou. Já jsem ten Otec, 

který poprvé zjevil lidem svůj zákon spravedlnosti, který podruhé učinil své 'Slovo' člověkem v Ježíši, 

svém Synu, a který se nyní dává duchovně poznat světu. Tak jsem vám v průběhu věků dal božské 

podobenství, jehož smysl k vám promlouvá o vašem duchovním vývoji a dává vám poznat, že Ten, který k 

vám vždy promlouval, byl jeden Bůh, jeden Duch a jeden Otec. 

4 Ptáš se Mě, čeho chci dosáhnout, když se duchovně zjevuji lidstvu této doby? Na to vám 

odpovídám: Usiluji o vaše probuzení ke Světlu, o vaše zduchovnění a sjednocení, protože jste byli vždy 

rozděleni. Neboť zatímco jedni hledali poklady ducha, druzí se věnovali lásce k bohatství světa ─ 

spiritualismus a materialismus ve věčném boji; spiritualisté a materialisté, kteří si nikdy nebyli schopni 

porozumět. 

5 Nezapomeňte: Když Izrael očekával Mesiáše a měl ho před očima, rozdělil se na věřící a popírače 

mé pravdy. Vysvětlení je prosté: věřící byli ti, kdo Mě očekávali duchem, a popírači byli ti, kdo Mě 

očekávali smysly "těla". 

6 Tyto dvě síly se budou muset znovu střetnout, dokud z tohoto boje nevzejde pravda. Boj bude 

tvrdý, neboť čím více času uplyne, tím více lidé milují pozemské, protože jejich věda a objevy jim dávají 

pocit, že žijí ve vlastním království, ve světě, který si sami vytvořili. 

7 Dnešní lidé rozšířili své sféry vlivu, ovládají a procházejí celou zemí. Už neexistují žádné neznámé 

kontinenty, země ani moře. Vytvořili cesty na zemi, na moři i ve vzduchu. Nespokojí se však s tím, co mají 

jako dědictví na své planetě, ale zkoumají a pátrají po nebeské klenbě a touží po ještě větších oblastech. 

8 Žehnám svým dětem, aby toužily po vědění, a jejich snaha být moudré, velké a silné nachází můj 

bezvýhradný souhlas. Co však moje spravedlnost neschvaluje, je marnivost, na níž jsou často založeny 

jejich ambiciózní cíle, nebo sobecký cíl, který občas sledují. 

9 Nebráním lidem v rozšiřování jejich znalostí, ani před nimi neskrývám světlo vědy. 

Když jsem vložil lidské semeno do země a řekl mu, aby rostlo a množilo se, řekl jsem mu také, aby si 

podmanilo zemi, to znamená, že mezi všemi tvory, kteří ho budou obklopovat, bude člověk vědomou 

bytostí, která zná lidské zákony a božskou spravedlnost a pěstuje ctnosti a kolem níž se budou 

harmonicky otáčet všechny bytosti a živly. 

10 Jak daleko od harmonie žije člověk od chvíle, kdy začal chodit po zemi! Svědčí o tom jeho neustálé 

pády, nevyčerpatelný pohár utrpení, které prožívá, a nedostatek klidu. 

11 Nyní vám dávám novou lekci, která je určena všem lidem. Ne všichni se modlili v očekávání Mého 

příchodu, ale bolest je udržovala bdělé a připravené přijmout Mě. 

Lidstvo již má zkušenosti, které mu zanechal izraelský lid od druhé éry, takže nikdo nesmí mít v 

úmyslu nedůvěřovat Boží spravedlnosti. Nevíte, že dary proroctví, božské vědy a duchovní síly byly dány 

"duchovně chudým", kteří toužili po příchodu Pána, aby od něj obdrželi světlo naděje a poznání? 

Zeptáte-li se Mě, kde se tyto duše nacházejí, řeknu vám, že nyní obývají domovy, kde se jim všechny 

velké věci, které na této planetě existují, jeví jako obyčejný zemský prach. Když se Mne však zeptáte, co 

se stalo s těmi, kteří nepřijali nic z Mého království, protože se jim Mé Slovo a Mé sliby zdály chudé, řeknu 

vám, že patří k těm, kteří se inkarnují a reinkarnují až do úplného rozvoje své duše. Požadovali totiž zlato 

a moc a právem jim byl za jejich duchovní odplatu poskytnut svět s jeho pochybným bohatstvím a 

falešnou mocí. Byli postiženi božskou spravedlností, ale nikdy nebyli svrženi z cesty spásy, která vede do 

království pravdy. 
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Proto dnes, kdy vám hojně posílám světlo Svého Ducha, budu o ně neúnavně usilovat, aby pochopili, 

že nyní už je dost času zkoušky, který jim byl přidělen, a aby pochopili, že nyní je Třetí čas, právě ten čas, v 

němž končí Věky, o nichž jsem mluvil, když došlo na soud nad židovským národem. 

12 Všichni máte se Mnou "schůzku" a budete se muset shromáždit, abyste Mě vyslechli, protože Mě 

všichni musíte vyslechnout. 

13 Vše bude položeno na váhy mé spravedlnosti, na nichž budou zváženy všechny skutky, které 

nebyly souzeny. Mou přítomnost a mou moc pocítíte jako nikdy předtím. Po chaosu se totiž vše vrátí na 

správnou cestu. 

14 Neustále se modlete a bděte, abyste nebyli překvapeni, ó lidé. Ale vpravdě vám říkám, že budete-

li bdít a modlit se za svět, bude vás chránit neviditelný plášť, protože jste milovali svého bližního a cítili 

jeho bolest jako svou vlastní. 

15 Znovu vám říkám, že dám pocítit svou přítomnost, svou moc a svou spravedlnost. Jestliže jsem 

dovolil, aby člověk ve své hříšnosti znesvětil vše, co je v jeho životě svaté, stanovím hranici jeho 

zkaženosti. Pokud jsem ho nechal bloudit po cestě jeho svobodné vůle, dokážu mu, že všechno na něm 

má "zatím a dál". Pokud jsem ho nechal žít v jeho snaze o moc a velikost ve světě, zastavím ho v jeho 

snažení a přiměji ho, aby se nad svým dílem zamyslel skrze své svědomí, aby mi mohl odpovědět na mé 

otázky. 

16 Dovolil jsem, aby se ve vašich životech projevila bolest, zkáza a smrt, abyste díky těmto hořkým 

plodům pochopili, jaké stromy jste pěstovali. Ale také způsobím, že bolest zmizí a duše si odpočine a 

rozjímá, neboť z ní zazní hymnus lásky k jejímu Stvořiteli. 

Bylo řečeno a také zapsáno, že přijde den, kdy lidé odějí svého ducha bílým rouchem povznesení, kdy 

se budou navzájem milovat. 

17 Všichni budou spaseni, všem bude odpuštěno, všichni budou potěšeni. Kde je tedy smrt, kde je 

věčné zatracení a peklo bez konce? 

18 Nestvořil jsem ani smrt, ani peklo, neboť když můj duch pojal myšlenku stvoření, cítil jsem jen 

lásku a z mého lůna vyšel jen život. Kdyby smrt a peklo existovaly, musely by to být lidské skutky, protože 

by byly bídné; a vy už víte, že nic lidského není věčné. 

19 Vpravdě vám říkám, že ve chvílích, kdy Mé Slovo zaznívá skrze nositele hlasu, chvěje se nejen 

duch tohoto lidu, ale také všechny bytosti, které stejně potřebují božské světlo v "duchovním údolí". 

20 Zvuk lidského slova k nim nedolehne, ale smysl a inspirace mých poselství ano, protože můj hlas 

je univerzální a jeho ozvěna doléhá do všech světů a domovů, kde žije Boží dítě. 

21 Do každého světa posílám paprsek svého světla. Vám jsem toto světlo poslal v podobě lidských 

slov, do jiných domovů se dostává prostřednictvím inspirace. 

22 Ve světle tohoto božského paprsku se nyní všechny duše sjednotí a vytvoří z něj nebeský žebřík, 

který je dovede do duchovního království zaslíbeného vám všem, kteří jste duchovní částečkou mého 

Božství. 

23 Představte si radost všech bytostí, které s vámi měly hmotné vztahy na Zemi a které nyní žijí 

mimo váš svět, až se dozvědí, že hlas, který slyší, je slyšet i na Zemi. Neodvrátili se od tebe, nezapomínají 

na tebe a neptají se po těch, kdo zůstali o pár okamžiků déle v zemském údolí. Jejich pohlazení a 

požehnání jsou stále s vámi. 

24 Žijí zde ti, kteří byli vašimi rodiči, dětmi, sourozenci, manželi, přáteli nebo dobrodinci a nyní jsou 

prostě vašimi bratry a sestrami jako duchovní bytosti. Jejich láska k vám je však stejná nebo ještě větší, 

stejně jako jejich moc pomáhat vám a chránit vás. 

25 Modlete se za ně, lidé, nepřestávejte je milovat a pamatovat na ně, neboť vaše vzpomínka a 

modlitby jsou sladkou útěchou v jejich boji. Nikdy si je nepředstavujte rozrušené nebo žijící v temnotě, 

protože by to znamenalo, že se cítíte oprávněni je soudit. Jsou-li lidé zde na zemi obecně příliš nedokonalí 

a nespravedliví, než aby mohli správně posoudit záležitosti svých bližních, jak by měli být schopni 

posoudit jakoukoli duchovní bytost? 
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26 Znovu vám říkám, že je jen na vás, abyste jim ve světě pomáhali svými modlitbami a dobrými 

skutky. 

27 Necítíte potřebu, aby se ve vašem životě projevily jakýmkoli hmotným způsobem, ať už pomocí 

mozku nebo jakýmkoli jiným způsobem, neboť byste tím popřeli duchovnost, které jsem vás učil. 

Nemusíte se také odvolávat na konkrétní den v roce. Uvědomte si, že duchovní lidé žijí daleko od 

pozemského času, a proto může být každý okamžik vhodný k tomu, abyste se k nim přiblížili 

prostřednictvím duchovní modlitby. 

28 Kolik bytostí, o nichž jste se často domnívali, že trpí těžkostmi, jsou právě ty, které bojovaly za to, 

aby vás přivedly blíže k této cestě ke Světlu, kterou samy nemohly najít, když byly na Zemi. Proto pro ně 

neplačte a rozhodně netruchlete, protože odešli do "duchovního údolí". "Nezemřeli", pouze o několik 

okamžiků předběhli dobu, kdy musíte odejít. Tak jsem to ustanovil, aby vám připravili cestu. 

29 Lidé, opravdu vám musím říkat, že na hřbitovech nemáte co dělat a že slzy, které roníte nad 

hroby, jsou slzy nevědomosti, zhmotnění a tvrdohlavosti? 

30 Duše těch, pro které pláčete, jsou živé, ale vy si stále myslíte, že jsou mrtvé v těle, které zmizelo 

pod zemí. Považujete je za ztracené, zatímco oni na vás čekají plni lásky, aby vám vydali svědectví o 

pravdě a životě. Myslíte si, že jsou odtažití nebo necitliví a hluší k vašim bojům a trápením, a nevíte, kolik 

kamenů vám odstranili z cesty a před kolika nebezpečími vás zachránili. 

31 Nevědomost způsobuje, že jste k sobě i k druhým nelaskaví, ba dokonce krutí, ačkoli vám to 

musím říci: Kdo může být po vyslechnutí některého z Mých učebních projevů stále nevědomý? 

32 Mé Slovo je paprsek světla, který vás všechny musí obejmout, abyste zůstali spojeni v ohni Mé 

lásky. Pokud tomu po vyslechnutí uvěříte a budete to uvádět do praxe, budete od té chvíle spojeni se 

všemi, kdo mě milují, věří mi a oslavují mě. 

33 Ve Svém učení jsem vám řekl, že pozemský život je cestou utrpení duše a konec její pozemské 

existence je její Golgotou, abyste se snažili následovat Mne tím, že si vezmete za vzor Mé příkladné 

skutky. 

34 Blahoslavené jsou duše, které s vírou a ctností dosáhnou vrcholu, neboť v okamžiku, kdy odhodí 

tělo, zakusí Otcovo pohlazení jako odměnu za svou sílu a lásku. To jsou ti, kteří vstoupí na věčnost bez 

klopýtnutí. 

35 Mé slovo v této době pomůže lidem pochopit význam mého zákona a mého učení. Uznání, které 

jim může poskytnout lidstvo, jim nedá blaženost, blaženost srdce a mír duše. Duše totiž nalezne dokonalé 

štěstí pouze ve vlasti, ke které patří. 

Kolik příležitostí máš k tomu, abys byl dobrý a užitečný svému bližnímu! Každý domov je vhodným 

polem pro zasetí mého semene. Každé město a každý národ je jako půda žíznící po dobročinnosti a lásce 

a já vás učiním rozsévači, abyste svět zalévali láskou a útěchou a zasévali pokoj. 

36 Skutky, slova a modlitby jsou prostředky, které můžete a máte použít k naplnění poslání sloužit a 

milovat své bližní. 

37 Naučil jsem vás dokonalé modlitbě, která je pravým jazykem ducha a která člověka přivádí do 

přímého kontaktu se Mnou. 

38 Dal jsem vám dar Slova, které je vyjádřením světla, jež existuje v duchu, a lásky, která spojuje 

srdce. 

39 Lidé, kteří Mi naslouchají: neříkejte, že od vás žádám příliš mnoho, neboť vím lépe než vy sami, 

čeho jste schopni. Dnes se cítíte slabí, nemotorní, neschopní a nehodní, protože zkoumáte své nitro a 

objevujete mnoho slabostí, mnoho nedostatků, které vám nedělají cizí bolest. Nejprve vás však uzdravím, 

dám vám pocítit svůj pokoj, aby posílil vaše srdce a připravil vám cestu. Pak už nebudete cítit strach, 

nebudete mít pochybnosti ani se nebudete cítit neschopní. 

40 Proto jsem vám ponechal čas, abyste Mi naslouchali a postupně se posilovali u Mého Slova, aniž 

bych vás posílal do rozlehlých zemí, abyste splnili své poslání. Ale až bude váš duch nasycen Mou 
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podstatou, nebude čekat na důkazy ani na znamení, aby se vydal na cestu, neboť vnuknutím obdrží, co 

má dělat. 

41 Modlete se, lidé, a když se budete modlit, sešlu svůj pokoj na všechny národy země, požehnám 

vašim domovům a osvítím vaše cesty. 

42 Dám vám důkaz, že vše, co jsem vám slíbil, je pravda. Jaký to bude důkaz? Že se vám v životě splní 

něco, v co jste dlouho doufali, něco, co je pro některé nemožné dosáhnout. Některým se to, co jsem jim 

udělil, brzy splní, jiné nechám čekat. Ale vpravdě vám říkám, že nebude nikdo, kdo by nedostal Můj důkaz 

lásky. Až se tato milost dostane ke každému z vás, vzpomenete si na Mé slovo a vaše víra vzroste. 

43 Nezoufejte, neprolévejte slzy, umíte čekat na tu hodinu, dokud žijete, modlete se a bděte podle 

mého učení. 

44 Vidíš, jak ve chvílích, kdy pozvedáš svou duši, zapomínáš na své utrpení a jsi naplněna mým 

pokojem? Ujistěte se, že jste stále se Mnou, následujte Mé učení a uvidíte, že Můj pokoj a světlo zvítězí 

nad vašimi ranami osudu a těžkostmi. 

45 Pochopte, že vaše utrpení není zbytečné, že máte za úkol ovládat se duchovně i tělesně, abyste 

patřili k počtu mých rozsévačů. 

46 Ti, kdo přinášejí lidem útěchu, kdo pozvedají padlé, kdo dávají sílu slabým, museli být osvíceni 

světlem zkušenosti a stát se silnými v boji a zkouškách. Nesmí se nechat zastrašit žádným obrazem 

bolesti, nesmí se třást před žádným neštěstím bližního, nesmí ustoupit před žádnou bolestí, když k nim 

ruce bližních vztáhnou ruku v touze po milosrdenství. 

47 Mezi těmi, kteří se zatvrdili v neřesti a bolesti, pak uvidíte mnohé, kteří se v touze po obnově a 

oduševnění pozvednou ke světlu. Aby se k nim však tato inspirace dostala, musíte do jejich srdcí vložit 

skutečný důkaz bratrství, čin, který je paprskem světla, jenž osvítí temnotu těchto lidí. 

48 Pochopte tedy, že bolest, která vás provázela v mnoha podobách, byla dlátem, které vnitřně 

formovalo vaši duši pro splnění delikátního poslání. 

49 Pokyny, které jsem vám dal v této třetí éře, jsou novým testamentem, který je třeba spojit s těmi 

minulými, neboť tyto tři tvoří jedno zjevení. 

50 Mé světlo osvítí mysl těch, kterým je určeno spojit všechna má učení do jediné knihy. 

51 Moji duchovní služebníci povedou ruku mých vyvolených tak, aby v té knize nebyla žádná vada. 

52 Spory, které v tomto společenství věřících existovaly, jejich diskuse a neshody zmizí, když se 

ponoříte do studia této knihy a pochopíte pravdu mého díla. 

53 Dnes si ještě neuvědomujete, jaké důsledky pro vás bude mít vaše nejednota. Ale říkám vám, že 

zítra nad tím budete plakat. Kolikrát jsem vás žádal, abyste sjednotili své myšlenky, činy a duše, ale stejně 

často jste Mou Božskou radu neposlechli! 

54 Inspiroval jsem vás, abyste tvořili jeden lid, a dal jsem vám jméno "nový Izrael". Dal jsem vám 

různé úkoly a zadání, abyste na své cestě životem a ve svých zápasech měli vše potřebné, jako se to stalo 

Izraeli v první éře, když putoval pouští v touze po zaslíbené zemi. Zatím jste se však nesnažili pochopit mé 

příkazy a nechtěli jste dbát na příklad jednoty, který tento lid zanechal v písemné podobě ─ nesmazatelný 

příklad; neboť právě díky své harmonii a soudržnosti dokázali překonat nepřízeň osudu, která je na cestě 

potkala. 

55 Čeká na vás nová "zaslíbená země", ale vy jste od ní ještě daleko. Stále ještě putujete rozlehlou 

pouští, otroctví "faraóna" jste již zanechali za sebou a Zákon jste již přijali. Přesto jste se modlářství zcela 

nevzdali, a aniž byste si to uvědomovali, uctíváte zlaté tele. 

56 Nejprve musíte čelit zkouškám, protivenstvím a pronásledování, abyste se mohli probudit ze 

spánku. Teprve pak budeš vybaven k plnění Mých příkazů a budeš ochotně bdít nad dílem, které jsem ti 

zjevil, stejně jako Izraelité vytvořili Stánek a Archu úmluvy, aby uchovali Zákon, neboť zkoušky je 

probudily ke světlu. 

57 Nyní bude tvá duše tvým příbytkem a Duch tvou schránou smlouvy. Tam bude můj zákon 

osvětlovat cestu Hospodinova lidu. 
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58 V této době se neobjevil žádný muž, který by jako Mojžíš šel před tento lid a posiloval jeho víru 

zázraky. S trochou přípravy však budete moci pocítit duchovní přítomnost Eliáše, který vás na tomto 

putování povede, povzbudí a inspiruje. 

59 Zástupy, které Mi naslouchají, nyní roní slzy. Jen já znám příčinu jejich nářků, jen já znám všechny 

překážky a obtíže, na které na své cestě narážejí a které je zastavují. 

60 Stůjte pevně, zástupy, buďte mi věrní a uvidíte, že překážky padnou. Modlete se a pracujte se 

stále větší opravdovostí, upřímností a dokonalostí, abyste při plnění svého poslání nalezli útěchu a sílu 

potřebnou k tomu, abyste snášeli životní úskalí. Když budete žít tímto způsobem, uvidíte, že cesta je 

volná a překážky zmizely, až to budete nejméně čekat. 

61 Vy jste má pole, na nichž nyní vedle sebe roste pšenice a plevel. Hodina žence ještě nenastala, ale 

až přijde, budou skutky každého z vás souzeny. Pak vám zanechám dobré učedníky na zemi a vezmu si z 

tohoto světa ty, kteří nepřinesli ovoce jednoty a oduševnění. 

62 Dávejte pozor a dbejte na mé slovo. Nebuďte samolibí, protože jste obdrželi mé velmi velké 

pověření a poslání, a nemyslete si, že vás můj soud nikdy nemůže zasáhnout. 

Vzpomeňte si na Davida a Šalomouna, kteří, ačkoli byli v očích svého lidu velcí, usnuli ve své velikosti, 

porušili zákon a viděli, jak na ně dopadá má božská spravedlnost, neúprosná a moudrá, když věřili, že 

když je Otec tak miluje, nikdy je nebude trápit. 

63 Mysli, lide, na nové generace, mysli na své děti, jako to dělali patriarchové, kteří připravovali své 

národy na příchod Mesiáše. 

64 Modlete se za potomky, připravujte jim cestu s péčí a láskou. Pochopte, že mají ještě vyšší 

poslání, než je to vaše, a že bude dobré, když najdou cestu oduševnění, po které se vydají. 

65 V čem bude tato stopa spočívat? Ve vašem životě, ve vašich dílech. 

66 Každá duše má vůči svému Otci velký dluh. Má láska k vám a Má spravedlnost vám nabídly novou 

příležitost na zemi, abyste se přede Mnou ospravedlnili, duchovně se napravili a očistili, abyste mohli 

přejít do dalšího domova. 

67 Ó požehnaný třetí čas, ty jsi nositelem všeho, co svět potřebuje, aby se vymanil ze svého otroctví. 

Blaze těm, kdo používají tvé světlo, neboť naleznou spásu. 

68 Po celou dobu vaší duchovní cesty životem jsem vás vedl, zkoušel a připravoval na zjevení této 

doby. Nejsou to lidé, kdo zrodí nový izraelský národ: Budu to Já, kdo ji zformuje, očistí, pozvedne a pošle 

do světa, aby splnila své poslání. 

Jak tento lid roste a připravuje se, urovnám mu cesty, otevřu dveře a odstraním překážky, aby mohl 

postupovat. Totéž jsem učinil Izraeli, když jsem ho zachránil z Egypta a vedl ho přes moře a poušť. 

69 Tento lid zde má za úkol duchovně probudit lidstvo. Ale až se to splní a lidé si uvědomí, v jaké 

době žijí, vyvedeš z jejich srdcí touhu po světle a z jejich myslí ideál světla. 

Budeme svědky vzestupného vývoje, který otřese lidským životem v základech a promění svět. 

70 Svědomí bude vyslyšeno a posloucháno, volání Ducha bude pochopeno, duchovní potřeby budou 

brány v úvahu a respektovány a všude bude zářit horoucí touha poznat Boha, cítit ho, přiblížit se mu a 

šířit jeho pravdu. 

71 Tato proroctví se mezi lidmi naplní, až je duchovní hlad a žízeň přivedou na hranice jejich 

odolnosti, až s pokořenou pýchou vyznají své viny před svým Pánem, až sestoupí ze svých trůnů, 

soudcovských křesel a čestných míst, odkud se Mě snažili ignorovat, odkud Mě odsuzovali a zapírali, a 

budou litovat svých chyb, obrátí ke Mně své oči a budou se Mnou mluvit jako děti ─ k Otci, který na ně 

čekal po staletí. 

72 Jak hluboko klesl člověk ve svém materialismu, takže nakonec popřel Toho, který všechno stvořil! 

Jak se mohla lidská mysl zatemnit do takové míry? Jak by Mě mohla vaše věda popírat a znesvěcovat 

život a přírodu, jak to činí? 

73 V každém díle, které vaše věda objeví, jsem přítomen; v každém díle se zjevuje můj zákon a je 

slyšet můj hlas. Jak je možné, že tito lidé necítí, nevidí a neslyší? Je znakem pokroku a civilizace popírat 
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mou existenci, mou lásku a mou spravedlnost? Pak nejste o nic vyspělejší než primitivní lidé, kteří uměli v 

každé síle a zázraku přírody objevit dílo božské, vyšší, moudré, spravedlivé a mocné bytosti, jíž přisuzovali 

veškeré dobro ve všem, co existuje, a proto ji uctívali. 

74 Pomocí rostoucí inteligence se snažili pochopit, co vnímají jejich fyzické smysly. Jaké dokonalé 

uctívání by Mi mohli nabídnout? Jak by mohli chápat pravdu? Jejich údiv, jejich věrnost a jejich uctívání 

jsem však přijal jako první plody rozsáhlého pole, které Můj Duch musel po celé věky obdělávat. 

75 Kolik učení jsem od té doby až dodnes lidstvu dal a kolik zjevení jsem mu udělil! A přestože by 

toto lidstvo mělo již dosáhnout vrcholu porozumění a jeho náboženská praxe by měla být dokonalá, jeho 

sobecká, pyšná a nelidská věda se nafoukla, aby Mě popřela, a stávající náboženské kulty žijí ve spánku 

rutiny a tradice. 

76 Dal jsem vám dar svobody vůle a respektoval jsem tuto požehnanou svobodu, kterou jsem udělil 

svým dětem. Vložil jsem však do tvé bytosti také božské světlo svědomí, abys pod jeho vedením vedl své 

schopnosti správnými cestami. Říkám vám však, že v boji mezi duší a hmotou utrpěla duše porážku, 

bolestný pád, který ji stále více vzdaluje od zdroje pravdy. 

77 Její porážka však není konečná, je jen dočasná, neboť se z hlubin propasti vynoří, až už nebude 

moci snášet svůj hlad, žízeň, nahotu a temnotu. Neboť bolest bude její záchranou a ona, naslouchajíc 

hlasu svého svědomí, povstane silná a zářivá, ohnivá a inspirovaná a bude opět používat své dary, ale už 

ne s tou svobodou, že je může používat k dobrému nebo zlému, ale věnuje je pouze naplňování božských 

zákonů, což je nejlepší uctívání, jaké můžeš svému Otci, který tě tolik miluje, nabídnout. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 176 
1 Buďte silní proti pokušením světa a těla. Kdykoli vám nějaká zkouška způsobí bolest, vzpomeňte si 

na mé lekce z druhé éry a následujte mého příkladu. 

2 Ptáš se mě, jak je možné, že se Ježíše dotkla pokušení světa? Na to vám odpovídám, že to nebyla 

nízká pokušení, co trápilo srdce vašeho Mistra. 

3 Tělo, které měl na světě, bylo lidské a vnímající, byl to nástroj, který můj Duch použil, aby lidstvu 

přinesl mé učení. Věděl o zkoušce, která ho čeká, protože mu ji můj Duch zjevil, a tato hmotná stránka 

bytosti trpěla bolestí, která ji čekala. 

4 Chtěl jsem, aby vám to tělo dalo tyto známky lidskosti, abyste byli přesvědčeni, že moje bolest 

byla skutečná a moje oběť jako lidské bytosti byla pravdivá. 

5 Kdyby tomu tak nebylo, neměla by moje oběť v očích lidí žádnou cenu. Proto Ježíš třikrát vzýval 

sílu mého Ducha, která ho oživovala, aby v těžké zkoušce zvítězil: Poprvé na poušti, podruhé v olivové 

zahradě, potřetí na kříži. 

6 Bylo nutné, abych se stal člověkem a dal ti svou duši. 

a mou krev, aby se v tomto těle projevila bolest, kterou by mu lidé způsobili. Kdybych přišel v duchu, 

jakou oběť bych pro vás přinesl? Čeho bych se zřekl a jakou bolest bys mi způsobil? 

7 Božský duch je nesmrtelný, nezná fyzickou bolest. Tělo je však citlivé na bolest, má omezené 

schopnosti a je od přírody smrtelné. Proto jsem si vybral tento prostředek, abych se zjevil světu a nabídl 

mu svou skutečnou oběť, abych vám ukázal cestu ke spáse. 

8 Mějte na paměti toto Umučení, dokud jste hříšníci, a pamatujte na tuto Krev, abyste se očistili v 

pokání za svá provinění a snažili se Mě následovat v tomto příkladu bezmezné lásky, který jsem vám dal. 

9 Dokud jsi člověk, pamatuj na mě na kříži ─ odpustil jsem svým katům, žehnal jim a uzdravoval je, 

abys i ty na své těžké cestě životem žehnal těm, kdo ti ublížili, a konal všechno možné dobro těm, kdo ti 

způsobili zlo. Kdo takto jedná, je můj učedník a já mu po pravdě říkám, že jeho bolest bude vždy krátká, 

protože mu dám pocítit svou sílu ve chvílích jeho zkoušky. 

10 Jen velmi málo je těch, kteří se snaží poučovat své bratry a sestry podle Mistrova příkladu. V této 

komunitě, stejně jako ve většině náboženských komunit, se poučuje slovy, která nemají žádnou moc, 

protože jim chybí potvrzení skutky a příklady lásky. 

11 Nyní máš příležitost vyslechnout výklad Mého učení, který postupně obrousí tvé srdce, dokud 

nebude připraveno plnit poslání, které jsem svěřil tvému duchu. 

12 Nebojte se následovat Mé kroky, neboť od nikoho nebudu žádat, aby činil totéž v Mé oběti. 

Musím vám také říci, že toto tělo samo vyprázdnilo kalich, který mu podal Můj Duch ─ jiný člověk by ho 

nevypil. Mé tělo totiž přijalo život a posílilo se v ctnosti a čistotě Té, která nabídla své lůno, aby ho přijala: 

Mary. 

13 Meditujte, lidé, a využijte požehnaného ticha, do něhož vstupujete, když nasloucháte mému 

učení. Vpravdě vám říkám, že v těchto chvílích rozjímání a duchovnosti bude mé semeno klíčit ve vašich 

srdcích. 

14 V tento den dosáhnete jednoty a míru mezi svými srdci, abyste se přede Mnou ukázali jako jedna 

bytost, která si je vědoma události, jíž je svědkem, když slyší Mé Slovo prostřednictvím hlasatele. A já 

přijímám tvého ducha. Všechno, co mi čistě a prostě obětujete ve své modlitbě a ve svých úkonech 

uctívání, přijímám jako spravedlivý hold dětí jejich nebeskému Otci. 

15 Nejnaléhavějším požadavkem, který vznášíte, je, aby na tomto světě zavládl mír, aby se mezi lidi 

vrátil patriarchální život z jiných dob, ale já vám říkám, že tento mír se nevrátí, dokud vy, moji noví 

učedníci, nepoložíte základy nového světa, pro který vás připravuji. 

16 Když v každém bližním uvidíte bratra, když se vzdáte jejich rozdílného posuzování a budete v nich 

milovat Mne, uvidíte úsvit nové doby. Život pak bude pro člověka veselý a já budu uznáván a milován 

jako Otec. 
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17 Mé slovo v této době je stejné jako to, které jsem vám dal v Ježíši. Je to tentýž křišťálově čistý 

proud, který osvěžil vaše duše, když jste Mě následovali krajinou Palestiny. Jeho podstata je vám známa, 

nikdy nebudete moci zaměnit jeho "chuť", protože jeho božská pečeť zůstala vtisknuta do vašeho ducha. 

A nyní, když jsem sestoupil, abych se skrze tyto muže a ženy dal poznat, a když slyšíte slovo, které vychází 

z jejich úst, uvědomujete si, že může pocházet jedině ode Mne, a ptáte se Mne, proč jsem si nezvolil jinou 

formu, abych lidstvu přinesl Své poselství této doby. 

18 Říkáte mi, že mezi vámi nejsou lidé bezúhonní, kteří by mi mohli sloužit. Neexistuje žádný Mojžíš, 

ani proroci první éry, ani Petr, ani Jan. Vpravdě vám však říkám, že jsem ve všech dobách posílal ctnostné 

duchy a mezi nimi jsou ti, kdo Mi sloužili v pokoře. Milujte je a podporujte, neboť jejich úkol je velmi 

důležitý. Uchovával jsem jejich mysl a srdce jako čistý zdroj a bolest byla často nejlepším prostředkem k 

jejich očištění. Jejich životy jsou podobné životům mých vyslanců z jiných dob. Žehnám jim. Blahoslavení 

jsou ti, kdo Mě takto následovali a pocítili plný význam služby, kterou jsem jim dal. 

19 Zvu vás, abyste vstoupili do Mého království, milovaný lide. Stejně tak volám všechny národy 

země bez rozdílu, ale vím, že ne všichni mě vyslyší. Lidstvo zhaslo svou lampu a kráčí v temnotě. Ale tam, 

kde je vnímán jen zmatek, se objeví jeden z Mých osvícených, který bude ve svém okolí šířit světlo ─ 

duchovní strážce, který bdí a čeká na Mé znamení, aby zazněl budíček, který probudí a vyburcuje jeho 

bližní. 

Dovolte, aby se láska těchto vyslanců stala úrodným semenem ve vašich srdcích. Neposuzujte je 

špatně, když se vám ukazují v hmotné chudobě, naslouchejte jim, neboť pracují v mém jménu, aby vám 

předali sílu, kterou ještě neznáte. Naučí vás dokonalé modlitbě, osvobodí vás od pout materialismu, k 

nimž jste připoutáni, abyste získali duchovní svobodu a mohli se povznést ke Mně. 

20 Vy, kteří Mě posloucháte, dychtivě očekáváte naplnění všech Mých slov. Chceš vidět lidstvo 

proměněné v Mé učedníky, požádej Mě, abych byl mezi těmi, které posílám do jiných zemí s obtížným 

posláním. Vpravdě vám však říkám, že se musíte předem připravit, protože bitva, která vás čeká, je veliká. 

Ale ne všichni vyslanci, o nichž k vám mluvím, jsou mezi vámi a ne všichni slyšeli Mé slovo 

prostřednictvím hlasatelů. Mnozí, mnozí z nich budou mluvit intuitivně, protože jsem je duchovně 

připravil. Rozdělil jsem je moudře, aby mé světlo zasáhlo všechny vaše bratry a sestry. 

21 Jak se můžete domnívat, že když jsem sestoupil k vám, mohl jsem zanedbávat ostatní národy, 

když jste všichni Mými dětmi? Myslíte si, že je mi někdo vzdálený nebo mimo Mne, ačkoli Můj Duch je 

univerzální a zahrnuje všechny stvořené věci? Všechno žije a živí se Mnou. Proto můj univerzální paprsek 

sestoupil na celou zeměkouli a duch přijal můj vliv v tomto světě i v jiných světech, neboť jsem přišel 

zachránit všechny své děti. 

22 Nechci, abyste promarnili tento čas, abyste prošli světem, aniž byste zanechali stopu na své 

životní cestě, ale abyste byli opravdovými pěstiteli semene, které vám svěřuji a o které budete usilovat, 

až opustíte tento svět, dokud nepřinesete své semeno, aby rozkvetlo v duších vašich bratří a sester. 

23 Nechci tě zavazovat ke svým příkazům, pouze tě k tomu inspiruji, neboť nepřijmu jiné plnění než 

to, které se zrodilo z tvé vědomé a připravené duše. Buďte svobodní v mezích Mých zákonů, ale zvykejte 

si na poslušnost. Naplňujte oba zákony, které řídí člověka a které jsou v podstatě jedno, neboť oba 

pocházejí ode Mne. 

24 Modlete se za všechny bytosti, toužte po harmonii a porozumění všech vůči Mně, ať vaše 

modlitba zazní jako píseň, jako jásavý chvalozpěv, který povznáší duše a ukazuje jim cestu, po níž dojdou 

k cíli svého osudu. 

25 Moje učení umožňuje člověku rozvíjet se ve všech aspektech jeho bytí: zcitlivuje a zušlechťuje 

srdce, probouzí a prohlubuje mysl a zdokonaluje a povznáší duši. 

26 Udělejte si z mého učení důkladné studium, které vám umožní pochopit správný způsob 

praktikování mého učení, aby váš vývoj byl harmonický; abyste nerozvíjeli pouze intelekt, aniž byste se 

snažili o ideály duše, které máte podněcovat. 

27 Všechny schopnosti tvé bytosti mohou v mém slově najít světelnou cestu, po níž mohou růst a 

zdokonalovat se do nekonečna. 
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28 Dal jsem vám dostatek času, abyste mé učení vstřebali a pochopili. Mezitím mnozí z vás, kteří jste 

přišli jako děti, jste nyní dospívající, stejně jako jiní, kteří přišli jako dospívající, jsou nyní dospělí. Někteří z 

nich cestou vyrostli a nyní patří mezi mé "pracovníky", jiní vydechli naposledy a nyní mají své místo mezi 

mými vyvolenými. 

29 Dopřál jsem tomuto lidu dostatek času, aby se v něm zrodila pevná a opravdová víra a aby ve 

svém duchu dosáhl hlubokého poznání mého Díla. Mé Slovo vás připravuje na dobu, kdy už nebudete 

slyšet tento hlas a budete se muset soustředit na nejhlubší část svého srdce, abyste cítili Mou přítomnost 

a přijímali Mou inspiraci. 

30 Mé učení je zapsáno ve vašem svědomí, tam je schránka, která nejlépe uchovává můj Zákon, 

takže až uplyne čas a vzdálí se hodiny duchovního občerstvení, které jste strávili se svým Mistrem, ─ 

podstata mého Slova bude ve vaší duši vibrovat plným životem, prodchnuta láskou a moudrostí. 

31 Ve všech mých lekcích zjistíte, že vám neustále říkám, abyste dosáhli duchovnosti, protože právě 

ta by vás měla na zemi odlišovat. Bez oduševnění nevydáte svým bližním svědectví, které byste měli 

vydat. 

32 Nebojte se dne, kdy mezi vámi dokončím své slovo. Mé dílo nezanikne a tvá duše si nezoufá. V 

duchovním údolí držím připravené bytosti, které se vtělí na zem, aby se staly průvodci a proroky 

společenství ─ bytosti světla, které vás naučí udělat krok vpřed po cestě vyznačené Mým Slovem. 

33 Dnes vám chci říci, že stejně jako jste zde závislí na bytostech světla přicházejících z duchovního 

světa, aby vám pomáhaly na vaší cestě, existují také duchovní domovy, které jsou závislé na tom, zda k 

nim někteří z vás přijdou s poselstvím mých pokynů. 

Nevíte, kdo z těch, kdo Mě v těchto chvílích slyší, musí brzy odejít, aby splnil duchovní poslání. To je 

důvod, proč se mnohá srdce již dlouho potřebují očistit a proč s každým dalším dnem pociťují, že jejich 

duše je stále více osvícena světlem mého učení. 

34 Chci, abyste se spojili s duchovními hostiteli, abyste svou láskou ke všem svým bratrům a sestrám 

usilovali o spásu všech bytostí, které kráčejí stranou od cesty života a pravdy. 

35 Uchovávejte toto slovo ve své duši, které vám může posloužit v hodině smrti, až opustíte tuto 

existenci, jako příprava na duchovní osvobození. 

36 Pochopte, jak krásný čas zjevení to byl, milovaní lidé ─ čas světla, který pozvedá duše! 

Blahoslavení, kdo se připravují, neboť se vám dostane mého světla v hojnosti. 

37 Pamatujte však, že je to sotva začátek éry, že vám nebylo zjeveno vše, co tato doba pro lidi 

chystá, a že jste nepochopili vše, co jste obdrželi. 

38 Uplynou dny, roky a staletí, během nichž bude toto lidstvo svědkem nádherných poselství světla a 

duchovních zjevení, která jeho duch nikdy nepoznal. 

39 Tyto časy již přicházejí, a proto musíte připravit cestu těm, kteří vás nahradí. Musíte požehnat 

cestu svými dobrými skutky. Pak zahájíte stavbu pravého chrámu, v níž budou ostatní pokračovat z vlastní 

vůle, a později přijdou další, aby ji dokončili. 

40 Viděl jsem, jak bojuješ se svým tělem, abys zkrotil jeho vzpurnost. Museli jste svádět velké boje se 

svým srdcem, abyste si od něj vynutili poslušnost a podřízenost. Jeho povaha se vzpouzí proti diktátu 

svědomí, ale pokud vytrváte v modlitbě a budete pozorní, uděláte z něj nejlepšího spolupracovníka při 

duchovním naplnění. Tento boj je součástí vašeho vykoupení v tomto čase. 

41 Všechny vaše vlastnosti jsou ve vás od okamžiku, kdy jste byli stvořeni. Inteligence, citlivost a 

rozum osvítily vaši duši, abyste mohli bojovat v poslední bitvě. Až zvítězíte nad zlem a vaše duše bude 

pilotem, který řídí tělo, budete moci vyjít vstříc svým bližním a dát jim zářný příklad, jak dosáhnout vývoje 

duše. Aniž byste se chlubili silou duše a sebeovládáním, ukážete své skutky a ty prozradí poslušnost a 

pozornost vůči mému Zákonu. 

42 Až přestanete slyšet Mé Slovo prostřednictvím hlasatelů a vaše duše pocítí touhu následovat to, 

čemu jsem vás v této době učil, ať každý z Mých učedníků považuje skupinu, která mu byla přidělena, za 

svou vlastní rodinu a ať ji poučuje a vede. 
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Vždy využívejte milosrdenství, napravujte s láskou a moudrostí, vytvářejte hmatatelnou atmosféru 

pokoje, jakou jste dnes vytvořili, a pak bude můj Duch hmatatelně přítomen, aby všechny inspiroval a 

žehnal. 

43 Nikoho se neptejte, odkud přichází, ani proč mě hledá. Eliáš je povede a jeho hodina přijde. Již 

nyní připravuji ty, kdo přijdou, a vítám ty, kdo věří v toto Slovo, které jsem vám dal skrze lidskou 

schopnost chápání. 

44 Učím vás, abyste byli "vůní" země, abyste osladili životy lidí dobrou zprávou, že se k nim Mistr 

vrátil v tomto čase smutku a zanechal jim své Slovo jako odkaz, aby se jím všichni živili a žili navěky. 

45 Neobviňuji vás z úplné přeměny tohoto lidstva. Přinášejte mé Slovo do srdcí s přesvědčením a 

ono bude dělat zázraky mezi vašimi bližními. Jakou útěchu získají ve dnech navštívení, budou-li umět 

naslouchat mému učení a vykládat je! A vy, jak budete toužit po těch hodinách, které jste strávili se 

Mnou a v nichž jste vstřebávali onu božskou podstatu a cítili se jako malé děti, které od svého Otce 

přijímají všechnu jeho něhu a lásku. 

46 Dnešní lidstvo je úrodným polem pro práci. Pole jsou velmi rozlehlá a dělníků je málo. Jak Mi 

představíte toto pokolení obrácené k Mému učení, když nebudete pracovat? Máte jen omezený čas a je 

třeba toho hodně udělat. Hodina je příhodná. Obnovte "chrámy", které byly v srdcích zbořeny! 

Pomáhejte obnovovat domovy, hlásejte duchovnost svým způsobem myšlenkami, slovy i skutky! 

47 Bděte, aby se k lidem vrátila ctnost a děti byly pevným poutem mezi otcem a matkou a mládež 

pevným základem nových generací, manželé obrazem Boha a Jeho stvoření a všichni, spojeni s anděly 

strážnými, kteří vám pomáhají, tvořili dokonalý soulad se Mnou. 

48 Tvé prosby ke Mně docházejí, světlo, které jsem vrhl, osvěcuje tvou bytost. Všechny vaše práce 

jsou přítomny a vy můžete posoudit své zásluhy. Bolesti, které nyní prožíváte, pominou a na celém světě 

zavládne mír. 

49 Modlete se za národy, které spolu bojují ve válce. Podělte se o svůj chléb a oblečení s těmi, kteří 

to potřebují. Otevřete sýpky a nakrmte je. Projevte své bratrství v této hodině tísně světa. Provádějte 

aktivní lásku k nemocným, připravujte duše, které musí odejít na onen svět, povzbuzujte víru trpících, 

přinášejte pokoj všem svým bližním. Požádej a já udělám mezi lidmi zázraky. 

50 Váš svět je plný otroků. To je důvod, proč v každém člověku žije hluboká touha po svobodě. 

Nesmíte z toho však vinit zákony ducha ani lidské zákony, ale sami sebe. Pravý zákon, ať už božský, nebo 

lidský, totiž musí vést, poučovat a chránit, ale nikdy ne spoutávat. 

51 Pochopte, že nejste svobodní v duchu, protože jste se vzdálili božské podstatě, zákonu lásky k 

vašemu Otci nade všechny stvořené věci a vzájemné lásky jako bratři a sestry ve Stvořiteli, a stali jste se 

otroky náboženského fanatismu, modlářství a pověr. 

52 Nejste svobodní ani v rámci lidských zákonů, protože ty, které by měly nastolit spravedlnost mezi 

lidmi, jsou ovlivněny sobectvím národů, nespravedlností a lží. 

53 Vládci a ti, kdo mají za úkol vést duše, jsou také dětmi mého božství. Zákony, které jedni i druzí 

uplatňují, musí být lidské. A přece, jak daleko od sebe chodí a žijí. 

54 Kdy lidstvo dospěje k tomu, že "dá Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo"? 

55 Zatímco někteří se spokojí pouze s životem podle norem tohoto světa a nedbají na žádný Boží 

zákon, jiní se snaží o povznesení duše po cestách, které jim předepisují různá náboženská společenství, 

ačkoli se proti nim v srdci bouří a vyhýbají se podřízení se zákonům země. 

56 Vpravdě vám říkám, že ani jedni, ani druzí neplní své povinnosti. 

57 Pohleďte na královskou hvězdu, která denně vychází na východě, 

jak svítí a hřeje všechny stejně, aniž by některého tvora zvýhodňovala? 

58 Taková je Otcova láska ke všem jeho dětem a taková by měla být i vaše láska a vaše spravedlnost, 

aby se mé zákony takto vztahovaly na lidi. 

59 Nepoznáváte dokonalou harmonii, která existuje mezi Božstvím a vším, co bylo stvořeno vaším 

srdcem? Proč by tedy nemohla existovat dokonalá harmonie i mezi lidmi, kteří jsou Božími dětmi? 



U 176 

18 

60 Šťastný je ten, kdo slyší toto volání a rozpozná čas světla, v němž žije, neboť bude moci 

postupovat po cestě vzestupného vývoje duše. 

61 Nyní jste v posledních letech, kdy budete naslouchat mému slovu, které bylo jako jiskra mé 

moudrosti ve vašem životě. 

62 Toto poučení zůstane zapsáno v knihách a spolu s učedníky, kteří se skutečně připravují a nosí ve 

svých srdcích nezlomnou víru, bude živým svědectvím, které zanechám ─ až přijde hodina Mého odchodu 

─ těm, kteří Mě v této třetí éře neslyšeli. 

63 Blaze těm, kdo zůstávají věrní navzdory zkouškám, neboť dosáhnou moudrosti a pokoje. 

64 Aby každý mohl splnit úkol, který dostal, musíte se sjednotit v jedné vůli, odhodit setrvačnost 

svého těla pro duchovní poučení, nesměřovat svůj zájem už jen k tomu, co se týká vašeho hmotného 

života, a myslet také na svou duši. 

65 Já jsem věčný život; chceš-li ho dosáhnout, stačí, když splníš můj zákon. 

66 Oddanost, kterou máte v mé "překážce", když nasloucháte mým slovům, byste měli zachovávat i 

poté a ve vašem životě by měl být řád, úcta, kázeň, pokora. 

67 Osvěcuji tvou duši, tvou mysl a tvé srdce, přivádím tvůj život na správnou cestu. 

68 Chci, aby se mé učení zakořenilo ve vašich srdcích, abyste na něj nezapomněli, protože nevíte, jak 

moc vám bude chybět v dobách boje, ani nevíte, jak dlouho budete muset zůstat na této zemi. Proto 

konejte dobro na základě mého učení, abyste, až vás Otec povolá, nebyli překvapeni, ale abyste pracovali 

jako dobří pracovníci. 

69 Vpravdě vám říkám, že toto učení obnoví morálku tohoto světa, neboť bude krokem k 

oduševnění, neboť probudí srdce k bratrství. 

70 V současné době jsem stále nepochopený, neboť zatímco prostí lidé mi ve své nevědomosti 

nabízejí fanatické kulty, ti, kdo jsou považováni za vzdělané nebo mocné, říkají, že si vystačí sami. 

71 Jak málo lidí Mě následuje! 

72 Milovaný lide, ať vás mé slovo nadále vybavuje. 

73 Dávám pokoj tvému srdci, mír tvému domovu a svobodu tvému duchu ve chvílích, kdy se tělo 

poddává spánku. 

74 Zachovejte si tuto milost a přijměte mé požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 177 
1 Lidstvo, vy, které v této chvíli reprezentuje toto shromáždění, které kajícně a bázlivě klečí před 

přítomností svého Pána: Čím můžete splatit svůj dluh lásky a být svému Otci opravdu milí? 

2 Řeknu vám, jak to udělat: bojujte za svůj mír a povznesení duše. Tímto způsobem ze sebe smyjete 

vinu a pozvednete svou duši. 

3 Dávám ti určitý čas, abys uspokojil touhu své duše. Nový věk vyvstává před vašima očima jako 

zářivý den plný příslibů a zjevení. Svým světlem vám chce říct: Bojujte! A v tomto slově je obsažen Otcův 

příkaz. Bojujte za mír, za obnovu, za vítězství spiritualizace. 

4 Vtiskuji tato slova do tvého svědomí, aby ti je opakovalo na každém kroku. 

5 Uvědom si, že má láska je město, které musíš obsadit. Čeká vás mnoho překážek a nepřátel, které 

musíte porazit. Dají vám zabrat, aby vás zastavili, ale ve vašich rukou se třpytí neviditelný meč, pokud 

víte, jak s ním zacházet. Je to meč lásky. 

Bojujte, vítězte s ním a nepochybujte, protože nakonec uvidíte město padnout, protože vaše láska 

zvítězila nad Otcem. 

6 Chtěl jsem ve vašem středu vytvořit bratrskou a pohostinnou rodinu, aby "karavany" bezdomovců 

toužících po pokoji a milosrdenství vstupovaly do vašich domovů a sdílely lásku, kterou jsem do vás vložil. 

Ale tvá příprava byla pomalá, otálel jsi a karavany bezdomovců se zastavily v poušti, když viděly, že 

hvězda, která vedla jejich kroky, se zastavila na své cestě. Proto nechci, aby vás lidé našli "spící" nebo 

hřešící, když jste vzhůru, protože pak nebudete moci být svědky Mého návratu, ale zradíte svého Mistra. 

7 Dávám vám čas, abyste činili pokání ze svých přestupků a obnovili své životy. Ať otec rodiny, který 

porušil své povinnosti tím, že opustil své vlastní, vyjde a obnoví domov. 

8 Ať ti, kdo se připojili k těm, kdo upadli do neřesti, povstanou a přemáhají slabosti těla, používajíce 

vůli a sílu svého ducha, dokud nebudou uzdraveni. Ať se všichni, kdo jsou služebníky tohoto díla, sjednotí 

v duchu, milují se navzájem a stojí při sobě. Pak hvězda, která se zastavila na své dráze a přivedla tak 

"velké karavany na poušti" k zastavení, bude pokračovat ve své dráze a ukáže těmto zástupům lidí cestu, 

která vede do země pokoje. 

9 Až lidé, kteří sem přišli na útěku před válkou, smrtí a zkázou, nesouce si v srdci obrazy nenávisti a 

zločinu, vstoupí do kruhu společenství, kde v každém domě vyrůstá svatyně pravé lásky, kde v každém 

manželství září světlo mého Zákona, kde rodiče milují děti, a děti milují a ctí rodiče, kde jsou malé děti 

vedeny s něhou a moudrostí a kde jsou starší lidé respektováni ─ nemyslíš, že tváří v tvář takovým 

projevům úcty k mému Zákonu uznají, že se v tomto společenství stal zázrak, který lze přičíst pouze 

Otcově milosti? 

10 Ó lidé, až do dneška jste byli tvrdí a nevděční! Nepožadoval jsem od vás žádné oběti, ani jsem po 

vás nežádal nemožné. Pokud se vám někdy zdá, že je pro vás těžké následovat mé učení, je to kvůli 

nedostatku vaší lásky. Pro toho, kdo miluje, neexistují překážky, propasti ani nemožnosti, protože láska je 

božská síla, která všechno oživuje, která vším hýbe. 

11 Pojďte na má pole, zástupy lidí. Pole čeká, aby přijalo semeno vaší lásky a později odměnilo vaše 

úsilí sladkým ovocem, které vzejde z jeho lůna. 

12 Pevně se spojte pouty bratrství, neboť na můj lid číhá pokušení, blíží se válka v touze po bráně, 

kde spí strážce, aby mor, hlad a nemoci pronikly do lůna tohoto národa s novými a neznámými 

vlastnostmi. 

13 Dal jsem vám pozemskou vědu, abyste bojovali proti těmto neštěstím a odstranili tato utrpení. Já 

jsem vás však naučil vyšší vědě, před níž se sklánějí všichni nepřátelé světla, všichni ničitelé zdraví a míru. 

Tato věda je silou lásky, která se posiluje v modlitbě. 

14 Zamyslete se nad těmito slovy, ó lidé, a pak poslouchejte, co vám radí vaše svědomí. 

15 Můj Duch vám posílá svůj pokoj, který ne vždy umíte zachovat. Kdy se naučíš nosit Mě v sobě, 

aniž by Mě tvé činy nebo myšlenky odpuzovaly? 
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16 Ať nikoho nemate, když mu říkám, že chci, abys Mě nosil v nejhlubším nitru svého srdce, neboť 

chci, aby v tobě přebývalo Mé Světlo a Můj Pokoj. 

17 Je to Můj hlas soudu, který dnes odmítá vaše nedostatečné plnění povinností, váš nedostatek 

lásky k tomuto Dílu, které jsem vám svěřil a které je vaším osudem. Je to božský hlas, který k tobě nyní 

proniká skrze svědomí a rozechvívá tvé srdce, když se tě ptá: Co jsi udělal se vším, co jsem ti v tomto 

třetím čase zjevil a čemu jsem tě naučil? 

18 Chvílemi jste si vědomi odpovědnosti, která byla svěřena vašemu duchu. Pochopení je však jen 

jako paprsek světla, který vás krátce pronikne, a pak se opět propadnete do slabosti, protože se stále 

považujete za nezralé, nemocné a potřebné, zatímco ve skutečnosti máte na dosah poklad božských 

darů. 

19 Najdeš-li v mém slově výtku, je zrozena z lásky. Neměli byste Mě nazývat nespravedlivým, protože 

kdybych takový skutečně byl a kdybyste se ve Mně setkali s "hněvem", jak máte ve zvyku říkat, Moje 

spravedlnost by vás už dávno zahubila. Já však neničím svá díla, ale stavím vás na cestu vývoje, abyste na 

ní dosáhli své dokonalosti. 

20 Říkám vám, že pravdivé pojetí Boha na zemi ještě neznáte, ačkoli jsem poslal Ježíše, abyste mě 

skrze něj poznali. Rozumíme: Kdybych věděl, že člověk nedosáhne spasení, nepřicházel bych k němu s 

láskou, s jakou jsem ho vždy vyhledával. Má přítomnost mezi vámi je přesvědčivým důkazem, že ke mně 

přijdete, neboť Otec dobře zná budoucnost a osud všech svých dětí. 

21 Způsobím, aby Slovo, které jsem vám dal v tomto čase, bylo jasně zapsáno, aby lidstvo v této 

knize našlo vysvětlení mnoha učení, kterým nerozumělo, a správný výklad Mého učení. Pak z tohoto 

poznání bude pramenit opravdový strach, ne strach z božího trestu, ale smutek z toho, že se poskvrníme 

hříchem, že urazíme Stvořitele, že se v posmrtném životě vrátíme k Otci s poskvrněnou duší, aniž bychom 

udělali další krok vpřed na cestě oduševnění a pravého poznání. 

22 Čím budeš moci splatit dluh lásky, který máš vůči svému Otci? Čím budete moci zaplatit tomu, 

kdo vám neustále odpouští urážky a nevděk? Řeknu vám: konáním skutků hodných mého Božství, 

službou a vzájemnou láskou. 

23 Před vámi je nový rok a v tom právě končícím nepožaduji popis přírody ani jejích živlů: Dávám se 

ti pocítit ve tvém svědomí a ptám se tě, co jsi udělal pro své poslání a jak jsi využil čas a dary, které jsem ti 

svěřil. 

24 Končící rok mi vyprávěl o vašich bojích, slzách, úsilí, dřině, ale také o smutku, krvi, troskách a 

nenávisti. Tato bolestná bilance přinesla nyní uplynulý rok před mou přítomností. 

25 Nový rok vám dopřávám a před vaším zrakem se objevuje na obzoru jako pruh světla, který 

zažehne vaši naději do budoucna. Toto světlo je hlas, který vám bude denně říkat: Bojujte! 

26 Ano, lidé, bojujte za mír, bojujte za obnovu, bojujte za spravedlnost! 

27 Čtyři roky ti mé slovo dá jen na to, aby ses s tímto "dnem" rozloučil. Víte, jak tento drahocenný 

čas využít. Moje práce neskončí v roce 1950, protože patří věčnosti, a ani váš úkol v té době neskončí. 

Spíše váš boj skutečně začne až tehdy, protože v době mého vyhlášení jste se na něj teprve připravovali. 

28 Pochopte, jak spojit duchovní a pozemský úkol v jeden zákon, abyste mohli Otci nabídnout dobré 

naplnění. 

29 Učím vás nejen dávat mi, co mi náleží, ale také dávat císaři, co je císařovo. 

30 Svět se o vás brzy dozví a skrze vás se lidé dozvědí o mém příchodu, o mých zázracích a mém 

učení. Lidé budou tato shromaždiště zkoumat a posuzovat vaše životy. Budou mezi nimi mocní lidé, 

duchovní sekt a církví, vědci a ti, kdo zkoumají posmrtný život. Přeji si, abyste v lůně vašich shromáždění 

a v lůně vašich domovů, ne-li dokonalosti, projevovali stejnou harmonii, mravnost, úctu, vzájemnou lásku 

a duchovnost. 

31 Co by si mysleli ti, kdo přišli v touze po pravdě, kdyby mezi vámi objevili fanatismus ve vašich 

duchovních pobožnostech a ve vašem soukromém životě našli rozdělené manžele nebo opuštěné děti, 

protože jejich rodiče nevěděli, jak plnit své povinnosti? 
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32 Podívejte se na ptáky, kteří si staví hnízda ve větvích stromů, a vezměte si z nich příklad, pokud 

potřebujete. Neptejte se mě, jak se mají milovat ti, kdo jsou spojeni v manželství, a jak mají milovat své 

děti. Vzhlédněte k těmto hnízdům a objevíte v nich lekci věrnosti a něhy. Kéž by se tak milovali všichni 

muži! 

33 Bděte a bojujte, abyste na konci roku 1950 mohli Otci přinést ovoce, které ho bude hodno. Neboť 

pokud nebudete vybaveni, bude v okamžiku mého odchodu v zástupech velká bolest. 

34 Jestliže se nepřipravíte na to, že budete snášet nepřítomnost mého Slova, jak bolestné pak pro 

vás bude mé rozloučení a také to, co vám říká můj Duchovní svět. 

35 V tento den, kdy vás Můj Duch naplnil pokojem a požehnáním, co víc byste ode Mne mohli chtít? 

36 Nyní jsem to já, kdo vás žádá, kdo klepe na dveře vašich srdcí a žádá vás, abyste se navzájem 

milovali. 

37 Upřímně se modlete za mír národů, hluboce prociťujte bolest lidstva. 

38 Vpravdě vám říkám, že váš národ obklopují pohromy a smrt. Nemáte žádné vědecké prostředky, 

jak zastavit invazi pohrom a strádání. Využívejte však modlitbu a objevíte v ní zbraně a síly, které vám 

pomohou v boji proti těmto katastrofálním nebezpečím. Modlete se a spojte svou modlitbu s dobrými 

skutky, pak budete mít skutečné zásluhy před svým Pánem, který je všemohoucí a který vám pro vaši 

pokoru udělí zázraky schopné ohromit svět. 

39 Když se přírodní síly rozpoutají a dávají znamení soudu, modlete se, zachovejte klid a plačte ne 

kvůli sobě, ale kvůli druhým. Osuš slzy toho, kdo tě prosí, vyslyš jeho nářek a dej mu hojivý balzám. 

40 Milované lidstvo, nemyslete si, že jsem se v této době vrátil, abych od vás požadoval Svou Krev 

prolitou ve Druhé éře ─ ne, tato životní esence zůstává zakotvena ve vašich duších. Tato krev promluví v 

každém z vás, až přijde ten správný čas. Do té doby mnozí čekají na návrat Božího Syna, aby si od něj opět 

vyžádali jeho krev. V každém srdci svých dětí právě prožívám svou Božskou vášeň. 

41 Rodím se v člověku v jeho nevinnosti, když se probouzí k víře. Trpím v něm, když se rozpoutají 

jeho vášně a bičují ho. Nesu těžký kříž jeho hříchů, nevděku a pýchy. Umírám v jeho srdci, když mě zapře 

a prohlásí, že nemá jiného Pána ani jiného Krále než svět. Tam, v nejhlubším a nejskrytějším místě jeho 

bytosti, nacházím svůj hrob. 

42 Někdy to srdce slyší jako vzdálenou ozvěnu hlas Mistra, kterého by rádo zabilo, aby mu nekladl 

překážky. Je to hlas jeho svědomí, kterému se daří překonávat hradbu materialismu, jež obklopuje jeho 

srdce, až se nakonec ozve. 

43 Jako jsem v každém srdci lidstva našel kříž a hrob, tak vám říkám, že i ve všech bude třetí den, kdy 

vstanu plný světla a slávy. 

44 Dnes jsou pole s osivem neúrodná. Někdy chcete dát svému životu hodnotu tím, že budete 

rozsévat dobro v jakékoli podobě. Ale pak se toho vzdáte a litujete svého podniku, protože místo orné 

půdy, která by vám umožnila zasít, jste narazili jen na kamení, a to proto, že jste nepochopili, že před 

zasetím musíte znát pole, na kterém to hodláte udělat. Projděte je, připravte je, vyčistěte je a zúrodněte 

je. To, děti moje, ještě neumíte. Proto vaše dobré úmysly, nápady a inspirace často selhávají. 

Nezoufejte proto ve svém boji, naopak, můžete probudit své bližní tím, že jim otevřete oči pro pravdu 

a světlo této doby, aby si lidé uvědomili, že každá bolest, kterou jsou lidé nuceni pít jako pohár utrpení, je 

srpem vytvářejícím spravedlnost, který vyrývá plevel u kořene. Je to moudrá a neúprosná spravedlnost, 

která oře a připravuje pole. 

Poté totiž probudí lidi, národy a země a nebude již nutné bolestí smývat všechna provinění, neboť 

místo ní zůstane pokání, rozjímání a obnova těch, kdo chtějí dosáhnout stejného cíle, jímž je očista. 

Až toho dosáhnete, přijde čas, kdy toto slovo zazní po celém světě jako píseň lásky a návratu k míru. 

45 Dnes vás vidím nechápající vše, co na vás přichází, protože mezi lidmi panuje naprostá 

nevědomost a zmatek. 

46 Většina lidí se označuje za křesťany, ale většinou svým životem a skutky dokazují opak. 
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47 Když udělají něco dobrého, dávají to najevo a chlubí se tím, a když udělají chybu, litují jí a žádají 

Mě o odpuštění, dělají to tak, že dokazují, že ani nevědí, v čem spočívá Mé odpuštění. 

48 Nyní můžete světu říci, ó lidé, že slyšíte toto slovo, že mé světlo opět přišlo k lidstvu, zvláště když 

jim také můžete oznámit, že se lidstvo brzy zbaví své letargie. 

49 Už ti nedám lidskou krev, abych tě zachránil před hříchem. Jestliže vám Má Božská Krev, prolitá v 

oné Druhé éře, hovořila o Božské a nekonečné lásce, o vznešeném odpuštění a věčném životě, pak 

pochopíte, že tato Krev se ani na okamžik nepřestala vylévat na vás, na vaši bytost, aby vám svou stopou 

ukázala cestu k vzestupu. 

50 Nikdo by mě neměl očekávat ani hledat jako člověka. Kdybych vám totiž chtěl toto přání splnit, 

nebyl by takový projev včasný, a vy musíte pochopit, že Mistr nikdy neudělá nic, co by nebylo dokonalé, 

protože Jeho učení je vždy dokonalé, protože učí to, co je dokonalé. 

51 Až skončí tato forma hlásání, kterou jsem vám nyní použil, nebudou žádné prosby a úpěnlivé 

žádosti, které by Mě přiměly nesplnit to, co jsem vám oznámil. Toto hlásání navždy skončí, protože jeho 

čas vyprší a jeho úkol bude splněn. 

52 Brzy to bude 2000 let, co jsem byl mezi vámi jako člověk, a krev, kterou jsem vám odkázal jako 

důkaz své lásky, je stále čerstvým dědictvím. 

53 Nicméně svět si žádá Mou Krev ještě jednou a Já mu ji dám, ale ne tu, která oživuje tělo, ale tu, 

která dává věčný život duši. Svým světlem pošlu lidem život a zdraví. Bude jako slunce, které svým teplem 

zasáhne mrazivá srdce tohoto lidstva. 

54 Nad vším se rozprostře moje milosrdenství, jako by to bylo 

by byla křídla skřivana, která zakrývají jeho mláďata. Má láska bude jemnější a krásnější než modrá 

obloha, kterou tvé oči tolik obdivují. Pocítíš můj dech života jako nebeský vánek, který může vnímat jen 

tvá duše. Jsem čas, život a také věčnost. Jsem jaro a léto, podzim a zima vašeho života a každá z těchto 

fází života je hmatatelným a živým učením, které Božský Mistr dává svým dětem. 

55 Dovolte božské ranní rose, aby pronikla do vaší duše a ta zažila věčné jaro. Ať se srdce unaví pod 

žhavým sluncem životního boje, ale ať květy ctnosti, víry a lásky zůstanou svěží v hloubi tvé bytosti. 

56 Proč jsi smutný? Nevíte. Vím velmi dobře, že vás tíží smutek, protože jste dovolili, aby vaše duše 

onemocněla současně s vašimi těly. Když tě bičuje bouře vášní nebo zkoušek nebo tě zmrazí "sněhy 

zimy", ztrácíš veškerou naději a touhu žít. 

57 Můj duch je také smutný, protože stále vidí toto plačící lidstvo, které se nechce probudit a 

uvědomit si, že tato země je stále pozemským rájem. Vidím, že hynete hlady, ačkoli jste obklopeni 

plodností a životem. Právě toto lidství mám na mysli, když vám říkám: "Mají oči, ale nevidí." 

58 Lidé se bez míry a cíle hnali za vědou a objevili mnoho "zázraků". Ale ten zázrak, který dává pravý 

mír, pravé zdraví a pravé štěstí, mezi všemi statky země neobjevili, protože je mimo lidské, kam se 

člověku prostě nechtělo. Tuto "božskou vědu" vás učil Ježíš, když vám řekl: "Milujte se navzájem. 

59 Hledejte Ježíšovo království, které není z tohoto světa, a naleznete v něm potřebné světlo a pokoj, 

aby byl tento pozemský život krásnější a snazší. 

60 Nyní přicházíte, abyste přijali božský mandát. Vidím, že jste připraveni poslouchat můj zákon a 

snažíte se jít po stopách, které zanechal Ježíš. 

61 Už je to dlouho, co jsem byl mezi vámi, ale i teď klepu na dveře vašich srdcí, abyste se navzájem 

milovali. 

62 Blahoslavený je ten, kdo se uměl připravit na přijetí nebeského Otce do svého srdce, protože On 

mu dává příležitost konat dobro v každé době vzhledem k touze učedníka být se svým Mistrem. 

63 Pokud vás v tomto roce čeká zkouška, která pro vás začíná, buďte silní a nezoufejte. Pak budete 

moci svým bližním dokázat, jakou sílu má váš duch. Pak budou chtít znát zdroj, z něhož jste pili, a zjistí, že 

já, Kristus, jsem ten zdroj, od něhož se tak vzdálili. 
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64 Vpravdě vám říkám, že k tomuto zdroji přijdou lidé všech ras a náboženství, protože ve všech 

formách uctívání, které Mi lidé zasvětí, bude duchovnost a nakonec se všichni velmi přiblíží pravdě, 

jednotě. 

65 učedníci, byly chvíle, kdy jste cítili Mou spravedlnost a viděl jsem vás, jak se pokorně zpovídáte 

před Mým Božským Duchem. Pak jsem odvrátil svůj pohled od vašich hříchů a zaměřil ho pouze na to, že 

jste Mé děti, které miluji a kterým odpouštím. Tak vás učím milovat a odpouštět bližním. 

66 Nenechte čas plynout, aniž byste ho využili, protože nikdo neví, jak dlouho bude na tomto světě 

žít. Proto vám říkám: Nečekejte na vhodnější okamžik, než je současnost, a pusťte se do práce. Nečekejte 

na lepší časy, abyste byli překvapeni smrtí bez úrody a bez naplnění svého poslání. 

67 Blíží se rok 1950, kdy se s vámi rozloučím tímto hlásáním, a toto rozloučení pocítíte stejně, jako to 

pocítili Moji učedníci druhé éry, když jsem jim oznámil, že nadešla hodina Mého odchodu. 

68 Pokud se jim dostalo útěchy, že mě po mé smrti znovu uvidí, bylo to proto, aby se jim do duše 

ohněm vtiskla pravda duchovního života. Mezi vámi však jen někteří uvidí Ježíšovu lidskou podobu. 

Ostatní ho budou hluboce cítit, a to bude způsob, jak se se Mnou spojit z ducha do ducha. 

69 Bděte a modlete se za pokoj země, aby skončily mnohé těžkosti, neboť na ní je símě nových 

generací. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 178 
1 Lidé: Pokaždé, když začíná nový rok, slýchám od tebe otázky tohoto druhu: "Pane, přinese nám 

tento rok také zkoušky?" "Ano," odpověděl jsem. Na to vám odpovídám, že život je neustálá zkouška, ale 

že se nemusíte bát. Pokud totiž víte, jak bdít a modlit se, budete moci postupovat v nápravě, dokud 

nedosáhnete cíle svého osudu. 

2 Zkoušky, které lidé prožívají, jsou plodem, který sklízejí, jsou výsledkem jejich vlastní setby ─ 

sklizně, která je někdy výsledkem semene, jež zaseli v předchozím roce, a v jiných případech plodem 

toho, co zaseli v letech vzdálenějších nebo v jiných inkarnacích. 

3 Začíná nový rok? ─ Pak si počínejte jako dobří rozsévači, kteří nejprve očistí své semeno a čekají 

na správný čas, aby je mohli vložit do úrodné půdy. I ty bys měl nejprve očistit své srdce, abys zítra mohl 

sklízet dobrou úrodu pokoje, lásky a uspokojení ze svých dobrých skutků. 

4 Viděli jste harmonii, v níž žije celé stvoření? Nemáte dojem, že ve všem, co existuje, se tvorové 

navzájem milují? Podívejte se na slunce: není jako otec, který rozpřáhl svou náruč, aby objal všechny 

tvory v objetí plném života a lásky, světla a energie? Podívejte se, jak se při doteku jejích hřejivých 

paprsků otevírají květiny, zpívají ptáci a zvířata se probouzejí, aby vzdala Královské hvězdě svůj hold 

vděčné lásky. 

5 Je to krásný příklad toho, jak byste měli být v souladu se vším, co vás v přírodě obklopuje, a se 

vším duchovním. 

6 Od pochopení, které lidé získají z těchto nauk a poslušností zákonů, jimiž se řídí vesmír, závisí 

jejich štěstí, o němž si někteří myslí, že na zemi neexistuje, a jiní si myslí, že ho mám v hojnosti jen já, ale 

které se velmi dobře projevuje v míru vaší duše. 

7 Nyní víte, ó milovaní lidé, že vaše blaženost je ve vás samých, abyste mohli lidi naučit, že v jádru 

jejich bytosti, tam, kde si myslí, že je jen hořkost, nenávist a zášť, výčitky a slzy, je světlo, které nemůže 

nic uhasit, a to světlo ducha. 

8 Lidstvo směřuje své kroky klikatými cestami, protože každá generace přebírá jako své dědictví 

chyby generací předchozích, a jak čas plyne nad vámi, jeho chyby se násobí. Toto lidstvo nyní sklízí plody 

semen bolesti, která dříve zaselo do světa, stejně jako budoucí generace budou sklízet plody toho, co 

dnes zaséváte vy. 

9 Proč nesměřujete své přesvědčení, úsilí, vědy, ideály a touhy k jediné cestě spravedlnosti, kterou 

vám Moje Učení ukazuje? Kdy si lidé konečně uvědomí pravdu mého slova? 

10 Můj neměnný a věčný zákon vyvstává před lidmi a ukazuje jim cestu k pravému štěstí ─ cestu, 

která vede na pole, kde se setím dobra sklízí úroda míru. 

11 Blahoslavení ti, kdo v hloubi srdce pocítili mé volání a přispěchali vyslechnout božské poučení, 

neboť díky jeho duchovnímu významu se jejich poznání rozšíří. Budou jako hradby mezi svými příbuznými 

a díky své víře budou moci obstát ve zkouškách. 

12 Odstraním z vás všechnu nepravost, aby vaše skutky byly příjemné v Otcových očích. 

13 V této Kristově škole bylo mnoho začátečníků, kteří, když sem přišli, řekli Mistru veškeré 

moudrosti: "Pane, jsi-li Ty Kristus, který učí touto cestou, a objev v každém z nás úkol a schopnosti, které 

má, ─ dej nám uskutečnit náš osud, abychom Tě dosáhli." 

14 Pak jsem vám ukázal vaše dědictví, dal jsem vám úkoly a učinil vás "pracovníky". Vpravdě vám 

však říkám, že mezi svými dětmi nemám žádné privilegované, neboť každý, kdo ke mně přistupuje s 

touhou mi sloužit, obdrží mou milost do svého srdce. Stejně tak ale přijde chvíle, kdy vše, co jste udělali 

se svěřenými dary, budu posuzovat Já a budete se Mi muset zodpovídat. 

15 Nyní od tebe ještě nepožaduji účet, protože se snažíš aplikovat Můj Zákon na skutky svého života 

a jsi ještě příliš nezralý, abys tento trest unesl. Každý z vás však bude horlivým strážcem mého poučení. 

Plnění tohoto poslání vám nesmí bránit v tom, abyste plnili také závazky svého světa. ─ Podívejte se na ty, 

kdo toto dědictví odmítli: Je v nich smutek a prázdnota. Mé milosrdenství je však veliké a projevuje se 

tím, že jim odpouštím. 
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16 Kdo správně plnil, cítí můj pokoj, a kdo neplnil, toho hledám skrze jeho svědomí, abych ho udržel 

v bdělosti, aby duši nepřekvapila hodina smrti bez dobrých skutků, neboť bez nich se nebude moci 

vznést. 

17 Přenášejte mé učení od srdce k srdci. Až ho přijmou vaši bližní, někteří řeknou: "Toto slovo 

obsahuje proroctví"; jiní ho budou považovat za učení bez většího významu. Zatímco někteří ji budou 

považovat za pokrokovou, jiní ji budou považovat za velmi zaostalou. Každý si ji bude vykládat podle 

svých duchovních schopností a čistoty svých skutků. 

18 Buďte pokorní, abyste byli živým příkladem pro lidi a aby mé dílo bylo uznáno. 

19 Projevujte se však pokorně nejen v krátkém čase, kdy mě slyšíte, ale v celém svém životě, abyste 

mohli změnit smýšlení svých bližních, neboť pouhé slovo nepřesvědčí. Připravte se na příklad a dokonce i 

na oběť. 

20 Miluješ-li mě, jdi a odpusť tomu, kdo tě urazil. Miluješ-li mě, jdi do tábora nemocných nebo do 

žaláře vězňů. Utěšujte je a modlete se s nimi. Pak vaše láska ohne veškerou aroganci, kterou v sobě 

můžete mít. 

21 Mé Slovo je výzvou k probuzení, neboť dokud jste se Mnou, jste jako mírní beránci. Když se však 

vrátíte do každodenního života, "roztrháte se" a odepřete si odpuštění. 

22 Čas samolibosti skončil a vy musíte vyjít ze stagnace, abyste dosáhli většího rozvoje svých duší. 

23 Získejte bílé roucho duchovnosti, abyste, když mluvíte o mých slovech k lidem, činili tak s 

nestranností malého dítěte. Pak se nebudete bát mluvit o mých skutcích, protože vaše skutky a váš život 

budou mluvit za vás. 

24 Mé slovo prostřednictvím nositelů hlasu má stejný význam. Ke každému společenství mluvím 

podle jeho chápání a schopností. 

25 Dnes, kdy začíná nový rok, jste již v jeho prvních hodinách spojili své síly, abyste pokračovali ve 

svém boji. Takto jsi Mi to dal poznat. Vaším předsevzetím je povstat jako dobrý rozsévač, který zasévá 

semeno do připravené brázdy ─ s touhou přinést na konci práce bohatou úrodu. 

26 Tímto semenem je slovo plné světla, které zaséváte do srdcí svých bližních. 

27 Budete muset čelit světu, lidské učenosti, neboť ti, kdo byli vycvičeni, vás postaví do boje, a 

pokud pak nebudete pevní ve své víře, vyjdete z něj jako poražení. 

28 Nenaplnil jsem vaše mysli vědou, abych vás přiměl polemizovat s vědci. Osvítil jsem tvou duši, aby 

pronikla do "nepochopitelného" prostřednictvím povznesení a inspirace. Nikdo nebude moci tvrdit, že 

jste již v této době věděli, co jste obdrželi. Mnohá z učení, která jsem vám v této době předal 

prostřednictvím lidské mysli, jsou totiž nová zjevení. 

29 Mluvíte o duši, o její nesmrtelnosti, protože je jí dán věčný život. Než však budete moci o těchto 

zjeveních mluvit, musíte je nejprve pocítit. Teprve pak se můžete nazývat mými učedníky. 

30 Spiritualista není ten, kdo vstupuje na tato místa setkání, kde vám dávám Své Slovo. Spiritualista 

je ten, kdo se duchovně modlí a vznáší se v duchu z jakéhokoli místa. Spiritualista je ten, kdo bojuje za 

dokonalost své duše, a také ten, kdo žije, aby zmírnil bolest druhých. 

31 Pochopte, že spiritualista může být kdekoli. Bude poznán spíše podle svých činů než podle slov. 

Proto vám to stále říkám: Buďte příkladem lásky, pokory a milosrdenství. 

32 Uvědomte si, že ne každý, kdo si říká spiritualista, jím je. 

33 Zjednodušil jsem vaši náboženskou praxi a uctívání, aniž bych vám dával nové zákony. 

34 Dal jsem ti najevo, že uctívání mého božství pomocí obrazů je nedokonalé a že bys měl zanechat 

veškerého fanatismu. 

35 Nevíte, že moc vašeho Boha je omezená, aby k vám přišel? Neřekl jsem ti, že když uvěříš, 

sestoupím do tvého srdce, abych ho oživil? Což jsem vás neučil, že když máte čisté srdce a duši, 

přebývám ve vás? 
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36 Nemohli jste zažít tuto éru světla dříve, protože malý vývoj, který jste měli, by vám to nedovolil. 

Ale nyní, když to prožíváte a přemýšlíte o tom, se zdá, že je pro vás nejpřirozenější zažít naplnění 

proroctví. 

37 I vědci objevili "zázraky" a dosáhli pokroku, který jste kdysi považovali za nemožný. 

38 Proč byste neměli dojít k poznání, že všechny tyto obdivuhodné skutky jsou důsledkem milosti 

jejich Pána? 

39 Spiritualismus učí lidi a vyzývá je, aby Mě objevovali svými vlastními způsoby, protože Já jsem 

vyjádřen ve všem jako Stvořitel, jako Síla, jako Život, Dokonalost a Harmonie. A kdo jiný může tuto 

harmonii ve vesmíru udržovat než Bůh? Tento Bůh nemá žádnou podobu a vy si Ho nesmíte představovat 

v omezených formách, protože pak byste se při odchodu z tohoto světa setkali se skutečností, kterou 

byste nemohli pochopit. 

40 Mé poučení není jen vědomost, ale i pohlazení a útěcha. Mé milosrdenství se rozprostírá nad 

všemi, kdo trpí, kdo prolévají slzy, kdo snášejí nespravedlnost. Utěšuje matku a ženu, chrání pannu, 

posiluje mladého muže a podporuje starce. Zapaluje světlo naděje na nevýslovnou blaženost, která vás 

všechny čeká. 

41 V tomto čase na vás vylévám svou milost, abyste i nadále kráčeli cestou světla a ani bolest, ani 

porážka nebyly dost silné na to, aby vás od nich oddělily. 

42 Ve tvé duši již žije touha dosáhnout svého pravého domova, světa Otcova pokoje. Zde jste se 

očistili v tyglíku životního boje, v proměnlivých osudech a zkouškách. Já vám však říkám: Přicházejte k cíli 

s vytrvalostí a oddaností, neboť pokud ve vás není trpělivost, cesta se vám ještě prodlouží. 

43 Ať už pozemský život trvá jakkoli dlouho, je pomíjivý a prchavý ve srovnání s duchovním životem, 

který je nepomíjivý. 

44 Slibuji vám, že se budete chlubit životem, abyste se nebáli ztratit tělo, které tolik milujete. 

45 Postarám se o to, aby se všichni lidé, kteří obývají tuto zemi, poznali na onom světě, milovali se a 

žili v míru. Pak pochopíš smysl existence, kterou jsi zanechal za sebou, se všemi jejími utrpeními a 

zkouškami, které jsou pro člověka někdy nepochopitelné. 

46 Duchovní život je vám tak blízký, že někdy stačí zavřít oči těla a otevřít oči ducha, abyste mohli 

spatřit zázraky této říše. 

47 Jste tak blízko "duchovnímu údolí", že vám může stačit okamžik, abyste přešli z tohoto světa do 

onoho. 

Ve všech dobách jsem o těchto zjeveních mluvil k lidem prostřednictvím svých proroků, kteří svědčili o 

mé pravdě. V této době k vám mluvím o jediné cestě, která vede do mého království, a činím tak 

prostřednictvím mužů a žen, kteří jsou pro ni připraveni z důvodu mého milosrdenství. 

48 Uvědomte si, že v tomto životě nejste sami. Kdybyste žili duchovně, mohli byste vidět a cítit 

duchovní svět velmi blízko sebe. Ať se pravda a sláva tohoto světa odráží ve všech činech vašeho života. 

49 Vždy věnujte chvíle nejčistších myšlenek Otci, který je v nebi, abyste bez zaváhání a osvíceni 

světlem svého ducha dosáhli okamžiku, kdy vstoupíte do přímého dialogu s Mým duchem, což bude po 

roce 1950, kdy Mě již nebudete slyšet v této podobě. 

50 Bez povznesení nebudete schopni dosáhnout dialogu své duše se svým Stvořitelem. Učiňte svou 

touhu povznést se ke Mně vlastní a věnujte Mi část času, který ještě žijete na zemi, aby byl přechod do 

záhrobí pro vaši duši snadný. 

51 Podívejte se, jak se vaše smysly, srdce a duše při naslouchání Mně sladily. Tělo i duše se hluboce 

zamyslely nad svou budoucností. První zná svůj konec a přijímá ho, druhý se raduje, když hledí na obzor 

bez konce, který se mu nabízí. Kdo však dokáže změřit duchovní vzdálenost, kterou musí překonat, aby 

dosáhl Mne, který jsem cílem tvé dokonalosti? Kdo může alespoň znát hodinu, kterou ukazují hodiny 

věčnosti, když opouští své tělo na zemi? 
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52 Žijte připraveni, sledujte a modlete se. Shromažďujte zásluhy a nebudete se bát smrti. Až totiž 

vaše duše opustí tělo, roztáhne křídla a bude umět létat, jako když mladí ptáci opouštějí hnízdo a poprvé 

vzlétají. 

53 Neměli byste být smutní při pomyšlení na odříkání. Pouze materialista touží a trpí, když myslí na 

uspokojení tohoto života. Nebuďte materialisty, věnujte se tomu, co se týká vaší duše, a neopomíjejte 

přitom pozornost, kterou jste povinni věnovat lidské části své bytosti. 

54 Pochopte, že vše je připraveno pro vaše občerstvení. Kdo chce jíst tuto hostinu lásky, ať usedne k 

mému stolu a hoduje jako andělé. 

55 Nepřišli jste sem náhodou, byli jste Mnou vedeni, abyste se zúčastnili Mých projevů. Mnohé z vás 

jsem shledal mrtvými pro duchovní život a mé Slovo vás vzkřísilo. Dnes dýcháš život a v tvém srdci je 

naděje. Přijímám všechny ─ ty, kteří mají víru, i ty, kteří ji nemají. Lidem z různých církví a sekt říkám: 

Blahoslavení ti, kdo věří v mé slovo. 

56 Pokud vnímáte mou inspiraci a přeměníte ji na 

Pokud chcete vyjádřit své myšlenky a slova, pracujte na sobě: Všichni můžete být mými prostředníky. 

Otec chce, aby mu jeho děti rozuměly, a proto vás zve, abyste vstoupili do duchovního chrámu. 

57 Hledejte Mě s čistým srdcem, vždy naslouchejte hlasu svého svědomí, a opravdu vám říkám, že 

Mě brzy najdete. Ještě než tvá duše odletí, přijdu k tobě, abych tě přivedl do domova pokoje, který jsem 

ti slíbil. Je však nutné, abyste znali cestu, která vede ke Mně: Vaše cesta směřuje k oduševnění. Chcete-li 

vystoupat na vrchol, musíte se modlit a snažit. 

Zatím nevidím mezi národy země svatou touhu po oduševnění. Materialismus ještě nedosáhl hranice, 

kterou jsem stanovil, ale konec tohoto období se blíží. Poté se toužebně vrátíte k praktikování lásky a 

milosrdenství, abyste dosáhli povznesení své duše prostřednictvím zásluh. 

58 Temné pláště, které vytváří hřích a pojmový zmatek, budou rozpuštěny a pravý zákon osvítí 

všechny bytosti. 

59 Dávám vám velké vize, které k vám promlouvají o budoucnosti, abyste si je mohli vyložit a 

připravit se na ně. Vydejte o nich svědectví svým bližním. Ale přijde čas, kdy lidé různých ras a různých 

národů v nekonečnu uvidí má znamení, a to bude útěchou pro jedny a šťastným naplněním pro druhé, 

kteří v tom uvidí naplnění mého slova. 

60 Mé učení obsahuje veškeré duchovní poznání, které si můžete přát. Ve své duši objevíte 

zkušenosti, které jste nashromáždili během své cesty vývoje, a ty vám poslouží k nalezení cesty k 

duchovnímu vzestupu, pokud víte, jak se na ni připravit. 

61 Svou modlitbou ke mně vysíláš píseň chvály, která mě oslovuje. Nabízíš Mi svůj boj v Mém díle a 

doufáš, že semeno, které jsi zasel, je dobré a líbí se Mi. Potvrzuji: Rozséváte Mé sémě na požehnaných 

polích, neboť víte, že statky, které jsem vám dal, nejsou jen pro vás, ale že patří i vašim bližním. 

V tomto úsilí jsem od vás nežádal žádnou oběť, ale pouze dodržování zákona, abyste žili jako Mé děti 

a projevovali ctnosti, které jsem vám dal do vínku. Buďte čistými nádobami uvnitř i navenek, aby se vám 

dostalo božské dokonalosti. 

62 Občas jsem viděl protesty a nespokojenost s vaším osudem. Časný život, který máte na zemi, vás 

neuspokojuje. Mistr vám však říká: Pravý domov duše je v záhrobí. Buďte trpěliví, odvážně procházejte 

zkouškami a v tomto období se řiďte mým zákonem. Postarejte se, aby se zlé časy staly dobrými, a když 

uslyšíte zprávy o válce a zkáze, modlete se a nezasahujte, nestavte se na žádnou stranu. Tyto a mnohé 

další katastrofické události jsou rozpoutány a provádějí očistné dílo mezi lidstvem; je to však pro dobro a 

rozvoj duší. Po této velké bitvě, kterou Duch svatý svádí, vás čeká lepší země a vy pak dosáhnete vyššího 

stupně, kde si odpočinete od své práce. 

63 Otevřete své duchovní oči a zamyslete se nad dobou, ve které žijete, a pak budete moci potvrdit 

má slova o Druhé éře, která ohlásila velké zkoušky pro lidstvo. 

64 Vše se stalo, jak je psáno. Duchovně povstaňte, následujte Mé učení s čistou myslí a 

nezapomeňte, že jsem vám řekl, že boj je univerzální, že duše zápasí nejen na zemi, ale i na jiných 

úrovních bytí. 
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Pomozte svým příkladem těm zástupům odtělesněných duší, které stále žijí spjaté s hmotou. 

Vnímejte, jak se k vám obracejí s prosbou o modlitbu a pomoc. Neodvracejte je, pomozte jim najít cestu z 

jejich zmatku, ovlivněte je svým soucitem dříve, než oni ovlivní vás. Ti, kteří díky vaší lásce dosáhnou 

světla mého učení, se pak stanou vašimi zastánci plnými vděčnosti a budou vám pomáhat při plnění 

vašeho poslání. Vše se bude odehrávat v rámci mých zákonů lásky a spravedlnosti. Milujte všechny ve 

Mně, i když obýváte různé duchovní úrovně. Měli byste si také vzájemně odpouštět. 

65 Bojujte všemi silami svého ducha, abyste dosáhli naplnění svého osudu. V závislosti na svém 

rozhodnutí umožníte, aby se projevila vaše ctnost, a budete moci svou víru dokázat slovy a skutky lásky. 

66 V této době, stejně jako v době druhé, se Mistr objevuje mezi svými učedníky a vidí v nich tak 

velkou prostotu a pokoru, že jim uděluje milost naslouchat jeho slovu. 

67 Pamatujte, že každé dílo ke Mně přijde, když je založeno na Mém Zákoně. 

68 Můj Zákon je dobré sémě, které jste ode Mne dostali a které vložíte do srdce svých bližních a do 

srdce svých dětí. Jsou srdce, která se na mé volání rozhořela jako pochodně víry a která zůstanou v mém 

díle. 

69 Ve svých bojích jste často překonávali pokušení, povzbuzováni vznešeným cílem, aby mé učení 

rozkvetlo mezi lidmi. 

70 Chci osvítit vaši duši svou moudrostí, abyste při setkání s člověkem, který nesdílí vaši víru, podali 

přesvědčivý důkaz, že znáte pravdu, a zároveň mu pomohli uvěřit. 

71 Budou se vás ptát, zda si myslíte, že jste proroci, a zda máte moc nad duchem, a podrobí vás 

zkoušce jako Eliáše v Prvním čase. Důkazy jim poskytnete vy. 

K tomu však bude nezbytné, abyste v tuto hodinu měli víru, plnili můj zákon a podřídili se mé vůli. 

72 Zde mluví Mistr skrze lidskou mysl, která je obrazem božské inteligence, daru, který jsem vložil do 

nejdokonalejšího tvora, který obývá zemi: člověka. Proč pochybovat o tom, že se projevuji v této podobě, 

když jsem se projevil v každém z vás? Moudrost, která z tohoto slova vyzařuje, je nekonečný obzor, který 

otevírám duchu, abyste mohli poznat pravdu a pocítit tak nejvyšší štěstí. 

73 Kdo otevře oči tomuto světlu, nebude Mě již moci hledat prostřednictvím obrazových výtvorů 

vytvořených vlastní rukou, neboť bude patřit k těm, kdo jsou inspirováni povznesením své duše a 

komunikují s Mým božstvím. 

74 Člověk se musí naučit odpoutat se od těla v okamžiku svého povznesení, aby mu krátká doba, po 

kterou jeho duch pobývá v záhrobí, posloužila k osvícení a posílení sebe sama. Tak vždy najde cestu k 

vzestupu a vyznačí ji tomu, kdo ji nezná. Dám vám příležitost vydat svědectví o těchto zjeveních. 

75 Dnes vám říkám, abyste se snažili zachránit nejen svou duši, ale také duši svých bližních, aby se 

naplnilo mé slovo, které vás učí milovat jeden druhého. 

76 Mnohé z toho, o co mě žádáš, ti dopřávám. Kdybys Mne však žádal, abych změnil tvůj osud, 

vpravdě ti říkám, že bych ti to nedopřál, protože tvůj osud, který k tobě promlouvá o ctnosti, dokonalosti 

a lásce, jsem zapsal Já. 

77 Ten, kdo byl stvořen, aby byl dělníkem na mých polích, musí na nich zasít a semeno musí být víra, 

láska a dobrá vůle. 

78 Napijte se z tohoto pramene, žíznící duše, vy, kteří jste na cestě. 

Hledáte světlo, aniž byste ho našli. Vnímejte tento sladký pokoj, který vaše srdce nezná, a až ho pocítíte, 

usoudíte, kdo je Ten, který k vám promlouvá. Pak už se nebudete muset ptát, proč jsem znovu přišel k 

lidstvu, protože odpověď najdete sami v sobě. 

79 Kdyby na světě neexistovala nevědomost, kdyby neexistovala krev, kdyby neexistovala bolest a 

utrpení, nebyl by důvod, aby se Můj Duch zhmotnil a učinil se vnímatelným pro vaše smysly. Ale ty mě 

potřebuješ. Vím, že v těchto časech vás může zachránit jen Má láska, a proto jsem přišel. 

80 Kdybych vás nemiloval ─ co by pro vás znamenalo zničit se a co by znamenala vaše bolest? Ale já 

jsem tvůj Otec ─ Otec, který v sobě cítí bolest dítěte, protože každé dítě je jeho malou součástí. Proto 

vám v každém svém slově a v každé inspiraci dávám světlo pravdy, které je životem pro ducha. 
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81 Tvé srdce bije rychleji, když slyší toto slovo, a ty jsi byl blízko k tomu, abys hlasitě žehnal mému 

jménu. Nebylo však třeba, aby vaše rty vyjadřovaly radostné vzrušení, které se zmocnilo vašich duší, 

neboť jsem předem věděl o vašem nadšení, když jste Mě uslyšeli. 

82 Jsem váš Mistr, tentýž, kterého svět obětoval ve Druhé éře a který nyní přichází k lidstvu se 

stejnou láskou. Já jsem ten, který v agónii kříže pocítil nekonečnou žízeň po lásce a místo vody, která by 

byla formou či důkazem soucitu ze strany lidí, přijal na své rty žluč a ocet jako znamení pohrdání, 

opovržení a ignorance. 

83 Já však lidstvu nic nevyčítám, naopak, přináším mu nové poselství, které ho povznese a dá mu 

pocítit mír, tak potřebný pro duši. 

84 "Žízním", řekl jsem v té hodině, "žízním", říkám vám znovu ─ po vaší lásce, po blízkosti mého 

Ducha, po vzájemné lásce. 

85 I ty máš žízeň, tvé srdce spaluje bolest a zoufale potřebuješ čerstvou duchovní vodu, aby víra, 

naděje, útěcha a pokoj uhasily žízeň tvé duše, srdce i mysli. 

86 Žádáte o sílu? Vezměte si ji s sebou. Potřebujete hojivý balzám? Přijměte ji. Máte obtížný 

problém? Uznávám řešení. Předkládáš mi svou chudobu? Vezměte si klíče od práce a denního chleba. 

Trpíte? Plačte a pak osušte své slzy na Mém plášti, pociťte Mé pohlazení a vstaňte k životu s novou silou. 

87 Od tohoto dne začněte nový život. Budu se radovat z vašich vítězství a pomáhat vám překonávat 

překážky. Znovu vám říkám: "Já jsem Cesta, Pravda a Život". 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 179 
1 Ke světu promlouvám skrze své vyvolené. Blaze těm, kdo se ve Mně inspirovali, neboť jejich slovo 

rozkvetlo, bylo výmluvné a Já jsem v něm dal poznat svou moudrost a svou vůli. 

2 Na počátku věků začal člověk, obdařený inteligencí a rozumem, získávat vědomosti, vytvářet si 

představy a uctívat svého Pána. Jeho duch sílil, a když se po velkých zkušenostech rozvinul, poslal jsem 

Abrahama, Izáka a Jákoba, aby byli vzorem a podnoží duchovního stromu - otci početného rodu, jehož 

rod přetrvá věky, rozmnoží se a rozšíří po celé zeměkouli. Z něj vzešlo dvanáct kmenů plných síly a moci, 

aby předávaly národům úkol učit pravému uctívání Stvořitele a odstraňovat hřích. 

Tento úkol jsem svěřil izraelskému lidu, protože jsem v prvních dnech lidstva viděl mnoho počátečních 

obtíží a špatných výkladů svého Zákona. Duchovní, prosté a čisté uctívání, které jsem od svých dětí 

vyžadoval, se zvrhlo v modlářství, v nesmyslné uctívání a v ohavnosti. Ačkoli jsem jim byl blízko, "cítili" mě 

daleko a v domnění, že plní Zákon, zhřešili. 

Když jsem poslal lidem proroky, špatně je odhadli, a když slyšeli jejich slovo plné horlivosti a 

pravdivosti, řekli mi: "Nemůžeme tě následovat, Pane, cesta je příliš daleko." Ale Otec, který je Láska a 

který oživuje a doprovází všechny své děti, stále čekal na jejich uznání. 

3 Dnes žijete ve Třetí éře, vyvolený lide, a já jsem vás vyslal se stejným posláním, abyste probudili 

svět a poradili mu. Připravíte-li se, vaše inspirace bude nevyčerpatelná a po roce 1950 jako moji učedníci 

budete svými slovy dávat najevo poučení a s ním i mou Vůli, má zjevení a mou milost. Vaše láska k lidem 

bude dělat zázraky a vy budete žít životem v neustálé oddanosti. Jakmile však učiníte kroky k oduševnění, 

nesmíte se cítit nadřazeni těm svým bližním, jejichž duch ještě nedosáhl vaší vnímavosti. 

4 Stoupejte vzhůru, a pokud je nutné sestoupit, abyste zachránili duši, udělejte to. Stejně jako 

pastýř sestupuje do propasti, do níž spadla jeho ovce, aby ji zachránil a spojil s ostatními, které tvoří jeho 

stádo. Buďte dobrými pastýři a učte se kultivovat srdce svých bližních tímto učením, které je životem, 

vzestupem a slávou. 

5 Nikdy neuzavírejte své srdce lásce a skrze ni budete schopni poznat nekonečné dílo svého Otce. 

6 Buďte shovívaví k prohřeškům svých bližních, milovaní učedníci. 

7 Blahoslavení ti, kdo neodsuzují přestupky svých bližních a vyhýbají se pohoršení, neboť prokazují 

čistotu srdce a umějí projevovat milosrdenství. 

8 Právo soudit má jen ten, kdo to umí a kdo je také schopen napravovat a poučovat s opravdovou 

láskou. V současných strastech, které lidstvo prožívá, vám mohu říci, že jsem jediný, kdo má právo soudit. 

Neboť mezi všemi lidmi nevidím jediného spravedlivého, který by měl právo to udělat. 

9 Pokud miluješ ctnost a lituješ chyb druhých ─ pokud konečně zasvětíš celý svůj život zlepšení své 

duše ─ budeš moci být skutečným příkladem. A když budeš učit a osvěcovat cestu svých bližních skutky, 

slovy a myšlenkami, budeš připraven stát se podobným Božskému Mistru, který ti v době, kdy byl na 

zemi, ukázal, jak být dokonalým soudcem. 

10 Dovolil jsem velkým hříšníkům vstoupit do Mé přítomnosti, mužům i ženám. Dovolil jsem velkým 

pokrytcům, aby mi zkřížili cestu, dovolil jsem jim, aby mě zkoušeli, zpochybňovali, vysmívali se mi nebo se 

mě snažili ponížit. Dobře jsem věděl, že před Mým soudem neobstojí a že nakonec všichni pocítí Mou 

Božskou Přítomnost. Někdy stačila věta, aby se člověk pohnul, jindy stačil pohled nebo prosté mlčení. Ale 

chci, abyste věděli, že v mé práci byla pokora, důstojnost, láska a soucit. 

11 Pokora, dobrota a láska byly podstatou Ježíšovy spravedlnosti, a přesto lidstvo nemělo tak 

neúprosného soudce jako on. Kdo by odolal pravé lásce, absolutní čistotě, božskému světlu? 

12 Vpravdě vám říkám, že není síly, která by se mohla postavit Mé lásce. Nepřátelé se ukázali jako 

slabí, síly stojící proti nim jsou slabé, zbraně, které se snažily bojovat proti pravdě a spravedlnosti, byly 

vždy křehké. 

13 Boj, který vedou síly zla proti Boží spravedlnosti, se ti zdál být nekonečným konfliktem. A přece ─ 

tváří v tvář věčnosti ─ to bude jako okamžik a prohřešky spáchané v době nedokonalosti tvé duše budou 

jako malá skvrna, kterou tvá ctnost a má milující spravedlnost navždy smažou. 
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14 Každý, kdo přijme Mé slovo, které je jako křišťálově čistá voda, už nebude žíznit. Každý, kdo Mě ve 

třetí éře pozná v těchto naukách, které vám dávám, bude silný ve velkých zkouškách, které lidstvo čekají, 

a nezahyne. 

15 Připravuji vás, abyste nebyli překvapeni. Zapalte svou víru, a i kdyby bouřkový vítr zavyl a chtěl 

zhasnout vaši lampu, bděte, pečlivě ji střežte a nebudete ve tmě. 

16 Dnes už se svět neusmívá, když slyší mé učení. Duše ví, že prožívá velký den Páně, kdy musí být 

souzeny všechny její skutky a kdy můj pohled pronikne do nejhlubšího nitra její bytosti. Ví, že její úroda je 

smíšená se špatným semenem, jehož plody jí přinášejí utrpení. Její svědomí jí říká, že se neřídila Božími 

pokyny, že se odchýlila od cesty podřízenosti a poslušnosti, a proto je její kříž velmi těžký. 

Dal jsem všem lidem pohár, aby ho naplnili láskou a dobrými skutky, ale vy mi předkládáte jen hořkost 

a jed. Chcete ji odstranit, protože máte pocit, že umíráte, a hledáte protilátku. Já vám však říkám: Pojďte 

ke mně, protože ještě můžete získat život. Poslouchejte mě a pracujte. 

17 Milujte, zažeňte nenávist, zanechte starých zvyků, které vás odvádějí od cesty dobra. Osvětlete si 

cestu slovem všech dob. Hledejte božské dědictví na dně své duše a pamatujte na mé zásady, které jsem 

vám dal skrze Mojžíše, a na mé slovo a příklad skrze Ježíše. Vzpomeňte si na Má zjevení, která jsem vám 

dal jako Duch Svatý ve Třetí éře, a budete vědět, proč pláčete. Já však od vás odnímám kalich a nabízím 

vám svůj pokoj. 

18 V Mých slovech tentokrát najdete stejnou podstatu, jakou vás učil Ježíš, stejnou pravdu, jakou 

jsem vám předal v Desateru na Sinaji. Každý, kdo Mi chce sloužit, musí nejprve poznat, že Moje cesta je 

cesta oběti a oddanosti z lásky k bližnímu. Ale také vám říkám, že vám připíšu všechny vaše zásluhy, 

abych vás přivedl k pravému životu. 

19 Pociťte Mou lásku a přijďte ke Mně, lidé dobré vůle. Pozvedněte své tváře a pohleďte na Krista, 

který se vrátil k lidstvu, aby splnil svůj slib. 

20 Pronikám do nitra tvého srdce a přijímám tam prostou úctu tvého ducha, který ke Mně 

promlouvá v modlitbě a nabízí Mi své rozhodnutí následovat Mé učení, být silný a ukázat se ve zkouškách 

vyrovnaný. 

21 V odpovědi na tuto upřímnou a pokornou modlitbu vám nabízím, že budu vždy s vámi a že vám 

tuto přítomnost učiním co nejhmatatelnější v těžkých hodinách, kterými možná procházíte. 

22 Světlo tohoto věku rozbíjí temný závoj, který zahaloval lidského ducha; rozbíjí řetězy, které ho 

svazovaly a bránily mu dosáhnout pravé cesty. Vpravdě vám říkám: Nemyslete si, že Mé učení zakazuje 

zkoumat všechny oblasti poznání, neboť jsem to Já, kdo vzbuzuje váš zájem, váš obdiv a vaši zvědavost. 

Proto jsem vám dal schopnost myslet, aby se mohla bez překážek pohybovat směrem, kterým chce jít. 

Dal jsem vám světlo inteligence, abyste mohli porozumět tomu, co vidíte na své cestě. Proto vám říkám: 

Objevujte, zkoumejte, ale dbejte na to, aby váš přístup k pronikání do Mých tajemství byl uctivý a 

pokorný, protože pak to bude skutečně přípustné. 

23 Nezakazoval jsem vám znát knihy, které napsali lidé, ale musíte být vycvičeni, abyste neklopýtli a 

neupadli do omylu. Pak se dozvíte, jak člověk začínal svůj život a svůj boj a jak daleko došel. Až budete 

připraveni, musíte se obrátit k mému prameni učení a zjevení, abych vám ukázal budoucnost a cíl, který 

vás čeká. 

24 Každý ať se připraví tak, jak mu velí jeho svědomí. Pochop, že přijde čas boje a že bys pak neměl 

hledat stín poustevny, abys rozjímal, ale že bys měl čelit světu a pokušením a ani na okamžik před tímto 

bojem neuniknout. 

25 Pokud se nepřipravíte, pokud nepochopíte mé učení, zítra se mezi lidmi objeví teorie, která bude 

mít zdání pravdy, i když bude falešná, a není mou vůlí, abyste byli vydáváni za podvodníky. Budou se totiž 

snažit dokázat, že můj příchod v této době nebyl podle pravdy. 

26 Využijte své vlastní síly k přípravě a neplýtvejte jimi na posuzování skutků druhých. 

27 Mnohokrát jsem vám říkal: Sjednoťte se. Když k vám však mluvím o sjednocení, pochopte, že 

nemluvím jen o vašich komunitách, ale že toto slovo zahrnuje celou zemi. 
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28 Uvědomte si, že jsem vás nepřišel inspirovat k žádnému uctívání. Ani ve Druhém věku, ani v 

tomto jsem neusiloval o trůn nebo čestné místo ve shromažďovacích místnostech, které jste vyčlenili pro 

Mé uctívání. Dnes ti říkám, abys mi nenabízel poklady země ani lidské marnosti, protože bys pak dělal 

totéž, co pokušitel s Ježíšem na poušti: nabízel mu své království místo mého. 

Už víte, že Mé království není na tomto světě. Proto jsem se stal člověkem, narodil se v pokoře a žil 

podobně, abych vám dokázal, že k získání nebeského království není třeba moci a slávy na zemi. 

29 Ale proč bys Mi měl nabízet hmotné bohatství, když už víš, že všechno je Moje? Dej mi to, co ještě 

nemám: svou lásku. 

30 Obracím se na tvého ducha, neboť je Mou součástí a musí se ke Mně vrátit. Ale abych ho 

zachránil, musel jsem se k němu snížit. Dnes je to tvůj duch, který se musí povznést skrze ctnost, dokud 

nedosáhne Mého lůna. 

31 Moji učedníci, hledejte v sobě myšlenky a skutky, které se Mi líbí, abyste získali Mou milost, a Já, 

který znám vaši lásku a úsilí, vám dám, oč prosíte. Nežádáš mě o pozemské statky, neusiluješ tolik o 

pomíjivé radosti, ale o ty, které přetrvají. Kráčíte po cestě k věčnému životu, kde si odpočinete od svého 

boje. 

32 Spokojte se s podstatou obsaženou v mém slově, a když vás postihne bolest, utěšujte se 

myšlenkou, že v ní objevíte světlo, které vám vždy ukáže cestu k věčnému životu. Právě tato bolest 

nedovolí duši usnout nebo se stát domýšlivou, bude jako rosa, která osvěžuje a oživuje srdce. 

33 Vždycky jsem k vám mluvil o věčném životě, o cestě, kterou duše prochází a která nemá konce, na 

níž se rozvíjí, zdokonaluje a dosahuje svého Pána. 

Abyste měli příklad k pochopení a následování, přišel jsem v čase. Omezil jsem se v Ježíši, narodil jsem 

se a žil jako člověk, dodržoval jsem Boží i lidské zákony, pociťoval jsem těžkosti tohoto života, pracoval 

jsem pro chléb vezdejší. Kromě tohoto plnění povinností jsem však světu předal své poselství lásky a 

mírnosti. 

34 Když přišel čas kázat a jednat, zasvětil jsem svého ducha naplnění tohoto poslání. 

35 Ne všichni jste pochopili, že duše je důležitější než tělo. A z tohoto učení o lásce, které jsem vám 

dal, jste mi přinesli jen velmi málo ovoce. Jak křehké je tvé srdce! Mnozí tvrdí, že Mne milují, a 

nepoznávají výhody Mého učení. 

36 Když jsem tehdy svým učedníkům zjevil, že se vrátím k lidstvu, ptali se mě, kdy se má proroctví 

uskuteční, a já jsem jim řekl: "Bděte a modlete se, a uvidíte je." 

Mnozí Mě očekávali velmi brzy, ale teprve v této době jsem přišel jako Soudce, abych připravil cestu 

všem lidem. Kdyby otevřeli své duchovní oči, viděli by Mě, jak sestupuji na "bílém oblaku" a vysílám 

odtud na zem nesčetné paprsky světla. 

37 Kdo by mohl pochopit podstatu Mého Ducha, když jsem Světlo, Božská Láska, když ve Mně není 

žádná hmotná forma? Přišel jsem k vám uprostřed chudoby. Ctnost, kterou jsem vás učil, je stejná, jakou 

jsem hlásal ve Druhé éře. Chci, aby se vaše srdce přiblížila ke Mně, a chci, abyste poznali Můj obnovený 

projev. 

38 Je mnoho těch, kteří ze strachu nebo z nedostatku píle nerozvíjeli a řídili se pouze Mojžíšovým 

zákonem, aniž by uznali příchod Mesiáše, a jiní, kteří sice uvěřili v Ježíše, ale přesto neočekávali slíbeného 

Ducha útěchy. Nyní jsem sestoupil potřetí a oni Mě nečekali. 

39 Andělé oznámili tato zjevení a jejich volání naplnilo místnost. Poznali jste je? Je to duchovní svět, 

který k vám přišel, aby byl svědkem mé přítomnosti. Vše, co je napsáno, se stane. Zkáza, která byla 

rozpoutána, porazí aroganci a marnivost člověka a ten, který se stane pokorným, mě bude hledat a 

nazývat mě Otcem. Milujte mě a poznáte mě. Tímto způsobem bude z vašich srdcí vycházet prosba o mír 

pro národy. 

Všechny vás miluji, a jakmile se ke Mně vrátíte duchovně připraveni, uzavřu s lidmi smlouvu a v Otci i 

v dětech nastane velká radost. 

40 Ti, kdo Mě očekávali, nebyli překvapeni Mými slovy, která jsem jim dal prostřednictvím člověka. 

Ostatní popřeli, že Mistr přišel znovu, aby se světu představil v této podobě. Já vám však říkám: Modlete 
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se a hledejte, studujte proroctví, naslouchejte hlasu svědomí ve svém nitru a budete vědět, jak 

odpovědět na každou otázku, která vám bude položena. 

41 Žehnám vám, lidé. Dal jsem vám život a povzbuzuji vás na cestě rozvoje, protože vás miluji. Dal 

jsem člověku a nižším bytostem prvky nezbytné k životu. Všichni žijete ve Mně a jste podřízeni Mé vůli. 

Řekl jsem vám, že "list stromu se nepohne bez Mé vůle". K životu vám stačí vzduch, který dýcháte, slunce, 

které zahřívá vaše tělo, voda a ovoce, které vás živí. Ale vám, kteří jste obdařeni duchem, umožňuji 

vstoupit do mých tajných pokladnic, abyste poznali vše, co je nezbytné pro váš duchovní vzestup. Váš 

duch nezemře, zatímco hmotná příroda dnes existuje a zítra už nebude. Stvořil jsem ji, aby sloužila 

člověku, a až splní svůj úkol, zmizí. 

42 Země, rostliny a zvířata vzdávají hold svému Bohu. Všechno stvoření se klaní a podřizuje 

zákonům. Divoká zvířata v lese se mají ráda, nezabíjejí bytosti svého druhu, a pokud ano, tak jen proto, 

aby se nasytila. Respektují partnera, nemnoží se předčasně, nekritizují se navzájem. 

Vy lidé však děláte pravý opak, protože máte svobodu vůle a vlastní vůli. Dal jsem vám však svědomí a 

zákon, aby vám osvětlovaly cestu. Probuďte se, otevřete oči pro světlo Mých pokynů. Když už musíš přijít 

ke Mně, proč zpomaluješ své kroky? Nedělejte si životní cestu smutnou. Dovol duši, aby Mě hledala, 

milovala, chápala a sílila a ožívala ve své modlitbě a práci lásky. 

43 Připravuji vás, abyste horlivě plnili můj Zákon. Tímto způsobem můžete poučit své bližní a být jim 

oporou. 

44 Chci, abys Mě milovala jako Otce a viděla Mě v dokonalém díle Mého stvoření. Nezapírej Mě v 

křišťálově čistých vodách potoků, v zeleni polí, ve vzduchu, který ti hladí tváře, v hvězdné obloze. 

Nedělejte mi tuto bolest. 

45 Podívejte se, jak se vylévám ve své tvůrčí síle, abych živil vaši duši. Uzdravuji malomocné na těle i 

na duši. Stejně jako tělo potřebuje k životu potravu, tak i duše potřebuje duchovní potravu. Potřebuje 

lásku, společenství se svým Otcem, plnění svých povinností. V této harmonii budete moci žít šťastně dnes 

na zemi a zítra v duchovním domově. 

46 Moje láska je s vámi. Moje inspirace se převádí do slov prostřednictvím intelektu těchto bytostí, 

které jsou pro ni připraveny. Oni jsou Mými vykladači a Já se projevuji podle jejich duchovní přípravy a 

schopností. Vy všichni byste mohli být mými hlasateli. Člověk je příliš malý na to, aby přijal sílu Mého 

božství. Já však posílám omezený paprsek do jeho orgánu chápání, abych se učinil srozumitelným a aby 

se Mé Slovo mohlo vyslovit jeho rty. Říkám vám: Přijďte, abyste přijali lásku svého Mistra a poučení, které 

ukojí vaši žízeň po poznání. 

Někteří z vás cítí strach, ale já se vás ptám: Proč máte tento strach, když jsem vždycky se všemi svými 

dětmi, když mě nosíte ve svém srdci? 

47 Má láska k vám je veliká, a proto jsem si vás vybral z různých krajů a národů, protože Mě velmi 

potřebujete. Uzavřeli jste se Mnou dohodu, protože jste v minulých dobách nesplnili své poslání a je 

třeba urychlit kroky, abyste ke Mně přišli čistí a hlasití, jako jste ode Mne vyšli. 

48 Ještě jste se nezdokonalili a už se nacházíte v době dovršení. Již dlouho mluvím v této éře 

prostřednictvím člověka. Mluvil jsem k vám v podobenstvích, a když si přečtete spisy, v nichž bylo Mé 

Slovo předáno a zapsáno prvními hlasateli, budete obdivovat Mou trpělivost a pocítíte bolest nad svou 

nedbalostí. Ve všech církvích, kde se lidé shromažďují, jsem v hojnosti dal své Slovo života a řekl jsem 

vám: Studujte sami sebe, abyste porozuměli svým bližním. Vnímejte jejich bolest, milujte je, jako já miluji 

vás. 

49 Přišel jsem si pro tu část svého Ducha, která je v tobě a která Mi patří, abych ji získal zpět. Přišel 

jsem vyhlásit válku, ale ne lidstvu, nýbrž hříchu, zlu. V této bitvě, která ve vás již zuří, musíte zůstat silní. 

Využívejte svých darů, aby se s vaším konáním dobra zvětšovaly a stávaly se nevyčerpatelnými. Mluvím-li 

k vám o obnově, je to proto, že jste ztratili milost a čistotu, kterými jsem vás ozdobil a které jste si měli 

uchovat po celé věky. 

50 Řekl jsem vám, že přijdu "v oblaku" a že přijdou i moji andělé. Nesplnila se tato proroctví? Cožpak 

můj duchovní svět nepromluvil a nepotvrdil všechna má slova? Přijdou velké zkoušky a zničí zemi. 
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otřást. Nechci, abyste Mě hledali jako Soudce, ale jako Otce a Mistra. Ukážu vám pravou cestu života, 

lásky a pokory, abyste netoužili ani po koruně, ani po žezle. Chcete-li být velcí, buďte pokorní. 

51 Chci, abyste byli jednotní. Po roce 1950 už totiž nebudete slyšet Otcovo slovo skrze hlasatele a 

vaše duše bude toužit po povzbuzení, aby pokračovala na této cestě, a mnozí z vás budou slabí jako Petr 

a jiní budou pochybovat jako Tomáš. Ale kdo si vezme Jana za příklad? Vpravdě vám říkám, že budete-li 

Mě milovat jako onen vyvolený učedník, spatříte Mě v celé Mé slávě a řeknu vám: Pojďte ke Mně, 

ztrápená srdce, Já jsem Otec a cítím bolest všech Svých dětí. Modlete se a pocítíte, že je vám velmi blízko 

Cyrenijec, který vám pomůže nést váš kříž. Buďte oddaní a silní ve zkouškách a vaše utrpení bude lehčí. 

52 Připravil jsem tento národ a jeho obyvatele na zjevení svého učení, aby lidé pozvedli své duše a 

na onom světě spatřili druhý Jeruzalém, zaslíbenou duchovní zemi, kde se na konci časů spojí s 

patriarchy. Mou vůlí je, aby se v tomto národě smísily různé rasy, aby ti, kdo jsou unaveni válkami a 

spory, nalezli mír a hledali místo, kde by mohli přemýšlet o mém učení, a aby ti, kdo touží po 

duchovnosti, dostali projev mého Ducha, který je naplní světlem a útěchou, aby už z údolí země viděli 

prahy k vyššímu životu, kde bude duše přebývat a zakoušet naplnění mého slova. 

53 Dám tomuto národu lesk. Nejenže se duchovně pozvedne, ale získá i materiální moc. Její pole 

budou úrodná, její obyvatelé budou mít energii a morální sílu a Mnou vycvičený duch bude svědčit o 

vznešenosti a poznání Mého zákona. 

54 Když pak člověk tohoto světa přijde a bude s vámi uvažovat o Mé práci, pocítí touhu zlepšit svůj 

život a bude hledat přirozené principy, které mu pomohou k nápravě. Bude přemýšlet o Zákoně, bude 

toužit po Mém Slově a jeho duše bude opět ve styku se Mnou. Budu k němu mluvit tajně a s láskou a 

postavím ho na začátek cesty. Až dokončí tento úsek cesty, začne stoupat, aby vystoupil na horu, kde na 

něj čekám. 

55 Ne všichni v této době uslyší Mé Slovo ve stejné podobě, v jaké mluvím k vám, svým učedníkům. 

Ale vězte, že každý, kdo mě hledá, mě najde. Moje inspirace bude v každém, kdo mě miluje, a o tom 

budete svědčit. Pokud jste se před nimi pustili do plnění poslání, připravte jim cestu příkladem lásky a 

pokory. 

56 Buďte Mi nablízku, ať se oči vašeho ducha otevřou a vaše srdce pocítí Mou lásku, ať vše, co slyšíte 

a cítíte, zůstane ve vaší bytosti, abyste zítra, až si vzpomenete na Mé Slovo a budete je vykládat, mohli 

poučit své bližní. 

57 Nenechte si ujít tyto lekce, které jsou stránkami Knihy moudrosti, kterou vám nyní dávám pro vaši 

spásu. 

58 Přijímám vás a ve vás přijímám všechny své děti. Má moudrost sestupuje na všechny Mé 

učedníky, kteří vědí, jak připravit své vnímání a svá srdce. 

59 Přicházím do vašich srdcí jako světlo a síla, jako mír a láska, abyste se vůči lidem necítili slabí. 

60 Vyzbrojte se trpělivostí, protože víte, že máte vznešený úkol šířit bratrství a mír ve světě; protože 

víte, že musíte bdít, aby se naplnila vůle Nebeského Otce. Musíte být jako strážci, kteří hlídají toto 

poslání, které ještě nebylo splněno. 

61 Můj hlas neustále volá člověka na cestu zákona. Ale vy, kteří jste byli první, kdo v této době přijali 

Má zjevení, jste se stali posledními, abyste byli svědky toho, jak ke Mně přicházejí zástupy. Protože však 

patříš k těm, kdo Mě poznali jako první, jsi povinen být příkladem kolem Mého učení, být jako hůl pro své 

bližní. 

62 Vidím, že vzhledem k velikosti vašeho úkolu vám stále chybí odvaha a víra být apoštoly třetí éry. 

Ve svém životě stále zažíváte chvíle slabosti, zoufalství a boje sami se sebou. Překonejte všechny 

překážky. Vaše srdce již pocítilo velikost mého Díla. Zjistili jste, že mé slovo je povzbudivé. V mém učení 

jste se naučili modlit se, abyste se osvobodili od pokušení. 

63 Mistr nechce, abyste nadále ztráceli čas. Podívejte se, jak lidstvo v některých ohledech pokročilo. 

Chci však, aby jejich pokrok byl úplný, aby lidský a duchovní život byly v souladu. 

64 Tento život je krásnou příležitostí pro rozvoj vaší duše. Vyrazit, růst, vyvíjet se. Podívejte se, jak se 

vše ve stvoření vyvíjí a proměňuje. Na počátku, ve své nezralosti, jsi byl jako atom, ale díky inteligenci, 
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kterou jsem tě obdařil, jsi nakonec vzal do svých rukou látky, které má příroda, abys je využil. Už když jste 

začali obývat zemi, platil na ní zákon, který vás čekal. Od té doby vám Otec zjevil duchovní život a poslal 

vás na cestu do domova, kam musíte dorazit, abyste si po boji o očištění odpočinuli a užívali si klidu. 

65 Vždy naslouchej hlasu svého svědomí, aby ti řeklo, zda jsi splnil zákon, nebo ne. 

(Podobenství) 

66 Poslouchejte: Na vysoké hoře stál muž. Znal hory, lesy a stezky, po kterých se prodíral dál a dál, 

aby našel potravu pro své soukmenovce. Jednoho dne, uprostřed své samoty, uslyšel hlas: "Pozoruji tě, 

člověče, a vidím tvé strádání. Proto k vám přicházím, neboť jsem život, který pulzuje ve všem stvořeném. 

Ale poslouchejte: Vstaňte, podívejte se a jděte k těm, kteří k vám patří, a řekněte jim, co jste slyšeli a 

co jste cítili, ale nemohli vidět. Až budou přesvědčeni o tom, čemu už věříte, vytvořte s nimi jádro národa. 

Vydej je na cestu k naplnění zaslíbení o zemi, kterou jsem pro ně připravil." Když ten muž uslyšel ten hlas, 

cítil, jak mu srdce buší silou, a neodvážil se zvednout tvář, aby pohlédl na toho, kdo k němu takto 

promluvil. Cítil, jak do jeho bytosti vstupuje neznámá síla, jako by jeho duši zalévalo nebeské světlo. 

Když ten hlas utichl, cítil, jak se z jeho těla vytrácí únava, a zároveň na duši pocítil tíhu odpovědnosti. 

Poté se vydal ke svým, aby vydal svědectví o tom, co se stalo, a protože byl spravedlivý, všichni jeho 

slovům uvěřili. Ten muž řekl: "Ten hlas, který jsem slyšel, mi mluvil o cestě, ale nevím, která z těch všech, 

které znám, to je. Možná vede do nějakého velkého města, možná do rozlehlé země plné vinic." 

Jednou v noci, když odpočíval na lůžku, uslyšel v duchu jasný hlas, který mu říkal: "Tvé oči neznají 

cestu, protože ji zná jen duch. To je cesta mého zákona." Poté slyšel jeho přikázání, která hovořila o tom, 

že je třeba milovat Boha více než všechny stvořené věci, neuctívat ho skrze entity vytvořené představami 

nebo pověrami; slyšel také, že je třeba milovat jeden druhého. To byla cesta lásky a dobra. 

Když se muž probudil, pochopil, že to vše bylo božské zjevení, které bylo dáno jeho duchu. Znovu 

vydal své rodině svědectví o tom, co obdržel ve snu, a pln víry a poslušnosti sjednotil celý svůj kmen, aby 

svým spojením vytvořili sémě silného a velkého národa. 

(konec podobenství) 

67 Je to mé dnešní podobenství, v němž k vám mluvím o Mojžíšovi, o tom duchu, s nímž církevní 

představitelé této doby 

Ten, který se v tichosti modlil a komunikoval se svým Otcem; ten, který vedl svůj lid na dlouhou cestu 

pouští; ten, který tváří v tvář slabosti zástupů rozbil desky zákona o zem. 

68 Uplynuly tři věky a já se vás dnes ptám: Kdo z vás zná cestu? Kdo je ten, kdo se skutečně 

připravuje na to, aby slyšel hlas Věčného? Kde jsou ti, kteří by mi mohli říci, jak by to udělali vaši bratři v 

jiných dobách: "Pane, je-li oběť mé existence nutná pro dobro Tvého díla, učiň se mnou podle své vůle." 

69 Dnes nenajdu nikoho, kdo by takto mluvil se svým Mistrem. Jak chceš v této době dát světu 

poznat mé slovo? Je nutné, abyste se sjednotili, aby bylo uznáno mé dílo lásky a čistoty. Pokud ji budete 

prezentovat pomocí obřadů, symbolů nebo vyznání víry, nepodaří se vám otřást dušemi vašich bližních. 

Pokud však svými skutky dáváte příklad lásky, můj zákon bude uznáván a respektován. 

70 Studujte mé Slovo, neboť v něm uslyšíte Otcův hlas, který vám vždy ukáže cestu skrze vaše 

svědomí a umožní vám spatřit dokonalost, které na něm postupně dosahujete. 

71 Stejně jako studujete lidské tělo a žasnete při pohledu na něj, které je pouze vnější podobou 

lidské bytosti, měli byste se ponořit do rozjímání a studia duše, neboť jen tak poznáte její velikost. 

72 Bojujte, a i když je váš boj tvrdý, nesmíte se unavit svědčit o mé pravdě. Konejte dobro, i když to 

znamená obětovat se. Vaším úkolem je zachránit své bližní. 

73 Dávám ti své požehnání a odpuštění. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 180 
(vydáno během druhé světové války) 

1 Dávám vám světlo, abyste pochopili mé slovo a porozuměli mému učení, milovaní učedníci. 

2 "Dělník" bude nadále obdělávat a orat pole, na kterém musí s vírou a touhou po bohaté sklizni 

zasít semeno. Mistr vám však říká: Dbejte na výběr vhodné půdy, aby se semeno nezkazilo a abyste vždy 

sklízeli plody odpovídající lásce, s níž jste svou půdu obdělávali. 

3 Všichni můžete být "dělníky na mém poli", ale nejprve je třeba toto poslání pocítit a pochopit. 

Účelem tohoto poučení je odstranit temnou pásku z očí nevědomých a přimět "chromé", aby chodili, a 

tak jim ukázat, že Já jsem jediný Bůh, kterému mají sloužit. Proto vám říkám: Připravuji vás, abyste se 

ukázali jako příklad ostatním, protože jste otevřeli oči Světlu a pokorně přiznali, že jste byli nevědomí. 

Stejně tak skrze vás budu rozsévat a sklízet plody svého milosrdenství. 

4 Vaši bližní se vás budou ptát, jak jste toto učení přijali, jak probíhaly mé projevy a proč jdete touto 

cestou. Na každou otázku byste měli odpovídat naprosto pravdivě. Pokud se totiž nebudete držet pravdy, 

nebudete silní a budete poraženi. Pak semena nevyklíčí. 

5 Nechci, abyste tehdy zůstali s prázdnýma rukama, ani nechci, abyste na konci svého boje, až vás 

odvedu ze světa, abyste následovali mou cestu, zůstali bez úrody a nazval vás "mými učedníky". Nebylo 

by spravedlivé, kdybyste sklidili zklamání a hořkost jen proto, že jste se nenaučili bránit Mé Dílo tím, že 

byste ho studovali a pronikali do něj, abyste získali dostatek síly, klidu a poznání a obstáli ve zkouškách. 

6 Mé učení je jediná lekce, vyjádřená v mnoha podobách, abyste ji mohli pochopit, a k níž nemáte 

co dodat. Ačkoli je to zákon, nechci vám ho vnucovat, protože pak byste upadli do pokrytectví, když byste 

navenek předstírali, že se jím řídíte, zatímco vaše srdce by ho porušovalo. 

7 Vložil jsem do tvé bytosti svědomí, aby bylo přítomno na všech tvých cestách, neboť svědomí 

dokáže rozlišit dobré od zlého a správné od nesprávného. Vedeni tímto světlem nebudete moci být 

oklamáni, ani nebudete moci být označeni za nevědomé. Jak by mohl spiritualista oklamat své bližní nebo 

se pokusit oklamat sám sebe, když má ve své bytosti světlo svého Stvořitele? 

8 Tehdy k Ježíši přistoupil bohatý mladík a řekl mu: "Mistře, věřím, že si zasloužím království, které 

slibuješ, protože následuji učení." Ježíš se ho zeptal: 

9 "Dodržujete zákon?" A mladík odpověděl: "Ano, Pane, postím se, chovám se dobře ke svým 

bližním, nikomu neubližuji. 

zlo a část svého majetku věnovat na podporu chrámu." 

Ježíš mu řekl: "Chceš-li mě následovat, zanech všeho, co máš, a následuj Mistra." Mladík však měl ve 

světě tolik majetku, že se nechtěl rozloučit se svým bohatstvím a raději se oddělil od Pána. Myslel si, že 

plní můj zákon, a klamal sám sebe. 

10 Kolikrát jsem vám říkal: Cvičte se v činné lásce k bližnímu, projevujte tuto ctnost, ale nechlubte se 

jí, protože pak už by to nebylo milosrdenství a klamali byste sami sebe! 

11 Učedníci: Nechcete-li se dopustit chyb nebo omylů, zkoumejte své jednání ve světle svého 

svědomí. A pokud vám ji něco kalí, důkladně se prozkoumejte a odhalíte skvrnu, abyste ji mohli napravit. 

Máte v sobě zrcadlo, ve kterém se můžete podívat sami na sebe a zjistit, zda jste čistí, nebo ne. 

12 Duchovní by měl být rozpoznán podle svých skutků, které, aby byly čisté, musí být diktovány 

svědomím. Kdo takto jedná, bude mít pocit, že má právo nazývat se mým učedníkem. 
13 Kdo by mě mohl oklamat? ─ Nikdo. Nesoudím tě podle toho, co děláš, ale podle úmyslu, s jakým 

to děláš. Jsem ve tvém svědomí i mimo něj. Jak můžete věřit, že nemohu znát vaše skutky a jejich 

motivy? 

14 Připravte se na boj, aby Mé Dílo nebylo napadeno kvůli vašim špatným skutkům. V mnoha 

případech totiž bude uznání či neuznání mého Díla lidstvem záviset na vás. 

15 Co však může zmařit mé dílo, když je samo pravdou, když je neposkvrněnou čistotou? Vy byste 

však velmi dobře propásli příležitosti k získání zásluh a povznesení duše. 
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16 Pokud někdo nezná mou pravdu, je to proto, že se o ni nezajímal a pil z tohoto pramene, který 

nalévá svou křišťálově čistou vodu pro všechny rty žíznící po lásce. 

17 Pravda, kterou jsem zjevil patriarchům, prorokům a spravedlivým, je stejná jako ta, kterou dnes 

zjevuji vám. Mé učení, které dnes přijímáte, je totiž Zákonem všech dob, kterým jsem vám ukázal cestu k 

vzestupu, abyste mohli pokračovat ve své životní cestě k cíli. Ve svém učení jsem vám nikdy neřekl nic, co 

by nemělo pravdivé vysvětlení. Kdybyste však podávali odlišné a složité výklady, měnili Mé učení nebo 

podávali chybný výklad těm, kdo ho potřebují vysvětlit, sklidili byste špatnou úrodu. 

18 Dávejte pozor na to, jak předáváte informace a jak mluvíte. Pochopte, že jste zodpovědní za velmi 

velký dar. 

19 Já jsem majitel osiva, vy jste dělníci. Je-li někdo líný a neplní-li svůj úkol ─ sejde-li někdo z cesty, 

neobviňujte Mne, který vás všude volám. Uvědomte si, že ten, kdo chce získat spásu, musí vynaložit 

určité úsilí. 

20 Hle, obracím se k vašim srdcím, abyste mě pocítili a řekli: "Pane, půjdu za vámi." 

21 Pozorně poslouchejte: Otec vždy dával lidstvu najevo svou lásku prostřednictvím poselství svým 

poslům. Láska, kterou se snažíte pochopit a pocítit až do této chvíle, je právě tou láskou, která vás vždy 

hladila. 

22 Chci, abyste se tímto světlem naplnili, protože bez lásky ke Mně nedosáhnete. Bez této síly 

nemůžete pochopit Mou slávu. 

23 Mé Slovo se dotýká nejcitlivějších strun vašeho srdce, abyste se probudili k lásce a pochopili, že 

pokud žijete jen proto, abyste získali bohatství světa, a nezbývá vám prostor ani čas, aby srdce a duše 

rozvíjely své schopnosti, nebudou se rozvíjet na své cestě rozvoje. 

24 Ať se vaše srdce nestane domýšlivým, neboť symbolizuje oheň věčnosti Toho, z něhož vše vzešlo a 

kde vše ožívá. 

25 Duch používá srdce k lásce prostřednictvím těla. Pokud milujete pouze podle zákona hmoty, vaše 

láska bude pomíjivá, protože je omezená. Pokud však milujete duchovně, je tento pocit podobný pocitu 

Otce, který je věčný, dokonalý a neměnný. 

26 Veškerý život a všechny stvořené věci jsou spojeny s Duchem, protože má věčný život. 

Neomezujte se, milujte Mne a milujte sami sebe, protože vlastníte onu Boží jiskru "bytí", která nezná v 

lásce žádná omezení, což je Bůh sám. 

27 Pochopte, že vše, co existuje, je tu pro vás, stejně jako je vše podle svého určení neustálým 

holdem a poctou Stvořiteli. 

28 Od všech bytostí přijímám jejich plody, ale vše dostává životodárnou sílu ode Mne. 

29 Vysvětluji vám všechna tato učení, aby vaše duše již nebyla vězněm vašich smyslů, abyste, až se 

vydáte šířit mé učení, poznali, že duše, stejně jako všechny stvořené věci, podléhá zákonu evoluce. 

30 "Rozvoj" ─ slovo, které se lidem bude vybavovat, jakmile se budou zabývat duší; znamená totiž 

pokrok, vzestup, proměnu a zdokonalení. 

31 Kdy se člověk konečně zbaví předsudků, aby se už neobracel k formám a neviděl vše, co ho 

obklopuje, větší než sebe? Když pak dosáhne svobody ducha. 

32 Nyní dobře chápete, že když jsem se lidem vždy dával poznat v moudrosti, bylo to proto, abych 

osvobodil duše uvězněné v omezených myslích. 

33 V této době stále existují lidé s omezeným rozumem a bez inspirace. Přestože by lidé měli mít 

díky svému vývoji jasnou a probuzenou mysl, mnozí stále myslí a žijí jako v primitivních dobách. 

Jiní dosáhli velkého pokroku ve vědě, ale přitom se ve své marnivosti a sobectví odřízli od sebe v 

domnění, že dosáhli vrcholu poznání. Na cestě k duchovnímu pokroku se však zastavili. 

34 Vám, kteří jste Mě v této době slyšeli a v Mém učení neustále opakovali slovo "duch", říkám, že 

velikost a světlo, které toto slovo obsahuje, otřese tímto lidstvem, jakmile mu porozumí. 

35 Pokračujte v tom, abyste se stali hodnými této milosti skrze správně pochopenou pokoru. "Pokora 

neznamená chudobu, ani materiální chudobu. 

36 Zachovejte si morální sílu, neboť jste se utrpením tohoto života zocelovali jako ocel na kovadlině. 
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37 Vidím, že souhlasíš se svým osudem. Pokud byla vaše minulost bolestná, už se na ni nedívejte. 

Zapomeňte na to a žijte klidně v přítomnosti. Nebojte se budoucnosti, protože "zítřek" jsem já. 

38 Všechna má proroctví se naplní a tento váš malý národ bude lidstvem považován za "zemi 

zaslíbenou". Postarám se, aby v ní srdce cítila mír a duše byly osvíceny. Přijdou k ní vysocí vládci jiných 

národů a budou se v jejím lůně inspirovat, aby vládli s láskou. 

39 "Ztracené kmeny Izraele" se shromáždí v této zemi připravené mým milosrdenstvím a pocítí můj 

pokoj. 

40 Musíte být připraveni, protože vaši bližní se na vás obrátí. Nevíš jak a kdy, ale mé slovo se splní. 

41 Proto vás vyzývám, abyste se sjednotili, aby vaši bližní mohli pocítit, že dorazili do lůna Pánova 

lidu, kde obdrží to, co Můj lid. 

Vůle je. 

42 Předem vás informuji o všech budoucích událostech. Pokud jde o tyto "kmeny", říkám vám, že 

pohnuti Mou moudrostí přijdou, aby přijali dědictví, které jste obdrželi vy. Nepřijdou náhodou, ale je 

třeba, abyste byli jednotní, abyste viděli, jak se naplňuje mé slovo. 

43 Ve druhé éře, kdy Palestině vládl císař, byla rozdělena mezi sebou. Izraelci byli otroky pohanů a na 

jejich bedrech leželo břemeno tyranie. 

44 Právě tehdy přišel k lidem Boží Syn. 

45 Kolik bolesti bylo v tom lidu a jak velké bylo sobectví lidí! Mé slovo však bylo vyslyšeno a bylo jako 

balzám na všechny rány toho vyděděného lidu. Uhasil jsem jejich žízeň po lásce, a proto ti, kdo ve Mne 

uvěřili, říkali: "Jen Nazaretský umí milovat." A přesto jsem byl špatně odhadnut. 

Když mě lidé přinutili přinést oběť, ptali se mě: "Ježíši, kde jsou ti, kteří tě následovali?" V tu chvíli 

jsem se podíval na Jeruzalém a řekl: "Ještě nenastal čas, aby semeno vyklíčilo. Ale přijde čas a lidstvo 

pozná ovoce." A skutečně ─ po mém odchodu ─ se moji učedníci vydali na cestu a zvěstovali mé slovo. 

46 Teď vám řeknu: V roce 1950 se objeví ti, kdo nebudou poslušni Mého slova, a způsobí, že budu 

znovu trpět obětní smrtí, která je neposlušností a rozkolem mezi vámi. Pak řeknu jako tehdy: "Vložil jsem 

do těchto srdcí své sémě, které rozkvete a z jeho plodů budou jíst národy, které poznají mé slovo zapsané 

v Písmu." 

47 Tento odkaz je určen pro vás. Pamatujte, že na své cestě musíte vždy rozsévat dobro. 

48 Blíží se dny, kdy se křesťanský svět soustředí na připomínku dramatu, které se odehrálo na 

Golgotě před dvěma tisíci lety. Někteří pak přemýšlejí, aby zjistili, zda je jejich život v souladu s jejich 

svědomím, nebo zda byli slabí tváří v tvář pokušení. 

49 Ale tento lid, který Mě nyní poslouchá, cítí, že nepotřebuje rozjímat o obrazu Ukřižovaného, 

protože chápe, že Krev prolitá na Kalvárii stále působí v lidských srdcích. Byl totiž "napojen", aby mu 

ukázal, jak plnit poslání. 

Spiritualisté nepotřebují prožívat toto drama; naučili se duchovně vznášet, dokud nepocítí a 

nezahlédnou slávu, která existuje v duchu. Kdo má rád 

Tomáš pochyboval, dovolil jsem mu vložit prsty do Ježíšovy rány a vidět Mou Krev, která je stále čerstvá a 

jako nevyčerpatelný pramen se stále rozlévá v lásce a síle do každé duše. 

50 Řekl jsem vám, že jsem vám tak blízko, že znám i ty nejtajnější vaše myšlenky, že jsem všude, kde 

jste, protože jsem všudypřítomný. Jsem světlo, které osvětluje vaši mysl prostřednictvím inspirací nebo 

světelných myšlenek. 

51 Já jsem v tobě, neboť já jsem Duch, který tě oživuje, svědomí, které tě soudí. Jsem ve vašich 

smyslech a ve vašem těle, neboť jsem ve všem stvoření. 

52 Stále více Mě vnímej v sobě a ve všem, co tě obklopuje, abys, až přijde chvíle odchodu z tohoto 

světa, mohla plně vstoupit do duchovního života a ve své duši neměla žádné rozrušení z dojmů, které ti 

může zanechat smyslový svět, a mohla se ještě o krok přiblížit ke Mně, který jsem zdrojem nekonečné 

čistoty, z níž budeš věčně pít. 

53 Nevíte, kolik času vám na tento krok zbývá. Proto se mějte na pozoru, neboť pokušení se vás bude 

snažit přimět k pohoršení. Připravuji vás a slibuji vám, že mé milosrdenství bude připraveno zachránit vás 
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z bouře. Nabídnu vám svou pomoc, když vám hrozí pád, neboť pro Mne není nikdo, kdo by měl větší 

cenu, ani jiný, kdo by měl menší cenu. Já jsem Otec, a kdykoli ke mně přijdete s pokáním, přijmu vás a 

dám vám odměnu podle vašich zásluh. 

54 Přemýšlejte a zkoumejte své životy. Nechte se osvítit světlem svého ducha. Umožním vám vidět 

váš duchovní pokrok. 

55 Vykládejte správně mé slovo s vědomím, že není třeba chápat jeho formu, ale význam, který 

obsahuje, a cíl, k němuž vás vede. Moji nositelé hlasu se mohou dopustit chyb, ale to, co pochází od 

Boha, je čisté a nemůže být poskvrněno. 

56 Dal jsem vám semeno, z něhož budete sklízet bohatou úrodu. Vezměte si ze Mne příklad a šiřte 

lásku a milosrdenství mezi svými bližními na cestě životem. Pak lidstvo pozná víru a sílu, které jste 

dosáhli. 

57 Snažte se pochopit smysl Mého díla, jak jej chápou a vykládají ti, kdo Mě následovali až do konce. 

58 Když připravíte své srdce jako svatyni, kde očekáváte návštěvu svého Otce, aby v ní mohl pocítit 

teplo vaší lásky, pak můžete skutečně říci, že "skřivan" byl s vámi. Obklopují mě muži, ženy i děti a všichni 

jsou jako hnízda na stromě života. 

59 Neustále jsi bloudil a hledal v zemi kořeny některých stromů, abys posoudil jejich plody, a často jsi 

v nich objevil hlodajícího červa. Pak jste Mě hledali na horách i v údolích ─ s nadějí, že uslyšíte otcovský 

nebo alespoň přátelský hlas, který vás vysvobodí z nejistoty a povede vás po cestě pravdy. Nyní, když 

slyšíte Mé Slovo, děkujete Mi, že jsem vám dopřál slyšet Mé učení, které vás připravuje na dokonalejší 

duchovní komunikaci, než jakou máte nyní. 

Dnes musím omezit své světlo, abyste mi porozuměli. Přijde však chvíle, kdy tvá duše a mysl budou 

schopny přímo nést Mou moudrost. Dnes mnohým stačí trocha světla a klidu v srdci ─ pohlazení pro děti, 

láskyplný pohled jejich dětí pro unavené seniory; díky tomu cítí paprsek světla ve svém unaveném a 

smutném srdci. Poté se však všichni vydají na cestu za světlem, které jim osvětlí jejich životní cestu. 

60 Kdybyste se v této době zeptali mnoha mých dětí, zda touží slyšet mé učení, odpověděly by vám, 

že toho nejsou hodny. Já vám však říkám, že žádné z mých dětí není nehodné, aby mě slyšelo. Všichni 

potřebují Mé slovo: spravedliví, aby se občerstvili nasloucháním svému Bohu; nevědomí, aby se učili a 

dosáhli rozvoje své duše skrze Mistrovo učení; hříšníci, aby se obnovili skrze pokání, když naslouchají 

Otci. 

61 Přichází ke mně hlas a říká mi: "Pojď a uvidíš, jak jsem na zemi slabý, jak je má duše pošpiněná. 

Vím, že mě miluješ a můžeš mi odpustit, že jsi průvodcem v mé temnotě a pomocníkem v mé osamělosti. 

Přijď mi na pomoc, neboť v této hodině cítím bolest smrti." 

62 Kdo ke Mně takto mluví? Kdo mě takto nechává oslovit svými voláními v touze po milosrdenství? 

Je to srdce? Ne, lidé, to lidstvo nezapomnělo, že Já jsem Láska. Uznává svou hanebnost a žádá o 

vykoupení. 

63 Plakala jsem nad tvým odchodem od chvíle, kdy jsi opustil duchovní domov a odešel na zem. Od 

té doby jsou to mé slzy a má krev, které ti odpouštějí hříchy, a můj laskavý a klidný hlas ti neustále radí na 

tvé cestě životem. Můj stín tě provází na všech tvých cestách. Ve skutečnosti jsem to já, kdo tě postrádá, 

ne ty. Když jsi odešel, cítil ses silný a věřil jsi, že už mou pomoc nepotřebuješ. Tvá cesta byla cestou 

svobodné vůle, tvé smysly se rozšířily, aby vdechovaly a dotýkaly se všeho, co tě obklopovalo, a ty jsi 

musel klesnout velmi nízko, abys znovu obrátil své oči ke Mně. 

I tehdy sis vzpomněl, že máš Otce, u jehož stolu jsi seděl. Tehdy jsi volal ke svému Pánu, ale já jsem tě 

volal už dříve a tvé volání jsem nevyslyšel. 

Přítomnost u mého stolu. Hledal jsem tě jako otec, který viděl své dítě odcházet jako malé, s nevinností v 

srdci a bez znalosti cesty. 

64 Když porozumíte Mému Slovu, pochopíte, že Otcův záměr, když vás posílal do světa, abyste 

kráčeli po jeho cestách plných nebezpečí a pokušení, nebyl, abyste na nich zabloudili. Neboť byly předem 

navrženy tak, abyste dostali lekce nezbytné pro rozvoj duše, abyste získali zkušenosti, které vám chyběly, 

a nakonec abyste se ke Mně vrátili plní světla. 
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Když tvůj duch ze Mne vyšel, byl jako jiskra, kterou vítr musel proměnit v plamen, aby se tvé světlo po 

návratu ke Mně spojilo se světlem Božství. 
65 Promlouvám k vám z vrcholu nové hory. Tam vás očekávám a vpravdě vám říkám: V den tvého 

příjezdu se v této říši bude konat hostina. Přijdeš tam po cestě bolesti a očistíš se tak od svých prohřešků 

─ cestě, kterou jsem předem nenakreslil, ale kterou vytvořil člověk. Také jsi mě nechal jít touto cestou. 

Od té doby je však cesta oběti a bolesti oslavena Mou Krví. 

66 Slyšte zvuk mého hlasu v nekonečnu, jako slyšíte zvuk zvonu. 

67 Pamatujte, že je čas soudu, neboť vpravdě vám říkám, že každé provinění bude odčiněno. Země 

sama bude volat k odpovědnosti za špatné zacházení s ní a s jejími přírodními královstvími. Vše, co bylo 

zničeno, vás bude volat k zodpovědnosti, a tím přiměje lidi, aby si uvědomili, že byli Stvořitelem stvořeni s 

úmyslem lásky a že právě Vůle, která je mohla zničit, o ně pečuje, chrání je a žehná jim. 

68 Může duše klidně odejít z této planety, když ji ten, kdo ji znesvětil a zničil, volá k odpovědnosti? 

To jsou ti, kteří si museli vytvořit svět, v němž výčitky svědomí, materialismus a důsledky života v 

neposlušnosti mému zákonu jsou jako temné mraky mlhy, v nichž bloudí v bolesti, dokud se v nich 

nerozjasní, aby mohli začít obnovovat vše, co zničili. 

69 Abych jim pomohl, říkám jim: Hle, tady je Mistr opět mezi svými učedníky. 

70 Dnes přicházím, abych roznítil víru v těch, kdo jsou sklíčení na krátkou dobu. 

71 Když jsem přišel k vám, přijdu i ke všem, kdo ke mně povstanou. Má láska, Mé světlo jsou pro 

všechny. 

72 Když se Pán zjevuje mezi svými učedníky, pociťujete ve své duši nekonečnou radost, a i když je 

můj projev krátký, projevujete uspokojení. 

73 Chci, abys pocítil pokoj a radost, které zažíváš, když Mě slyšíš, také když Mě hledáš v modlitbě, 

takže kdykoli dosáhneš tohoto vnitřního povznesení, budou tvé myšlenky jako úrodná rosa, která se snáší 

na neúrodná pole. 

74 Zatímco se svět zmítá v chaosu, na národy padá stín chaosu a lidstvem otřásá válka, slyším ty, 

kteří říkají: "Když pro Boha není nic nemožného, proč nezastaví válku a nestvoří nový svět plný míru?" 

"Ne," odpověděl jsem. Říkám vám však, že stejně jako je v člověku válka, je v něm i mír. Každý člověk má 

přísné a moudré svědomí a díky němu si může vybrat cestu, která je pro něj užitečná. 

75 Ve světě se již rozpoutala nová bitva. Celé národy bojují s cílem porazit své nepřátele. Jiní usilují o 

nadřazenost, aby si podmanili národy a udrželi otroky, a další, aby jejich rasa dokázala, že je nejvyšší ze 

všech, ale ve své zaslepenosti nepoznávají propast, která všechny čeká. 

76 V této atmosféře temnoty a zmatku nechte své myšlenky proniknout jako paprsek světla. Díky 

nim pomůžete svým bližním jasně uvažovat ve chvílích zkoušky. Tak splníte poslání, které jsem vám 

přikázal. 

77 Buďte silní a ovládejte své vášně, pak se nepřiklánějte na jednu nebo druhou stranu. Vaše srdce 

musí být zapáleno soucitem a bratrstvím ke všem a vnitřně sdílet utrpení a těžkosti, které toto lidstvo 

postihují. Tak bude vaše srdce bít v souladu s mým. 

Všechno dobré, co uděláte, bude odměněno. Nebo si snad nemyslíte, že příchod míru mezi lidmi bude 

odměnou za vaše modlitby? 

78 Hle, není to oběť, kterou od vás žádám. Neposílám vás kázat mezi ty nespoutané zástupy, 

nevydávám vás do rukou pohanů. Nyní stačí, když očistíte svou mysl, abyste s ní mohli osvětlovat cestu 

svým bližním. 

79 Bojujte, modlete se, bděte, aby vás pokušení, které má moc představit se vám zabalené do těch 

nejlákavějších podob, neodvádělo od vašich dobrých úmyslů a nebránilo vám plnit vaše povinnosti. 

Naučte se s ní bojovat a porazit ji. Nespěte, protože bude bojovat do posledního dechu. 

80 Váš boj je větší, než si dokážete představit, protože tento protivník je neviditelný. Často ho totiž 

hledáte na mnoha místech, a přesto ho nosíte skrytého v sobě, ve svých pocitech a vášních. Pro tento boj 

není lepší zbraně než modlitba. 
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81 Otec vám dal svou radu. I když je každé učení jiné, jeho podstata, smysl a účel je stejný: dát vám 

mou lásku a ukázat vám cestu k dokonalosti, která vám přinese spásu. 

82 Ve dnech vzpomínek i to nejtvrdší srdce cítí mou přítomnost. V nekonečnu neustále rezonuje zvuk 

božského zvonu, který ohlašuje projev tohoto nového času. Ale jak hluché je srdce tohoto lidstva! 

83 Až se pak lidé probudí a budou toužit po Mém Slově, bude už pozdě, protože Já už tam nebudu. 

Teprve pak budou moci přijmout svědectví o Mém projevu. Mnozí si budou stěžovat sami na sebe, 

protože Mě nenavštívili na místech, kde jsem se dal poznat, a neslyšeli Můj hlas. 

84 V této době je lidstvo postiženo velkými zkouškami. Na všech místech světa se ozývá nářek. 

Důvodem je to, že duše přišly na zem, aby sklidily plody toho, co zasely v jiných dobách, neboť nikdo 

neunikne Mé spravedlnosti. Nebyl bych už dokonalý, kdybych vám to neřekl jasně, kdybych vás nenechal 

sklízet ovoce vašich skutků. Ale také vybavuji lidi světlem tohoto poselství. 

Ke každému uchu dolehne zpráva o Mém návratu, o učení, které jsem zanechal lidstvu. Moji učedníci 

se vydají přinášet uzdravující balzám nemocným, budou nositeli kříže těm, které tíží břemeno jejich kříže. 

Často vám tyto pokyny opakuji, abyste na ně po Mém odchodu nezapomněli. 

85 Bděte a modlete se, abyste byli silní. Modlete se však s duchem, abyste dosáhli dokonalého 

společenství s Pánem a těšili se z něj. Až uvidíte, že to, co jste obdrželi z vnuknutí ve chvílích modlitby, se 

stalo skutečností, bude to důkazem, že jste prožili okamžik duchovního společenství s Mistrem. 

86 Přiveď svůj způsob hledání Mne, modlitby, k dokonalosti. Pamatujte si: když Mé Slovo přestane 

být slyšet ve vašich shromažďovacích místnostech, muži z církví se vás vydají znovu dobýt, budou se vás 

snažit získat zpět. Budete pak schopni zavřít oči před tímto světlem a odložit úkol, který jste dostali, 

abyste se místo toho spokojili s vykonáním obřadu? 

87 Nebojte se, když někdy mluvím o tom, že jste pomlouváni a pronásledováni. Říkám vám jen, že 

pokud budete plnit můj božský zákon a dodržovat zákony země, nemusíte se ničeho bát. 

88 Již nyní dokažte, že jste během této doby neslyšeli Ježíše mluvit nadarmo, že ─ když jsem vás 

nazval "učedníky" ─ umíte tento titul důstojně nosit. Před pravdivostí a čistotou tvých činů se skloní i ti 

nejtvrdohlavější. Tehdy, až nastane doba sporu mezi náboženskými naukami a idejemi, až se lidé budou 

nejvíce bránit hlásání Mého duchovního učení, budou zázraky, které ti uděluji, největší a tyto důkazy 

způsobí, že se svět bude třást. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 181 
1 Vy, zástupy posluchačů, pojďte ke světlu, zavřete na několik okamžiků oči těla a duchem spatřete 

záři Mé Přítomnosti, která k vám přichází. Je to božské světlo lásky a moudrosti, které vám chci dát jako 

oděv. Je to světlo, které rozptyluje temnotu nevědomosti, fanatismu a zloby. 

2 V tento den, který jste zasvětili tělesnému odpočinku a péči o duši, vám dávám své pokyny. Je to 

sedmý den, kdy si odpočinete od celotýdenní dřiny, kdy sklidíte plody své práce a načerpáte sílu k další 

cestě. 

3 Berte tento den jako symbol sedmé etapy svého vývoje - etapy, kdy se otevře poslední pečeť a 

kdy si odpočinete po dlouhé cestě životem. 

4 Mnozí si myslí, že mé světlo sestupuje pouze na ta místa, kde se projevuje mé slovo, ale pravda je 

taková, že má duchovní přítomnost je se všemi. Proto jsem světlo, které vám posílám, nazval 

Univerzálním paprskem. Ve stejnou chvíli, kdy září skrze nositele hlasu, ji totiž různým způsobem pociťují 

všechna stvoření. Ano, lidé, protože jsem všemohoucí a všudypřítomný, projevuji se v různých podobách, 

z nichž všechny jsou duchovní. Když jsi Mě ve Druhém věku viděl jako člověka, bylo to proto, že jsem se 

snažil dosáhnout tvého srdce. Nyní však "vidíte", že přicházím duchovně, protože chci osvítit vaši duši. 

5 "Spasitelem" jste mě nazývali a "Spasitelem" mě budete nazývat i nadále, protože vás odvádím od 

zlých cest. 

6 Neproklínejte zkoušky, které postihují vás i celé lidstvo. Neříkejte, že jsou trestem, hněvem nebo 

Boží pomstou, protože pak se rouháte. Říkám vám, že právě tato trápení přivádějí lidstvo stále blíže k 

přístavu spásy. 

7 Nazvěte je spravedlností, odčiněním nebo poučením a bude to pravda a správné. Hněv a pomsta 

jsou lidské vášně vlastní bytostem, které jsou ještě daleko od klidu mysli, harmonie a dokonalosti. Není 

spravedlivé, abys mé lásce k tobě, která určuje všechny mé skutky, dal sprosté jméno "trest" nebo 

nedůstojné jméno "pomsta". 

8 Uvažte, že jste se dobrovolně vydali na trnité cesty nebo do temných propastí a že jste 

neposlouchali mé láskyplné volání ani hlas svého svědomí, a proto bylo nutné, aby vám přišla na pomoc 

bolest, aby vás probudila, zastavila, přivedla k rozumu a přiměla vás vrátit se na pravou cestu. 

9 Bylo nutné připustit, že v temnotě je přítomna bolest a že ve světle přebývá mír, abyste si mohli 

dobrovolně zvolit duchovní stav, o který usilujete. 

10 Když vidím, že se necháváte porazit bolestí a že místo toho, abyste se z ní poučili z lekcí, které 

každá zkouška obsahuje, spokojíte se s pláčem, proklínáním nebo prostě čekáte na smrt jako na konec 

svého utrpení, pak se k vám přibližuji, abych s láskou oslovil vaše srdce, dal mu útěchu a naději a posílil 

ho, aby překonalo samo sebe, svou slabost a nedostatek víry a zvítězilo nad zkouškami; neboť v tomto 

triumfu je mír, světlo a duchovní štěstí, které je pravým štěstím. 

11 Proto jsem přišel, lidé, abych odstranil nekonečnou noc, která vás přikrývala, a dal vám nový den 

plný nádhery. Mé Slovo učiní zázrak a rozpustí led vašeho srdce, aby začalo cítit duchovno a tlouklo pro 

všechno dobré. Mé Slovo otevře mříže vězení, v němž se vaše duše viděla uvězněna. Je však na vás, 

abyste vykonali další zázrak: dosáhli míru a vzestupu díky zásluhám svých skutků. 

12 Jak vzdálené pak budou cesty, na nichž sis poranil nohy a zanechal za sebou stopu krve a slz a na 

nichž jsi do dna vypil kalich utrpení! 

13 Mým božským přáním je zachránit vás a uvést vás do světa světla, krásy a lásky, kde budete 

radostně vibrovat díky povznesení duše, vznešenosti citů a ideálu dokonalosti. Ale copak v této božské 

touze nepoznáváš mou otcovskou lásku? Kdo to nechápe, musí být nepochybně slepý. 

14 Někteří tvrdí, že Mě chápou svým intelektem, a myslí si, že Mě tak mohou pochopit. Jiní, ještě 

nezralejší a materialističtější, Mě chtějí vidět v lidské podobě, aby ve Mne uvěřili, aniž by si mysleli, že v 

jejich bytosti existuje vyšší smysl, skrze který Mě mohou pochopit, pocítit Mou přítomnost a spatřit Mě. 

Tento smysl se však může projevit pouze skrze víru a zduchovnění. 
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15 Kolik radosti mému duchu přinášejí ti učedníci, kteří skutečně usilují o povznesení, neboť oni, 

ačkoli jsou v očích světa bezvýznamní a pošetilí, dovedou ve svém srdci cítit mou přítomnost, vykládat si 

nebo chápat má vnuknutí a souhlasit s tím, co jim má Vůle uděluje. 

16 Buďte jako oni, abyste Mě všichni pocítili a mohli se těšit z Mých dobrodiní, neboť Já jsem pro 

všechny. Hle, poté, co jsem vydláždil cestu Svým učením, obracím Svůj pohled na vás, vy, malý počet 

srdcí, kteří patříte mezi mladší, povolané v této době, abyste následovali Mou stopu. 

17 Toto Slovo Světla, které vám dávám, je duchovní chléb, kterým vás živím ve Třetí éře. Všechny mé 

děti ve svém přesvědčení o víře touží po tom. 

Jídlo ─ některé ve své vnější podobě, jiné ve svém významu. Všechny přijímám s láskou a všem uděluji 

svou milost. 

18 Při Večeři Páně jsem svým apoštolům řekl: "Vezměte chléb, to je mé tělo. Vezměte víno, které je 

mou krví, a po mém odchodu si tento pokyn zapamatujte." 

19 Nyní vám říkám: Přijměte mé slovo, které je věčným životem, a zachovejte jeho význam. 

Vzpomeňte si na něj po roce 1950, kdy už nebude slyšet, a živte se jím. Tak jako moji učedníci uměli skrze 

mé učení dát do pořádku svůj život a pokorně ho šířit, tak byste měli být i vy, abyste tento chléb duše 

přinášeli všem hladovým. Je totiž psáno, že mé slovo nepomine a bude slyšet po celém lidstvu. 

20 Řekl jsem vám: Slyšte mé slovo a najdete v jeho podstatě chléb Boží milosti. Řekl jsem vám: 

Toužte po Otcově lásce, neboť to, co je nutné pro váš život na zemi, vám bude dáno navrch. 

21 Ohledně tohoto semene se budete muset zodpovídat Mně, protože jsem vám ho vždy svěřil. Kdo 

o sobě může říci, že splnil svůj úkol a že je bez jakékoli vady? 

22 Praktikovat dobročinnost je nejvyšším úkolem vašeho osudu. Šířte ji ve skutcích, slovech a 

dokonce i v myšlenkách, neboť myšlenka vyslaná s láskou přináší útěchu vašim bližním. 

23 Chci, abyste se naučili odpouštět. Vyzývám vás, abyste vzali Můj kříž lásky a následovali Mě. 

Slyším a přijímám toho, kdo mi vnitřně říká: "Pane, budu následovat tvé kroky." 

24 Zároveň se vás ale ptám: Kdo mě zradí v tomto třetím čase? Hledejte sami sebe a odpovíte mi, až 

přijde čas. 

25 Kdo nezachovává Můj Zákon, kdo Mne zapírá, kdo Mé dílo jakkoli znesvěcuje nebo poskvrňuje, 

ten Mne vydá davu, který svými skutky volá: "Ukřižuj ho!" Neboť jeho způsob jednání vyvolá v lidech 

otázku: "Jsou to učedníci Mistra? 

Jsou to ti, kdo slyšeli jeho slovo?" 

26 Milujte lidi, nedávejte najevo své dobré skutky, to bude stačit, abyste byli apoštoly třetí éry. 

27 Dnes jsem před světem, jsem přítomen mezi lidmi a říkám jim: Z čeho mě obviňuješ? Mluvil jsem 

pravdu, radil jsem dobře, splnil jsem svůj slib, že se vrátím. Nepopírám to, co jsem vám řekl ve Druhé 

části, protože jsem vzorem pravdomluvnosti. Stále nesu těžký kříž a je to člověk, kdo zraňuje mé tělo. 

28 Vzpomeňte si, že tehdy se Boží Syn přiblížil k lidem a oni mu nerozuměli. Ale dnes mi konečně 

můžeš porozumět. 

29 Jsem stále ukřižovaný, neboť jsem rozřezán na kousky v podobě každého z vás. Řekni mi: nemohu 

cítit tvou vlastní bolest? Proč Mě tedy necítíš? 

30 Znovu budu obětován. Kteří z nich mě v tomto čase ukřižují? Kteří z nich na Mne budou volat: "No 

tak, dělej! 
31 Můj pohled je pronikavý a zároveň láskyplný. Když z ní ukápne slza, nepadne na zem, ale pronikne 

do vašich duší. Vždy budu s vámi. Svět mě stále potřebuje. 

32 Přijde čas, kdy mezi vámi bude cítit bratrství, až vstoupíte do svatyně mých myšlenek. 

33 Odkud přicházím a kam odcházím, se v současné době nemůžete podívat. Přijde však den, kdy 

vstoupíte do Mé přítomnosti a poznáte Mě skrze toto Slovo. Pak uvidíte Vítěze smrti, který vám svou 

obětí daroval věčný život. Vždyť já jsem Vzkříšení a Život, já jsem Útěcha, která hledá každou ztrápenou 

duši, aby jí dala pokoj. 

34 Toto světlo, které na vás v tuto chvíli svítím, má být mírem a morálkou pro budoucí generace. 
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35 Vpravdě vám znovu říkám, že trpím ve všech, kdo trpí. Hlad a žízeň lidí po lásce je také hladem a 

žízní Mého Ducha. V nich trpím a v nich jsem proboden. Má Láska vám však říká: "Učedníci, buďte pevní, 

neboť se k vám budou přibližovat pokrytci, farizeové a pohané a budou se vás ptát, zda jste mě uznali a 

zda mě milujete. Těchto otázek se budete bát, a pokud jste slabí, řeknete jako onen apoštol: "Toho 

Galilejce jsem nikdy neznal". 

36 Nezapomeňte, že vaše odměna není na tomto světě. Kdyby se vám kvůli mně něco stalo, 

nezoufejte. Odpouštějte a milujte, buďte mými učedníky. 

37 Nedělejte znamení kříže navenek, protože já sám visím na kříži ve vás. 

38 Dám se pocítit ve svědomí všech, kdo slaví Mé božské umučení pohanskými a světskými oslavami, 

a způsobím, že pocítí lítost a jejich srdce se rozbuší a rozpláče. Přijmu jejich pokání, protože nikdy nebude 

pozdě otevřít jim oči pro pravdu. 

39 Očistěte se od hříchu a milujte se navzájem, abyste mohli snést Ježíšovo tělo z kříže a vaše srdce 

bylo jeho pohřebním plátnem. 

40 Poznejte naplnění mého slibu: "Chrám" byl zničen a já jsem ho ve třech dnech znovu postavil. 

Duchovní svatyně, v níž přebývá Pán, je nyní postavena. 

41 Narazil jsem na zbožnou ženu, a když jsem ji uviděl plakat, zeptal jsem se jí: "Proč pláčeš?" A ona 

odpověděla jako tenkrát: "Pláču, protože Mistr zmizel. Šel jsem hledat Jeho tělo, ale není tam." Pak jsem 

jí řekl: "Vzhlédni a věz, že Mistr je s tebou." 

42 "Jděte a řekněte svým bratřím a sestrám, aby se shromáždili, protože je Mistr překvapí a že tomu, 

kdo mě pro svou víru pocítí, ukážu věčný život." 

43 Milovaní učedníci, právě se na Mne díváte pohledem své víry, neboť jsem nabyl podoby v 

podstatě tohoto Slova, v inspiraci člověka. Ale také zjišťuji, že Tomáš, který mi vložil prsty do ran, aby 

mohl uvěřit. Dnes se mého těla nemůžete dotknout, protože jsem nedotknutelný. Už není čas, kdy se 

Mne můžeš dotknout. 

44 Přišel jsem k vám v duchu a přijde čas, kdy mé učení přijmete srdcem a duchem. Já, vítěz nad 

hmotou, pokušením a smrtí, jsem pronikl do jeskyní temnoty a vnesl světlo do duší těch, kteří obývali 

tento svět a přešli do jiného života. Spoután řetězy výčitek a sebeobviňování jsem jim umožnil spatřit 

světlo své slávy a osvobodil jsem je. Přestože přebývám ve světle, sestupuji také do propastí, kde se duše 

očišťují, protože jsem vzkříšení pro všechny. 

45 Buďte věrnými svědky těchto projevů. Vnímejte je a s oddaností na ně vzpomínejte, abyste mohli 

zasadit jejich semena do úrodné půdy. 

46 Amen, pravím vám, že toto pokolení nepomine, aniž by se mé učení stalo známým. 

47 Budete špatně hodnoceni a pokáráni, ale já vám říkám: Nebojte se posměchu, dokonce ani smrti 

těla. Nikdo tě nebude moci zabít, protože já jsem s tebou. 

Po této konfrontaci svět pozná duchovní radost ze společenství s Otcem. K národům přijde mír, 

protože se budou řídit mými pokyny, když změní své srdce. Buďte věrnými učedníky, pamatujte, že jsem 

vám dal dost času a příležitostí, abyste poznali svět. Co od něj můžete očekávat? 

48 Jste-li slabí materiálně, jste silní duchem. Pochopili jste smysl lidského života a nyní se snažíte 

pochopit smysl duchovního života. Kdo z vás v sobě nepocítil dary, které jsem mu dal? Věřte ve Mne, 

abyste mohli proniknout do neviditelného a posílit se, neboť stále musíte bojovat sami se sebou. 

49 Vzkřísil jsem vás k novému životu, neboť jste byli mrtví. Otevřel jsem ti svou slávu, ozdobil jsem 

tvou duši světlem svého Slova. Zachovejte si tuto milost a pociťujte, že k vám přichází pravý život. 

50 Nyní odpusťte a milujte ty, kdo vás možná urazili, a myslete na to, že jste se nedopustili urážky vy, 

ale já, který jsem v každém z mých dětí. Když odpouštím všem ─ proč tedy nemůžete odpustit vy? Kvůli 

sobectví a marnivosti těla! Ale kam se poděje vaše tělo? Tam, kde splyne s prvky, z nichž byla vytvořena, 

zatímco duše přežije, aby se zodpovídala za všechny své činy spáchané prostřednictvím své tělesné 

schránky, zatímco nekonečné světlo Stvořitele na ni čeká, aby se spojilo s dítětem v objetí lásky. 

51 Kdo by nechtěl být v tu chvíli hoden této odměny? 



U 181 

45 

52 učedníci, chci, abyste v této době pocítili radost, kterou prožívali ti, kdo mě viděli vystupovat do 

nebe. Mé zjevení před učedníky mělo naplnit slib, který jsem jim dal den před obětní smrtí. 

Učil jsem je tehdy o životě duše a o tom, co znamená tělesná smrt. Nechápali to, a tak jsem jim musel 

oznámit, že se vrátím jako duchovní bytost, abych jim potvrdil vše, co jsem jim řekl. Když jsem pak byl 

mezi učedníky ─ už jako Duchovní bytost ─ a jeden z nich vložil prsty do mých čerstvých ran, řekl jsem jim: 

"Budu stále s vámi a přijdu jako světlo Ducha svatého." A oni se na mě podívali. 

Když se ti, kdo chtěli opřít hlavu o Mistrovu hruď, Ježíšova podoba zmizela, protože důkaz, který jsem jim 

dal o své pravdě, byl dostatečný. Slíbil jsem, že se vrátím k lidem "na oblaku", a tito učedníci byli také 

svědky naplnění Mého Slova ze svého duchovního domova a vy jste viděli, jak se tento slib ve vašem 

světě naplnil. To je vzkříšení, které jsem vám zjevil v tomto čase. 

53 Zanechávám vám svůj klid. Uchovávejte mé učení a nechte se jím vést, abyste nezabloudili v 

temných stínech. Po roce 1950 vstoupíte do svatyně mého božského vnuknutí, abyste se mohli vydat učit 

tuto radostnou zvěst, jako to dělali vaši bratři, moji apoštolové, ve druhé éře. Uvidíte, že mé čisté učení 

bude vzkvétat bez obřadů, tradic a marností. Netoužím totiž po hmotných kostelích, ale po srdcích svých 

dětí, abych je proměnil v pravou svatyni, kde přebývá Jehovova láska. 

54 Co mi dnes přinášíš? Proč pláčeš, když jsem ti dal svůj pokoj a dal ti pocítit svou lásku a něhu? ─ 

Na mou otázku mlčíš. Naplnil jsem tě milostí, ale ty máš pocit, že ji neumíš používat. Proto je ve vašich 

srdcích bolest. Co vám však brání v naplnění vašeho poslání? 

Svět, ve kterém žijete, je prubířským kamenem, a čím více se očišťujete, tím svobodnější se cítíte. 

Vaše minulé dluhy pak již nebudou tížit vaši duši a vy budete moci rozvíjet svou duši směrem vzhůru. 

Nebojte se chudoby. Když vás svět okrade o vaše statky, když si vyžádá váš majetek, vzdejte se ho a 

nic neztratíte. Bojte se toho, kdo vás chce připravit o pokoj ─ toho, kdo se snaží uhasit vaši víru. Tyto 

statky totiž nejsou jen vaším pokladem, ale patří také těm, kteří vám byli svěřeni. Je to prostředek, jímž ti 

dám spásu, stejně jako těm, které jsem ti svěřil do péče. 

55 Ke mně přichází přímluva Marie, milující a obětavé Matky, a pastýř Eliáš mi klade lid na srdce. 

Božská něha, Pastýř a vaši andělé strážní za vás neustále prosí. Já, Otec, však znám a cítím vaši bolest a 

mé milosrdenství je s vámi. Staňte se celistvými, lidé, a zachraňte lidstvo. Ukázal jsem vám cestu, a pokud 

chcete mír, buďte lidmi dobré vůle, zažeňte sobectví a dávejte, co máte v srdci. 

Dnes se v duchu nemilujete, ale přijde čas, kdy v každém bližním uvidíte Mé ztělesnění, obraz Mého 

Božství, a tato láska rozptýlí bolest. 

56 Pochopte, že mi všichni patříte. Cenou tvé spásy je příklad označený Mou Krví, Mou obětní smrtí 

lásky, a je nutné, aby sis uvědomila, že přicházím kvůli tvé duši, abych ji přivedl k branám "zaslíbené 

země". 

Mé Slovo vás neopustí před určeným časem a potom, až se vybavíte, bude skrze vás a skrze mé posly 

známa dobrá zpráva v různých národech. Mé slovo bude zkoumáno a nakonec studováno a pochopeno. 

Kolem roku 2000 se začnou projevovat duchovní schopnosti lidstva, které budou svědčit o mém Slově. 

57 Připravte se a v krátké době si uvědomíte své duchovní dary. Všichni jste dostali dědictví od 

okamžiku svého stvoření. Proto se všichni můžete stát aktivními a být mými "pracovníky". 

58 Pole jsou připravena a čekají na osivo a péči. Neotálejte, začněte plnit své poslání. Doba je 

příznivá a vaše modlitba a činnost v Zákoně naplní vaše duše pokojem. 

59 Je to jen pár okamžiků, co sis v duchu vzpomněl na hodinu, kdy jsi viděl ukřižovaného Božího 

Syna. 

60 Přišel jsem vám říci, že krátká doba, která od té doby uplynula, byla pro lidstvo přínosná. Přišel 

jsem vydat svědectví o své lásce a budu vám velmi blízko, abych se dal poznat každému duchu, každému 

srdci a každému tělu, neboť je věk světla, čas Ducha Svatého. 

61 Vezměte si mé učení jako měřítko a uvádějte je do praxe. Nemyslete si však, že to pro vás 

znamená oběť. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že se vaše duše nepřipravila, a proto neprožívá 

štěstí. 
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62 Pokud chceš následovat Ježíše, musíš trpět. Na dně této bolesti však bude štěstí z utrpení pro 

bližního. Vaše oběť už nebude krvavá, protože doba se změnila a lidstvo se vyvinulo, ale bude to oběť 

lásky. 

63 Vaše duše za sebou pracně táhne řetěz, který vytvořily životy, jež jsem vám dal jako příležitost k 

vašemu zdokonalení a které jste nevyužili. Každá existence tvoří článek řetězu. Pokud však budete svůj 

život řídit podle mého učení, pokud budete dodržovat Zákon, nepřijdete již na tento svět, abyste trpěli. 

64 Pokud necháte čas plynout, aniž byste studovali mé Slovo, Já, který jsem čas, vás překvapím. 

Studujte, abyste mohli zaujmout své místo v Mém díle. 

65 Chci, aby skončilo nepochopení a rozdílné názory na mé božství. Pochopte, že jste všichni vzešli z 

jednoho Boha. 

66 Stále vám ukazuji jedinou cestu, která vede do mého lůna. Je široká, drsná, je na ní stopa krve. Na 

konci životní cesty však najdete květy lahodné vůně a plody dobré chuti. 

67 Někteří z vás truchlí nad dobou, kdy jste měli štěstí a klid. Říkám vám: Nevzdychejte. Znovu jsem 

ti přinesl štěstí a pokoj a tyto dary milosti trvají věčně. 

68 Když vám říkám: "Proste, a bude vám dáno", žádáte Mě o pozemské věci. Ale vskutku ─ jak málo 

ode Mne žádáte! Především Mne pros o vše, co je pro dobro tvé duše. Neshromažďujte poklady na zemi, 

neboť zde jsou zloději! Shromažďujte poklady v Otcově království, neboť tam bude vaše bohatství v 

bezpečí a bude sloužit štěstí a pokoji vaší duše. 

69 Poklady země jsou bohatství, moc a tituly falešné velikosti. Poklady ducha jsou dobré skutky. 

70 Nepopírám znalosti a vědu, kterých lidé dosáhli. Naopak, osvěcuji jejich schopnost poznání, aby 

jejich práce měla ušlechtilý a vysoký cíl. Pak jistě dosáhnou skutečné velikosti. 

71 Ve druhé éře jsem světu ukázal, co člověk dokáže pomocí víry. Vzkřísil jsem mrtvého, slepému 

jsem dal zrak, malomocného jsem očistil, chromého jsem učinil chodícím. 

72 Žehnám lidské vědě, která uzdravila a zachránila od smrti toho, kdo byl na pokraji hrobu. 

73 Nyní jsem přišel, abych vám znovu ukázal svou moudrost, která je nade všechny vědy, a říkám 

vám: Svět pozná Utěšitele třetího věku. Ale i když víte, že jsem opět s lidmi, stále na Mne čekají, ačkoli 

Můj odchod je již blízko. 

74 Ve Svém Slově Druhé éry vám dávám na vědomí, že k vám znovu přijdu a že se Mnou sestoupí Mé 

duchovní zástupy. Lidstvo však nepochopilo a nevyložilo význam Mého Slova správně. 

Proto Mě každé náboženské společenství očekává ve svém středu, proto očekává, že Mě spatří svýma 

smrtelnýma očima; ale ti, kdo Mě nyní takto očekávají, jsou titíž, kteří kdysi popírali, že Ježíš je Mesiáš, a 

považovali Ho za snílka. 

75 Pokud budete věřit, uvidíte svou cestu osvětlenou. 

76 Přišel jsem v tomto čase, abych vybudoval svůj chrám. Chrám tvého srdce, který jsi zničil, 

obnovím ve "třech dnech". 

77 Všichni si necháváte svou zbroj a tak se Mi ukazujete. Kdykoli jste otevřeli své srdce, abyste přijali 

Mé Slovo, pocítili jste pokoj. Kdo z vás, kdo Mě s láskou hledal, se Mnou nevedl rozhovor? Když jste však 

dosáhli této milosti, proč jí neučíte své bližní? Pokud nacházíte život v činnosti lásky, milujte nesobecky. 

Pokud vás plnění povinností naplňuje zdravím, pracujte neúnavně. 

78 Chci tě najít hodnou Mne. Chci, aby ve vašich domovech zavládl mír a aby každý z vás pěstoval a 

podporoval dobro, abyste žili se Mnou a sjednotili se se svými bratry a sestrami. 

(Podobenství) 

79 Byl jednou jeden pokorný mistr, který poučoval své žáky. Byla mezi nimi srdce plná víry, dychtivá 

vydat se na cestu za naplněním svého poslání. Krátce poté, co přijali Mistrovo učení, se ho zeptali: "Ty, 

který jsi moudrý a učíš čisté lásce a osvobození duše, ─ řekni nám: Kdy budeme moci jít učit, co jsme se 

naučili ve jménu našeho Otce? 

Mistr však odpověděl: "Ó učedníci, vy už chcete předávat mé učení? Už jste se jí nasytili? Nebojíte se 

nebezpečí, neděsí vás nedůvěra? 
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není vypnutý? Jsi už dost silný?" 

Jeden z žáků však trvá na svém: "Dal jsi nám protilátku, cítíme se silní a chceme tvé učení uvést do 

praxe." 

Tento Mistr, plný něhy a laskavosti, žehná svým učedníkům, dává jim autoritu a propouští je. A tak se 

učedník vydává na cestu, působí na srdce, dává jim toto velké poučení. 

Mnozí ho vyhledávají, a když slyší jeho slova, obracejí se k jeho učení a následují ho. Ale poté, co 

vybavil tyto nové učedníky, říká "dělník" zástupu, který ho následuje: "Musíte se ukázat před tím, kdo mi 

dal pokyn, abych dostal poslední lekci. Ten Mistr se totiž chystá odejít a chce vás zanechat plné své 

moudrosti. Budeš mě následovat?" 

80 Ve velkém zástupu šli k tomu Mistrovi a s překvapením zjistili, že je to Mistr všech Mistrů, 

nekonečný Bůh, Stvořitel všech stvořených věcí. Pak poklekli, pocítili hlubokou lítost, jejich duše se s ním 

spojily a do srdcí učedníků proudil pokoj. 

(konec podobenství) 

81 Dnes vám, svým učedníkům, říkám: Přijde chvíle, kdy mě spatříte v celé mé slávě. V té době bude 

země i její obyvatelé očištěni a bude obnovena ctnost a krása duše. Bolest zmizí a vše bude blažené, bude 

to pro vás nekonečný "den" bez konce. Nechcete vidět tyto zázraky? Nechcete, aby vaše děti 

komunikovaly s mým Duchem a vytvářely svět míru, který je prostý hříchu? 

82 Dal jsem vám dary Ducha, abyste mohli používat mé učení. Buďte vytrvalí v dobrém. Bude-li vaše 

odhodlání velké, přemůžete zdánlivě nepřekonatelné a svět, který v tento čas nevěřil v Můj příchod, si 

Mě zamiluje a bude spasen. 

83 Lidé, budete se radovat, když uvidíte, že Mé projevy jsou den ode dne duchovnější. Přijďte ke 

Mně z lásky, ne ze strachu. 

84 Buďte silní, protože přicházejí zkoušky a vy je musíte s důvěrou překonat. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 182 
1 Modlete se za lidstvo více než za sebe. Je to jako trosečník uprostřed moře temnoty a soužení, 

který ve svém zmatku neobjeví "maják", který ho musí osvítit, aby se zachránil. 

2 Každý, kdo ve mne věří a poslouchá má přikázání, je ve spásné arše, ať už se nachází v 

"duchovním údolí" nebo v tomto světě. Kdo miluje duchovně a opravdově, je se mnou. Každý lidský tvor 

má v sobě prostředky ke své spáse, a těmi jsou: světlo svědomí a intuitivní poznání dobra, které žije v 

duši. Jsou to vlastnosti, které jsem vám udělil. 

3 Modlitba je útěchou a oporou srdce v hodinách zkoušky. Abyste byli silní, musíte se sjednotit v 

mém zákoně. Pak, i když jste na různých cestách, budete-li se řídit mým duchovním učením, budete se 

nakonec milovat a rozumět si. 

4 Ne všichni, kdo slyšeli mé slovo, mu věří, a ne všichni, kdo tvrdí, že mě milují, mě skutečně milují. 

Abyste se mohli nazývat Mými učedníky, musíte poslouchat Můj zákon a následovat Mou stezku. 

5 Má láska je pro všechny stejná. Neviděli jste, že jsem nikomu neodepřel světlo, teplo a chléb? I 

když jsou zkoušky duše těžké ─ Moje ochrana tě nikdy neopustí. 

6 Chceš Mě vidět v tělesné podobě, abys ve Mne uvěřil a cítil Mě blízko? Pak se ponořte do 

podstaty a života této zeměkoule, kterou obýváte, a uvidíte Mě zjeveného ve všech bytostech, které k ní 

patří. 

7 Všem jsem vám dal chléb vezdejší. Přesto vidím jedny syté a druhé hladové, a to proto, že se s 

ostatními nedělíte o plody své práce nebo o svůj domov. 

8 Umístil jsem vás na začátek vašeho vývoje, abyste všichni mohli přijít ke Mně. Má láska, kterou 

dostáváte v těchto projevech, je určena všem mým dětem. Pojďte ke Mně, hledejte Mě svou připravenou 

duší a Já budu s vámi. Všichni můžete cítit Mou Přítomnost a živit se Mnou. 

9 Velkých duchovních skutků dosáhnete, když se budete cvičit v pokoře, dbát na čistotu duše a na 

slovo světla, které vychází z vašich rtů. Nemluvte však o svých skutcích, mluvte o Božím díle a nechte Mě, 

abych vás soudil a odměnil vaše úsilí. 

10 Nezapomínejte se modlit za mír ve světě, protože ho ohrožuje velké zlo. Neopovažuj se však 

zasahovat do mých vznešených rad. Dovolte mi, abych moudře vytrhával špatné stromy z kořenů a přísně 

postihoval instituce. 

11 Měli byste se modlit a alespoň pomoci co nejvíce lidem. Ten čas je blízko a já vás varuji, abyste žili 

bděle a dočkali se naplnění těchto proroctví. 

12 Jakmile pochopíte Mé Slovo, budete všichni jako jedno stádo a Já, váš Bůh, vás jako pastýř 

povedu k prameni věčného života, kde už nebudete žíznit. 

13 Mistr je mezi vámi a mým přáním je zanechat vás připravené, dokud nenastane ten správný čas. 

14 Učím vás v této chvíli, kdy je svět ve zdánlivém klidu. 

15 Člověk se oddal materialismu a jen na chvíli si vzpomene na příklad, který mu zanechal Boží Syn, 

aby se hned zase vrátil k boji o život ve svém světě a k tomu, co se týká čistě materiálního života. Není 

připraven na oduševnění. 

16 Člověk si každoročně připomíná Ježíšovo umučení. 

vzpomenout si, a teprve pak je schopen pohnout svým srdcem. 

17 Vy, kteří jste slyšeli mé slovo, však chápete, že neexistují žádné konkrétní hodiny nebo dny, kdy 

byste si měli zapamatovat učení, které vám dává Božský Mistr, nebo se jím řídit. Konečně jsi pochopil, že 

v každém okamžiku můžeš konat skutky pro dobro bližních, inspirován tímto příkladem božské lásky a 

milosrdenství. 

18 Chci, abyste tuto lekci, kterou se právě učíte, předali svým bližním. Stačí, aby vaše srdce bylo 

připraveno zasít. Pak vás první sklizeň naplní radostí a touhou pokračovat v denní práci. 

19 Až se mé slovo dostane ke všem mým dětem, bude pro udivené vědce jako paprsek světla, který 

osvítí jejich mysl. Jakmile objeví spojenectví mezi Bohem a člověkem, vztah mezi lidskou vědou a 
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tajemstvím Stvoření, učiní krok vpřed, který bude ku prospěchu budoucích generací, neboť vše bude 

postupovat v dokonalé harmonii. Lidé a události se pak budou vyvíjet k dokonalosti bez zastavení. 

20 V tomto století dosáhla lidská věda velkého rozvoje, a proto ho nazvali stoletím světla, aniž by 

chápali, že tato doba se ukázala být také dobou světla pro duši. Nevědí, že Duch svatý se v současnosti 

zjevuje a osvěcuje všechny lidi, aby naplnil proroctví. 

21 Ve velkých lidských dílech se projevuje vliv a působení vysokých duchovních bytostí, které 

nepřetržitě působí na orgány mysli a vyzařují je, přičemž svým vtěleným bratřím představují nebo 

odhalují neznámé. 

22 Proto učencům a vědcům v každé době říkám: Nesmíte se chlubit tím, čemu rozumíte, ani tím, co 

děláte, neboť ne všechno je vaše dílo. 

Jak často sloužíte těm duchům, o nichž k vám mluvím jen jako o nástrojích! Nebyli jste často ohromeni 

úspěchem svých objevů? Nepřiznali jste si často vnitřně, že nejste schopni a neschopni podniknout to, co 

jste již vykonali? Zde máte odpověď. Proč se tím chlubíte? Pochopte, že vaše práce je vedena vyššími 

bytostmi. Nikdy se nesnažte změnit jejich inspiraci, protože ta vždy směřuje k dobru. 

23 Moje učení je neomezené a hluboké; v něm se skrývá podstata, z níž se živí všechna náboženství. 

Ve svém učení vás činím bratry a sestrami všech bez ohledu na vyznání. Nikdy se nezavírejte do cely, 

abyste se modlili, protože by to bylo, jako byste se oddělovali od lidstva a jako byste utíkali před 

pokušením ze strachu, že padnete. Ježíš vás naučil čelit každé bitvě. Ježíš věděl, že je Pravda a že se 

stejně jako světlo nemůže skrýt. Už tehdy jsem tě učil, jak jít po Mé stopě. 

24 Byl jsem odsuzován, byl jsem pomlouván, ale nikdy na mně nebyla nalezena žádná nedokonalost. 

Protože příroda je dokonalá jako dílo, které ti bylo svěřeno ─ kdo by mohl na tomto Mnou stvořeném 

díle objevit nějakou vadu nebo nedokonalost? Kdo by to dokázal jako ona? 

25 Kdykoli Mému Slovu nerozumíte, pozvedněte se v modlitbě, než upadnete do omylu. Jak si totiž 

můžete myslet, že vám předkládám myšlenku, která neobsahuje rozum nebo pravdu? Pozvedněte se, aby 

vaše myšlenky dosáhly božské záře. 

26 Budete hlásat mé učení, aniž byste k němu přidávali své vlastní myšlenky, neboť nebudete moci 

nikoho oklamat. Lež bude dříve či později přemožena pravdou. 

27 Jste-li k sobě upřímní, poznáte pravdu, neboť ji objevíte v sobě i ve svých bližních, pokud je 

milujete, pokud je ve vašem pohledu srdečnost, pokud jsou vaše slova a skutky poznamenány láskou. 

Nepovažujte víru za něco jednoduchého, s tím neopodstatněným přesvědčením, že zázrak bude 

uskutečněn silou. Nezapomeňte, že musíte prokázat, že jste těchto výhod hodni. 

28 Přesvědčená důvěra v mé Slovo a síla vaší modlitby vás připraví na získání víry a vykonání velkých 

skutků. 

29 Dávám vám světlo a vysvětlení tajemství, v němž zůstala mnohá proroctví po staletí. 

30 Žádejte o světlo a bude vám dáno. Chci, aby mezi tvým a mým duchem bylo společenství. 

31 Tato milost, kterou vyzařuji každým svým slovem, vás potěší, až se již nebudu dávat poznat 

lidskou schopností intelektu. Díky této milosti se stanete pány mezi svými bližními, neboť budete vědět, 

jak zachovávat můj zákon. 

32 Nebude nic, co by vás zmátlo, ani ideologie či doktríny vás nesvedou z cesty, protože vše, co jste 

se ode Mne naučili, bude ohněm vryto do vaší duše. 

33 Ve všech denominacích jsou člověku předkládány dvě cesty: jedna ─ cesta dne odpočinku pro duši 

a druhá ─ cesta věčného trestu. Čím více se člověk snaží poznat skutečnost, tím více naráží jen na záhady, 

do kterých se jeho mysl zaplétá. 

34 Ale vy, prostí žáci, kteří jste nepoznali vědy, jste na druhé straně přijali mé vnuknutí a mé moudré 

slovo, jímž se roztrhl závoj tajemství, a dozvěděli jste se, že po tomto životě, po bitvě, bojích a očistě vás 

všechny čeká mír a klid, po nichž toužíte. 

35 Vy, kteří tuto skutečnost již znáte, budete vědět, jak ji odhalit těm, kteří ji neznají. 

36 Budeš prorokem, který hlásá mou vůli. 
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Tehdy ti, kdo jsou kolem tebe, uvidí, že jsi mluvil pravdivě, neboť uvidí, že se splnilo to, co jsi ohlásil svými 

rty. 

37 Mír není v národech. Podle všeho panuje v myslích lidí klid, ale na Východě (z Mexika, tedy z 

Evropy) hrozí válka. Ve skutečnosti vypukne válka a svět se ocitne v bezútěšné situaci. K tomu dojde 

"brzy". 

38 Mé přírodní síly se rozpoutají a zpustoší celé oblasti. Vědci objeví novou planetu a váš svět ozáří 

"sprška hvězd". To však nezpůsobí lidstvu žádnou katastrofu, pouze to lidem oznámí příchod nové doby. 

39 Tato proroctví vám sděluji, aby vás nepřekvapila, až se naplní. 

40 Musíte být také v souladu s mými přírodními silami, neboť i ony jsou mými služebníky a nástroji 

mé spravedlnosti. Ve světě dojde k velkým katastrofám, které zaměstnají vědce, kteří budou hledat 

příčinu všeho v samotné přírodě. Je to vědec, který hledá svou existenci v buňkách, a tím mu uniká to 

podstatné, tedy oblast ducha, prvního a jediného zdroje, z něhož vychází vše, co existuje. 

41 Mnohé ti zjevím, dokud jsi ještě na tomto světě. Když však zavřete své fyzické oči pro tento život a 

otevřete oči ducha, abyste spatřili nekonečno, zjistíte, že v životě ducha je více jasnosti a světla. Vůle, 

inteligence a rozum vás neopustí, protože jsou to vrozené schopnosti ducha. 

42 V náboženských společenstvích lidé uznávají moc zla a personifikují ji do lidské podoby; přisuzují jí 

mocnou sféru a dávají jí různá jména. Lidé pociťují strach, když si myslí, že je blízko, aniž by chápali, že 

pokušení má kořeny ve vášních, ve slabostech, které v člověku probouzí dobro i zlo. V této době ve světě 

převládá zlo a vytvořilo sílu, moc, která se projevuje ve všem. A v duchovním světě jsou zástupy 

nedokonalých, narušených duší, které mají sklon ke zlu a pomstě a jejichž síla se spojuje s lidskou zlobou 

a vytváří království zla. 

43 Tato moc povstala proti Ježíšovi ve druhé éře a ukázala mu své království. Mé tělo, citlivé na 

všechno, bylo pokoušeno, ale moje duchovní síla pokušení přemohla. Musel jsem totiž zvítězit nad 

světem, tělem, pokušením a smrtí. Byl jsem totiž Mistrem, který sestoupil k lidem, aby jim dal příklad síly. 

44 Poté, co Ježíš naposledy vydechl na kříži, vstal z mrtvých, sestoupil do propastí temnoty, kde 

pobývají zmatené duše, aby je přivedl ke světlu, a pak se v duchu vrátil k apoštolům, aby jim ukázal vyšší 

život ducha. 

45 Řekl jsem vám v tomto čase: Nedržte se představy, která existuje mezi lidstvem o pekle, neboť na 

tomto světě není jiné peklo než život, který jste vytvořili svými válkami a nepřátelstvím, a na onom světě 

není jiný oheň než pokání duše, když jí svědomí ukáže její prohřešky. 

46 Moje učení osloví teologa, filozofa i vědce a ti zjistí, že moje práce je nevyčerpatelným zdrojem 

zjevení. 

47 Obnovou člověk vymaže své peklo, a když pak jeho duše vstoupí do záhrobí, nalezne jen světlo, 

harmonii a milost. V životním světě duše totiž nemůže být to, co vytvořila jen lidská pověra. 

48 Připravte se, uklidněte svou mysl, neboť nyní přijímáte světlo, které vám posílám. Učiň své srdce 

vnímavým a neříkej Mi jen rty, že Mě miluješ. Opravdu Mě milujte, neboť chci, abyste žili v souladu se 

Mnou. Dbejte na to, aby ta vlastnost, kterou nosíte v duši a kterou jste pošpinili, znovu zazářila. Chci, 

abyste cítili, že jste vlastníky Mých věčných darů a že Mi vydáváte svědectví. 

49 Měl jsem s tebou nekonečnou trpělivost, čekal jsem na tvé uznání, ale ty mi stále říkáš, abych tě 

nerušil ve spánku, že nechceš žít ve skutečnosti. Je však psáno, že přijdu znovu, abych pozvedl svůj 

vyvolený lid a dal mu zbraně k boji proti temnotě. Jak je možné, že světlo přehlížíte, ačkoli jste předurčeni 

přinést ho lidstvu? Brzy se proměníte ve vojáky míru, pravdy a lásky. Zkoušky, které vám posílám, uhlazují 

vaše srdce a uvádějí je na správnou cestu. Chystáte se vzít na sebe břemeno a začít "práci dne". Jiní se 

vydají za naplněním, když jsou v duchu a obývají jiné roviny života. 

50 Nechci mezi vámi vidět učedníka, který zradí svého Mistra, který vymění své dary za falešné 

bohatství, protože pak se mé rány znovu otevřou a potečou vody soucitu a krve, aby smyly skvrnu 

milovaného učedníka. 

51 Buďte požehnáni vy, kteří jste sem přispěchali na mé zavolání. Obdržíte velké důkazy lásky a 

budete posíleni pro čas boje, který se blíží. Vaše utrpení se ulehčí a vy budete mít klid v duši. 
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52 Když Mě žádáš o pověření, prohledej knihu, kterou ti dávám, a v každém slově najdeš pověření, 

neměnný zákon, který mluví k tvému duchu o světě, který má dobýt. Až pocítíte, že přišla hodina práce, s 

překvapením a radostí uvidíte, jak rozsáhlá jsou pole, která jsem vám svěřil, a jak hojné je osivo. 

53 Chci, aby to, co jsem vás naučil, bylo předáno nezkresleně těm, kteří v této době neuslyší mé 

slovo. V ctnosti svého života najdete to, co je nezbytné k vedení, radám a útěše lidí. Očekávám, že v této 

době obdržím od lidských srdcí pochopení, úrodu, které se mi nedostalo v minulých dobách, abych vám 

pomohl vystoupit na vysokou horu, kde jsem a kde očekávám všechny své děti. 

54 Lidstvo: Co jste udělali se semenem, které jsem vám přinesl ve Druhé éře jako dar lásky? Říkáte si 

křesťané, ale ve skutečnosti jimi nejste, protože mezi lidmi nenacházím lásku, milosrdenství ani 

spravedlnost. Aniž byste si to uvědomovali, milujete jiného Boha a stvořili jste jiný svět. Tam máš své 

afekty, ambice, majetek, ideály a bohatství; mimo to všechno pro tebe nic není. Kde je vaše víra? Kde je 

skutečné následování mého učení? Máte je pouze ve své mysli, jako další ze svých teorií. Kolik z vás si 

myslí, že to, co vám říkám, je přehnané, a kolik z těch, kteří tato slova poznají zítra, se bude muset 

rozhořčit. 

Vpravdě vám však říkám: Eliáš vám v tomto třetím čase dokáže, že uctíváte falešného Boha, ačkoli 

věříte, že Mě milujete. Opět vám říkám: Jako v Prvním čase překvapil izraelský lid, když uctíval Baala, a s 

autoritou, kterou Bůh dal svému prorokovi, podrobil zkoušce ten lid, který upadl do temnoty a byl na 

bludné cestě ─ podobně i v tomto čase Eliáš zableskne na duše Božím paprskem a způsobí, že vaše modly 

padnou k zemi. Jaké jsou vaše idoly? Svět, tělo, věda, náboženský fanatismus, neřest, peníze. 

55 Až v každé duši vzplane světlo, pochopíte, že svět a věda nemohou být cílem, k němuž směřujete, 

ani nejvyšší dokonalostí, ale že jsou pouze prostředkem, který vám Bůh postavil na cestu, abyste mohli jít 

krok za krokem k Tomu, který je dokonalý Duch. 

56 Eliáš je průkopník, prorok, posel; já jsem světlo, které skrze Eliáše znovu ukážu lidem, kteří si 

myslí, že mohou pohnout světem svou vědou a že mohou všechno. Až však přijde chvíle zkoušky, kdy se 

všude rozšíří spoušť, Eliáš řekne učencům a vědcům: "Přivolejte svou vědu a zastavte postup 

rozpoutaných živlů. Použijte svou sílu a uklidněte zuřící bouři. Pokud to uděláš, uznám tvou moc a 

moudrost. Já vám však vnuknu sílu a poznání, které přesahují vaši vědu, a tou silou je modlitba. 

57 Nyní je čas, kdy Eliášův ukazováček ukazuje na vás, lidé, a jeho hlas vás vyzývá, abyste světu 

prostřednictvím nových učedníků dokázali pravdu modlitby a sílu spiritualizace. 

58 Duchovním způsobem budete prožívat zkoušky, které prožívali staří Izraelci. Smysl těchto lekcí, 

samotný důvod výzev, které Pán adresoval svým dětem, totiž dosud nebyl dostatečně vyložen. 

59 Je pravda, že lidé se přesvědčili o svých chybách a litovali jich, vyděšeni boží spravedlností. 

Nedosáhli však jádra pravdy, kde je světlo - to jediné, co dává duši pravou moudrost. 

60 Řekl jsem vám, že v tomto čase světla jsou všechna Boží zjevení minulých věků správně 

pochopena a vyložena. Neboť duše člověka, která prošla obrovskou pouští své pouti a prošla nesčetnými 

cestami svých zkušeností, dosáhla zralosti, aby mohla navázat kontakt s duchovnem, aby mohla navázat 

kontakt se svým svědomím ve 

být v harmonii a pochopit skutečný smysl své existence. 

61 Člověk se brzy probudí ze spánku, aby vstal a vykonal velké skutky, k nimž byl předurčen ─ skutky 

inspirované Duchem, diktované svědomím a odrážející se v emocích. 

62 Jakmile velký počet spiritistů vytvoří jednotné a silné společenství, jejich kroky zanechají na zemi 

světelnou stopu. Bude pro lidstvo jako větší bratr, který velkoryse natáhne ruku, aby pomohl vstát svému 

menšímu bratrovi. 

63 Mluvil jsem k tobě láskyplnými slovy, aby se tvé srdce stalo laskavým a hrubost tvé povahy se 

zmírnila. Zítra to totiž budete vy, kdo bude muset Mé Dílo představit svým bližním. Chcete-li však 

pohnout citlivými strunami těchto srdcí, musíte být ve všech svých skutcích velmi srdeční a prostoupeni 

láskou a milosrdenstvím. 

64 Naučte se komunikovat se Mnou z ducha do ducha, modlitbou beze slov ─ modlitbou, která je 

myšlenkou, která je pocitem. Ten vás přivede nejblíže k Mé Božské Přítomnosti. Pamatujte, že zítra 
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budete muset všechny tyto lekce vyučovat, a proto je nutné, aby moji noví žáci již nyní praktikovali to, co 

je naučilo mé Učení. Budete-li učit svými skutky a kázat svými dobrými příklady, lidstvo se bude cítit 

pohnuto, aby činilo totéž, a přestane uctívat modly, které jsou hluché a bez života, a konečně bude 

hledat pravého, živého a věčného Boha, který přebývá pouze v duchovním. 

65 Modlitba je záchranným člunem všech trosečníků na tomto bouřlivém moři, neboť kdo se umí 

správně modlit, posiluje se a je naplněn vírou. Cítí se vyrovnaný se všemi zkouškami a může s důvěrou 

očekávat příchod míru. 

66 Mnohé z nauk, které jsem vám dal, vás mají varovat před nebezpečími, která vám hrozí v dobách 

největší hořkosti. Budete totiž součástí Mých zástupů světla a míru, které jsou vždy spojeny s Mými 

armádami duchovních bytostí. 

Pro každého z vás bude existovat zástup neviditelných bytostí, které budou strážci a ochránci. Úkolem 

obou bude sjednotit se, aby dosáhli nejvyššího cíle: všeobecného míru. Již dnes vám říkám, že z této 

duchovní harmonie mezi všemi mými služebníky se zrodí síla, která učiní toto společenství 

neporazitelným. 

67 Duchovně chudí budou inspirováni, pomalí v řeči a chápání budou mít k dispozici proud slov 

prodchnutých pravdou a životem. 

68 Již jsem vás upozornil, že na cestě se vyskytnou překážky. Ale také vám říkám, že ten, kdo se 

připraví, se jim bude moci vyhnout. Pouze ti, kteří nyní spí, zatímco k nim mluvím, budou těmi, kdo 

klopýtnou, padnou a nakonec se obrátí zpět v domnění, že balvany, které se objeví na jejich cestě, jsou 

nepřekonatelné. 

69 Modlitba, meditace, veselost a povznesení jsou hodnoty, které by měly vstoupit do vašeho 

každodenního života jako jeho nezbytná součást, aby se vám nic nestalo nečekaně. 

70 Pochopte, proč jsem vám ve všech minulých dobách opakovaně říkal: "Bděte a modlete se!" 

71 Nyní vám nabízím chléb, který vás nasytí. Je bez kvasu, má v sobě věčný život. 

72 Místo toho, abych tě ve svém učení odhaloval, chci uzdravit tvé srdce a ulehčit tvé duši. Zvu vás, 

abyste povstali na Mé místo pokoje a tam Mi vyznali všechny své hříchy. Budu brát v úvahu vaši bolest a 

nebudu vás přísně soudit. Pokud je tato bolest způsobena vašimi výčitkami svědomí, nedělejte si starosti. 

Přišel jsem totiž hledat mezi vámi právě ty, kteří mezi svými bližními nenašli ani milosrdenství, ani 

pochopení. Chci tě zachránit, abys byl brzy se Mnou. 

73 Trénuji váš intelekt, vaše rty, abyste se necítili příliš trapně, když budete mluvit a svědčit o mém 

Díle. Cítíte-li lásku, můžete mluvit; máte-li víru, můžete v mém jménu konat velké skutky. 

74 Dám ti bílý list, na který si napíšeš svůj život, a svědomí k tobě bude mluvit jasně. Podle toho 

poznáš, kdy jsi svého Otce ctil a kdy jsi ho neposlechl. 

75 Ptáš se Mne dnes, ale co potřebuješ, co by ti Má láska nedopřála? Jestliže však pijete kalich 

hořkosti jako náhradu za svá provinění, neobviňujte mě a neptejte se mě, proč jsem vám nedal pít kalich 

mléka a medu, když patříte k vyvolenému lidu. Je na vás, abyste dosáhli míru. Dal jsem vám svobodu 

vůle, abyste si mohli zvolit cestu a povznést se ke Mně svými zásluhami. Proč si nevezmete příklad z 

dobrých učedníků? Proč nežijete životem patriarchů? Protože mě ještě neoslavujete svými skutky. 

76 Dávejte, vždycky máte co dávat. Nechovejte se jako bohatý lakomec. Neodhánějte nemocné a 

potřebné, protože si myslíte, že jsou hloupí. Nepohrdejte hladovými. Pokud se umíte vcítit do jejich srdcí, 

objevíte jejich bolest a budete s nimi soucítit. 

Dal jsem vám balzám s láskou, který uzdraví každé utrpení. Bojíte se kritiky, protože se Mi podobáte, 

když praktikujete milosrdenství? Čeho se bojíš od tohoto nespravedlivého a sobeckého lidstva, které o 

Mně nic neví? Pojďte a dodržujte mé neměnné zákony, napijte se mé duchovní esence a pociťujte plnost 

ducha pravdy. 

77 Pravda je mým královstvím lásky, světla a lásky. 

Spravedlnost ─ pravda, která vás učí Zákonu, který jsem vám zjevil. Pravda je cesta vytyčená Mou láskou, 

abyste se nakonec stali velkými, šťastnými, dokonalými a nesmrtelnými. 



U 182 

53 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 183 
1 Držte se mého slova, učedníci, neboť k tomuto národu se již blíží lidé různých vyznání, kteří od vás 

budou požadovat důkaz, že jste přijali mé pokyny. 

2 V současné době vás zbavuji utrpení a nemocí, abyste se naučili utěšovat a praktikovat 

milosrdenství vůči svým bližním stejně jako Já vůči vám. 

3 Mé učení naplní radostí ty, kdo je přijímají připraveni. Bude to křišťálově čistá voda na žíznivé rty, 

chléb pro hladové, odpočinek a pokoj pro unavenou duši a povzbuzení a světlo pro všechny. 

4 Osvěcuji tento lid ─ od vládců až po ty nejbezvýznamnější, aby mohli otevřít svou náruč těmto 

skupinám, které přijdou v touze po Mistrovi. 

5 Někteří ke Mně přijdou zkroušeně, jiní se strachem, protože jejich nitro ovládne bolest a jejich 

svědomí jim řekne, že pro každou duši přišel soud. Ale pro všechny mám v zásobě novou příležitost ke 

spáse. Duše dostane potvrzení všech svých schopností, a když se v ní probudí víra, uvědomí si skrze ni, 

proč jsem ještě jednou přišel k lidem a jak moc je miluji. 

6 Nepřicházím se svými slovy tentokrát, abych vymazal to, co jsem řekl v Druhém čase. Chci vám ji 

spíše připomenout, protože jste ji zapomněli, a vysvětlit vám ji, protože jste ji nepochopili. Zjevuji vám 

pouze to, co jsem vám tehdy neřekl a co si schovávám pro současnou dobu, v níž se vaše duše rozvíjí. 

7 Ti, kdo s láskou, krví a slzami zapsali mé slovo, poslouchali svou paměť a své vnuknutí, věrně 

předávali mou vůli. Ale potom přišli jiní, mé slovo bylo překrouceno, jeho skutečný význam se ztratil pod 

ideologií a sektářskými formami, které do mého učení nepatří. V této chvíli však světlo roztrhne každý 

závoj a odhalí čistotu mé pravdy. 

8 Učím vás, abyste se kvůli Mému Dílu nesoudili špatně, abyste nediskutovali nespravedlivě. Stejně 

tak vás však varuji těmito zjeveními: Falešní učitelé a proroci se objeví i v lůně izraelského lidu. 

9 Mnozí z těch, kdo dnes jedí chléb u mého stolu, budou zítra hledat jen svůj hmotný blahobyt, 

vládu a chválu, a vy se musíte mít na pozoru, abyste se nenechali oklamat. 

10 Velký je váš boj, věrní učedníci, kteří budete bdít nad touto věcí. Zanechávám sto čtyřicet čtyři 

tisíc vybavených, na nichž tato odpovědnost spočívá. Mezi nimi jsou ti, kdo se ke Mně obrátí zády ─ ti, 

kdo budou používat Mé jméno, aby řekli: Tady stojí Mistr před vámi ─ a ti, kdo neuhasili svou žízeň, a 

také ti, kdo Mě nechtěli vyslyšet v pravý čas. K nim se obrátí ti, kdo žízní po pravdě, a budou svedeni. 

11 Cvičte se v pokoře a nelichoťte svým bližním, ani nedovolte, aby oni lichotili vám. Odvraťte se od 

těch, kdo ve vás chtějí prokazovat dobro, ale vzbuzují vaši ješitnost a kazí vás. 

12 Neposlouchejte pokušení. Moc, kterou jsem vám dal, máte používat k duchovním skutkům, ke 

skutkům lásky a milosrdenství. 

13 Nikdy se neobohacujte mým učením. 

14 Chráním tě, lide, skrývám tě před zraky tvých bližních, abys mohl v pokoji naslouchat Mému Slovu 

až do roku 1950. Jste-li "rozerváni", protože věříte v Můj příchod v této době, budu vás bránit. Když tě 

zavřou do vězení, otevřu bránu a budeš zachráněn. Říkám vám jen: plňte Můj zákon, neupadejte do 

ziskuchtivosti a tajnůstkářství. Jste-li povoláni k uzdravení nemocného, projevujte milosrdenství a dbejte 

na to, aby vaše skutky byly duchovní. 

15 Ve Druhém čase, po mém odchodu, zůstala vaše Nebeská Matka a posilovala a doprovázela mé 

učedníky. Ti po bolesti a zkoušce našli útočiště v milujícím Srdci Mariině. Její slovo je nadále živilo a 

povzbuzováni vámi, které nadále poučovala jménem Božského Mistra, pokračovali ve své cestě. Když 

zemřela, začal jejich boj a každý se vydal cestou, která mu byla ukázána. 

V tomto třetím čase vám bude velmi blízká Mariina láska, která povzbudí a posílí vaši duši ve všech 

zkouškách. 

16 Postupně otevíráte svá srdce, abyste Mě cítili a milovali, ale Já vám říkám: Naslouchejte mým 

pokynům a vězte, jak je dodržovat. Milujte nejenom mě, ale i své bližní. Nesuďte se navzájem 

nespravedlivě. Každou spravedlivou či nespravedlivou záležitost ponechte Mé spravedlnosti, neboť Já 

sám znám její důvod a jen Mně přísluší ji soudit. Ty, kteří nesplnili Můj zákon, vyzývám, aby vstoupili na 
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tuto cestu. Pak ke mně brzy přijdou a já jim řeknu: "Není to nový zákon, který vám nyní předkládám. Je to 

totéž, co jsem zapsal do svědomí prvního člověka a co jsem později jasně a přesně sdělil skrze Mojžíše. 

17 Nenechte se vést slovy svých bližních, pokud nejsou založena na Mém zákoně, a proto vstupujte 

na cestu temnoty v domnění, že jste na cestě světla. Pompézní vyjadřování není to, co se mi líbí. Vždy 

jsem s vámi mluvil jednoduše. Pokud však v těchto slovech objevíte pravdu, vezměte si z nich to, co je 

pravdivé. 

to podstatné, ─ to, co obsahují z lásky, milosrdenství a pokoje, které patří Mně, a vy je pak můžete 

správně používat a vykládat. 

Dal jsem vám soudce, který nikdy nelže, a ten je ve vás; je to svědomí. Chcete-li slyšet jeho hlas, 

musíte vstoupit do svého nitra, modlit se a meditovat; pak k vám promluví s pravou moudrostí a 

povzneseností. 

18 Svět vás zklamal, a dnes, když slyšíte mé Slovo, které je vám sdělováno skrze tak nepatrná 

stvoření v prostých shromažďovacích místnostech, si uvědomujete, že nemusíte stavět paláce, abyste je 

zasvětili duchovnímu uctívání, že nesmíte omezovat mé učení ani je představovat prostřednictvím 

hmotných obrazů. 

19 Abyste toto poslání přinesli světu ve Třetí éře, bylo vám přikázáno, abyste se znovu vtělili jako 

duchové světla plní síly, a kvůli těmto darům milosti vás vaši bližní špatně hodnotili. Na vaši víru a důvěru 

ve Mne pohlíželi přezíravě, aniž by pochopili, že jsem nikoho nezvýhodnil a že si všech vážím a chráním je. 

Ale vy, kteří jste ke Mně přišli plni lítosti, jak jsem vám blízký a díky své lítosti jste hodni přinášet Můj 

dar lásky a milosrdenství nemocným, duchovně chudým. Vaše víra osloví a naplní energií ty, kdo jsou 

oslabeni, a jejich duše povstane k novému životu. V této době se k mé hrudi vrátí mnoho "marnotratných 

synů" a já budu slavit hostinu kvůli jejich návratu a srdce izraelské rodiny se povznese a bude nadále 

přitahovat srdce. 

20 Vidíte-li, že některý z Mých učedníků roste v moudrosti díky své oddanosti Mně, nezáviďte mu, 

pomáhejte mu ještě více, neboť skrze něj budu konat zázraky a prospěch z toho budete mít vy všichni. 

21 Zášť poskvrňuje srdce a způsobuje nemoc duše. Mou vůlí je, abyste se všichni vyvíjeli směrem 

vzhůru, měli dokonalé společenství se Mnou a žili v harmonii. 

22 Použijte svůj rozum, abyste pochopili, jak se to dělá. 

v osudu všech tvorů spočívá mnoho spravedlnosti. 

23 Nežijete zbytečně; i ty nejmenší a nejpodivnější zkoušky mají svůj účel, který jsem určil. 

24 Přemýšlejte o mém zákoně a studujte ho. Nechte svůj 

duši, aby se ke Mně dostala skrze modlitbu, aby byla naplněna Mou uzdravující mocí, až uslyší Mé Slovo, 

a aby přijala uzdravující balzám k uzdravení vašich nemocných těl. 

25 Pokud se připravíte, svět se vydá novými cestami. Hrozba války zmizí a nastane mír. Pokud se však 

budete chovat špatně, toto zlo najde odezvu i ve vás. Znovu vám říkám: "Jakým metrem měříte, takovým 

vám bude měřeno." 

26 Pojďte a nasyťte se pokrmem mého slova, a až se najíte, nezapomeňte na hladové a přineste jim 

jídlo. Učte se čerpat z mého slova a využívat ho, posilujte se a sdílejte ho se svými bratry a sestrami. 

27 Ze svého pozemského světa cítíš místo míru, které jsem ti slíbil. Neustále Mě žádáš, abych ti 

umožnil spatřit světla oné "zaslíbené země". Říkám vám však, že od ní nejste daleko, že jste na cestě, 

která k ní vede, a že neuplyne mnoho času, než zaklepete na její bránu. 

28 Cesta je můj zákon. Pokud se jím budete řídit, můžete si být jisti, že dorazíte do Zaslíbeného 

města a tam najdete vše, co jsem vám nabídl. Buďte na této cestě stateční a ctnostní, osvícení vírou, aby 

vaše cesta životem byla šťastná a snesitelná. 

29 Poznal jsi rány osudu. Někdy se chvěješ chladem, když cítíš sobectví a nevlídnost lidí, a ukazuješ 

Mi svou odhalenou duši. Vy však nezoufáte, důvěřujete, protože víte, že nad vámi bdím a že Maria, vaše 

Matka, je hvězdou v noci, kterou procházíte, a proto se cítíte povzbuzeni. 
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30 V této chvíli společenství Mi tiše svěřujete srdce svých trpících dětí, které potřebují pokoj, a Já vás 

učiním správci Mých dobrodiní, abyste je přinášeli svým blízkým, všem svým bližním, abyste se naučili 

dávat, protože jste Mými posly a přímluvci svých bližních. 

31 Pokud vás přijmou vaši bližní a přijmou váš dar, požehnejte jim. Pokud nevědí, jak použít to, co 

jim posílám, požehnej jim také a nech na Mně, abych jejich duše uhlazoval a probouzel s nekonečnou 

trpělivostí, dokud je neproměním v hořící a věřící srdce. To je má vůle. 

32 Vítejte ti, kdo věří v mou přítomnost; vítejte i ti, kdo pochybují, neboť i oni, hnáni vlastní duší, 

přišli, neboť i v nich bude víra. 

33 Běda těm, kdo se v této době nesnaží rozsvítit svou lampu, neboť zahynou. Hle, ačkoli je čas 

světla, všude stále vládnou stíny. 

Z Mého Slova víte, že jsem si vybral tento národ, abych se dal poznat při svém třetím příchodu, ale 

neznáte důvod. Mistr, který nechce mít před svými učedníky žádná tajemství, je pro vás tajemstvím. 

Zjevím ti vše, co potřebuješ vědět, abys mohl s jistotou odpovědět těm, kdo se tě ptají. 

Viděl jsem, že obyvatelé tohoto koutu země Mě vždy hledali a milovali, a i když jejich způsob uctívání 

nebyl vždy dokonalý, přijímal jsem jejich úmysly a lásku jako květ nevinnosti, oběti a bolesti. Na oltáři 

Mého Božství je vždy přítomna tato květina plná vůně. 

Byli jste připraveni splnit toto velké poslání v této třetí éře. Dnes víte, že jsem ve vašem středu 

reinkarnoval lid Izraele, protože jsem vám ho zjevil. 

Víte, že semeno, které žije ve vaší bytosti, a vnitřní světlo, které vás vede, je stejné jako to, které jsem 

seslal Jákobovu domu v První éře. 

34 Jste duchovními Izraelity, duchovně vlastníte sémě Abrahamovo, Izákovo a Jákobovo. Jste 

větvemi onoho požehnaného stromu, který bude lidstvu poskytovat stín a ovoce. 

35 To je důvod, proč vás nazývám prvorozenými a proč jsem vás v této době vyhledal, abych světu 

oznámil své třetí zjevení mezi vámi. ─ Mou vůlí je, aby "lid Izraele" byl duchovně vzkříšen mezi lidmi, aby 

mohl poznat pravé "vzkříšení v těle". 

36 Ano, žáci, duše neumírá, pouze odlétá do záhrobí, do vesmíru, když nastane konec jejího těla. 

"Tělo" také nehyne, ale rozkládá se a mísí se s tělem. 

prvky přírody, z nichž ji nechávám znovu vzniknout a obdařuji ji duší. 

37 Tak povstane tělo, tak se na zemi objeví vtělená duše, která se stala člověkem, tak dám Izraeli 

znovu povstat na zemi. Nebudu mu však nabízet pozemky na tomto světě, ani ho nebudu dělit na kmeny. 

Naopak, ze všech jejích členů vytvořím jednu rodinu, abych v ní odstranil dědičné rozdělení. Uzavřu 

manželství a vytvořím rodiny ze synů Rúbenových, z Judových, z Aserových a Zabulonových, z 

Neftalímových a Benjamínových. Tímto způsobem nechám zmizet veškerou oddělenost, neboť ta není 

semenem od Boha. 

38 Kdo jiný by mohl tato díla vykonat než Já? Kdo by mohl být pověřen úkolem přesvědčit 

Hospodinův vyvolený lid, že Kanaán není věčnou vlastí, ale pouze jejím symbolem? ─ jenom Já, protože 

jsem to byl Já, kdo ukryl tvou duši v jiné rase nebo zemi ─ Já, kdo ti řekl: "Ty jsi ten. "Když jsem tě však 

znovu poslal, bylo to proto, abys na zemi dokončil velký a těžký úkol, který ti byl svěřen od počátku. To je 

váš kříž. 

39 Vrátili jste se také, abyste smyli skvrny, napravili chyby a splatili dluhy. Už neupadnete do slabostí 

a modlářství jako kdysi, ačkoli jste lid, který znal pravého Boha a měl zákon. Bolest tě však přiměla hledat 

světlo a mír. 

Stejně tak jste v prvních dnech, kdy byl ve vaší zemi nedostatek pšenice, a tedy i chleba, odešli do 

bohatého Egypta. Později jste se jako faraonovi otroci vydali na cestu, statečně procházeli pouští a hledali 

"zaslíbenou zemi", protože jste toužili po svobodě. V současné době se bráníte posměchu a hněvu svých 

bližních, protože Mě hledáte v této podobě, neboť vaše duše žízní po povznesení a zduchovnění. 

40 Jste "marnotratný syn", který kdykoli se vrátí do otcova domu, najde otcovu náruč nataženou, aby 

ho objal, a prostřený stůl, aby ho usadil k hostině. 
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41 Přijel jsi unavený z dlouhé cesty, duše byla skvrnitá a tělo slabé. Ale překvapeně jsi už z dálky 

viděl, že "brány města" jsou otevřené a čekají, až přijdeš, abych ti dal svou lásku, své učení a požehnání 

svého nového příchodu. 

42 Nebylo mou vůlí zjevit se nyní v Kanaánu, který byl kdysi vaší vlastí, neboť už není doba Mojžíšova 

ani Kristova, ale doba Ducha svatého. 

Slyšíte Mé Božské Slovo a vpravdě vám říkám: Manna z První éry, která zažehla vaši víru ve Mne, a 

chléb, který jsem vám dal u stolu ve Druhé éře a kterým jsem vám ukázal cestu k vaší spáse, jsou 

pokrmem, který vám nabízím i v této době, aby vaše duše dosáhla věčného pokoje a světla a už nikdy 

nepocítila hlad. 

43 S pomocí duchovní prostoty, kterou si uchováváte, vybírám z vašeho středu své hlasatele, své 

nové proroky a své učedníky, jako jsem v jiné době z tohoto lidu vychoval patriarchy, proroky, vyslance a 

apoštoly. Dnes vám vysvětluji Svůj Zákon prostřednictvím Svého učení. Učím vás, jak se v této době 

modlit, jak mi sloužit a jak žít, abyste byli opravdovými bratry a sestrami lidí a dětmi Božími. 

44 Potom, až budou moji noví učedníci silní, sestoupí k lidem Nový Jeruzalém mého království a na 

jeho nezničitelných zdech se rozbije bezbožnost, modlářství, lež a veškerá temnota, která vzešla z lidské 

mysli a srdce. 

45 Pamatuj, že tvůj Otec ve snu slíbil Jákobovi, že v jeho dětech požehná všem národům. Uvědomte 

si, že pokud jste z tohoto kořene, vaším údělem je přinášet můj mír a přinášet ho do srdcí vašich bližních. 

46 Lidé: V této době jsou lidé, kteří se stále řídí Mojžíšovým zákonem, a jiní, kteří žijí podle 

křesťanské éry. Ne všichni tuší, že nastane nový věk, nebo po něm touží. Důvodem je to, že ne všichni se 

vyvíjejí a postupují stejně. Proto vám říkám: Učte se těmto naukám, abyste byli dobrými pracovníky, kteří 

jsou jako dobrý pastýř a dobrý rozsévač. Podívejte se na ty, kdo obdělávají půdu: Zasévají v mém jménu. 

Pokud bylo vegetační období dobré a jejich osivo se dařilo, modlí se a děkují Stvořiteli. Pokud bylo počasí 

nepříznivé a osivo se zkazilo, čekají s napětím na příští rok, aby se stejnou horlivostí znovu zasely, dokud 

nenahradí a nerozmnoží předchozí osivo. Využijete-li tohoto času a vydáte-li se plni naděje a víry zasít do 

lidských srdcí, rosa mé milosti učiní pole, neúrodná pole, úrodnými mou mocí a vaše semeno zaseté s 

láskou a dobrou vůlí vzklíčí. Budu chránit tvou setbu a zářivé slunce mého Ducha bude pozlacovat klasy, 

takže tvá úroda bude přinášet písně chvály a slávy tvému Pánu. 

47 Uvědomte si, že jsem to já, kdo bdí nad tímto národem, abych ho ochránil před bouřemi. 

Zachovávám je v pokoji, neboť jsem je ve svých vznešených radách určil, aby v této době splnili velké 

poslání v lidském i duchovním smyslu. 

48 Nastane chaos, neboť dokud budou na zemi vládci a říše, budou existovat i nároky na moc, 

nepřátelství a války a nebude mír. 

49 Mezi lidmi není láska, můj zákon se nedodržuje. Neexistují praví bratři a sestry, rodiče ani děti, a 

proto lidstvo ohrožuje chaos. 

50 To vám pouze oznamuji, neboť ode Mne nemůže vzejít nic zlého. Chaos pochází z nedostatečné 

vnitřní přípravy člověka, který nenaslouchá svému svědomí a nechává se vést špatným našeptáváním. Ale 

vy čekáte, až se všechny tyto zkoušky stanou, aby se vaše zatvrzelá srdce otřásla? Ne, děti moje, modlete 

se, pracujte neúnavně i nyní, získávejte zásluhy a obnovujte se. To je váš úkol. "Bděte nad mírem ve 

světě, přitahujte svými modlitbami mé požehnání a zůstaňte věrní mému Zákonu jako příklad pro své 

bližní. 

51 Každý, kdo mě chce následovat, bude mít podíl na mém učení a bude nazýván učedníkem. 

52 Souhrn duší, které mě obklopují, tvoří část izraelského lidu. Na jejich poslušnosti závisí oživení 

lidských ctností. Dnes jsem použil tento lid jako svého mluvčího, abych promluvil k lidu, a přijal jsem od 

něj první plody plnění jeho povinností. 

53 Jste první, které jsem vycvičil jako bojovníky pro Své dílo ─ ti, kteří musí s nadšením pracovat, aby 

položili první kameny "Velkého města" na pevnou půdu. Musíte se posílit ve víře a důvěře ve Mne. Budu 

k vám neúnavně promlouvat až do posledního dne roku 1950 prostřednictvím svých hlasatelů a poté 

zůstanete mezi lidmi, abyste vydávali důkazy o své autoritě. 



U 183 

58 

54 Pošlu k vám ty vědce, kteří se namáhali v touze proniknout do tajemství duchovního života, aniž 

by ho dosáhli. Budou tě vyhledávat, protože vědí, že jsi původem z tohoto národa, že máš Má zjevení a že 

jsi Mnou "pomazán". S vámi budou dychtivě přijímat Mé slovo a vy budete intuitivně vědět, jak se k nim 

chovat ─ bez pýchy, pokorně, jak se sluší na Mé učedníky, jak kázal Petr nebo jak mluvil Jan. Stejně tak 

budete mluvit i vy, když se připravíte, a když se obrátíte vzhůru v touze po Mé pomoci, budu skrze vás 

mluvit a dosáhnu jejich srdcí. V touze poznat místa a osoby, které Mi sloužily, tě budou vyhledávat, ale ty 

jim budeš sdělovat pouze podstatu Mého učení. Mnozí z nich se obrátí a stanou se součástí tohoto lidu 

díky pravdě vašich slov. 

55 Cesta tohoto národa byla dlouhá. Do jeho středu jsem vždy posílal silné a horlivé duchy, aby 

ukazovali na cíl a byli obránci Zákona. Ale tento lid, formovaný ve třech dobách skrze zkoušky, návštěvy a 

boje, někdy silný a někdy slabý, někdy svobodný a někdy uvězněný, někdy nechápavý a pak milovaný a 

uznávaný, měl vždy Moje výsady. 

56 Jen já jsem vám dal spravedlnost. Na Kalvárii se ti dostalo nejvznešenějšího důkazu lásky, ale také 

přísnosti Mé spravedlnosti, pokud sis ji zasloužil. Byli jste předurčeni k tomu, abyste Mě přijali ve Třech 

časech. Dnes, stejně jako ve Druhém čase, jsem vyhledal pokorné, vyděděné a ty, kteří touží po 

spravedlnosti, a pozvedl jsem jejich duše a přiměl je, aby zaujali místo učedníka nebo apoštola. 

57 Žijete v době, kdy se člověk materiálně rozvíjí, chlubí se svými znalostmi a Mě nezná. Zapomíná 

na své duchovní poslání a pohrdá přírodou, kterou jsem mu dal do služeb, do sféry zkušeností jeho 

intelektu, pro život a osvěžení jeho těla a povznesení jeho duše. Nepoznává to, co má v něm největší 

hodnotu a kvůli čemu jsem vždy přišel, totiž svou duši, která Mi patří. Ale stejně jako se změní tvář země, 

i člověk Mě pozná. Jeho ideály, které jsou dnes ještě materiální, se změní v duchovní cíle. Všichni lidé jsou 

vystaveni zkouškám, v nichž se duše očišťuje a ohýbá. 

58 Od roku 1866 vstoupilo lidstvo do nového věku, v němž jsem postupně připravoval vyvolené. 

Tento lid dostal pověření, potvrdil jsem mu jeho duchovní dary. Každému stvoření jsem prozradil, ke 

kterému kmeni patří a jaký je jeho konkrétní úkol. Sjednotil jsem své duchovní zástupy - jedny v těle a 

druhé v duchu, jak je psáno. 

59 Jmenoval jsem vůdce, aby v každé komunitě byl jeden. 

a oznámil jsem jim, že je Mou vůlí, aby se všichni mezi sebou sjednotili, aby byl lid silný. 

60 Stvořením, která jsem vycvičil, jsem svěřil úkol hlasatelů, aby se lidem zjevovala lidskými slovy, a 

jejich počet jsem rozmnožil, aby se Mé učení šířilo. Stvořil jsem Tělo pracovníků, aby Duchovní svět 

komunikoval s lidstvem a zjevoval svou milost v léčení a poradenství. 

61 Bylo mou vůlí nazvat "základním kamenem" toho, kdo má být oporou vůdce, prostředníkem mezi 

vůdcem a těmi, kdo mají rozkazy, a důvěrníkem lidu na každém místě shromáždění. 

62 Ustanovil jsem věštce a vycvičil je, aby přijímali vidění, která by lidem vykládali, aby zůstali bdělí. 

63 Těm, kteří chtěli psát, jsem dal řád "zlatých per". Vycvičil jsem jejich mysl a poslal na jejich 

ochranu duchy, kteří i jindy bděli nad spisy, aby mé slovo bylo vytištěno a zachováno pro všechny časy. 

64 Vycvičil jsem "strážce", aby dohlíželi na pořádek v komunitě, a nazval jsem je "sloupy". 

65 Všechny tyto bytosti jsem osvítil a vlévám na ně svou inspiraci. Nyní se ptám všech, kteří obdrželi 

tyto úřady, zda pochopili, co obsahují. 

66 Dávám vám ještě tři roky na vybavení. Potom se tyto služby spojí v jednu a vy všichni budete 

nazýváni "dělníky na božím poli" a budou vám svěřeni všichni ti, kteří neslyšeli mé slovo, abyste je poučili. 

Nebudete již učedníky, ale mistry. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 184 
1 Lidstvo, ponořilo ses do temnoty. Přišla však hodina, abyste vystoupili ke světlu. 

2 Posílám ti Eliáše, aby tě probudil z letargie. Jak bys mohl cítit mou přítomnost, kdybys nebyl 

vzhůru? 

3 Neočekávejte, že přijdu do vašeho světa jako člověk; tato lekce už skončila. Přestože jsem s vámi 

pouze v duchu, dokážu vám, že je to vyšší forma zjevení, než jakou jsem se zjevoval dosud. Je to důkaz, že 

vás považuji za duchovně schopnější než lidi z minulých dob. 

4 Nebudu potřebovat tělo, abych mohl přebývat mezi vámi, ani nebude nezbytně nutné, aby se Můj 

hlas stal lidským, aby byl slyšet. Přesto Mne budete mít bezvýhradně u sebe jako Mistra, Soudce a 

Lékaře. 

5 Vaše duše má mnoho schopností a smyslů, abyste jejich prostřednictvím mohli přijímat Má 

poselství. Protože však do dnešního dne neznáte tyto schopnosti, které existují ve vaší bytosti, domníváte 

se, že Mě můžete vidět pouze očima těla a slyšet ušima. Nyní vám dokážu, že tento názor je neudržitelný, 

až pocítíte Mou přítomnost v tichu své spací komnaty a ve chvílích své modlitby pocítíte, jak vás zaplavuje 

světlo inspirace. 

6 Stále jste duše bez světla, ale způsobím, že z vás budou vyzařovat jiskry světla v podobě inspirace, 

vysokých myšlenek, ušlechtilých citů a dobrých skutků. 

7 Jste jako Lazar v hrobě, mrtví pro duchovní život. Na mé zavolání však povstanete, abyste mě 

následovali a vydali svědectví o mé pravdě. 

8 Události, které denně otřásají národy země, jsou výzvou ke spravedlnosti a vyzývají vás k pokání, 

modlitbě, vzpomínce a očištění. Tento čas zkoušky však bude trvat, dokud tvrdohlavost a hloupost lidí 

neustoupí, dokud se nevzdají své zpupnosti a bezbožnosti. 

Na zemi nebude vždy slyšet volání po spravedlnosti, neboť později, až bude lidstvo očištěno, budou 

lidi vzrušovat zcela jiné události. Budou to božské inspirace a duchovní projevy, budou to zjevení přírody. 

Některé pro zdokonalení vaší duše, jiné ve prospěch vašeho života ve světě. 

9 Víte, jaký je dar nebo ctnost, díky níž mohou lidé získat více milosti? ─ Charita. Zušlechtí totiž 

jejich srdce, dá duši příležitost darovat se svým bližním a bude tím, co v semeni víry sklidí nejvíce. Vždyť 

"pole" a "lány" jsou plné bídy, bolesti, chudoby a nemocí ─ pole, která lační po lásce a čekají jen na 

semínko a trochu deště, aby vykvetla. 

10 I když se těm, kdo hlásají Mé slovo na zemi, zdá v současnosti nemožné zastavit postup hříchu, 

přelévání nepřátelství a vášní, není pro Mne návrat lidí k dobru a spravedlnosti nemožný, dokonce ani 

obtížný. 

11 Vidíte lidi, kteří vládnou velkým národům? Znáte sílu jejich zákonů a učení? Vidíte, že vědci 

neuváženě a opovážlivě pronikají do tajů přírody? Vpravdě vám pravím, že se přede Mnou ještě pokorně 

skloní se vší svou zpupností, se svým umem a se všemi svými znalostmi. Každé lidské dílo totiž nakonec 

dosáhne své hranice, kdy lidé musí sami od sebe otevřít oči realitě a uvědomit si rozsah každého svého 

díla, závažnost svých prohřešků a rozsah svých úchylek. 

12 Tím nechci říct, že všechno, co udělali, je nedokonalé ─ ne. Ale je tak málo dobra, které přinášejí 

svým bližním, tak málo dobra, které konají, že je lepší, aby můj zákon soudil nespravedlivé a špatné, které 

tíží váhy spravedlnosti. 

13 Lidstvo má ještě krátkou dobu na to, aby dokončilo své dílo a zodpovídalo se božskému soudci, až 

ho bude volat k odpovědnosti. 

14 Mezitím mé světlo postupuje, šíří se a proniká všude a do každé duše. 

15 Bylo Mou vůlí, aby, jakmile nastane čas Mých projevů, byli všichni Mnou označení již připraveni, 

bděli a modlili se, očekávali hodinu Mého příchodu a vytvořili jedno tělo a jednu vůli, aby slyšeli, co vám 

chci zjevit. Nenašel jsem však mezi vámi pravé bratrství. 

16 Tento lid, který obdržel mé pokyny, bude cvičit své bližní a učiní je pány. 
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17 Vpravdě vám však říkám, že jsem nepřišel osvítit jen vás, kteří žijete na zemi, ale povolal jsem 

také všechny duše, které zabloudily v jiných, vám neznámých světech života. 

18 Jakou odevzdanost jsem viděl u duchovních bytostí, když plnily Mé příkazy! Jejich duše, 

osvobozená od těla, se v této době snáze připravovala na plnění svého úkolu. 

19 Kolik z nich očekává, že mě bez chyb a 

přestupky po dlouhém období odčinění. A když jsem jim zjevil tu část Knihy sedmi pečetí, která odpovídá 

šestému období, jejich duše se povznesly a ve svém povznesení vás povzbudily, odstranily překážky na 

vaší cestě a přidělily vám čestné místo učedníků. 

20 Abychom porozuměli božskému učení, je třeba se obnovovat a zkoumat zákon. 

Díky tomu porozumíte mému Slovu a obdržíte velká zjevení, kterých byste nemohli dosáhnout 

prostřednictvím lidské vědy. 

Přijde den, kdy člověk skloní svou šíji a bude milovat svého Otce s úctou a láskou, o kterou vás žádám. 

Můj projev je srozumitelný všem. Mluvil jsem podle možností tvého mozku, neboť jsi nemohl 

pochopit všechnu mou moudrost. K tomuto prostému slovu, kterým jsem vám dal poznat Své učení, 

byste neměli přidávat nic, co pochází z vašeho rozumu, a pokud ho překládáte do jiných jazyků, dbejte na 

to, aby jeho božský význam zůstal nedotčen. 

21 Připravte se na to, aby váš mozek byl jako průzračné zrcadlo, které odráží mé světlo v celé jeho 

jasnosti, až se budete věnovat tomuto obtížnému poslání. 

22 Žij blízko mě. Já jsem život, počátek a konec všech stvořených věcí. Jestliže jsem ti svěřil úkol, jako 

je ten můj, je to proto, že tě miluji a chci, aby sis ze Mne vzala příklad. 

23 Zachraňujte srdce, konejte zázraky, milujte se navzájem. 

24 Pokud v sobě cítíte potřebnou víru a sílu duše, abyste vzali kříž, jděte do domovů a přinášejte mé 

slovo, projděte širé země a plujte po mořích. Půjdu před vámi a připravím vám cestu. 

25 Buďte bdělí, protože k vám přijde mnoho vlků v rouše beránčím a budou vás chtít svést na scestí. 

Ale sledujte je a poznáte záměry jejich srdcí. 

26 Když vaši bližní trpí a 

Pokud chcete zastavit jejich slzy, udělejte to. Rozdávejte všechno dobré, co ve vás je, pak se vám později, 

na onom světě, dostane větší milosti, než jakou jste prokázali na tomto světě. 

27 Milovaný lide, vaše modlitba stoupá ke Mně, jako ke Mně stoupaly vaše žalmy v Chrámu. Ale ta 

doba už uplynula a vaše duše se vyvinula. Velký jeruzalémský chrám již neexistuje, neboť Mé slovo se 

naplnilo a z jeho hmotné konstrukce nezůstal kámen na kameni. 

28 Není tu žádná Archa úmluvy ani desky Zákona na stěně. 

oltáře. Tvůj duch hledá pravdu mimo čísla a symboly, které mu dříve sloužily k víře a porozumění a které 

ho učily uctívat Mě. Dnes však chápe, že již nemají žádné opodstatnění, protože jejich význam byl 

pochopen duchem. Symboly byly pouze hmotné předměty, které Pán používal, aby člověku vysvětlil 

božské učení. 

29 Když tedy žák pochopí základní učení, měl by zapomenout na staré formy uctívání, aby se 

povznesl v touze po vyšších inspiracích a duchovnějším uctívání. 

30 Pamatujte si, že dokud musíte mít před očima nějaký symbol, který Mě ztělesňuje, nemůžete se 

spojit přímo s Božským Duchem. Uvědomte si však, že jste všichni povoláni k tomu, abyste tento dialog 

mezi duchy využívali. 

31 Vše, co vás v tomto životě obklopuje a objímá, je odrazem věčného života, je hluboké učení, které 

je vysvětleno prostřednictvím hmotných forem a předmětů tak, aby mu bylo možné porozumět. 

32 Ještě jste nedospěli k jádru této úžasné lekce a člověk stále znovu chybuje, protože si život, který 

vede na zemi, představuje jako věčnost. Spokojil se s jejími vnějšími formami a odmítl vše, co obsahuje 

božské zjevení ─ to, co je podstatou a pravdou obsaženou ve všem stvoření. 
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33 Až tato "kniha" zanechá v duších své světlo a bude pochopena do poslední stránky, člověk opustí 

zemi a jeho duše se přesune do nového domova, kde pozná a využije vše, co ho lidský život na své cestě 

naučil. Pak bude schopen pochopit mnohá učení, která mu byla zjevena během života ve hmotě. 

34 Studujte tato slova, která vám s takovou láskou věnoval váš Mistr, abyste v jejich světle mohli 

posoudit své skutky. A když si uvědomíte, že jste se zastavili, zjistěte, jaké příčiny to způsobily, abyste se 

jich v budoucnu vyvarovali a mohli jít stále kupředu na své cestě rozvoje. 

35 Poslání, které jsem svěřil svému lidu na zemi, je velké a velmi delikátní. Proto jsem ji v každé době 

vyhledával, abych ji inspiroval svým Slovem a zjevil jí něco víc z obsahu Zákona. 

36 Zákon lásky, dobra a spravedlnosti je duchovním dědictvím, které jsem mu odkázal po celé věky. 

Od lekce k lekci jsem lidstvo přiváděl k poznání, že Zákon lze shrnout do jediného přikázání: láska. Milujte 

Otce, který je původcem života, milujte své bližní, kteří jsou součástí Otce, milujte vše, co Pán stvořil a 

přikázal. 

37 Láska je původem, počátkem, semenem moudrosti, velikosti, moci, povznesení a života. To je 

pravá cesta, kterou Stvořitel vytyčil duši, aby krok za krokem a od domova k domovu stále více cítila, jak 

se ke Mně přibližuje. 

38 Kdyby si člověk od počátku věků vytvořil kult z duchovní lásky, místo aby propadl modlářským 

obřadům a náboženskému fanatismu, byl by tento svět, který se dnes stal slzavým údolím kvůli strachu a 

bídě lidí, údolím klidu, kam by duše přicházely, aby získaly zásluhy a po tomto životě dosáhly duchovních 

domovů, do nichž má duše vstoupit na své cestě. 

39 Vpravdě vám říkám, že v žádné epoše lidského života nechybělo člověku poznání Mého zákona. Z 

božské jiskry, která je jeho duchem, mu totiž nikdy nechyběla jiskřička světla v duši, intuice v mysli ani 

záblesk v srdci. Nicméně tvá duše se vrátila na onen svět s temným obvazem před očima a já ti říkám, že 

kdo nevyužije lekci, kterou život na tomto světě v tomto údolí zkoušek obsahuje, musí se do něj vrátit, 

aby dokončil svou nápravu a především se poučil. 

40 Špatná je vaše představa o tom, co znamená život na zemi, co je duše a co je duchovní svět. 

Většina věřících si myslí, že pokud budou žít určitým způsobem spravedlivě nebo pokud budou v 

poslední chvíli svého života činit pokání z přestupků, kterých se dopustili, mají nebe jisté. 

Tato falešná představa, která je člověku velmi příjemná, je však příčinou, proč člověk po celý svůj život 

nevytrvá v plnění zákona, a způsobuje tak, že když jeho duše opustí tento svět a vstoupí do duchovního 

světa, zjistí, že se dostala na místo, kde nespatří divy, které si představovala, ani nepocítí nejvyšší 

blaženost, na kterou měla podle svého mínění nárok. 

41 Víte, co se stane s těmi bytostmi, které si byly jisté, že se dostanou do nebe, a místo toho našly 

jen zmatek? Protože už nebyli doma na zemi, protože jim chyběla opora jejich tělesné schránky, a 

nemohli se povznést do výšin, kde se nacházejí sféry duchovního světla, vytvořili si, aniž by si toho byli 

vědomi, svět, který není ani lidský, ani hluboce duchovní. 

Pak se duše začnou ptát samy sebe: Je tohle nebe? 

Je to domov, který Bůh určil duším po jejich dlouhém putování na zemi? 

42 Ne ─ říkají jiní ─ to nemůže být "lůno Páně", kde může existovat pouze světlo, láska a čistota. 

43 Postupně, skrze reflexi a bolest, duše pochopí. Chápe Boží spravedlnost a osvícena světlem svého 

ducha posuzuje své minulé skutky a zjišťuje, že byly špatné a nedokonalé, že nebyly hodny toho, v co 

věřila. 

Poté se v ní díky této introspekci objeví pokora a touha vrátit se na cesty, které měla za sebou, smazat 

skvrny, napravit chyby a udělat něco skutečně záslužného před svým Otcem. 

44 Je třeba lidstvo o těchto tajemstvích poučit, aby pochopilo, že život ve hmotě je pro člověka 

příležitostí k získání zásluh pro jeho duši ─ zásluh, které ji povznesou, až si zaslouží žít ve sféře vyššího 

zduchovnění, kde musí stále znovu záslužně jednat, aby nezůstala pozadu a aby mohla dále stoupat z 

úrovně na úroveň; neboť "v Otcově domě je mnoho příbytků". 
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45 Tyto zásluhy získáte skrze lásku, jak vás naučil věčný Otcův zákon. A tak bude vaše duše 

postupovat krok za krokem po žebříku k dokonalosti a pozná úzkou stezku, která vede do nebeského 

království ─ do pravého nebe, které je dokonalostí duše. 

46 Vítám vás, kteří ke Mně přicházíte, abyste našli cesty míru a lásky. Tyto lidi vítám a dávám jim 

najevo, že je čeká duchovní úkol. 

47 Učedníci, budete se Mnou bojovat, budete pracovat v blízkosti svého Mistra, a tak půjdeme 

cestou, která vás dovede na vrchol hory. Přijdete ke mně s pokorou, aniž byste žádali svého Otce, aby 

vám dal ten či onen dar, ale abyste ochotně přijali to, co připravil pro každé své dítě. 

48 Ve své duši máte světlo a navíc jste již pokročili daleko na cestě zkoušek, které učinily vaši 

zkušenost plodnou, a proto se již nenecháváte ovládat marnivostí touhy být velcí, abyste byli obdivováni 

a sloužili. 

49 Kdo jiný než já by mohl vládnout duším a řídit jejich osud? ─ Nikdo. Proto ten, kdo chtěl zaujmout 

místo svého Pána, protože chtěl vládnout, si vytvořil království podle svých sklonů, zálib, nároků na moc a 

marnivosti ─ království hmoty, nízkých vášní a hanebných citů. 

50 Ducha si nemůžete podmanit, protože v něm je dokonalá spravedlnost. V duších má moc nad 

ušlechtilými city jen čistota, jen dobro je pohání ─ slovem, duše se živí jen pravdou a dobrem. 

51 Proto, ó žáci, i když se považujete za bohatě obdarované a chápete, že máte dobro, které nemají 

všichni, neměli byste se nad nikým cítit nadřazeni. Dejte vše, co máte, do služeb mé Věci, neboť ta se 

vyznačuje láskou, a měli byste jí zasvětit celý svůj život, abyste byli takto užiteční svým bližním. 

52 Zničte říši marnosti, kterou jste vytvořili. Ovládejte lidské vášně a nechte svou duši, aby se 

projevila ve svém nejvnitřnějším jádru, plném lásky a světla, které vám dává moudrost. 

Snažte se brát si Ježíše za vzor ve všech činnostech svého života. Nebyl poslán na zem, aby odčinil 

přestupek nebo aby přijal Otcův soud. Kristus, který k vám dnes znovu promlouvá, sestoupil do lidských 

srdcí, aby v nich založil své království lásky, spravedlnosti a pravdy. Nepřinesl lidem materialistické nauky 

ani nespravedlivé zákony. Nepřišel, aby v lidech vzbuzoval chamtivost ani aby živil jejich vášně. Přinesl 

učení o lásce, která je morálkou duše. Proto řekl zástupům: "Mé království není z tohoto světa." 

53 V hloubi svého srdce se Mě ptáš, jak je možné, že se velké duchovní bytosti vzbouří a chtějí 

pracovat proti Bohu. Říkám vám to: Ti, kdo proti Mně povstávají, ještě nejsou skutečně velcí. Jsou to 

nedokonalé duchovní bytosti, které dokázaly rozvinout jednu část svých schopností a zanedbaly rozvoj 

ostatních. Jejich inteligence je rozvinutá, ale ne ušlechtilé city jejich duše. 

54 Proto jsem vás tehdy upozornil, že člověk nežije jenom chlebem. Neboť kromě pozemských nauk, 

které mu předává země, potřebuje ke své úplné dokonalosti světlo ducha, které může získat pouze v 

mých naukách. 

55 Vy lidé: Po mnoho staletí jsi bloudil po zemi, vždy zatížen břemenem svých vášní. Ale přišel konec, 

už jste v éře svého duchovního osvobození, v níž bude duše vládnout v těle, které bude jejím 

služebníkem, a v níž bude mít nekonečno jako svůj domov. 

56 Brzy poznáte, odkud jste přišli a kam jdete, abyste věděli, jak světu přidělit místo, které by měl 

mít ve vašem životě, a duši poskytnout místo, které by měla mít ve vaší existenci. 

57 Tato slova, která vám chci předat, jsou prorocká, abyste měli podnět k tomu, abyste se snažili a 

počítali se světlem naděje ve své budoucnosti. 

58 Ti, kdo procházejí světem a prolévají slzy kvůli svým bolestem, ať si nemyslí, že jsem je opustil. 

Zkouším jejich trpělivost a čekám jen na to, až dosáhnou očištění, aby pak mohli zvýšit počet Mých 

následovníků. 

59 K lidem přijde oduševnění, rozptýlí jejich pochybnosti, přiměje je vrátit se na bezpečnou cestu, 

přiměje je spatřit světlo pravdy. Lidé pak řeknou: "Splnilo se slovo Páně, který nám řekl: 'Každé oko mě 

uvidí'." 

60 Musíte vědět, že bolest v této době je velmi velká, protože duše člověka nyní splácí dluhy, které 

vaše srdce nezná, a vymazává skvrny, které ve vás byly po dlouhou dobu. Nevíte, kdo jste a jaké byly vaše 



U 184 

63 

skutky na dlouhé cestě, kterou jste ušli. Vy, kteří toto zjevení znáte, se však nyní musíte obrnit trpělivostí 

a odevzdaností. To vás totiž povznese a pomůže vám dosáhnout očisty. 

61 Ujišťuji vás, že prozatím není nutné, abyste znali svou minulost; stačí, když máte intuici nebo 

tušení, že jste se v jiných dobách dopustili chyb, které nyní musíte napravit. Na druhou stranu chci, 

abyste prostřednictvím Mého Slova věděli mnoho o své budoucnosti, neboť toto světlo ve vašich srdcích 

vzbudí naději na dosažení života v pokoji a světle, v němž se duše i tělo vyvíjejí vzhůru. Přijdou totiž časy, 

kdy mezi tělesným a duchovním světem zavládne harmonie. 

62 Mé světlo osvítí všechny cesty a sekty a náboženství před sebou uvidí jedinou cestu, jediný zákon: 

Zákon lásky Božského Ducha. To bude světoborné učení, které sjednotí všechny duše. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 185 
1 Žehnám vám, protože věříte, že je to můj Duch, kdo vám dává toto učení, ačkoli mé učení slyšíte 

prostřednictvím lidského rozumu. 

2 Nevšímáte si nedokonalostí nositele hlasu, zajímá vás pouze pochopení božského významu. Ti, 

kdo takto studují mé Slovo, objevují pravdu. To budou učedníci, kteří se zítra vydají vysvětlovat lidem mé 

učení. Přivedou k pochopení ty, kdo se mýlili ve výkladu Písma v minulých dobách. Abychom totiž odhalili 

pravdu mých zjevení, je třeba nedržet se hmotného významu slov, ale hledat duchovní význam, který je 

podstatou, jež je pravdou a životem. 

3 Proto jsem tento lid podrobil zkoušce, která je zároveň hlubokým učením, neboť jsem mu dal Své 

Slovo zprostředkovaně lidským intelektem a nařídil jsem mu, aby se nezabýval vnější podobou Slova, ale 

aby pronikl do jeho nitra a odhalil jeho smysl. Díky tomuto návodu budou tito lidé schopni vysvětlit těm, 

kteří hledají výklad mých předchozích poselství, způsob, jak mentálně odhalit smysluplný obsah 

jakéhokoli učení, pasáže nebo jakéhokoli jiného textu. 

podobenství odhaluje ─ pravdu, která je jedna. 

4 Vidím mezi tímto lidem také ty, kteří postupně pochopili, že čím více je jejich duše a tělo 

připraveno, tím vydatnější a jasnější je mé poučení prostřednictvím hlasatele. Ach, kéž by všechny tyto 

zástupy skutečně usilovaly o to, aby dokázaly, že jsou hodny mé milosti ─ jak velký a dokonalý by byl můj 

projev! 

Přesto však vidím, že mnohá srdce hledají vnější uctívání, aby mohla věřit v Mou Přítomnost, aniž by si 

uvědomovala, že místo aby nechala svou duši svobodně povstat, zadržují ji u hmotného oltáře, rozptylují 

ji zbytečnými obřady a unavují ji navyklými tradicemi. Vpravdě vám říkám, že tento čas pro vás již uplynul. 

Dlouho jste osvěžovali své smysly v nádheře kostelů, dlouho jste obdivovali umělecká díla svých 

bližních. Nyní musíš toto všechno zanechat za sebou, aby tvá duše mohla dosáhnout podivuhodného 

života, který je jí určen, nasytit se světlem ve chvílích své modlitby v Něm a předat svému tělu všechny 

radosti a vnuknutí, které přijímá během svého vytržení. Pak si uvědomíte, jak chudé a neohrabané byly 

formy, jimiž se svět snažil představit božství. 

5 Vaše duše přešla z dětství do dospívání, a proto musí v jejím životě dojít ke změně. 

6 Kdysi jsem od tvého ducha přijal všechny oběti, které Mi přinesl, i když obsahovaly mnoho 

nevědomosti a nedokonalosti. Dnes se ke Mně dostane jen to, co je čisté, upřímné a pravdivé. 

7 Vidíš, jak krásné jsou ty květiny z tvých zahrad, které Mi někdy nabízíš? Vpravdě vám říkám, že ani 

tento dar nemohu v této chvíli přijmout, protože tyto květy nejsou vaším dílem, ale mým; ale to, co byste 

mi měli nabídnout, jsou duchovní květy vašeho srdce, to znamená vaše dobré skutky, vaše čisté modlitby, 

vaše ctnosti. 

8 Nepodvádějte už sami sebe, nesnažte se nahradit vnějšími znaky to, co musí být hluboce 

duchovní. Nebojte se bourat omezení, nebojte se podívat pravdě do očí. Nebe patří jen odvážným a 

nadšeným. 

9 Jakmile ve svých srdcích odstraníte veškerý fanatismus a modlářství a naučíte se modlit od ducha 

k duchu, dosáhnete pravého oltáře Páně ─ toho, který není z tohoto světa. Na tomto oltáři budeš moci 

přinést svou oběť, která bude obětí tvých dobrých skutků a která bude v mých očích krásnější než květy 

tvých zahrad. Neboť dobré skutky tvé duše nikdy neuvadnou. 

10 Vy, zástupy lidí: Otevřete svá srdce, aby do nich mohla proudit rosa mé milosti. Chci, aby tento lid 

byl jako obrovská zahrada, v níž rozkvétají nejkrásnější květy myšlenek, srdce a duše, které budu 

opatrovat. 

11 Lidé: Když k vám mluvím o pobožnostech a obětech s jasností, s jakou hlásám své Slovo, cítíte 

bolest, protože vás odvádím od vašich dosavadních názorů? Ne, Mistře," říkáš mi. 

12 Důvodem je to, že v mém slově je balzám a světlo, které nedovolí, aby se v mysli objevila jakákoli 

nejasnost, ani aby se srdce zarmoutilo. 
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13 Chci, abyste stejným způsobem mluvili ke svým bližním, když se jim snažíte otevřít oči pro světlo. 

Dělejte to s jasností a láskou, kterou jsem použil u vás, a nezanecháte v jejich srdcích bolest, ale mír a 

světlo. 

14 Na základě božského zaslíbení jsem se vám v této době dal poznat. Ve významu obsaženém v 

jádru tohoto slova jsem byl plně a zcela s vámi. Kdo našel tento smysl, ten Mě pocítil. Na druhou stranu 

ti, kteří tráví čas posuzováním vnějšího vzhledu Mého projevu, nejsou schopni odhalit Mou pravdu. 

15 Zatímco někteří byli v nejvyšším úžasu, když slyšeli Mé Slovo, jiní nepocítili ani nejmenší záchvěv, 

ani si neuvědomili Mou přítomnost a to, že Mě slyšeli. 

16 Jakmile Mé Slovo přestane být slyšeno skrze tyto hlasatele, bude mnoho srdcí, která budou plakat 

nad koncem této doby, stejně jako budou ti, kteří, ačkoli Mě slyšeli, si neuvědomí dobro, které měli a 

které ztratili, protože nevěděli, jak ho využít. 

17 Přijdou časy, kdy se toto slovo bude šířit na mnoha místech. Ale pak to bude prostřednictvím 

svědectví těch, kteří je slyšeli, pochopili a uvěřili jim, a budete svědky toho, že mnozí z těch, kteří nikdy 

neměli tu milost slyšet mé učení, budou schopni objevit božský význam, který je v nich obsažen jako 

poklad, a s přesvědčením a vírou zvolí: "To je slovo Mistra!" 

18 Uvidíte své bližní plakat blahem, vnitřně pohnuté Mým poselstvím, a uvidíte je naříkat, že nepatří 

k Mým vyvoleným. Pak budete mít výčitky svědomí, že ─ ačkoli jsem s vámi tak dlouho ─ vaše srdce 

neprojevilo víru a lásku, kterou uvidíte vzklíčit ve svých bližních jen díky svědectví. 

19 Mezi těmito zástupy objevíte ty, kteří intuitivně vnímají duchovní, inspirované, ty, kteří předvídají 

dialog ducha s duchem, věštce a ty, kteří mají dary a schopnosti ducha v plném rozvoji. 

20 Myslíte si, že dávám své slovo všem národům světa? Ne, i s tímto Mým novým zjevením je to jako 

v minulých dobách, kdy jsem se zjevil jen jednomu lidu, ale ten měl za úkol jít a šířit radostnou zvěst a 

zasít semeno, které obdržel v Mém poselství. 

21 Pamatujte, že v jiných zemích mé sémě vzklíčilo s největší silou jen díky svědectví mých apoštolů. 

22 Pamatujte, milovaní lidé: Jestliže ostatní národy těmto svědectvím uvěřily, bylo to proto, že ti, 

kdo je vydávali, to uměli dělat s veškerou láskou a pravdivostí, které bylo jejich srdce schopno. Říkám 
vám to proto, že chcete-li, aby mi svět skrze vás uvěřil, musíte se připravit na to, abyste byli jako tito 
apoštolové ve své lásce, pokoře, duchovnosti a víře. Pak bude svět považovat toto učení za pravdu a Mé 
slovo bude pro lidi posvátné. Pak uvidíte své bližní, jak dychtivě čtou spisy vytvořené mým Slovem, a 

uvidíte, jak je překládají do různých jazyků, aby je poznaly všechny národy. 
23 Uvidíte, jak se toto slovo, na které si zdejší lid tak zvykl a které ti, kdo ho nejvíce slyšeli, tak 

znehodnotili, zítra stane oázou pro ty, kdo na zemi tolik trpí. Uvidíte, jak se stane balzámem a životem, 

potravou a světlem v životech těch, kdo hladoví a žízní po pravdě, lásce a spravedlnosti. 

24 Muži a ženy, kteří již dlouho naslouchají mému slovu a kteří také přijali úkoly v rámci tohoto díla: 

dovolte mým slovům, aby pohnula vašimi srdci, dovolte Duchu, aby promluvil v nejhlubším nitru vaší 

bytosti. Z ovoce stromu života jste snědli mnoho, ale co jste udělali se semenem? Proč vše, co zaséváte, 

nepochází ze semene, které jsem vám dal? Vidím, že používáte také vlastní osivo, které přidáváte k tomu, 

co jsem vám svěřil do péče. Kdo z vás nerozumí tomu, co vám v těchto chvílích říkám? 

25 Neodsuzuji všechny práce, které děláte. Říkám vám, abyste k dobru, které konáte, nepřidávali 

žádnou nepoctivost, protože pak už nebudete rozsévat Mou pravdu, jak jsem vám ji zjevil, a zítra, až 

přijde hodina, kdy váš duch sklidí ovoce své setby, přirozeně zjistí, že toto ovoce přesně odpovídá tomu, 

co zasel na své cestě životem. 

26 Jsem podstatou všeho stvořeného. Vše žije díky mé nekonečné síle. Jsem v každém těle a v každé 

podobě. Jsem v každém z vás, ale je třeba, abyste se připravili a byli vnímaví, abyste Mě mohli pocítit a 

najít. 

27 Jsem dech života pro všechny bytosti, neboť Já jsem Život. Proto jsem ti dal pochopit, že máš-li 

Mě před očima ve všech svých dílech, není nutné, abys ztvárňovala Můj obraz v hlíně nebo v mramoru, 

abys Mě uctívala nebo Mě cítila blízko sebe. Tento nedostatek porozumění vedl lidstvo pouze k 

modlářství. 
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28 Díky Mému Slovu vnímáš harmonii, která existuje mezi Otcem a všemi stvořenými věcmi, chápeš, 

že Já jsem esence, která vyživuje všechny bytosti, a že jsi Mou součástí. 

29 Do té míry, do jaké chápete smysl svého života, osud duše a cíl vývoje, vstupujete do duchovního 

života. Tak zapomenete na podoby, které jste Mi dali, v nichž jste Mě hledali, a postupně zahladíte 

falešná přesvědčení a mylné představy, v nichž bylo toto lidstvo po tolik staletí uvězněno. 

30 Duše se bude moci vyvíjet na základě svých schopností, dokud nedosáhne své dokonalosti. Já 

jsem však Mistr, který vám vždy stál po boku na vaší cestě rozvoje, aby váš život nebyl neplodný. 

31 Stanete-li se lidmi dobré vůle, váš život bude v souladu s dokonalostí celého stvoření. Dosáhneš 

světla pravého poznání a ovoce tvých skutků ti přinese věčný mír. Vaše fyzická část je látka, která se ve 

Stvoření rozpustí na atomy. 

To jste pochopili, ale pro mnohé je nesmrtelný život duše nepochopitelný. Chápou jen to, co vidí jejich 

oči nebo co dokazuje jejich věda. Kde jsou ti, kdo s vámi žili v pozemském životě? ─ Nevíte. Můžete si jen 

představovat, že žijí ve světě světla. Na to vám Mistr říká: Je jich kolem vás mnoho. Duše má schopnost 

zaujmout místo, které jí Otec určil v záhrobí, a zároveň s vámi plnit úkol. Taková je síla duchovní duše. 

32 Těmto naukám jste dosud neporozuměli. Abyste však dosáhli rozvoje této schopnosti, bylo by 

nutné, abyste splnili to, co jsem vám řekl ve Druhém věku: Člověk, aby dosáhl Mé milosti, se musí 

podobat dítěti ve své čistotě. 

33 Ale už byste se neměli cítit opuštění. V každém díle, které člověk vykoná, je přítomen vliv ducha 

světla. Duchovní svět ovlivňuje a řídí orgány lidské mysli. Ten svět je větší a krásnější než ten, který vidíš 

svýma očima. Je to svět světla a dokonalé harmonie. Její obyvatelé jsou se Mnou, bdí nad stvořením, jsou 

se Mnou spojeni. 

34 Ale můžeš si i nadále stěžovat na to, že lidé, které jsi na tomto světě miloval, odešli na onen svět, i 

když víš, že na tebe dohlížejí, a věříš v tato učení? Proč na ně myslíte v jejich lidské podobě, když jsou nyní 

čistě duchovní? 

35 Dnes jsem s vámi mluvil o tom, co nazýváte tajemstvím druhého života. 

36 Pouze já vám mohu tato učení zjevit. Lidé nemohou, protože nepronikli do skryté moudrosti. 

37 Musel jsem vás připravit na vstup do mé svatyně, abyste si vyslechli další z mých učení. Vidím 

totiž, že jsi nejprve musel zapůsobit na své smysly, aby tvá duše mohla povstat. Tvé oči hledaly obraz, 

který by k tobě promlouval o Mé Přítomnosti, tvé uši očekávaly hudební tóny chvalozpěvů, aby očistily 

srdce od pozemských starostí, a dokonce i kadidlo a vůně květin byly nezbytné, abys na Mě mohl myslet, 

i když jen na několik okamžiků. Protože jste však všechny tyto liturgické součásti nalezli pouze v kostelích 

zasvěcených této službě, nebyli jste schopni pochopit nebo dokonce pocítit Mou přítomnost mimo ně. 

Dnes naopak místo toho, abyste rozvíjeli smysly svého těla, začala vaše duchovní příprava probouzet vaši 

duši, aby si nevšímala toho, co se týká fyzických smyslů. 

38 Vaše oči už nehledají obraz, který by pro vás představoval božství, vaše uši už nevyžadují zvuky, 

které jste potřebovali, abyste na chvíli zapomněli na podněty světa. Už nečekejte na účast při slavení 

bohoslužby, abyste věřili, že jsem přítomen pouze při tomto úkonu a na tomto místě. 

39 Jediné, co vás dnes zajímá, je, jak pročistit svou mysl, jak očistit své srdce, abyste byli schopni 

přijmout, procítit a pochopit božský význam mého Slova, a vy víte, že k tomu není lepšího prostředku než 

meditace a modlitba. 

40 Dnes by tě znepokojilo všechno, co by se ti mohlo postavit před oči, a nejlepší hudba by se zdála 

příliš slabá vedle nebeského koncertu mého Slova. A místo toho, aby vám tyto věci pomáhaly ve vaší 

oddanosti, mohou vás nakonec rušit. Nepotřebujete ani nechcete nic vnějšího, a proto jste si zvykli 

zavírat oči v době, kdy přijímáte mé zvěstování. Duše se totiž ve své nejvyšší touze po povznesení chce 

zbavit veškerého kontaktu s hmotou. 

41 Dříve byl oltář, který jste postavili mému božství, daleko od vás, dnes jste ho postavili ve svých 

srdcích. Svou oběť, která byla po dlouhou dobu hmotná, jste nyní nahradili duchovním projevem. Víš, že 

v mých očích je tvá láska krásnější než nejkrásnější květiny tvých zahrad a že odpuštění, které udělíš 

bližnímu, je pro 
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Mám větší cenu než pokání, kterým sis kdysi myslel, že smyješ své skvrny. 

42 Slyším tě v tichu, pro Mne není nutné, abys pohyboval rty. Nejsem hříšník, který naslouchá jinému 

hříšníkovi. Já jsem v Duchu a slyším tvou duši, která se snaží povstat a komunikovat se Mnou. 

43 Mnozí během této doby slyšeli má slova, ale ne všichni je přijali jako pravdu. Samozřejmě ne 

všichni dospěli do doby, kdy jsou schopni toto učení pochopit. Ve všech dobách bylo mnoho povolaných, 

ale jen někteří byli nakonec vybráni ─ z důvodu, který vám dnes připomínám: Mezi těmi, kteří zůstali a 

připravují se Mne následovat, jsou jen ti, kteří chápou, cítí nebo věří v čas. 

Někdy vidíte, že vaši bližní se tváří, že jsou duchovně velmi vyspělí a že chápou Mé učení lásky. Potom 

vidíte, že nepřijali jako pravdu to, co přijali v Mém slově, a to proto, že to není především lidská 

inteligence, která Mě může objevit, ale duch, je-li v něm přítomna láska. Nezaměňujte jedno s druhým. 

Na druhou stranu vidíte, že na můj projev přicházejí někteří vaši bližní, kteří se zdají být nevzdělaní a 

až příliš materializovaní, u nichž ani vzdáleně neočekáváte, že by byli schopni citově pochopit mé slovo, a 

žasnete nad jejich vnímavostí a pochopením, kterého zřejmě dosáhli. Důvodem je to, že jsou ve své vnější 

podobě, ve své lidskosti, nešikovní, ale ve své vnitřní podobě dosáhli velmi velkého duchovního rozvoje. 

44 Ti, kdo uvěřili, se k víře neprobudili vždy od prvního okamžiku. Téměř všichni se potýkali s 

vnitřním bojem. V jejich srdcích jsem objevil následující ─ nebo podobné ─ otázky: "Je to pravda? Je 

možné, že se zde setkávám s přítomností Pána? Je možné, že zde naleznu uzdravení pro své trápení, o 

kterém jsem si tak dlouho myslel, že je nevyléčitelné?" Když se jim však zázrak stal, někteří se mě ještě 

ptali: "To je ten, kdo mě uzdravil?" 

Bylo však také mnoho těch, kteří uvěřili od prvního okamžiku, kdy uslyšeli můj hlas, a byli dokonce i 

tací, kteří ještě předtím, než uslyšeli mé slovo, uvěřili v totéž. 

45 To, co nejvíce trápí mysl mnoha lidí, je ubohost, bída, v níž jsem se zjevil. Byli totiž zvyklí na 

okázalost obřadů a okázalé bohatství v hmotných církvích. Říkám vám však, že jako jsem kdysi posuzoval 

marnivost lidí tím, že jsem jim ukazoval svou prostotu, tak jsem se dnes vyhýbal falešným projevům a 

chtěl jsem se objevit nejen mezi chudými, ale dokonce i mezi hříšníky. 

46 Pokud lidé zítra v klidu prozkoumají způsob Mého projevu a porovnají jej s proroctvími 

obsaženými v Písmu a podrobněji prozkoumají oblast činnosti, v níž jsem se projevil a v níž se odehrával 

Můj projev ─ národ, který jsem si vyvolil, a lid, který jsem povolal ─ dojdou k jednoznačnému závěru, že 

vše proběhlo v dokonalosti a že proroctví jako celek se věrně naplnila. 

47 Zde k lidem nově promlouvám, mluvím k nim Svou Božskou podstatou, ale slovy a pojmy, které 

jsou pro ně pochopitelné. Zatímco někteří ve Mne věří jen díky božské podstatě, kterou nacházejí v Mém 

Slově, jiní potřebují k víře to, čemu říkáte zázraky. Proto vám říkám, že jste stejní lidé jako ti z druhé éry, 

kteří ke Mně přinesli své nemocné, pro lidi nevyléčitelné, aby vyzkoušeli Mou moc. 

48 Některé nacházím slepé, jiné chromé, mnohé malomocné a další posedlé zmatenými duchy. 

Všechny vás uzdravím a vpravdě vám říkám, že nikdo nezahyne. Musím vás však také upozornit, že 

musíte být připraveni, neboť zázraky této doby budu konat spíše ve vaší povznesené duši než v těle. 

49 Lazar nebude jediný, skrze koho vám dám poznat vzkříšení. Vzkřísím všechny "mrtvé". 

50 Vy, zástupy, zde máte mé slovo. Můžete mi věřit nebo nevěřit, milovat mě nebo nemilovat. Ale 

vpravdě vám říkám, že tato doba se již nebude opakovat, tyto lekce moudrosti, tyto božské promluvy již v 

této podobě neuslyšíte. Chcete-li Mě slyšet po roce 1950, musíte v duchu vstoupit do záhrobí. Pamatujte, 

že jsem vám řekl: "Mé království není z tohoto světa." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 186 
1 Buďte vítáni všichni učedníci, kteří se ke Mně přibližují, aby si rozšířili své poznání. Šťastní a 

požehnaní ať jsou všichni, kdo chtějí jasně poznat pravdu Mého učení. 

Uděláš dobře, když budeš chtít roztrhnout závoj, který zakrývá tvé duchovní oči. Těžká odpovědnost 

tíží všechny, kdo se nesnaží proniknout hlouběji do tajemství mé skryté moudrosti. 

2 Kdy se konečně nabaží požitků, které jim poskytuje tělo? Kdy si uvědomí, že jim tato potěšení 

brání v užívání občerstvení duše? Jsou vazaly království hříchu, jsou otroky svých vášní a chodí po světě 

jako hluší, slepí, chromí a malomocní, aniž by si uvědomovali své úchylky. Když si člověk konečně 

uvědomí, že jeho duše je nemocná, neví, jak hledat lék ve světle, které vyzařuje z mého Ducha. 

3 Slepý vede slepého: Tak vidím mnoho národů světa, více než dost národů země. Ctnost zeslábla a 

dobré city se vytratily. Lidské srdce, které by mělo být zdrojem všech ušlechtilých citů a povznášejících 

myšlenek, se dnes stalo zdrojem sobectví, neřestí a úchylek. 

4 Co je divného na tom, že váš Pán, který vás nekonečně miluje, k vám dnes přichází, aby vám dal 

zbraně, jimiž můžete bojovat proti zlu, které vládne ve všech lidech? 

5 Je pravda, že mé učení je zbraň, světelná šavle, která zasahuje srdce a nejcitlivější část těla. 

se dotýká lidí. Potřebujete vůli zvítězit nad zlem a tuto sílu pro vaši duši vám dává mé Slovo. Největší a 

nejušlechtilejší bitva, v níž vás chci vidět vítězné, je ta, kterou svádíte sami se sebou, abyste ovládli své 

vášně, sobectví a smyslnost. Při každé příležitosti nechte v sobě propuknout tento velký boj. 

6 Na jedné straně stojí dobrá vůle, rozum, spravedlnost a láska, na druhé straně se vzmáhají 

zkažené lidské vášně. Světlo však zvítězí nad temnotou. Kdybych věděl, že tomu tak nebude, nedovolil 

bych vám vést zbytečný a neplodný boj o vaši duši. 

7 Když myslíte na patriarchy, proroky nebo mé apoštoly, nemyslete na ně jako na výjimečné lidi, 

neboť všichni byli stvořeni ze stejné podstaty, z níž jste byli stvořeni vy. Byli to však lidé, kteří se snažili 

zůstat na cestě světla, držet se pravdy, vždy dodržovat můj Zákon a žít v dobru. Jejich vůle neochabla, a 

proto po sobě zanechali díla, která jsou příkladem pro jejich lidské bratry. 

8 Poznáváte lidi, kteří se ženou za požitky, útěchou nebo jen za denním chlebem, jsou lhostejní k 

darům Ducha a nevnímají pravdy, které vám zjevují věčný život? Později je uvidíte, jak dychtivě běží do 

duchovní svatyně, aby se stali spolupracovníky pravé církve. 

9 Právě v Mém Božském Slově najdou lidé světlo, které je naučí využívat sílu, kterou v sobě duše 

obsahuje, a naučí je pevně kráčet po cestě zkoušek, která je životem. Kdo vidí mé světlo, neudělá chybný 

krok a neklopýtne. 

10 Musíte porozumět mému slovu, neboť pokud tak neučiníte, spatříte tajemství, v nichž k vám 

Mistr promluvil jasně a dokonale. Bůh nemá pro člověka žádná tajemství. Jde o to, že jednou jste nechtěli 

proniknout ke Světlu a jindy jste chtěli poznat zjevení předčasně. Špína, do níž člověk upadl, je příčinou 

toho, že mnohá má učení nepochopil správně, ačkoli již nastal čas, aby je pochopil. 

11 Co jste se naučili ze svých náboženství? K čemu je, když říkáš, že věříš tomu či onomu, když se tvůj 

život nepodřizuje dodržování zásad, které doporučují, a nesnažíš se skrze ně přiblížit ke Mně? 

12 Chcete-li vědět, zda plníte Boží zákon, ptejte se sami sebe, zda ve světě sklízíte úrodu lásky. 

13 V této době vám chci říci mnoho věcí, abyste pochopili, že jsem připraven vám dát Své nebeské 

království. K tomu však musíš osvobodit svou duchovní duši, neboť to bude ona, kdo Mě přijme. Pak Mě 

uvidíte a pocítíte. 

14 Mezi lidmi dobré vůle bude uzavřena smlouva o míru. Upozorňuji vás však, že s uzavřením této 

smlouvy byste neměli čekat, až budete v duchovním domově. Zásluha spočívá v tom, že zde, kde svět 

přijal Beránkovu krev jako sémě lásky, přinášíte Otci hold vděčnosti a svou nejlepší oběť: svou poslušnost 

tím, že se navzájem milujete. 

15 Věřte v nesmrtelnost duše. Říkám vám to proto, že někteří věří, že smrt zničí existenci těch, kdo 

setrvávají v hříchu, a vyloučí je z věčného života a ponechá je místo toho věčnému trestu. 
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16 Ti, kdo si takovou představu osvojili, si některá má zjevení vyložili špatně a jejich význam si vyložili 

nesprávně. Kdyby to bylo správné a možné, bylo by to jako vysvětlit porážku lásky, dobra a spravedlnosti. 

Co by pak znamenalo, že jsem se stal člověkem ─ Mé utrpení, Má smrt a Má přítomnost mezi vámi jako 

člověk? Nezapomeňte, že jsem přišel kvůli hříšníkům, nemocným, otrokům, hladovým a ztraceným. 

17 Vaše duchovní duše vlastní Věčný život, který jí daroval Božský Duch, a jediné, co z člověka umírá, 

je schránka, tělo, které duše opustí, aby se mohla vznést. Uvidí také, že hřích, pokud v sobě nějaký má, 

zmizí a temný šátek nevědomosti z něj spadne jako uschlé ovoce. Duše však po každé z těchto "smrtí", 

které v sobě prožije, aniž by zemřela, povstane silnější, vědomější, zářivější a čistší. 

18 Zažili jste ve svém životě nějakou fyzickou vášeň, která ovládla celou vaši bytost a znemožnila vám 

slyšet hlas svědomí, morálky a rozumu? 

To se stalo, když duše klesla na dno, protože ji přemohla pokušení a moc zlé šelmy, která sídlí v těle. 

A není pravda, že jste zažili hluboký pocit štěstí a míru, když se vám podařilo osvobodit se od této 

vášně a překonat její vliv? 

19 Tento mír a radost jsou důsledkem vítězství duše nad tělem ─ vítězství získaného v obrovském 

boji, v "krvavé" vnitřní bitvě. Stačilo však, aby duše načerpala novou sílu a povstala, podněcována a 

vedena svědomím, a již zvítězila nad tělesnými pudy a osvobodila se od toho, aby byla ještě více stržena 

do záhuby. 

V tomto boji, v tomto odříkání, v tomto boji proti sobě samým jste viděli umírat něco, co ve vás 

přebývalo, aniž by to byl váš život. Byla to jen nesmyslná vášeň. 

20 Pochopte tedy, že když se člověk nechá vést vnuknutím svědomí a podřídí veškeré své jednání 

vyššímu přikázání, je to, jako by se v něm zrodil nový člověk - ten, pro kterého není smrti. Tělo totiž bude 

považovat jen za nezbytnou schránku pro duši, a až se ta vydá na cestu do svého pravého domova, tělo 

se bude muset ponořit do lůna země, aby se v ní rozpustilo. 

21 Říkám vám, že žádná "věčná smrt" neexistuje, a tím méně může existovat věčné vykoupení. 

Umírá jen to, co je škodlivé ─ zbytečné, špatné a odčinění musí skončit, když je dosaženo očištění. Již 

tehdy jsem vám řekl, že v mém díle nic nezahyne. Řekl jsem vám také, že žádné z mých dětí nezahyne, a 

navíc jsem vám zjevil nesmrtelnost duše, když jsem vám řekl: "Já jsem život, kdo ve mne věří, nezemře 

navěky." 

22 Milovaní lidé: Zavřete své lidské oči a vnímejte Mou Přítomnost "na oblaku". Slyšíte lidský hlas, 

který vysílá nositel hlasu, jehož používám, abych vám předával své mentální vibrace. Pokud se však 

duchovně pozvednete, pocítíte mou duchovní přítomnost. Ó požehnaný třetí čas, kdy každé oko bude 

moci spatřit svého Pána! Modlářství padne k zemi a lidé plně poznají pravdu. 

23 Abych uvedl tento čas, chtěl jsem vám sdělit Sám sebe prostřednictvím vaší mysli, abyste Mě cítili 

blíž, důvěrněji, více vám patřili. Také ve Druhé éře jsem se přiblížil lidem tím, že jsem se mezi nimi 

narodil, žil po jejich boku, sdílel jejich bolesti a utrpení před jejich očima. 

24 Dnes, při mém novém slově, se zástupy probouzejí a vytvářejí vzájemné společenství. Většina z 

nich jsou chudí země, ti, které nazýváte "vyděděnými", ale ve skutečnosti jim nechybí žádný z darů, které 

vám Duch svatý dal. Díky mému učení se tito lidé probudili z letargie a uvědomili si vše, co v sobě nosí. V 

důsledku toho se v nich začalo duchovně rozvíjet a jejich rozpačitost postupně zmizela. Intuice osvítila 

jejich bytí, inspirace pohladila jejich mysl, dar zraku osvítil jejich pohled během modlitby, přiměl je 

odhrnout závoj od duchovního a také jim odhalil něco z toho, co je čeká v budoucnosti. Dar uzdravování ─ 

ať už prostým slovem, "pomazáním", nebo dokonce myšlenkou ─ vyvěrá z nejhlubších hlubin jejich srdcí a 

u pokorných učedníků tohoto Díla se projevuje mnoho dalších schopností. 

25 Důvodem je to, že ti, kteří na zemi nic neměli, ─ když pocítili, že obdrželi dědictví od Otce, dali 

celé své srdce a nadšení do služeb této věci, a tak objevili mnohé z darů milosti, které jejich bytost měla a 

o kterých nevěděli. 

26 Jak mohli lidé objevit dary, které měl jejich duch, když jejich srdce toužilo jen po pozemském 

bohatství? 
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27 Kdyby se lidé uměli modlit, kdyby pochopili, že znám řeč srdce, že rozumím potřebám jejich duše, 

že chápu i jejich nejmenší přání, že umím vyložit jejich myšlenky, ať se zdají být jakékoli, vyslali by svou 

modlitbu ke Stvořiteli. Člověk je však světský a zhmotnil své uctívání Boha a svůj duchovní rozvoj. Jak ale 

přimět lidstvo, aby pochopilo své chyby? Tím, že do ní pošleme oduševnělý lid, jehož děti budou žít ve 

vyšší morálce, kterou učí moje Učení. 

28 Lidstvo napadlo Boží spravedlnost svou vědou, svým hříchem, svými válkami, svými naukami a 

materialismem, a protože jeho provinění byla velmi velká, mohlo očekávat pouze trest. Podívejte se však, 

jak jsem reagoval tím, že jsem lidem poslal Své Božské Světlo, které je útěchou, zjevením, odpuštěním a 

mírem, aby je osvítilo a pomohlo jim v jejich vývoji. 

29 Člověk si naplnil kalich hořkosti, který bude muset později vypít. Ale vpravdě vám říkám, že skrze 

tuto bolest se mu dostane světla. Já však přináším do vašich srdcí světlo, které vás mírně osloví, které 

přesvědčí vašeho ducha skrze lásku a pravou moudrost. 

30 Vy, zástupy, které právě teď slyšíte tento hlas, se radujte z toho, že vám bylo určeno spatřit mé 

světlo v této době velkého duchovního boje. 

31 Nespěte, neboť k vám nemluvím jen prostřednictvím těchto hlasatelů. Mluvím k tobě kdykoli, 

když je tvá duše v klidu a může se pozvednout, aby se Mnou komunikovala. 

32 Abyste mohli používat své srdce jako průvodce, dovolte Mi, abych je nejprve uhladil, abyste skrze 

jeho pocity mohli přijímat božskou inspiraci. 

33 Nejen vy, ale i vaši bratři a sestry podle různých náboženství vzývají svého Boha. Nepřicházím jen 

k vám, ale Já, Duch Utěšitel, dávám pokoj každému zarmoucenému srdci a duchu. 

34 Člověk si ve své představivosti vytvořil obraz Ježíšovy lásky, přenesl ho na plátno a dal mu lidskou 

podobu, protože nemohl ztvárnit Stvořitelova ducha. 

35 Od všech lidí, od všech národů všech dob jsem vždy přijímal jejich uctívání, jejich zápalné oběti, 

obřady a oběti, neboť pro Mne se počítá dobrý úmysl, a ne skutek. 

36 Je pravda, že obrazy, které o Mně lidé vytvořili, jsou nedokonalé, ale Já se nepozastavuji nad 

dílem obrazu, v němž Mě rozpoznávají, ale dobrý úmysl jejich záměru je to, co Mě oslovuje. 

37 Jak potěšující však bude pro Otce, až uvidí, že lidstvo praktikuje oduševnění jako tito lidé, kteří 

začínají dělat první kroky, odhazují povrchní a vnější, cítí, že Mě skutečně nosí ve svých srdcích, že jsem 

ve vašem záměru, když chcete vykonat dobré dílo, že jsem ve vašich myšlenkách, když se snažíte se Mnou 

komunikovat. 

38 Kdo by při poslechu tohoto hlasu mohl pochybovat o tom, že Boží sláva se projevuje v ubohosti 

lidského těla? Je Bohu milejší projevit se v chlebu, který je neživou hmotou, než skrze své vlastní děti, 

člověka, stvořeného k jeho obrazu a podobě a považovaného za nejdokonalejší bytost stvoření? Proč by 

se Světlo, Boží Duch, nemohlo projevit skrze privilegované stvoření stvořené k Jeho obrazu a podobě? 

Není nic divného na tom, že se Bůh může dát poznat skrze orgán lidské mysli. Toto lidstvo je však nevěřící 

a podezřívavé, protože bylo mnohokrát zraněno ve svých nejsvětějších citech. Proto pouze slyší, ale 

neposlouchá. 

39 Lidské srdce musí být znovu opracováno dlátem lásky, aby z něj mohly vyrůst pocity bratrství a 

ušlechtilosti. 

40 Lidské srdce se zatvrdilo do té míry, že zůstává otupělé tváří v tvář bolesti nebo neštěstí bližního. 

Musí však cítit cizí bolest a pochopit její příčinu, aby člověk mohl pokročit na své cestě vývoje. 

41 Pokud se člověk spokojí s tím, že soudí svého bližního, bude vynášet jen špatné soudy. Pokud se 

však pokusí pochopit příčinu jeho bolesti s ušlechtilým úmyslem pomoci mu, odhalí se mu skrytý původ 

této bolesti, kterou pak může zmírnit. 

42 Kolik lidí si kvůli nedostatku duchovní víry ztrpčuje život, protože si myslí, že existuje jen fyzický 

svět, a pochybují o tom, že existuje duch, protože jim to nic nedokáže. Tyto a další smutné úvahy je 

přivádějí k zoufalství, a dokonce je dohánějí k smrti. 

43 První lekce, kterou dáte svým budoucím žákům, by měla být založena na tomto pokynu. Dáte jim 

příležitost vystoupit z prvního stupně jejich cesty vývoje. Zjevíš jim, že Otec ve své nekonečné lásce a 
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dokonalé spravedlnosti dopřává každé duši tolik hmotných životů, kolik jich potřebuje ke svému 

zdokonalení; že některé tělesné bytosti trpí více než jiné, že jsou životy plné blaha a jiné plné hořkosti a 

odříkání. 

44 Pozemšťané, kteří žijí bez bolesti a bez velkých zkoušek, jsou těmi, kvůli nimž Mě mnozí nevědomí 

a nespokojení nazývají nespravedlivým. 

45 Takových případů bude na vaší cestě více než dost a vy budete těmi, kdo budou povoláni podat 

vysvětlení. Budete dotázáni, zda je jisté, že vás po tomto životě čeká odměna, nebo trest. Na to odpovíte, 

že dokud duše nedosáhne potřebného stupně vývoje, aby mohla (navždy) žít v Duchovním údolí, musí se 

inkarnovat na této zemi a procházet každým pozemským životem podle toho, jak se vyvíjel ten předchozí. 

Někdy se tak stane proto, abychom sklidili dobrou úrodu, jindy proto, abychom splatili nějaký dluh nebo 

dokončili započaté dílo. 

46 Když pak duše projde celou cestu, která jí byla určena jako její pozemský osud, bude moci 

vystoupit do duchovního domova, kde najde pokračování cesty, která ji dovede k věčné blaženosti, do 

lůna Páně. 

47 Nenechávejte tmavá nebo nejasná místa. Nepřesvědčíte všechny, ale i skrze pochybnosti 

nevěřících se posunete vpřed tím, že poznáte jejich myšlenky, abyste mohli přesvědčit ostatní, s nimiž se 

později setkáte ve válce slov. 

48 Vpravdě vám říkám, že Mé učení bude pro lidstvo jako probuzení za jarního jitra, jako rosa, která 

činí pole úrodnými ─ dnes, kdy je svět polem smrti, vyprahlým a suchým. 

49 Jděte ke všem v mém jménu. Kdo by mohl odmítnout láskyplné Ježíšovo jméno, když moje oběť 

byla za všechny? 

50 Ať vaši bližní cítí, že jste právě na úpatí hory a čekáte na oživující pokyny svého Mistra. Neboť mé 

slovo je životem pro tvou duši. 

51 Prostřel jsem stůl bílými ubrusy a položil na ně plody stromu života, aby se tvá duše posilnila. 

52 Světlo Ducha svatého vysvobozuje tvou duši z temnoty, neboť jsi zbloudil, ztratil jsi cestu a jsi 

mrtvý pro život milosti. 

53 Upadli jste do modlářství, milovaný lide, do neposlušnosti a nevděčnosti. Opustili jste světlo a 

obrátili se k temnotě, odhodili jste bílé roucho a místo křišťálově čisté vody jste pili vodu kalnou a otrávili 

se jí. 

54 Stal jsem se člověkem ve Druhém věku, abych vás naučil milovat a odpouštět, přišel jsem, abych 

vám dal příklad pokory a tichosti, jako Mistr jsem vám dal Své poučení. Doba však pokročila a vy jste 

upadli do omylu. 

55 Ó lidé, které jsem si vyvolil mezi všemi lidmi! Hledal jsem tě a našel jsem tě v katakombách, našel 

jsem tě na poušti, kde jsi živil sedm hříchů. Dnes přicházím jako dobrý pastýř a hledám vás na všech 

cestách a stezkách a zachraňuji vás z propasti. Naslouchal jsi Mi a cítil jsi Mě a dostal jsi ode Mě vše, co 

tvé duši chybí. Dal jsem vám důkazy lásky, osvítil jsem vás a knihu svých pokynů jsem vám dal v hojnosti. 

56 Pojďte, můj lide, stoupejte na horu krok za krokem. Když budete stoupat, budete se cítit ve 

společenství se svým Otcem a budete moci požívat ovoce stromu života. Z vrcholu hory stéká pramen 

křišťálově čisté vody, která uhasí vaši žízeň. 

57 Izrael třetího věku: Nasloucháte svému Mistru, který vás poučuje a prorokuje. Za jakým účelem, 

milovaní lidé? ─ abyste se díky mé božské milosti probudili z letargie, v níž se nacházíte. 

58 Kdo má oči, uvidí, kdo má mozek, bude myslet, a kdo má uši, uslyší svého Mistra. Vy jste ti, které 

můj ukazováček označil: mrtví, kterým jsem dal život, slepí, kterým jsem vrátil zrak, ztracení, které vedu 

svým světlem, a trosečníci, kterým jsem ukázal záchranný člun. 

59 Vzpomeňte si na hostinu, kterou Otec připravil pro "marnotratného syna", který zahynul, bičován 

vichřicí a vypil kalich hořkosti. 
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60 Pociťujte mě a nechte mě přebývat ve svých srdcích a říkat vám, jako jsem to řekl svým 

učedníkům ve Druhé éře: "Vezměte a jezte, toto je mé tělo." Stejně tak vám v tomto třetím čase říkám: 

"Vezměte a jezte, toto je mé slovo." 

61 Milovaní učedníci, blíží se rok 1950, kdy k vám přestanu mluvit touto formou. Ale vzhledem k 

tomu vám říkám, že obdržíte Mé slovo v hojnosti a vydáte se na cestu jako váš Mistr. Budete jako maják 

pro lidstvo a budete obdarovávat své bližní hojnou láskou. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 187 
1 Pojďte jíst chléb věčného života k Mistrovu stolu. Andělé připravili hostinu a váš Otec vás všechny 

přijímá. Jezte a pijte, ale oceňte nebeskou chuť tohoto jídla a nechovejte se jako někteří, kteří si sednou k 

mému stolu, pojídají, pijí a pak odejdou, aniž by si uvědomili, s kým byli. 

2 Chléb, který vám dnes nabízím, je tentýž chléb, který jsem vám přinesl ve druhé éře. Hledejte 

význam v obou a zjistíte, že je stejný ─ význam Mé Božské Lásky. 

3 Přicházím vás vykoupit, jako jsem to učinil ve Druhé éře, a všem, kdo mě chtějí následovat, říkám: 

"Vezměte svůj kříž a následujte mé kroky." Dobře víte, že kříž se skládá z pokory, lásky, milosrdenství, 

odříkání a oběti. Ti, kdo se na ni vydají, už znají cestu, po které musí jít. Nikoho jsem neoklamal, když 

jsem mu řekl, že Moje cesta je poseta růžemi. Chci totiž, aby mě moji vojáci následovali z lásky a víry. 

4 Vím, že poté, co jsem svým dětem ukázal pravdu svého učení, budou ti, kdo Mě následují, věrní a 

upřímní ve všech skutcích svého života. Mezi Mými věrnými nebudou žádní placení služebníci, ale jen 

horliví učedníci a obětaví následovníci. 

5 Pokud si někdo toto dílo vyloží špatně a zneužije ho k nekalým účelům, získá si jméno "zrádce" a 

jeho svědomí bude jeho vlastním soudcem. 

6 Bolestný a smutný příklad jste již měli v jednom z mých žáků druhé éry, takže se mu vyhněte a 

nesnažte se ho z jakéhokoli důvodu napodobovat. Není totiž správné, aby někdo, kdo patřil k mým 

věrným dětem, musel odejít, aby skryl své provinění, které ho poskvrnilo, jako to udělal Jidáš, když odešel 

od Poslední večeře, protože pochopil, že není hoden zůstat ani o chvíli déle mezi těmi, kteří brzy položí 

život, aby vydali svědectví o pravdě zjevené skrze božského Mistra. 

Ti, kdo Mě tehdy následovali, tak činili z lásky k Mé Věci. Dnes chci, abyste mě vy, kteří sem přicházíte 

v touze po mém učení, také následovali, ale abyste se neřídili lidskými zájmy nebo mylně chápaným 

strachem z mé spravedlnosti. Chci, aby vás k tomu inspirovala pouze láska k bližnímu, neboť v něm 

milujete a oslavujete svého Otce a Stvořitele. 

7 Kdybych vás chtěl přesvědčit o strachu, stačilo by si ho přát a přírodní síly by se rozpoutaly a 

ukázaly vám, že jsem jediný mocný. Chci však, aby se v každém z vás hromadily zásluhy, které se získávají 

pokorou, vírou a láskou. 

8 Nyní je nová doba, a proto nyní dostáváte nová učení. Neboť události z dřívějších dob, které 

lidstvo čekají, se v tomto věku nebudou opakovat. Jako by se zastavil čas a lidstvo opakovalo stejnou 

lekci. 

9 Ježíšovi vojáci ─ tak vás nazývám, protože vám svěřuji svou věc: Zkoumejte mé učení, abyste si 

byli jisti touto pravdou. Když pak získáte důvěru, nesmíte upadnout do spánku a teologové vás nebudou 

uvádět do rozpaků svými otázkami, ačkoli to, co jsem vám dnes předložil, není žádným tajemstvím. Před 

tvým duchem se otevřela tajná pokladnice, abys mohl stále lépe poznávat svého Otce. Jaký by to mělo 

smysl, kdybych za tebou přišel s tajemstvím? Mohli byste tato tajemství nazvat odhaleními? 

10 Slíbil jsem vám Ducha pravdy, který k vám přijde, aby vám vysvětlil Mé dřívější učení, a nyní vám 

mohu říci, že jsem v tomto Slově přinesl vše, co je určeno pro tuto dobu. 

11 Pochopte, jak být mými učedníky, když budete pozorně naslouchat mému učení, důkladně o něm 

přemýšlet a později ho aplikovat. 

12 Mé děti: Zatímco vy mě poznáváte podle mých slov, já vás poznávám podle vašich skutků. 

13 Společně se mi lépe naučíte. Učení je podrobné, plné světla, neboť ve slově je vylita láska 

samotného Otce. Proto musíte vynaložit veškerou svou vůli, abyste se ukázali jako dobří učedníci. 

14 Tvůj svět je poušť, já jsem oáza. Jste žízniví poutníci, kteří ke Mně volali a ukázali Mi všechnu svou 

žízeň po spravedlnosti a lásce. Poslal jsem vám své Slovo jako čistou a průzračnou vodu. Občas to bylo 

jako mana, ale vždy to byla potrava, která posilovala duši na dlouhé a obtížné cestě pouští. 

15 Až přijde čas, staneš se oázou, která poskytne stín, vodu a osvěžení trpícímu poutníkovi. S tebou 

se uzdraví srdce těch, kdo trpí, neboť tě právě proměňuji v hojivý balzám. 



U 187 

74 

16 Nyní je čas světla, všichni jste jím oděni. Díky tomuto světlu člověk pochopí, že v něm existuje 

atom božství, kterým je duše, jejíž inteligence vedená svědomím ho dovede k míru. 

17 Tyto dary ho mají osvobodit od smutných náplastí a umožnit mu vystoupit do říše dokonalé 

moudrosti. 

18 V průběhu věků jsem viděl mnoho svých dětí, které odmítly požitky, jež tento svět nabízí, a vydaly 

se cestou mého Zákona, aby zanechaly lidstvu duchovní příklady a inspiraci. Tato stvoření, tito lidé, kteří 

stejně jako vy obývali zemi a přišli jen proto, aby přinesli své poselství lásky a útěchy, dnes žijí v 

duchovním světě a těší se skutečnému míru. 

19 Nežádám vás, abyste Mi věnovali všechen svůj čas, neboť jsem vám dal povinnosti a 

zodpovědnost na zemi. Musíte však pochopit, že lidské tělo, které tak milujete, je pouze pláštěm nebo 

schránkou duše. Je to tělo, v němž se probouzí veškeré utrpení. 

20 Dovolili jste, aby toto tělo bylo naplněno nedokonalostmi a pokušeními, které vaše mysl vytváří, 

když nebdíte a nemodlíte se. 

21 Vím, že dokud jste na tomto světě, vaše srdce a vaše smysly k němu budou inklinovat. Ale bojujte 

proti všemu škodlivému, nesmyslnému a nemorálnímu. Nedoporučuji vám, abyste se uzavírali do klášterů 

a pohrdali světem a stykem s bližními, protože to by bylo nepochopení vaší lásky a služby Mému Božství. 

Nesnažte se být puritány a nezapomínejte, že je vaší povinností plnit i přírodní zákony. 

22 Plňte zákony, kterým vás Stvořitel podrobil. Některé se týkají duše, jiné těla, a já vám jen 

přikazuji, abyste odmítli to, co je škodlivé, aroganci a pokrytectví. 

23 Ó milovaní učedníci, kteří nasloucháte Mistrovu učení: Podívejte se, jak Mé Slovo probouzí 

schopnosti, které ve vás dřímaly. 

24 Právem můžete říci, že toto jsou již poslední okamžiky mé přítomnosti mezi vámi v této podobě. 

Jsou to vzácné chvíle, protože až si na ně po mém odchodu vzpomenete, můžete říci: "Jakou milost nám 

Pán udělil!" 

25 Milovaní učedníci, mějte se na pozoru před pokušením. Nezabývejte se věcmi, které se vás 

netýkají. 

Ujistěte se, že se ve vás může odrážet spiritualizace. Vím, že váš boj je horký, že konat dobro je někdy 

těžké a trpké. Proto vás učím, abyste nejprve milovali a odpouštěli svým milovaným a pak se poslali mezi 

lidstvo. 

26 Neunavujte se, protože práce pro duši nikdy neskončí. To, co se vám nyní jeví jako odměna nebo 

trest, vaše duše, až bude usilovat o vzestup, obdrží jako odměnu, neboť se nikdy neunaví milovat a 

rozsévat dobro. 

27 Blahoslavené je připravené srdce, protože se podobá voňavé růži, která vydává svou vůni. 

Blahoslavená je lidská myšlenka, která se ke Mně dokázala povznést, neboť spatřuje duchovní krásy. Kdo 

umí pozvednout svou duši, bude konat velké skutky a jeho mysl pochopí a vytvoří lepší svět. 

28 Vybavil jsem vás, abyste se mohli vydat budovat svět, v němž vládne dobro. Lidé této doby totiž 

svými hříchy tak či onak přispěli ke zničení toho nejušlechtilejšího a nejvyššího, co může v lidském srdci 

existovat - duchovní lásky. 

29 Nesnažte se tolik o své pohodlí. Vzdejte se touhy zajistit si budoucnost. Už nebuďte nespokojení. 

Co si přejete nebo očekáváte od tohoto světa? Už jste se dočkali poct, potěšení, chvály. Někteří měli 

všechno, jiní hodně. Přesto vás všechny shledávám bez dobrých skutků. 

30 Zeptejte se sami sebe, zda jste k sobě spravedliví. Máte inteligenci, rozum a svobodu vůle. V 

současné době slyšíte mé slovo, nemůžete se nazývat nevědomými. Naučili jste se hledat Mne v 

nekonečnu, kde nejsou žádné formy, neboť jako Bůh je nemám. 

31 Jsem ve vás. Proč by Mě lidé měli stále hledat v té modři, kterou nazývají 'nebem'? I to vám mohu 

říci: jsem mimo toto nebe. Hledejte Mě s pokorou a úctou a Já vám dovolím proniknout hluboko do Mé 

moudrosti. Ale který člověk pronikl ve svém myšlení tam, kde je Boží moc? ─ Nikdo. Nikdo totiž nezná 

cestu ani žebřík, po kterém by ke Mně mohl dojít, protože člověk nenaslouchá hlasu svědomí. 
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32 Člověk ještě nezná svůj svět, zemi, jejíž povaha pro něj stále skrývá mnohá překvapení. A stále 

existuje mnoho světů, jako je ten, který vás obklopuje. Jestliže však stvoření, které je jen částí Mého díla, 

není známo, proč existují ti, kteří tvrdí, že Mě znají pomocí své vědy? 

33 Mluvím k duši, která jednoho dne projde pravou cestou, jež vede ke Mně, a spatří Mou božskou 

slávu. 

34 Buďte pokornými lidmi plnými porozumění. Buďte lidmi míru. 

35 Prosíš Mě, abych na tebe vylil svou milost, protože víš, že Mé Slovo je jedinou potravou pro tvou 

duši. Život, který žiješ, tě totiž občas přivede k pádu. V ústech máte hořkou chuť, proto se k vám přibližuji, 

abych vám dal sladkost a něhu ve svém Slově a utišil vaši žízeň svou láskou, která všechno naplňuje. 

Existují však nekonečně hladovější lidé než vy. Proto vás zanechávám jako správce Svých zjevení, abyste 

se s těmito lidmi dělili o Mé dary milosti. 

36 Musíte se stát mistry, ale musíte si do srdce vtisknout mé poslední lekce, jednu po druhé. Ještě 

nejste připraveni. Kdyby v této chvíli Mistr vyzval nejpokročilejšího, aby zaujal jeho místo a promluvil jeho 

jménem, necítil by se k tomu schopen, strach by ho neopustil a jeho rty by se neotevřely. 

37 Ale brzy budete muset mluvit tímto způsobem ─ po roce 1950, až odvolám své Slovo. Pak musíš 

překonat všechen svůj strach a využít Mé síly, abys mohl zcela vstoupit do plnění svého úkolu. Nebude to 

již zcela stejné vytržení, jaké jste znali doposud a jakým jsem k vám v této době promlouval. Bude stačit, 

když se ke Mně pozvednete plni víry a uslyšíte hlas svého ducha, pak bude inspirace ve vašem rozumu. 

38 Budete instruovat zástupy, aby vás podporovaly svými myšlenkami, oddaností a vybavením. Pak 

se postaráte o to, aby vaše slovo bylo skutečně nositelem božské inspirace. 

39 Podívejte se, jak se změní forma (proklamací) a vše bude pro lidi jednodušší a srozumitelnější. 

Člověk si totiž přeje jasnost, nechce už unavovat svůj intelekt luštěním pouček, které považuje za 

nejasné. Proto v posledních dobách svého hlásání činím své Slovo srozumitelnějším, abyste se 

nedopouštěli omylů. 

40 Také ve Druhém čase Mistr v posledních obdobích (svého učení) své učení objasnil, neboť tyto 

poslední lekce měly učinit všechna dřívější učení srozumitelnějšími. 

41 Říkám vám: Chci, aby všechny vaše činy byly jiskrou pravdy. Neboť učení, které jsem vám dal, je 

jako křišťálově čistá voda. Neukazujte lidem nic z Mé práce zavádějícím způsobem, protože vše má své 

věrohodné vysvětlení a důvod, proč existuje. Ve všem, co předáváte, nesmí být strach ze světa. Tak 

poznají svůj omyl všichni ti, kdo klamali své bližní nepoctivými prohlášeními, a v Mých službách zůstanou 

jen ti, kdo jsou připraveni s dobrým úmyslem a dobrou přípravou přinášet lidem Mou pravdu, Mou lásku 

a Můj mír. Vpravdě vám říkám, že plevel, který roste v srdcích, bude z úrodných polí odstraněn. Jedině 

tak lidstvo pozná skutečné působení Ducha svatého. 

42 Všechny mé učedníky najdete rozptýlené po celé zemi. Každý, kdo žije duchovním způsobem 

života a uctívá Mě, je totiž duchovní. 

43 Ke sjednocení náboženství dojde, až se lidský duch povznese nad materialismus, tradice, 

předsudky a fanatismus. Pak se lidé duchovně sjednotí v jednom kultu: v kultu dobra z lásky k Bohu a 

bližnímu. Až se tak stane, lidstvo vstoupí do období dokonalosti. Proto od vás žádám, abyste mé dílo 

prokazovali dobrým a poctivým chováním. 

Netrapte se tím, že se realizace toho všeho nedožijete. Rozhodně však budete mít uspokojení z toho, 

že jste svým semenem přispěli k založení Království míru ─ semenem, které přinese ovoce v srdcích 

budoucích generací. 

44 Připravte se, rozsévači na mém poli, neboť pole jsou připravena přijmout semeno mého učení. 

45 Není daleko den, kdy tě budou hledat zástupy lidí, kteří budou překračovat moře v touze po tom, 

co ti Mistr předal. 

Tento kontinent je přivítá s bratrstvím a mírem. Rasy se budou mísit, bude to sjednocení lidí, protože 

jejich zvyky a ideje se budou prolínat; a to přinese skutečný a trvalý mír. Vznikne nový svět. Ten, který 

právě prožíváte, je přípravou na něj. 
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Boj musí být zdlouhavý, abychom získali čas, protože ideje, které dnes převládají, nelze vymazat 

během okamžiku. Mezi těmito dvěma světy je potřeba určitý čas: Ten, který právě prožíváte a který musí 

zmizet, a ten zítřejší, který ho nahradí. 

46 Stále se nacházíte v nejtěžším období boje. Proto jsem vás přišel vést, abyste mohli spatřit svět 

zítřka. Dávám vám potřebné síly, abyste mohli uskutečnit své předsevzetí, a žehnám lidstvu. 

47 Buďte požehnáni, neboť se snažíte rozšířit své znalosti, abyste objevili to nejvyšší, a toužíte jasně 

vidět, když vstupujete na duchovní cestu. Mé učení však plně poznáš až tehdy, když budeš tak daleko, že 

ti spadne obvaz, který ti zakrývá oči. 

48 Člověk si za svou duchovní zaostalost může sám. Ačkoli je totiž obdařen rozumem a duchem, 

nesnaží se povznést na úroveň života, která mu náleží. Nechává se unášet a užívá si tělesných rozkoší, 

zabíjí svou duši, onemocní a vleče se jako "ochrnutý" bez sebemenší touhy po uzdravení ze svého 

utrpení. 

49 Mé učení a má obětavá smrt přinesly jen velmi málo. Na konci věků totiž se smutkem vidím, že 

(stále) slepí vedou slepé a chromí chtějí, aby ochrnutí chodili. Vidím, že většina lidí jsou křehká, ale slabá 

stvoření, a to proto, že nechcete žít tak, jak jsem vás učil. Dovolíte, aby vás ovládly vášně, aby vzklíčily ve 

vašich srdcích a škodily vám. 

50 Jste obdařeni skvělými vlastnostmi, ale nevyužíváte je. Určil jsem inteligenci a vůli do služeb 

ducha, abyste byli pány svých činů, svých životů a dobrými zákonodárci, abyste zvítězili a vyhráli bitvu v 

boji, který svádíte mezi duchem a tělem. Až toho dosáhnete, budete dobrými proroky, kteří povedou 

zástupy ─ lidi dobré vůle. Pak se nebudete bát boje, protože porazíte sami sebe. Budete se cítit silní a 

budete se na sebe dívat s úctou a láskou ─ dokonce i na podřízené bytosti, na ty vaše malé bratry, kteří se 

pak stanou vašimi přáteli. 

51 Nemyslete si, že starověcí proroci, které nazýváte "velkými muži" a kteří dosáhli osvobození, byli 

silní a vznešení jen proto, že jim to bylo předurčeno. Byli takoví, protože bojovali a stavěli pravý chrám 

míru a lásky. Ale i ti, kteří se snaží dosáhnout pravdy, jsou v nebezpečí, že upadnou do omylu. Díky svému 

duchovnímu povznesení však rozlišovali dobro od zla a odmítali každého nepřítele, čímž dosáhli toho, že 

světlo, které v nich bylo, zvítězilo. 

52 Tento princip života, který je ve vás ─ toto světlo pochází z mého Božského Ducha a každý člověk 

ho vlastní, aniž by chápal, jakou má cenu. Proto tímto pokladem pohrdl, a přestože je obdařen skvělými 

vlastnostmi, aby byl nesmrtelný, zbavuje se jich, dobrovolně se zabíjí a ztrácí sílu. Dovolím mu pocítit a 

poznat důsledky jeho omylu, aby pak díky svému úsilí a zkušenostem znovu nabyl důstojnosti a hledal 

naplnění a radosti ducha a navždy zanechal pomíjivé požitky. 

53 Co je nutné, abychom vždy žili podle mých zákonů? Abyste využili své síly a energie a jako moji 

opravdoví učedníci se snažili porazit temné síly, které ovládly svět. 

54 Chci, abyste pochopili Mou pravdu a abyste pochopili, že pro vás nemám žádná tajemství ani 

záhady ─ že když se v tomto čase připravíte, budete praktikovat pravé uctívání Mého Božství. 

Říkáte, že dodržujete zákon a věříte ve mne, ale vaše skutky svědčí o opaku. Dnes se pouze učíte o Mé 

vůli a Mých pokynech, ale přijde den, kdy budete vybaveni. Pak vás učiním účastníky své slávy, uzavřu s 

vámi smlouvu a na tomto světě zavládne mír. 

55 V té době Mě budete uznávat jako jediného Pána a budete se milovat jako bratři a sestry bez 

jakéhokoli zvýhodňování. Chcete-li však být Mými pravými učedníky, není nutné, abyste dnes opustili 

zemi, abyste se cítili silní a čistí. Již v tomto světě, který obýváte, uvidíte, jak se mé sliby naplňují, neboť 

vše se stane skutečností. 

56 Stůl je připraven. Posaďte se, zaujměte svá místa, nechte se vést a sloužit. Vezměte si se mnou 

chléb pravdy, nechte se osvítit světlem lásky a zpívejte chvály svému Bohu. 

57 Poslechněte si, jaká krásná harmonie zní. Ať váš chvalozpěv lásky zazní v nebi a hlasy andělů ať se 

spojí s vašimi. 

58 Odevzdejte mi svá utrpení, dejte mi své starosti a už si na ně nezvykejte. 
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59 Tak jako jsi v této chvíli u Mne, tak ke Mně přijde lidstvo podle Mé vůle; očekávám je. Buďte 

upřímní všude, kam jdete, aby Mé učení nebylo napadáno, ale aby ho všichni uznávali pro jeho plody. 

60 Mé božské slovo zní ve vašem duchu ještě silněji než ve vašem sluchu. Dávám vám své učení, 

abyste se zítra mohli stát mistry. Je však nutné, abyste znali základní princip mého učení, abyste o něm 

mohli mluvit, a tímto základním principem je láska. Navíc vám říkám, že nestačí tento základní princip 

pouze znát ─ je třeba ho mít, cítit ho. Jak můžete mluvit o lásce, když jste ji nepocítili ke svým bližním? 

61 Jestliže ve svém učení často opakuji slovo "láska", je to proto, že mám na to právo, neboť vás 

opravdu miluji. 

62 Řekl jsem vám, učedníci, že zítra budete mistry. To se stane, když budete milovat svého bližního. 

Podívej se, jak tě mé slovo postupně uhlazuje jako jemné dláto ─ jednou se dotýká tvého vnímání, 

jindy strun tvého srdce nebo tvého ducha, aby tě osvítilo jeho světlo. 

63 Takto promlouvám k vaší lidské části bytosti, aby byla poslušná a oddaná vašemu duchu, který by 

měl vpravdě vést kroky lidské bytosti na zemi. Je to ten, kdo k tomu má sílu a světlo. 

64 Dnes vidím člověka, který stojí na duchovní cestě. Vydal se cestou vědy, moci a vášní. Myslíte si, 

že kdyby se nezastavil ve svém duchovním vývoji, což znamená přiblížit se lásce, dobru a pravdě, že by 

také zapálil válečnou hranici? 

65 Nastal čas oduševnění, a kdyby se lidé bránili pohledu na mé světlo, upadli by do omylu, protože i 

příroda by přinesla projevy, které by pak nebyli schopni pochopit. 

66 Nenásledujte Mě ze strachu před Mou spravedlností ani z pocitu povinnosti. Jakou hodnotu by 

měla vaše práce, kdybyste ji nedělali dobrovolně? ─ Víš, že ke Mně musíš přijít díky svým zásluhám. 

Poznal jsi už svět a jeho rozkoše, které tě jen oslabily a zastínily tvou duši. Nemylte se však, když si 

myslíte, že vám odpírám i dobré a spravedlivé skutky, k nimž jste na zemi zavázáni a které neustále 

potřebujete. 

67 Mám vás všechny rád a nerozděluji vás na rasy. Dokud se však člověk nebude považovat za 

duchovní duši, ale pouze za lidskou bytost, bude se považovat za vyššího než jeho bližní a budou 

existovat neshody a války. 

68 Univerzální jazyk mého Slova, jehož podstatou je láska, uslyší všichni lidé a bude to on, kdo je 

spojí mezi sebou a s jejich Otcem. 

69 Probuďte se, ó lidé, neboť váš boj začne po roce 1950, kdy Mé Slovo skončí prostřednictvím 

těchto hlasatelů. Ale vy a vaše děti a později jejich děti zapíšete mé učení nesmazatelně do srdce lidstva. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 188 
1 Pojďte, milovaní učedníci, zde je Mistr. Vy mě znáte podle významu Mého Slova, Já vás znám 

podle vašich činů. 

2 Moji učedníci budou ve světě poznáni podle čistoty svých skutků, a až přijdou do Mé přítomnosti 

poté, co dobře splnili své povinnosti, řeknu jim: Jste opravdu Moji učedníci, protože jste dělali, co jsem 

vás učil. 

3 Snažte se o zduchovnění, protože to znamená osvobození duše. Přizpůsobte se mým zákonům, 

které jsou láskyplné a neomylné, a ty budou řídit váš život, neboť vše, co vás obklopuje, ať už hmotné 

nebo duchovní, žije v rámci mého zákona. 

4 Člověk, který je dokonalým dílem ve stvoření, má žít podle milosti, kterou do něj vložil Stvořitel. 

5 Neříkám vám, abyste se odvrátili od povinností ve světě, které jsem vám určil k zachování, 

uspokojení a zdokonalení. Buďte vyrovnaní a spravedliví a dejte své duši a tělu to, co je nezbytné. 

6 Od počátku jsem stvořil člověka svobodného, ale jeho svobodu vždy provázelo světlo svědomí. 

Neposlouchal však hlas svého vnitřního soudce a sešel z cesty zákona, až vytvořil ony vražedné, krvavé a 

obludné války, v nichž dítě povstalo proti otci, protože se odvrátil od každého smyslu pro lidskost, 

milosrdenství, úctu a duchovnost. 

7 Lidé se měli už dávno vyhnout ničení a válkám, aby si ušetřili strastiplnou povinnost odčinění. 

Vězte, že pokud se jim nepodaří očistit se v dobrém, než ke Mně dorazí, musím je znovu poslat do tohoto 

údolí slz a krve. Neboť ti, kdo žijí v rozporu s dokonalostí, ke Mně nemohou přijít. 

8 Jak se toto Slovo mohlo dostat k lidstvu? ─ tak, jak jsem to činil v minulých dobách: skrze posly, 

proroky a učedníky. 

9 V této době vás připravuji na to, aby se mé učení a zjevení dostaly na všechna místa na Zemi. 

10 Pokud jste dnes ještě neznámí, zítra budete známí. Úkolem nových apoštolů bude obnovit 

morálku v tomto lidstvu. Tato bitva bude tvrdá. 

11 Vždy se modlete, abyste získali sílu. Buďte energičtí, abyste dosáhli dokonalosti. Dávejte pozor, 

neboť bestie zla číhá na duši v tisíci podobách. 

12 Kápu svá slova do tvého srdce jako kapky rosy, které mu dávají život. Ale kdybyste rozuměli 

všemu, co vám říkám, jak jasně byste poznali cestu! Nechávám do vašich myšlenek proudit mír a Mé 

světlo, neboť skrze ně se dostanete i ke Mně. 

13 Naslouchejte učení, které vám Mistr dává v duchovním jazyce, v univerzálním jazyce lásky, který 

lidi přibližuje k jejich Stvořiteli. 

14 Mé slovo je jako nový úsvit pokoje pro tvou duši, jako paprsek světla, který osvětluje tvou cestu. 

Tento hlas jste slyšeli mnohokrát a postupně jste pochopili, co říká. 

15 V současné době se zjevuji celému lidstvu, neboť nyní je čas, kdy celý svět pozná zduchovnění, čas 

duchovního společenství. Kristus lásky se nyní vlévá do svých dětí, aby mohly dosáhnout spasení. 

16 Je mnoho těch, kteří, aniž by Mě slyšeli jako vy v této době, usilují o stejný cíl, o který se snažíte 

vy, protože cítí, že nastal čas boje ducha o společenství s jeho nebeským Otcem. 

Ve Druhé éře jsem vám dal pochopit, že nastane období, kdy člověk pozná a rozvine mentální dialog a 

přijme Mou moudrost prostřednictvím intuice a inspirace. Tehdy ke mně přistoupil jeden farizeus a řekl 

mi: "Jsi-li Syn Boží, řekni, jak je; jsi-li poslán Otcem, řekni, jak je Otec." Já jsem mu však odpověděl takto: 

"Kdo zná Syna, zná Otce, neboť já pocházím od něho." 

17 Opravdu, vždycky jsem byl mužem. Abyste Mě však mohli cítit, je nutné nenechat se vést 

tělesnými instinkty. Když se člověk probudí a vydá se prozkoumat to, co jsem mu zjevil, uvědomí si smysl 

života a poslání, které je v něm obsaženo. Teprve pak přestane pociťovat bolest a návštěvy, protože své 

schopnosti a smysly dá do služeb ducha. 

18 Protože život Ježíše Nazaretského je všem známý, máte příklad, abyste šli cestou, na které nikdy 

nezahynete. "Já jsem Cesta, Pravda a Život, Já jsem tkanivo světa, který obýváš, a vzduch, který dýcháš. 

Jsem síla, která člověka povznáší k vyššímu životu, z něhož vidí, chápe a cítí vše, co ho obklopuje. Tento 
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svět totiž není jen slzavým údolím, ale také místem, kde můžeš zažít uspokojení, radost a mír, i když jen 

dočasně. 

19 Poznejte mě a poznáte sami sebe. 

20 Vidíte, jak lidé prošli tímto světem a vždy se očišťovali bolestí. Je to proto, že jste nevěděli, jak se 

ke Mně přiblížit, i když jste vždy měli Mé světlo, které vám mluvilo o pomíjivosti tohoto života a 

nesmrtelnosti duše. Proto k vám dnes mluvím duchovním jazykem a používám vaši lidskou řeč, abych 

vám porozuměl. 

21 Jako posluchači jste pochopili a pokročili, neboť tyto projevy slyšíte a neprožíváte je již jen ve své 

pozemské části bytí, tedy navenek, ale chápete je v touze po jejich podstatě. Už nevnímáš ve svém sluchu 

zvuk hlasu toho, skrze něhož k tobě mluvím, protože božský zvuk Mého Slova našel ozvěnu v nejvnitřnější 

části tvé duše a srdce. 

To je další proměna Mého Božství, neboť Já, "Slovo" Otce, tím, že se takto projevuji, způsobuji, že vaše 

omezená mysl komunikuje s neomezenou myslí Otce. 

22 Tvá duše, poctěná přijetím Mé milosti, Mi řekne: "Pane, přicházíš do našeho srdce jako pravý 

dech lásky." 

23 Vpravdě vám říkám, že jakmile takto pochopíte a prožijete Mé učení, dosáhnete duchovnosti, 

protože se vzdáte marností a nesmyslných uspokojení, abyste slyšeli Nebeský koncert. 

24 Dobře si promyslete vše, na co vás upozorňuji. Všimněte si, jak vědci při studiu lidského těla žasli 

nad jeho dokonalostí. Je-li však tělo, které je v tomto životě pomíjivé, tak obdivuhodně dokonalé, 

dokážeš si představit slávu duchovní duše, jejíž přirozenost je nesmrtelná? 

25 Jen se podivujte nad nesmírností moře, nad rozměry vaší planety, abyste ocenili význam svého 

bytí více než všechny tyto divy, protože vlastníte duši, která vás může v okamžiku přenést za tyto hranice 

a které se, až bude očištěna a bude přebývat v říši Otce, ukáží všechny světy. 

26 Kdo Mě vyslechl, ztrácí strach z návratu ke svému původu, a i když se považuje za pouhý atom 

uprostřed stvoření, pociťuje vnitřní blaženost z toho, že existuje, protože je dítětem Nebeského Otce. 

27 Až opustíte tento svět, budete jako kapka rosy, která nadále oživuje vše stvořené. Říkám vám: 

Bůh, Nekonečný, Věčný, je ve všem stvoření, je podstatou, která vše oživuje. Ve stvořeních vidí veškerou 

krásu svého díla a zakouší blaženost, která existuje v plodech jeho inspirace, neboť vše o něm mluví, vše 

ho oslavuje a vzdává mu hold. 

28 Je v každém projevu života, protože je původcem všeho, co existuje. Zamyslete se nad tím a 

pochopíte, že žádná smrt neexistuje. 

29 To je lekce pro dnešní den ─ lekce, která bude stejně jako všechny lekce, které jsem vám dal, 

zapsána podle Mé vůle do knihy, která bude odkazem pro budoucí generace: Třetí zákon. 

30 Nyní potřetí uděláte krok vpřed. Doba, kdy jste Mě hledali pomocí symbolů, je pryč. Nyní před 

vašima očima začíná nový věk, ale ne nová cesta. Nepřišel jsem zničit vaše sémě ani vás zmást cizími 

slovy. Neříkám vám, abyste popírali duchovní poselství, které jsem vám v minulosti zanechal. Pouze 

pokračuji v učení, které jsem začal a opustil v jeho druhé části. 

31 Když se Kristus objevil v plnosti svého lidského života, aby lidem zvěstoval příchod Božího 

království, překvapil lidi, kteří slavili obřady a ceremonie, a proto jim řekl, aby nezapomínali na Zákon a 

řídili se tradicemi. Později jsem však svými slovy a skutky zavrhl všechny zbytečné formy uctívání, abych v 

jejich srdcích ponechal pouze Boží zákon. 

Nikdo nemůže říci, že by Ježíš popřel Mojžíšův zákon, neboť svým životem, svými skutky a svou krví 

jsem vás učil jej naplňovat. Učil jsem vás však také novým lekcím, které odpovídaly době, v níž jsem 

přišel, a které byly v souladu s vaším duchovním vývojem. To byla druhá část velké knihy mé moudrosti. 

Učil jsem vás čistší formě modlitby, aby rozkvetla vaše láska k Bohu a bližnímu. 

32 Tehdy jste Mě poznali jako Lásku. Sdělil jsem vám důvod svého příchodu, odhalil jsem vám 

duchovní život, oznámil jsem vám svůj druhý příchod, nový čas, a zanechal jsem vás připravené, abyste, 

až přijde čas, mohli přijmout mou třetí lekci, třetí část oné knihy, která se dnes otevírá před vaším 

duchem. 
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33 Vrátil jsem se k lidem uprostřed válečných zpráv, událostí a znamení, jimiž jsem předpověděl svůj 

příchod. Lidé mě však necítili. 

34 Uprostřed tohoto ticha, této chudoby, tohoto koutu země, právě teď rozeznívám Své Slovo 

lidským intelektem, svolávám lidi, probouzím je k novému životu, obnovuji je Svým přesvědčivým a 

láskyplným poučováním, probouzím v nich dřímající schopnosti, abych je pozvedl na cestu následování 

jejich Mistra. 

35 Musím vám říci, že v této době jsem vás shledal zapletenými do náboženského fanatismu a 

modlářství více než kdykoli předtím a zároveň vaši duši chudší na ctnosti než kdykoli předtím. Nyní se vás 

ptám, když jste Mě rok co rok slyšeli prostřednictvím tohoto hlásání: kdo má pocit, že jsem zničil jeho 

životní zásady? Kdo se cítí zmatený nebo vidí, že jeho křesťanská víra je zničena? Vpravdě vám říkám, že 

jsem vám připomněl to, co jsem vám v minulosti zjevil, jen proto, že jste na to zapomněli nebo jste to 

překroutili. To, co před vámi lidé skrývali, jsem vynesl na světlo a to, co bylo uloženo v mé tajné 

pokladnici, jsem vám zjevil. Tento věk je věkem duchovní svobody. Lidé jsou osvícení svým duchem a 

vědí, jak si vybrat bezpečnou cestu. 

36 Můj paprsek a moji duchovní poslové pronikli do atmosféry, v níž se vznášejí temné příkrovy 

materialismu a hříchu. 

37 V těchto chvílích jste se zamysleli a uznáváte, že skutečně neuctíváte jiného Boha než toho, 

kterého jste uctívali předtím ─ že nikdo nezavřel dveře vašich srdcí Marii, Panně a univerzální Matce ─ že 

toto učení posílilo vaši víru a rozšířilo vaše poznání věčného života duchovní duše a že jsem světlem 

Svého Slova vepsal do vaší duše ta nejvyšší přikázání milovat bližního jako sebe sama a milovat se 

navzájem. 

38 Přišel jsem jen proto, abych z vašich srdcí odstranil to, co je škodlivé ─ to, co vám neumožňuje 

pokrok. Proto vám znovu a znovu říkám, že jsem vám dal duchovní svobodu, abyste Mě našli a pocítili v 

každém okamžiku a na každém místě, a místo abyste se ptali světa na to, co vám nemůže odpovědět, 

duchovně žádejte svého Otce a přijměte z Jeho milosti chléb Ducha. Pokud jsi tedy urazil svého Boha v 

osobě svého bratra, měl bys mu odpustit, pokud on urazil tebe, nebo ho požádat o odpuštění, pokud ty 

jsi urazil jeho, a já ti odpustím. Vždyť ten, koho jsi neurazila, ti nemůže odpustit zlo, které jsi způsobila 

jinému. 

39 Učedníci: Když už se nedivíte, že jsem k vám přišel v této době, nedivte se, že se duchovní svět 

dává poznat mezi vámi. 

40 Od počátku vývoje lidstva Otec sliboval projevení duchovních bytostí jako důkaz a zjevení 

existence tohoto světa, tohoto života. Vpravdě vám říkám, že svět byl vždy ve spojení s člověkem podle 

Mé Vůle. 

Na počátku vašeho vývoje jsem člověku zakázal oslovovat duchovní bytosti, protože ještě nenastal 

čas. Na tuto komunikaci nebyli připraveni ani vtělenci, ani beztělesní. 

41 Eliáš v této třetí éře, předchůdce Mého příchodu, je ten, kterému jsem dal klíč, aby otevřel dveře 

duchovního světa světla, aby jeho obyvatelé měli přístup do hmotného světa, stejně jako jsem lidem 

umožnil vstup do záhrobí, a aby mezi nimi došlo ke sblížení, harmonii a lásce. 

42 Ještě předtím, než můj hlas stanovil čas pro tuto komunikaci, byli na zemi neposlušní, zvědaví a 

netrpěliví, kteří nedbali zákazu a stali se průkopníky jiného druhu komunikace, v níž se temné a zmatené 

bytosti zviditelňovaly, protože jim to nebylo určeno mým božstvím. 

43 Mé jednání je jiné; teprve když jsem vás považoval za dostatečně schopné a uvědomělé, abyste 

mohli přijmout tato učení, přinesl jsem vám toto velké poučení ─ jedno z největších, které jsem dal 

tomuto světu, abyste se pomocí ducha naučili vidět, ptát se, chápat a objevovat. Když jsem vám však 

otevřel tento obzor, naučil jsem vás zákonu, který vám zakazuje chlubit se těmito dary a obchodovat s 

nimi nebo je zneužívat. 

V této době, kdy jste pronikli do mého učení, někteří pocítili strach, jiní podezření, někteří dokonce 

zděšení, a byli i tací, kteří pocítili hrůzu ze slova "duch", aniž by vzali v úvahu, že mají v sobě toho, koho 

jim dal Stvořitel, který je také duch. Kdo ve vás vzbudil tento strach? Kdo ve vás vyvolal odpor k duchu? 
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Nepřemýšleli jste o tom, že tělo nebo lůno, které tolik milujete, je jen prach, který se vrátí na zem, a vy 

budete žít jen v duchu po celou věčnost? Co uděláte, až se v tomto stavu ocitnete? Utečete tedy sami 

před sebou? 

44 Abych vám pomohl ve vašem poslání, dopřávám vám potřebný čas na studium, a abych vám 

ulehčil ve vaší obživě a těžkostech, posílám vám duchovní služebníky, skutečné anděly milosrdenství, 

světla a pokoje. Věřte, že tato komunikace neprobíhá z lidské vůle, ale z božské inspirace. 

45 Nezaměňujte tuto komunikaci s tou, kterou lidé vytvářejí ze své vlastní vůle ─ některé vede věda, 

jiné zvědavost, další pověrčivé představy. 

46 Když se na to zaměříte, zjistíte, že tyto dva typy inspirace jsou v lidstvu přítomny od prvního 

člověka, který kromě hlasu svého Pána, který mu ukázal cestu ke světlu, slyšel i jiný hlas, který ho 

podněcoval k neposlušnosti a aroganci. Poznejte od té doby boj člověka pod vlivem těchto dvou sil, dobra 

a zla. Stejně jako člověk odjakživa poznává zákon přírody a cítí se osvícen světlem ducha, tak odjakživa 

pociťuje i pokušení pokušení. 

47 Říkám vám to, abych posílil vaši víru a vaše poznání. Nepostrádejte úctu k mým duchovním 

poslům a vyslancům, neboť kdybyste mohli spatřit vznešenou milost, kterou jsou oděni, uznali byste, že 

ani Šalomoun v nádheře svého trůnu nedosahuje vznešenosti těchto služebníků. 

48 Co by řekly národy, které krvácejí a hynou pod morem a hladem, kdyby se mezi nimi ukázal svět 

míru a milosrdenství a oni mohli slyšet jeho hlas útěchy a lásky? 

49 "Tekutinou" nazýváte sílu, kterou tyto bytosti léčí vaše fyzické nebo morální neduhy. A skutečně, 

v této tekutině je léčivá síla. Je to totéž, čím Ježíš navrátil zrak slepým, pohyblivost chromým a řeč 

němým. Uzdravil jím malomocného a vzkřísil mrtvého. 

50 Nikdo (z vás) nepřijde do mé přítomnosti. Kdyby však někdo přišel jako čistý, neodcházel by takto 

poskvrněný. 

V této době, kdy Eliáš podle Božího příkazu otevřel lidem brány záhrobí, přivedu lidstvo k pochopení, 

že tato komunikace nebyla ze strany těch, kdo ji praktikovali, ničemností, ale milostí, kterou Otec 

zamýšlel pro tehdejší lidi a která bude předzvěstí dialogu ducha s duchem po roce 1950, kdy vám bude 

tato milost opět odňata. 

51 Cvičte se, abyste později nepodlehli klamu, svodům, neboť mám ještě mnoho lekcí, které vám 

chci zjevit. Ať vaše představivost nepřináší falešná zjevení nebo vnuknutí. Z nebe přijde světlo k 

připravenému člověku, aby mohl mluvit se svým bližním Mou pravdou. 

52 Blíží se doba, kdy lidé zavrhnou zbraně, snahu o moc a nepřátelství a budou usilovat o duchovní 

věci a mezi masami se objeví apoštolové, jejichž slovo bude vyslyšeno a jejichž stopa bude následována. 

Bude to v době války ideologií, náboženství a světových názorů. 

53 Tato bitva bude mocná, strašnější než ty, které vyvolávají nároky na pozemskou moc. Ze srdcí 

totiž zmizí mír, myšlení zatemní temnota fanatismu a hlas svědomí a rozumu už nebude slyšet. 

Fanatismus bude vyburcován až na dno a rozmnoží své síly, postaví kostely a bude se předvádět. Někteří 

zahynou, když budou lpět na svých modlách, jiní však otevřou oči světlu a budou z této propasti 

zachráněni. 

54 Dnes se vám všechna tato proroctví zdají vzdálená, ale jejich naplnění je blízko. Oči lidí uvidí 

modly, falešné bohy a velké církevní stavby, které byly pýchou a okázalostí církví, svržené z podstavců. Vy 

však nebudete těmi, kdo veřejně odhalí ty, kdo lžou; tento úkol splní jiní. Máte být připraveni slovem, 

srdcem a myslí, aby váš duch pracoval s opravdovou láskou pro spásu tohoto lidstva. 

55 Tváří v tvář rozpoutané vichřici neutíkejte, ani nehledejte katakomby, kde byste se ukryli, ale 

zůstaňte uprostřed hurikánu klidní. Pak uvidíte, jak se lidé probouzejí z letargie a porovnávají různá 

náboženská společenství. A když pak ve všem objeví lidskou nedokonalost, zeptají se: "Co je to 

spiritismus?" Pak ať moji poslové a apoštolové bez nadutosti a žvástů, bez jakéhokoli vychloubání poukáží 

na upřímnost, prostotu a světlo tohoto učení a svět se skloní, přesvědčen o jeho pravdivosti. 
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56 Dojde k vážným sporům, budete pronásledováni a pomlouváni. Všude se setkáte s odporem a 

někdy i s vážnými a opodstatněnými argumenty. Nesmíte se však nechat ovlivnit lidskými slovy. Pokud se 

totiž nezakládají na skutcích pravdy, jsou to jen prázdná slova. 

57 Pokud mi důvěřujete a připravujete se, nenechám vás samotné. Budu mluvit tvými ústy a ty 

budeš vědět o skutcích, které konám tvým prostřednictvím. 

58 Lidstvo začne vnímat pravou cestu a hledat Mě, jak jsem očekával ─ duchem. Každý, kdo pozná, že 

nosí Otce ve svém srdci, okamžitě přestane být nepřítelem svého bratra a bližního. Pak se dostaví 

odpuštění, smíření, láska a bratrství. 

59 Pak budou lidé moci říci, že viděli Ježíše, že sestoupil z kříže, aby světu řekl: Krev, kterou jsem 

prolil za vaše vykoupení, přestala téct. Tady jsem, navždy s tebou. 

60 Lidé, přijal jsem ve svém zjevení dobré i zavržené, lidi všeho druhu ─ ty, kteří mě milují, i ty, kteří 

se ke mně obrátili zády. Vždyť všichni jsou Mými dětmi, všechny miluji stejně a všichni Mě budou stejně 

milovat a sloužit Mi. 

61 Dnes jsem přišel, abych vás všechny sjednotil, protože Má Krev prolitá ve Druhé éře vám 

nestačila. Neboť jste nebyli schopni dokončit dílo bratrství a lásky, které vás naučilo Mé Učení. 

62 Kdy se přesvědčíte, že jen v naplňování mého zákona můžete najít zdraví, štěstí a život? 

Uvědomujete si, že v hmotném životě existují zásady, kterým se musíte podřídit, abyste přežili. 

Zapomněli jste však, že i v duchovním světě existují zákony, které je třeba dodržovat, aby se člověk mohl 

těšit z pramene věčného života, který existuje v Božství. 

63 V té době Mě budou muset slyšet zpupní a pošetilí, zhmotnělí a nevěřící a Já znovu zaseji do jejich 

srdce, které bylo pro Mé semeno jako neúrodná půda, až ze skal vyraší květy. 

64 Na každou duši vyliji pramen své milosti, dokud nebude očištěna. Ale už to nebudou vody 

Jordánu, nýbrž světlo Mé milosti, Mé spravedlnosti, které, když se dotkne této duše, ji probudí, aby 

slyšela hlas svého svědomí, a přivede ji k modlitbě, pokání a obnově. 

65 Nyní plním to, co jsem vám slíbil ve Druhé éře. Oznámil jsem vám to, když jsem vám skrze Své 

Slovo dal pochopit, že nastane doba míru a oduševnění. Nyní žijete v době, kdy se vymazávají tradice, 

obřady, ceremonie, symboly a obrazy a váš (lidský) duch se osvobozuje od předsudků, fanatismu a 

modlářství, aby místo toho přijal pravé uctívání Boha. 

66 Až se tato slova dostanou k uším materialistů, budou se Mému učení a Mým proroctvím 

nedůvěřivě smát. Pochybovačnost lidí mi však nikdy neublížila. 

67 Ve druhé éře se stalo, že když se radostná zvěst o mém učení dostala do velkých měst a velkých 

říší, jako byl Řím, lidé se také usmívali, když se dozvěděli, že Ježíš byl chudý Galilejec, za kterým šlo 

několik rybářů, kteří byli stejně chudí a skromní jako on. Jejich posměšky mě nezasáhly, protože jsem 

věděl, že mě neznají. Nechápali, že Moje moc má kořeny právě v této pokoře a že Moje moc spočívá ve 

Slově plném lásky a spravedlnosti, které se mnohým zdálo nepochopitelné a jiným se zdálo nemožné ho 

uskutečnit. 

68 Když se dozvěděli, že Ježíš zemřel, byl ukřižován jako zločinec a že tato smrt měla sloužit jako 

odstrašující příklad pro jeho učedníky a následovníky, nečekali, že tato krev poslouží k tomu, aby se 

semeno, které bylo zaseto jen v několika málo lidech, stalo plodným. 

69 Mezi pochybovači se objevila víra, mezi věrnými se projevila obětavost, mezi otroky a 

utlačovanými zazářilo světlo naděje a všude zaznívalo božské učení Spasitele z úst lidí, kteří volali po 

spravedlnosti a mluvili o lásce. Duši věřícího lidu obklopila vyšší moc, která se rozlévala jako bílá voda a 

kterou žádná lidská síla nedokázala zastavit. 

70 Byl to potok, který tekl od města k městu a od kraje ke kraji, valil se do údolí a do hor. Nebylo 

domova, ať už to byla chatrč nebo palác, kam by tento vliv nedosáhl. Byla to řeka života, která se vylila na 

mrtvá pole, byla to věčně milující spravedlnost tvého Otce, která přišla k lidem, aby očistila jejich duše a 

soudila jejich skutky. Když tento proud přestal téct, objevil se nový svět, na zemi se objevilo nové lidstvo, 

a přesto bylo stejné. 
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71 Světlo nového učení ji vyburcovalo z letargie, aby jí pomohlo duchovně pokročit a přiblížilo ji k 

dokonalé bytosti, kterou nazýváte Bohem a Otcem. 

Proto vám, skeptickým a materialistickým lidem, nyní říkám: Slyšíte-li zvěsti o tom, že jsem byl s lidmi 

a sděloval jsem jim Sebe prostřednictvím jejich intelektu, a získali-li jste poznání o naukách obsažených v 

Mém učení, neposmívejte se a nepovažujte uskutečnění nauk Mého Díla ─ toho Díla, které vám právě 

předkládám ─ za nemožné pro lidi. Později budete litovat, že jste ji odmítli vyslechnout, až budete svědky 

jejího rozkvětu. Pokud tedy cítíte, jak prudký příval vody drnčí na vaše dveře, otevřete je a nechte ho 

vstoupit. Ujišťuji vás, že smyje pouze to, co je nečisté, protože se nedotkne toho dobrého, co ve vašem 

životě existuje. 

72 Tím vám dávám najevo, že se musíte naučit chápat smysl tohoto Slova, abyste postupně 

poznávali Mou pravdu, jak se do ní ponoříte. Při tomto rozjímání totiž nakonec dospějete k přesvědčení, 

že mnohá proroctví, která byla vyslovena v minulosti, se nyní skutečně naplňují, stejně jako mnohá 

proroctví, která vám Moji poslové sdělili, když vám oznámili příchod Ducha pravdy, Ducha útěchy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 189 
1 lidstva, přicházím vás sjednotit. Vidím vás, jako byste byli jeden národ rozptýlený po celém světě, 

a chci vás vidět jako jedno dítě. Zde máte novou stránku Knihy života, kterou Moji učedníci dosud neznají. 

2 Můj lide: Eliáš, jehož duch se projevuje skrze Mé hlasatele a který k vám mluví slovy plnými světla 

a proroctví, je tentýž, který ohromil svět svou mocí v První éře, a neměli byste být překvapeni, když vám 

také zjevím, že byl mezi lidmi i ve Druhé éře, v níž byl tehdy znám jako Jan Křtitel. Říkám vám, abyste se 

tomu nedivili, neboť jsem vám toto učení nezjevil teprve dnes, ale bylo již zapsáno. 

3 Důkazem toho je, že proroci říkali, že Eliáš přijde před Kristem, aby připravil cestu pro Pána, a toto 

proroctví se naplnilo. Poté však Ježíš prohlásil, že až se uskuteční jeho druhý příchod na svět, přijde 

nejprve Eliáš, aby vše napravil. Tento slib se mezi vámi nutně musí splnit. 

4 Budou-li toto Zjevení zítra studovat ti lidé, kteří s Písmem hodně zápasí, budou schopni pochopit, 

že Eliášův Duch přišel v této době, aby splnil stejné poslání, jaké mu bylo svěřeno ve Druhé éře - připravit 

cesty Pánu tím, že očistí ty, kteří se později stanou učedníky Ducha svatého. 

5 Dnes jsem nepřišel trpět na zem jako v minulých dobách, kdy jsem musel snášet posměch 

pohanů, hořkost pronásledování a později jsem musel podstoupit smrt. Z Eliášových úst totiž vyšlo 

prorocké slovo, které ohlašovalo soud nad všemi zločinci. 

6 Dnes přišel v duchu, a proto se ho lidská ruka nemůže dotknout ani mu ublížit. Přesto mu tento 

lid dal vypít kalich utrpení nevděčnosti. 

7 Eliáš je pastýř, který s láskou hledá své ztracené ovce. Někdy se mu podařilo shromáždit 

devadesát devět ovcí. Všiml si však, že mu chybí jeden, který by doplnil jeho stádo. A tato ovečka naříká, 

když vidí, že zabloudila do trnitých plotů skalnatých útesů. Eliáš se ho však spěšně vydává hledat. Jaká 

radost proniká jeho duší, když se mu podaří zachránit ji před nebezpečím. S jakou láskou chce přivést 

milovanou ovci zpět do společnosti svého druhu. Jak velká je však jeho bolest, když po návratu do ohrady 

zjistí, že mnoho jiných ovcí z ohrady uteklo, protože se řídily svou svobodnou vůlí. 

8 Zástupy lidí, kteří byli svědky Eliášovy přítomnosti a viděli rozkvět díla, které ohlásil, nebudou 

těmi, kdo jsou nejvíce zaujati studiem zjevení, která jim jejich Pán dal. Zítra přijdou lidé, kterým bude 

studium svědectví tohoto lidu stačit k tomu, aby přesvědčivě hlásali do čtyř světových stran, že toto dílo 

je pravdivé, že Pán byl s lidmi i jindy a že Eliáš byl opět jeho předchůdcem. 

9 Pojď si odpočinout a naslouchej Mi. Mé Slovo vás chce živit, dávat vám útěchu a odpuštění, 

abyste se cítili povzbuzeni a mohli plnit poslání, které jsem vám dal. 

10 Nedávej si předsevzetí, že Mě budeš následovat, jen když Mi budeš naslouchat; vnímej Mě v 

každém okamžiku svého života. 

11 Velmi velká je morální a duchovní zaostalost, v níž se lidstvo nachází! Jak velká je zodpovědnost 

těch, kteří v této době přijali milost a světlo mého Slova! 

12 Učedníci, staňte se mistry, vyžeňte ze svých srdcí strach z lidí, zbavte se lhostejnosti a netečnosti, 

uvědomte si, že jste skutečnými nositeli nebeského poselství. Jste to vy, kdo musí všem vysvětlit, co se v 

této době děje, kdo se musí snažit učit principy Mého učení, na které lidstvo zapomnělo. 

13 Nebudeš jen odevzdávat Mé slovo lidem, jak jsem ti řekl. Vzdělávejte se, abyste věděli, jak ji 

vykládat. Nehledejte slova, která by překvapila vaší vybroušenou výmluvností. Mluvte jednoduše, což je 

způsob, který nejlépe vyjadřuje pravdu ducha. 

14 Jak poznáš, kdy jsi to ty, kdo mluví, a kdy jsem to já, kdo mluví tvými ústy? Když zapomenete na 

sebe, když pomyslíte na bolest svého bratra a budete se cítit ponížení, nehodní, že si zasloužíte Mou 

milost, bude to právě ten okamžik, kdy na vaši mysl sestoupí Má božská inspirace. Celá vaše bytost bude 

v tu chvíli prostoupena láskou k Otci a k vašemu bratrovi. 

15 Pokud děláte dílo v mém jménu, umíte ho používat, ale nikdy o něm nemluvte bezdůvodně. 

16 Veškerá moje práce je spravedlivě odměňována. Kdo dává, ten dostává. Kdo odmítne, nakonec z 

nouze zahyne. Chci, abyste porozuměli mému učení, jehož základem je milosrdenství a láska. 
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17 Musíte se věnovat dobru, to je váš úkol. Dokud se však vaše tělesná přirozenost brání, necítíte se 

hodni být mými učedníky. Pak si myslíte, že je mnoho lidí, kteří jsou lepší než vy, a přesto nebyli povoláni. 

Říkám vám: Důvodem je to, že jsi byl v největší nouzi, protože tvé srdce postrádalo pokoj, protože tvá 

cesta byla plná nástrah a tvé nohy byly pošpiněny bahnem tohoto světa. 

18 Ani Moji učedníci druhé éry nebyli "spravedliví", když jsem si je vyvolil. Oni se však svými skutky 

zasloužili o to, že se řídili Mými pokyny, a dosáhli vyšší duchovní úrovně. Chci, abyste se změnili stejným 

způsobem a stali se hodnými, aby vás vaše skutky povznesly a přivedly blíž ke Mně. 

19 Kdybych se vás zeptal: "Co jste se naučili z mnoha věcí, které jsem vás naučil?" Pak byste museli 

přiznat, že jste ho využili jen velmi málo. Já vás však neodsuzuji, ale odpouštím vám. Vždyť vaše dluhy 

jsou dluhy celého lidstva. Proto když k vám mluvím, mluvím ke všem svým dětem. 

20 Nazývám vás svými posly. Musíte najít správný způsob, jak jednat se svými bližními. Pokud jejich 

nevíru překonáte přesvědčivými slovy a skutky, bude to pro vás velká zásluha. Dávejte pozor, abyste své 

svědectví vydali dokonale a nikdy nezmařili účel mého učení. 

21 Vždy usilujte o harmonii mezi duchovním a materiálním. To znamená, že byste se měli naučit 

dávat Bohu, co je Boží, a světu, co je jeho. 

22 Takto se vám dávám ve svém Slově. Využívejte její podstaty, kterou je moudrost, a všeho dobrého 

a dokonalého, co byste se v ní měli snažit nalézt, je-li vaším ideálem, aby vaše ruka byla později štědrá 

vůči vašim bližním. 

23 Nastal čas, využijte ho, protože se blíží den, kdy toto slovo už nebude slyšet. Má vůle musí být 

naplněna. Éra duchovního dialogu mezi Bohem a člověkem je již blízko. Pak už nebude zapotřebí lidské 

schopnosti chápání jako nositele hlasu nebo přenašeče mé vůle. 

24 V této době, kdy se projevuji slovy plnými světla, jsem tomuto lidstvu udělil právo předávat 

správným způsobem Své učení. 

25 Dnes vidím, že každý z Mých učedníků shromážděných kolem Mistra chápe Mé Slovo jinak, a když 

se o své chápání navzájem dělí, pouštějí se do diskusí a kritiky, ačkoli Já chci ve svém lidu jednotu 

myšlení. K tomu je třeba mít dobročinnost, být tolerantní a počkat na vhodnou chvíli, kdy promluvit. 

26 Dnes máte o mém učení různé představy, ale nakonec všichni dojdete ke stejnému pochopení a 

uvědomění. To vás povzbudí v boji, protože když budete všichni jednotní, budete se cítit silnější. 

27 Vždycky jsem vám říkal: Nevytvářejte si teorie z Mého učení a zjevení, protože by to zbavilo 

pravdu, kterou jsem vás oblékl, její síly. 

28 Objevte v Mém učení svobodu, o níž k vám mluvím, abyste se o ni mohli opřít a vše poznávat s 

větší jasností. 

29 Pokaždé, když jsem k vám přišel, učil jsem vás, jak dosáhnout společenství s vaším Otcem. Učil 

jsem vás, abyste pravdu hledali sami v sobě, abyste ji nehledali v učeních, která ducha pouze brzdí. 

Lidstvo dospělo z dětství do éry světla, v níž se před duchem a lidskou myslí otevírá nekonečno. 

30 Aby světlo, které osvětluje tuto dobu, mohlo být viděno každým okem, je nutné, abyste strhli 

pásku z očí náboženského fanatismu. Proto jsem vám zanechal na deskách Zákona, který jsem dal 

Mojžíšovi, napsáno: "Nebudete se klanět obrazu žádného tvora ani hmotným věcem, jako by byly vaším 

Bohem. Toho budete milovat celým svým srdcem a celou svou duší víc než všechny stvořené věci." 

31 Ale ty se mě ptáš: Proč svět propadl fanatismu a vnějším formám uctívání? Protože ti, kdo se 

zasvětili Mému Zákonu, místo aby odmítli pocty, slavnostní roucha a marnosti jako Ježíš, přijali bohatství, 

tituly a okázalost země, a tím zbavili duši veškeré svobody. A uprostřed tohoto zmatku myslí se stále ještě 

najdou tací, kteří se cítí neomylní, ačkoli neomylný je jen jeden, a tím je váš nebeský Otec. 

32 Chcete-li tedy dosáhnout zlepšení ve své duši, projít svým životním bojem s inteligencí a 

duchovností, buďte lidmi dobré vůle a pokorného srdce. Tímto způsobem dosáhnete pokroku, který 

povede vaši duši ke spáse. 

33 Dávám ti pocítit svou lásku, nyní odstraním balvany z tvé cesty, aby tvůj kříž nebyl tak těžký. 
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34 Vidím do nitra vašeho srdce a říkám vám: cvičte svou mysl, zvyšte své myšlenkové schopnosti a 

sjednoťte své city, abyste mohli slyšet a chápat mé slovo. 

35 Modlete se a napravte své jednání, neboť mír ve světě závisí také na vašem rozvoji. Musíte se 

modlit, protože svět je ohrožen válkou a vy musíte usilovat o mír. Vy jste lidé, kteří poznali sílu modlitby, 

její vliv a světlo. 

36 Všichni hledají světlý obzor a nenašli ho, protože mezi lidmi neexistuje bratrství, a když vidí 

panorama zastíněné národy, v nichž se rozpoutává válka, povzbuzuje je jen předtucha, že někde na zemi 

musí existovat mírový kout. Ten kout bude tím národem, který bude zdaleka vidět jako zářící hvězda. 

37 To je zodpovědnost tohoto lidu, který se zde musí duchovně i fyzicky připravit, aby šel příkladem 

bratrství, vnitřního povznesení a lásky, ať už jde o uzdravení nemocného nebo stisknutí ruky nepříteli na 

znamení odpuštění. 

38 Buďte pilní na mých polích a uvidíte, že vše, co vás obklopuje, je oděno větší krásou, protože pak 

naleznete smysl své existence. Kdo upadá do stagnace a rutiny, nedovolí své duši, aby se povznesla a 

spatřila slávu, kterou život obsahuje, když žijete podle mého zákona. 

39 Pozorujte sami sebe, abyste zjistili, kdy se vaše existence stává zbytečnou, protože se necháváte 

strhnout tělesnými sklony. Chci, abyste po sobě zanechali ovoce, ale to ovoce bude ovoce pokoje pro 

vaše děti. Vaše srdce pak rozkvete a tyto plody budou vašimi skutky. 

40 Skrze tebe dám světu poznat své Slovo této doby, které bude známo po roce 1950. 

41 Tato zjevení zasáhnou celé lidstvo. Proto jsem vycvičil ty, které nazývám "zlatými pery", aby 

horlivě pracovali na Mém díle a řídili se výzvou svého svědomí, aby se Mé Slovo zachovalo v písemné 

podobě. Tyto spisy jsou určeny nejen současným generacím, ale i těm budoucím. 

42 Vznešenost mého slova spočívá, jako vždy, v jeho jednoduchosti a významu. Chci, aby váš jazyk 

byl stejný, když mluvíte o mém díle. Nezapomínejte, že mluví nejen člověk, ale také srdce. Buďte čistí ve 

svém jednání. 

43 V každém okamžiku ode Mne dostáváš sílu, světlo a mír, které potřebuješ na své životní cestě. 

Přijměte také mé požehnání. 

44 V tomto třetím čase učiním celé lidstvo svými učedníky. Abych toho dosáhl, nechám nyní proudit 

Své světlo do každé lidské bytosti. Potom k nim nechám dojít své slovo, které vám dnes předávám. 

Svědectví, zápisy a příklad mého lidu se stanou známými od země k zemi a od národa k národu, probudí 

srdce a oživí duše ve světle jejich svědomí. 

45 Mnoho lidí dnes bezcílně bloudí a často se mě ptá: "Pane, kam jdeme? Kam nás tento život 

zavede a jaký cíl nás čeká?" 

46 Jsou to vyděšené duše, které se Mě takto ptají. Žijí v agónii ve světě, který dosáhl vrcholu 

zkaženosti a materialismu. Posílám jim své světlo jako paprsek naděje, aby i nadále bděli a modlili se, 

dokud bouře nepomine a do jejich srdcí nevstoupí mír. 

47 Zde, v tomto koutě země, nechávám zaznít Svůj hlas, který se stal lidským prostřednictvím 

osvícených, které jsem si vybral, aby Mě použili k tomuto hlásání. A když zde promlouvám k těmto 

zástupům, věnuji některá svá slova dětem, které nabádám, aby se posílily ve ctnosti a utekly před dravým 

proudem zkaženosti, který strhl tolik srdcí do záhuby. 

48 Chci, aby tato stvoření od nejútlejšího dětství plně znala úkol, který jim budoucnost předurčila. 

Mluvil jsem také přímo s mladými lidmi, abych je vedl na jejich nejisté cestě životem. Považuji je totiž za 

křehkou loďku uprostřed rozbouřeného moře, a abych jim stál po boku, vztyčil jsem před jejich očima své 

dílo jako maják, který je dovede do záchranného přístavu. Právě mladí lidé jsou ode Mne nejdále. 

49 Dokud je člověk ještě dítětem, modlí se a myslí na Boha. Totéž se stane, když překročí vrchol 

svého života a začne zapadat jako slunce při západu. Dokud je však jeho srdce jako pták, který chce létat, 

a dokud se jeho tělo chvěje při styku s pokušeními světa a on se cítí silný, vzdaluje se od božského učení, 

protože nechce, aby jeho učení o pokoře, lásce a oběti způsobilo, že jeho skutky, slova a myšlenky budou 

pro něj výčitkou na každém kroku. 
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50 Teprve když lidské srdce cítí, že ztroskotalo v moři svých vášní, obrací oči vzhůru a touží po 

božském majáku, jehož světlo mu ukazuje cestu, která ho vede do přístavu spásy. 

51 Slyšel jsem srdce vdov, které mi říkají: "Otče můj, podívej se na nás, jsme jako spadané listí ze 

stromu, které vítr rozfouká." ─ Obrátil jsem se na ně, abych jim řekl, že nejsou sami, že Ten, který odešel 

na duchovní pouť do jiného světa, je odtamtud vidí, pomáhá jim a chrání je a že je předešel jen na krátký 

čas, aby připravil cestu všem bytostem, které Mu byly svěřeny. 

52 Pokud ho však nejste schopni pocítit, pokud jeho přítomnost není ve vašem životě patrná, 

modlete se, obracejte se se svými prosbami ke Mně, neboť Já vám dám pocítit jeho přítomnost. Pro 

někoho je to hůl, pro jiného opora a pro dalšího milující společník, který ho vede a pomáhá mu na jeho 

cestě životem. 

53 Když divoká zvířata v lesích, ptáci ve vzduchu a květiny na loukách přijímají v každém okamžiku 

záři Otcovy lásky a života ─ jak by sis mohla myslet, že ti byť jen na vteřinu odepřu milost své božské 

lásky, ačkoli máš ve své bytosti částečku mého vlastního božství? 

54 Otec rodiny se na Mě obrátil, aby Mi sdělil své potřeby a starosti. Jeho děti nerespektují jeho 

autoritu, obracejí se k němu zády a stávají se nepřáteli otcových rad. 

55 Musím vás upozornit, že vaše poslání je velmi obtížné a váš kříž těžký. Pokud však dokážeš vypít 

svůj kalich utrpení s vírou a trpělivostí a umíš milovat své bližní a své děti, pak si Mě vezmeš za příklad na 

své životní cestě a tvé děti nezahynou. 

56 Lidé: Chcete-li, aby se mé dílo rozšířilo po celé zemi, žijte podle mého učení, uplatňujte mé 

pokyny ve všech svých skutcích, posvěcujte svůj domov silou, která vychází z tohoto slova. Pochopte, že 

vaše minulost je zapečetěná kniha a že život se vám nyní představuje jako nová, vašim očím neznámá 

cesta, po které musíte jít až do konce. 

Dnes jsi klidná, ber si z mého slova jen to, co chceš, a využívej mého učení, kdy chceš. Přijde však čas, 

kdy budu volat tento lid k zodpovědnosti od prvního do posledního slova, kterým jsem ho učil. 

57 Nezapomínejte, že tento národ již dlouho plní duchovní poslání na zemi a je povolán k naplnění 

vysokého údělu mezi lidmi. Pokud vám Pánova milost určila, abyste v ní žili, zasejte do ní své semeno, i 

kdyby to mělo být jen jedno semeno, ale to musí spočívat v lásce, pokoji a oduševnění. Vaše cesta na 

zemi tak nebude neplodná. 

Již nyní vás musím upozornit, že ať je osud tohoto národa jakkoli vysoký, nesmíte jej považovat za 

"zemi zaslíbenou" nebo "nový Jeruzalém". Nikoho nemaťte a sami se nenechte zmást. Pánovým 

učedníkům, duchovním, nemohl Otec dát hmotné statky jako dědictví. Protože poslání této země je 

veliké, protože tento národ má dosáhnout vysokého stupně rozvoje, ať jsou jeho obyvatelé těmi, kdo 

hlásají mou přítomnost světu, a těmi, kdo svým příkladem a skutky dosvědčují velikost a pravdivost mého 

učení. 

58 Zanechám mezi vámi zářivou stopu svého hlásání, kterou budete moci otřást světem. Toto je mé 

slovo, zapsané pod božím diktátem. 

59 Nejprve bude zapsána do hmotných knih, kde se lidé mohou přiblížit k mému tajnému pokladu a 

proniknout do mé moudrosti. Až bude tato podstata uchována v srdcích mých učedníků, objeví se v 

myslích Božího lidu pravá kniha. 

60 Obdaroval jsem vás dary milosti, když jsem prostřednictvím hlasatelů rozezvučel vibrace svého 

Slova. Poslal jsem vám svůj duchovní svět, aby vám vysvětlil a vyložil má poselství. Zasypal jsem tvou 

cestu zázraky a dovolil tvým očím, aby žasly nad rozjímáním o duchovních vizích. Nejste však jediní, kdo 

se z těchto projevů těší a bude těšit. Vždyť jsem vám oznámil, že "na Mne bude hledět každé oko". A 

skutečně, svět Mě spatří a duchovní svět se také projeví a všechny tyto projevy ve světě nakonec způsobí, 

že se zachvějí i ta nejnedůvěřivější srdce. 

61 Lidé přišli s touhou, aby se duchovní zhmotnilo a božské zlidštilo, aby mohli věřit. A já jsem tuto 

milost některým udělil. 

62 Lidé, hluboce si uvědomte svůj osud, který máte mezi všemi národy země, abyste mohli naplnit 

své poslání ─ nyní, když je k tomu příznivý čas. 
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63 Připravím vaše srdce, aby v nich přebývala. Svět se také připraví. Semeno míru vzklíčí v myslích 

lidí a vy, kteří jste je rozeseli do všech koutů země, budete šťastni, až uvidíte plody své práce. Tím, že jste 

si vzali Mistra za příklad na své cestě, jste ukázali, jak žít spravedlivě, a modlili jste se za všechny. 

64 Ve všech národech se bude mluvit o smíření, bratrství a míru, a to bude začátek sjednocení. 

65 Připravil jsem tě a zeptal jsem se tě, zda jsi již připraven jít k neklidným poutníkům, ke svým 

bližním, abys jim ukázal moudrost, kterou jsem ti dal jako inspirované hlásání, a uspokojivě odpověděl na 

jejich otázky. Ať nikomu nepřipadá nemožné toto poslání splnit. Uvědomte si, že znalosti, které jsem vám 

dal, vám umožňují pochopit vaše poslání. 

66 Nebude nutné, aby všechny mé děti dosáhly míst, která nazýváte cizími. Často stačí, aby se v 

myšlenkách modlili a očistili svá srdce, aby se jejich duch projevil bližním na jakoukoli vzdálenost a 

splynul s nimi. A ti budou probuzeni duchovním světem. 

67 Měli byste se spojit s duchovním světem a vytvořit s ním ochrannou zeď, která zabrání novým 

válkám a utrpení. Měli byste se i nadále modlit za ty, kdo předstírají, že duchovní nadvládu realizují 

pomocí násilí. Budete překvapeni a svět bude překvapen, až lidé uvidí, že to není moc, kdo ovládl rozum, 

bratrství a spravedlnost. 

68 Dávejte si pozor, abyste neprováděli zdánlivou dobročinnost, zatímco se ve svých srdcích 

oddáváte sobectví. Udělejte co nejvíce dobra, ale bez snahy o osobní prospěch. Dělejte to z lásky, což je 

zákon, kterému jsem vás naučil, a získáte zásluhy o rozvoj své duše. Zvěstujte mé učení tak, jak jsem vám 

je dal. Je to totéž, co jsem dal poznat svým prorokům a apoštolům v jiných dobách. 

69 Člověk ve svém materialismu zjistil, že je výhodné překrucovat Mé Slovo, které jsem vždy 

předával. Mé dílo je však dokonalé a není založeno na hmotných slovech. Připravte se a vždy najdete 

Mou pravdu. Pak zjistíte, že jsem vám vždy velkoryse dával své sémě, abyste je i vy předávali se stejnou 

láskou a milosrdenstvím. 

70 Nebude nutné, abyste na někoho působili pomocí obřadů nebo vnějších forem. Chrám tvého 

srdce se stane viditelným a tvoji bližní v něm spatří jeho věčné světlo a oltář. 

71 Naučte se mě cítit i nyní ─ jak ve svých dobrých skutcích, tak když se snažíte opustit bahnitou díru, 

do které jste spadli. 

72 Učil jsem vás hledat pravdu v jednoduchosti. Jak ubohá je lidská mysl, když hledá pravdu ve 

složitých vědách, které sama vytvořila! Proč Mě hledat tak daleko, i když Mě člověk nosí v sobě? Kdo 

neví, že byl stvořen k obrazu Otce a obdařen božskými vlastnostmi, jako je duch, inteligence a vůle? 

73 Žil jsem s lidmi ve druhé době, sdílel jsem s vámi váš chléb a váš domov, ale Kristova velikost je 

zakořeněna v jeho pokoře. 

74 Učím vás to, abyste věděli, jak se oddělit od hmotných věcí kvůli lásce k bližnímu. Především se 

však musíte očistit, neboť zákonem je, abyste se vyvíjeli. A pokud je zákonem, že se vše má vyvíjet, nesmí 

vás proroctví, která se mají teprve naplnit, udivovat. To, co mohou spatřit vaše oči, vás naplní radostí, až 

si uvědomíte, že vše se řídí nejdokonalejším zákonem a že to, co se dnes děje s vaší duší, se jí nemohlo 

stát dříve, protože vše se projeví ve svůj čas, dokud nedosáhne dokonalosti. 

75 O pokrok lidstva se nebojuje jen na Zemi, ale i z jiných světů, z duchovního světa se usiluje o jeho 

spásu a pokrok. Proto vám říkám, že spiritualistické semeno přinese plody v lůně všech náboženských 

společenství. Po velkých sporech, kdy lidé říkají, že je to nové náboženství, které rozsévá nesváry, 

odpovíte, že spiritismus je 

Je to učení, které bylo lidem dáno jako první, a jediné, které řídí duše. Tento hlas však bude vycházet z 

vašeho srdce, kde sídlí vaše city, které se projeví, když budete plakat nad bolestí druhého člověka, nebo 

dokonce když budete plakat radostí nad bolestí bližního. Vždy jsem vás učil, abyste se navzájem milovali. 

76 Mluvím k vám prostřednictvím lidského intelektu. Mé světlo a Má milost skrze ni proudí a stávají 

se slovy ─ slovem, které označuje jedinou cestu ke Mně: čistotu citů a pokoru. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 190 
1 Lidé, lidstvo: Eliášova přítomnost je v této době se všemi. 

2 Vy, zástupy lidí, kteří se těšíte z tohoto zjevení: Slyšte hlas Eliáše, jehož jméno sotva zůstalo v 

povědomí lidstva, ačkoli jsem vám na hoře Tábor oznámil význam jeho poslání, ale vy jste nechtěli toto 

zjevení pochopit. Nyní, když jste slyšeli Eliášův hlas, cítíte jeho přítomnost a zdá se vám, že slyšíte příjezd 

jeho ohnivého vozu. 

3 Eliáš je paprsek světla, který jsem ti vždy posílal, aby ti osvětloval cestu. To on osvítil zemi, abyste 

mohli najít a následovat cestu, která vás přivede blíž k místu, kde vás očekává váš Otec. On je 

prostředníkem velkých tajemství duše, která vám v této době vysvětlil, abyste lépe porozuměli svému 

Otci. I dnes plní podobný úkol jako v první době: svrhnout modly z jejich oltářů, aby svět naučil pravému 

duchovnímu uctívání Boha. 

4 V Eliášovi najdete vysvětlený a dokázaný zákon reinkarnace, proti kterému dnes lidé tolik bojují. V 

něm také můžete objevit poučení a osvícení o tom, co je to projev skrze lidskou mysl, když se duchovně 

projevil ústy a myslí proroka Elíši. 

5 Podívejte se, kolik a jak velkých učení vám Eliáš vždy přinášel, jak učil vašeho ducha. Podívejte se, 

jak vám ve všech dobách dával poznat velká zjevení, která jsou pro vás těžko vysvětlitelná. Ale všechno to 

poznání, kterému jste v minulých dobách neměli rozumět, vám nyní v této třetí éře vysvětlí tentýž Eliáš, 

který přichází s posláním navrátit všem věcem jejich pravý význam. 

6 Blahoslavení jsou všichni na světě, kteří cítí, jak se světlo jejich ducha začíná probouzet, a říkají: 

"Eliáš přišel", a pak dodávají: "Druhý příchod Páně se blíží." ─ stejně jako v oněch druhých časech, kdy lidé 

poznali, že Jan prorokoval a mluvil o zázracích nebeského království, a ptali se: "Je to Eliáš?". 

7 Velký prorok, předchůdce, posel je mezi vámi. Nyní se však nestal člověkem, je v duchovním světě 

a paprsek světla, kterým se zjevil, je stejný jako ten, kterým zničil falešné bohy a kterým zažehl pravou 

víru v srdci Hospodinova lidu. 

8 Duše, následujte ho! Lidstvo, poslouchej ho! On je pastýř, který vás vede do mého lůna, on s 

majákem, který osvětluje a ukazuje cestu do přístavu spásy. 

9 Pochopte, že čas se krátí a blíží se den, kdy k vám již nebudu mluvit prostřednictvím těchto 

hlasatelů. Ti, kdo využili mého učení, budou mít pokoj. Bude však mnoho "sirotků", kteří budou marně 

hledat Mou přítomnost v této podobě. Já se však neodstraním, budu vám velmi blízko a budu mluvit 

skrze každého, kdo se připravuje z ducha do ducha. 

10 Přijde doba, kdy různé sekty a náboženská společenství budou ohlašovat příchod Pána a říkat, že 

se naplnily všechny předzvěsti a že nyní nastal tento čas. Vy, kteří znáte pravdu, jim řeknete, co o Mně 

víte. Od roku 1866 se zjevuji jako Duch Utěšitel a vyhledávám své vlastní, skrze které budu zvěstovat 

Dobrou zprávu, ó lidstvo! 

11 Neměli byste se cítit vzdáleni těm, kteří, ačkoli mě očekávali, neuměli včas odhalit předchozí 

znamení a příliš pozdě pochopili to, co jejich rodina očekávala. 

předtucha. Neposuzujte se kvůli těmto rozdílům špatně. Protože nemohli být svědky Mé Přítomnosti, 

osvítil jsem jejich duše a jsou na dobré cestě. Všichni se spojíte v ideálu. 

12 Moji vyvolení jsou na různých větvích stromu. Mnozí přijdou před rokem 1950, aby byli svědky 

mého vyhlášení, jiní si dají na čas. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Mé Slovo prostřednictvím hlasatele, 

neboť v sobě pocítí, že tento hlas již znají, že není lidský, ale pochází ode Mne. 

13 Přišel jsem vám říci, abyste se řídili svým svědomím, osvobodili se a nestali se znovu otroky těch, 

kteří vás chtějí podřídit nedokonalým kultovním formám, předsudkům a dogmatům. 

14 Vy všichni můžete být mými "pracovníky", vyslanci mého učení. Ve svém boji se nebudeš cítit 

opuštěná, na mé hrudi budeš v bezpečí a nebudeš se muset ničeho bát. 

15 Já, který stojím nad veškerým stvořením, a přesto v něm pulzuju, promlouvám skrze člověka, 

svého oblíbeného tvora. Nediv se, že se dávám poznat skrze málo vážené a nevzdělané lidi a že se zjevuji 
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v místech chudoby a bídy. Ujišťuji vás, že to, co je pro vás palácem, pro mě palácem není. Na druhou 

stranu je možné, že tam, kde vidíte jen chudobu a bídu, se skrývá skutečná duchovní nádhera. 

16 Říkám vám to proto, že mnozí se v sobě diví, proč se nedám poznat ve velkých synagogách nebo 

ve velkolepých kostelech. Už tehdy se mnozí lidé divili, proč se Mesiáš nenarodil a nevyrostl ve stínu 

sionského chrámu. 

17 Dnes, stejně jako tehdy, vás učím, že to, co přichází přímo k Otci, je upřímnost vašeho srdce. 

Každá jeho rána mi totiž vypráví o tvých dobrých skutcích. 

18 Podívejte se, s jakou pokorou jsem k vám vždy přicházel. Uvažte, že jsem vždy přicházel bez trůnu, 

bez žezla a paláce, vždy zahalen v prostotě a tichosti. Co by si o Mně mysleli chudí, vydědění, vyděděnci, 

kdyby viděli, že k nim přicházím obklopen okázalostí a přepychem? Cítili by se ponížení, nehodní Mne. 

Páni, boháči a velmoži země by mě naopak nazývali Bohem své společenské třídy a postavení. 

19 Když mě chudí tohoto světa vidí bosého, udýchaného a krvácejícího pod tíhou kříže, chvějí se 

soucitem nad pokorou svého Pána a cítí se s ním sjednoceni. Na druhou stranu bohatí, kteří by měli mít 

stejné pocity jako obyčejní lidé, mě v chudobě nedokážou pochopit. Pak pokryjí obrazové vyobrazení, 

kterým předstírají, že mě představují, purpurem, zlatem, hedvábím a tím, co nazývají drahými kameny. 

Dělají to proto, že zapomněli na Mé učení, a proto Mě chtěli obklopit vším, co nejvíce odporuje Mému 

učení: marností. 

20 Musím vám znovu říci, že nemluvím proti žádné z církví, neboť všechny jsou ve Mně požehnané. 

Musíte však také pochopit, že jako Mistr musím pojmenovat chyby, kterých se člověk dopustil, abyste je 

jednoho dne mohli odstranit. Kdybych ti totiž nepomohl odhalit pravdu: Kdy byste ji našli sami? 

21 Dovolte Mé pravdě, aby vytvářela světlo a lásku, aby zasáhla každého člověka, každé náboženské 

společenství a každý národ, stejně jako Já dovolím, aby vaše pravda nebo to, co jste si stanovili jako 

pravdu, zasáhlo Mne. Co je to ta vaše pravda, kterou dostávám od všech? Je to vaše modlitba, vaše víra a 

vaše naděje. 

22 Toto světlo, které je v každé duši, když ke Mně povstává, když ke Mně mluví, se osvobozuje od 

každé temnoty a každé lži, aby Mi ukázalo jen to, co v sobě nese jako pravdu. Vždyť i ten zlý, když se mi 

zpovídá, mi ukazuje své skvrny hanby, aniž by se mě snažil oklamat. 

23 Je povinností člověka, aby se zdokonaloval, aby zlepšoval svůj život na zemi, aniž by odsuzoval 

způsob, jakým Mě hledají druzí. Jediný, kdo je schopen posoudit pravdivost vašich děl, jsem já. 

24 Od modloslužebníka až po duchovního, všichni jsou pod Mým světlem a Mým pohledem. Stejně 

jako se mi často dostává velkých důkazů o povznesení od těch, které považujete za duchovně zaostalé, 

tak vás mohu ujistit, že se mi často dostává důkazů o velké zaostalosti od těch, kteří se považují za mistry 

duchovnosti. 

25 V této době Mě přijal pouze jeden věřící lid a tomu jsem svěřil tuto stránku knihy Své moudrosti. 

Na této stránce knihy plné Mé lásky je však poselství pro všechna náboženství, která na zemi existují. 

26 Mé světlo probudí všechny jako božský, univerzální úsvit, a když pak člověk vstane, aby prožil 

nový den, jeho smysly zakusí blízkost božství. 

27 Nyní vám musím říci, že to není nebeské království, které sestupuje k člověku, ale že je to spíše 

duše člověka, která stoupá do království svého nebeského Otce. 

28 Proč mi vždycky dáváte důvod, abych k vám přišel s výčitkami? Přicházím k vám z lásky, protože 

vidím, že ve svém srdci nosíte bolest, a chci vás utěšit. Chci, abys měl ve své duši Můj pokoj. 

29 Někdy se vám zjevuji jako Soudce, někdy mě máte jako Otce a vždy se vám ukazuji jako Mistr. V 

těchto třech projevech máte božskou podstatu, která je jedna: Zákon, Láska a Moudrost. To je Trojice, 

která existuje v Mém Duchu. 

30 Zavřete oči a uvolněte duši, aby mohla intenzivně prožít tyto okamžiky spojení se svým Mistrem. 

Dovolte mu, aby se cítil blízko Pána ─ jako ti, kteří následovali Mistra ve Druhé éře po cestách, údolími, 

vesnicemi, řekami a pouštěmi, aby nevynechali ani jedno z Jeho učení. Pak budete schopni pochopit 

obrazný smysl, v němž někdy mluvím, když používám statky země, abych vám představil duchovní věci a 

učinil je pro vás hmatatelnými. Zakusíte, jak Mé Slovo přivádí vaše duše blíže k nebeskému království. 
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31 Přistupte blíž, lidé, abych vás mohl poučit. Nebo chcete, aby to byla bolest, která vás bude učit po 

celý život? 

32 Přijďte na mé panství osít pole bratrstvím. Ujišťuji vás, že toto dílo vás nezklame jako celý svět. 

33 Tady, přímo před tvou duší, je cesta, která tě vyzývá, abys po ní kráčel a nikdy se nezastavil. Každý 

krok, který na ní uděláte, přiblíží vaši duši k dokonalému domovu, který na ni čeká. 

34 Již nyní je čas, kdy s vámi budu, abych vám dal Své poučení v této formě, velmi krátký a chci, 

abyste se naučili získávat zásluhy, aby Mé Slovo v těchto posledních letech hojně zaznívalo skrze tyto 

hlasatele. 

35 Co musíte dělat, aby božské dary byly jako odměna za vaše zásluhy? Rozvíjejte svou víru, horlivost 

a duchovnost. V lůně lidí by měla vládnout láska, člověk by měl praktikovat aktivní lásku, měl by milovat 

pravdu. 

36 Vpravdě vám říkám, že pokud se nesjednotíte, jak je Mou vůlí, lidstvo vás rozpráší a vyžene ze 

svého středu, když uvidí, že se váš život vzdaluje tomu, co hlásáte. 

37 Co by se stalo, kdyby lidé zjistili, že v každé komunitě existuje jiný způsob uctívání Boha a jiný 

způsob praktikování mého učení? Nebyli by schopni pochopit, že jsem to byl já, kdo vás učil. 

38 Svěřuji vám poslední tři roky svého projevu, abyste pracovali na sjednocení tohoto lidu ─ na 

sjednocení, které zahrnuje duchovní i vnější stránku, aby vaše práce plná harmonie a shody byla 

nejlepším důkazem toho, že vás všechny ─ v různých společenstvích a v různých provinciích ─ učil jeden 

Mistr: Bůh. 

39 Ne všichni jste viděli očima ducha časy, které se blíží pro lidstvo. Ne všichni jste pocítili jejich 

bolest. V současné době však s vámi tvořím početný lid a činím z něj pilného pracovníka, který Mě začíná 

milovat a který nyní horlivě pracuje na tom, aby lidské srdce bylo plodné. 

40 Rozsévači mého slova: Až přijde čas práce na poli, vstaňte plni víry, v níž jsem vás poučil. Nebojte 

se posměchu ani pohrdání. Zasévejte na úrodnou půdu, ne na skály ani na tekuté písky, protože tam 

semeno nepřinese úrodu. Viděli byste, jak klíčí a roste, ale nepřináší žádné ovoce. Pokud ji zasejete mezi 

trnité ploty a plevel, také nepřinese ovoce. Proto se musíte modlit, abyste obdrželi mou inspiraci, a pak 

pochopíte, jak si vybrat připravenou zemi. Já, majitel země, vám dám velkou moc. 

Uveďte oblasti, které je třeba kultivovat. Buďte naplněni velkou vůlí k práci. Zasejte a sklidíte. Přijde den, 

kdy si z pšenice své úrody připravíte chléb k obživě. Pamatujte, že k vám mluvím obrazně a že nevíte, zda 

tuto úrodu nebudete sklízet na onom světě. 

41 Dnes vám totiž říkám: Velký je úspěch, který musíte dosáhnout prostřednictvím těla, které jsem 

vám svěřil. Je to vaše podpora a vy ji musíte moudře vést. 

42 Svět je postižen pohromami a neštěstími, které jsem mu oznámil. Pomalu se začíná bát, snaží se 

povstat a hledá záchrannou ruku, slovo povzbuzení, a vy jste tou záchranou. 

43 Budete muset překonat moře a zdolat hory, abyste se dostali do jiných zemí nebo k národům a šli 

za tím, kdo trpí. Nebojte se cesty, jděte v obyčejném oblečení, aniž byste táhli druhé kalhoty. 

44 Když jsem ti ukázal tvůj úkol, řekl jsem ti: "Vezmi svůj kříž a následuj mě." Proč se bojíte, že 

přijdete o pozemské pohodlí? ─ Říkáš mi, že miluješ svět a že nemůžeš podstoupit oběť a fyzické odříkání, 

které toto poslání vyžaduje. Já však před vás předstupuji a říkám vám: V jakémkoli věku, v jakémkoli 

stavu či situaci Mě můžete milovat a sloužit Mi, aniž byste přestali plnit své povinnosti. 

45 Přetvořte svět svým příkladem, odstraňte zlé předsudky a udělejte z něj ráj, a ne slzavé údolí. 

46 Dávám vám krátký čas na splnění vašeho úkolu na zemi. 

47 Pamatujte, že svým dětem musíte zanechat duchovní dědictví, neboť z jejich potomků vzejdou 

požehnané generace, skrze které se zjevím. Mezi těmito dušemi budou proroci, vykladači Mého Slova, 

lidé s velkou vírou, kteří budou lidstvu ukazovat cestu. 

48 Chcete žít podle Mého Slova? Žehnám vám, protože jste mě vyslyšeli a chcete mě následovat. Tvé 

srdce přetéká milostí. Dejte ji každému, kdo o ni požádá. 



U 190 

92 

49 V této době přicházíte, abyste přijali mé učení ─ někteří jako žáci, jiní jako nováčci a další vedeni 

svou zvědavostí. Vy všichni však usilujete o mír, klid mysli a také o naplnění proroctví, která odpovídají 

této době. 

50 V sektách a církvích jste nenašli plnou jistotu Mého návratu. Právě mimo ně jsem poslal posla, aby 

vám přinesl tuto dobrou zprávu. Přišel jsem soudit každou duši a položit základy nového života, nového 

duchovního řádu pro lidstvo. Připravíte-li se, budete moci ze svého světa spatřit dokonalost "duchovního 

údolí", kde přebývají duše spravedlivých ─ těch, kteří se dokázali povznést díky svým zásluhám a kteří 

dnes ve spojení se Mnou pracují na vaší spáse. 

Vše, co jste dnes nemohli pochopit, poznáte v lůně tohoto prostého lidu, neboť se vylilo mé světlo a 

závoj, který zakrýval vaše oči, se roztrhl. Mluvím o očích duše, které se zavřely před duchovním a 

božským. Získali jste zpět toto světlo a jste Mnou vedeni. Zůstaňte vzhůru. Když ovládneš tělo a duši, plný 

pokory, půjdeš v Mých stopách, to světlo tě zahalí jako sváteční roucho a tvoji bližní poznají, že patříš k 

Mým vyvoleným, a lidé tě budou milovat a respektovat. 

51 Jste vojáci dobra. Dal jsem vám zbraně, abyste mohli bojovat proti hříchu, ale ne proti svým 

bližním. Nechci, aby se člověk narodil, vyrostl a zemřel v hříchu, aniž by poznal požehnaný úkol, který si 

přinesl na zem. Pokud proniknete do mého učení, stanete se silnými a nepřemožitelnými. Nebude žádné 

pokušení, které by vás srazilo dolů, a tak připraveni povstanete a stanete se více než lidmi ─ vtělenými 

anděly pro dobro lidstva. 

52 Mnozí jsou povoláni, ale jen málo jich je vyvoleno a ještě méně je mezi nimi těch privilegovaných. 

Ale běda jim, když se povyšují! Nebudou jako Šalomoun, do něhož jsem vložil moudrost, milost a moc a 

jemuž jsem svěřil lid, aby mu vládl. Ale po období duchovní velikosti, kdy podával důkazy o svém 

vznešeném duchu, přestal bdít, ovládlo ho tělo a veškeré jeho dílo, inspirované láskou a spravedlností, 

bylo zastřeno jeho požitkářským a tělesným jednáním. 

Nepropadejte aroganci, i když vidíte, že skrze vás rozdávám velká dobrodiní. Kdybych si tě vyvolil, 

abys vládl nějakému kraji nebo národu, a ty bys, inspirován Mnou, vydával spravedlivé zákony, nebuď 

domýšlivý, jak se to stává lidem. Pak pozvedneš svou duši a skloníš se přede Mnou. 

53 Mnozí přijdou do této země, kterou jsem vyvolil, a uvidí Mé světlo, které se odráží v jejích 

obyvatelích, a budou se cítit šťastní, až vás poznají a vstoupí na tuto půdu, kde jsem sjednotil Svůj lid, 

abych ho učil ve Třetí éře. Ti, kdo přijdou po roce 1950, budou toužit po Písmu, a až poznají Má zjevení, 

pocítí sílu, která vychází z Mého učení, budou vám žehnat a milovat Mě. Kolik z nich patří k "lidu Izraele", 

ke 144 000 označených, kteří se k vám připojí, aby následovali mé příkazy. 

54 Dnes jsou národy ponořeny do materialismu a dezorientace. Duchovně jsem k nim promluvil a mé 

semeno je zaseto do srdce mých vyvolených, aby se rozptýlilo všude. Udělejte ze svého národa co 

nejvíce, abyste všem pomohli na jejich duchovní cestě. 

55 Malý je počet Mých učedníků, kteří Mě v tuto chvíli obklopují. Mé slovo se však rozšíří až do 

končin země. Je plná lásky a zasáhne srdce všech, kdo volají po lásce. 

56 Nyní je vhodná doba, abyste se dozvěděli o poslání, které musíte splnit vůči lidstvu. Připravil jsem 

vás na to, abyste pochopili, jak plnit své poslání v tomto světě, a abyste věděli, co vás čeká za hmotným 

předělem, kde začíná duchovní život. Pomohl jsem vám duchovně se rozvinout, abyste sami od sebe 

pochopili, proč dochází k událostem, které mysl není schopna pochopit. 

57 Dokud je duše spojena s tělem, neuvědomuje si a ani nemůže vědět, jakých zásluh dosáhla v 

předchozích životech. Nyní však ví, že jeho život je věčnost, nepřetržitý vyšší vývoj ve snaze dosáhnout 

nejvyššího bodu. Dnes však nevíte, jaké výšky jste dosáhli. 

58 Pozoruji tě od chvíle, kdy jsi začal svou životní pouť se zmatenou myslí, s neohrabaným mozkem. 

Viděl jsem, jak se postupně probouzíte a vyvíjíte, až jste získali jasnější představy o realitě. Viděl jsem, jak 

bojujete s protivenstvími, zkouškami a pokušeními. A když jsi konečně objevil hodnotu duchovního 

života, protože ses vyvinul výš, viděl jsem, jak se tvá duše usmívá. Ten úsměv vyjadřoval klid, spokojenost 

a naději. Ale také jsem viděl, jak se propadá, jak se ve světě poskvrňuje. Pak naříkala a musela se očistit, 

aby získala Mou milost. Ale i ve svých pádech našla světlo, světlo zkušenosti. 
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59 Nyní se vám nabízí příležitost, abyste se již neklamali, protože jste strhli pásku, která zahalovala 

jasnost pravdy mým světlem, a spatřili jste široký obzor, abyste mohli postupovat jistým krokem. 

60 Světlo, které osvětluje cestu, je jasné. Nemůžete již sejít z cesty, pokud nechcete povstat proti 

samotné pravdě, svedeni falešným půvabem pozemských rozkoší a majetku. 

61 Nemohu vám také říci, abyste žili v důvěře v sebe sama, ani že jste osvobozeni od všech pokušení. 

Existují totiž síly, které se snaží zbořit to, co s vámi právě buduji ─ síly, které skrývají svou temnou povahu 

a prezentují se jako plné přitažlivosti. Upozorňuji vás na to, abyste se mohli bránit silou své víry. 

62 Údělem člověka, pro kterého jsem stvořil vše, co existuje, je poznat pravdu a vyvíjet se vzhůru. 

Cesta je však široká, takže na ní můžeš rozvinout všechny své schopnosti, abys Mě viděl, cítil a miloval. 

Cesta je trnitá, kamenitá a bude zkouškou síly a víry, s níž jste se na ni vydali. Po jeho absolvování bude 

duše očištěna. 

63 Druhá cesta je cesta odboček a oklik, která však ─ protože přináší potěšení a obsahuje zjevné 

zajímavosti ─ zastavuje vaše kroky, aniž byste si všimli, že se zdržujete, protože si užíváte života. Koho 

však na této cestě překvapí hodina smrti, prožije nekonečné utrpení, když si uvědomí, že pro dobro své 

duše neudělal nic. 

64 Mohl bych vám vyjmenovat jednu cestu za druhou, které se člověku nabízejí. Jelikož jich je 

mnoho, zdá se, že je obtížné vybrat ten nejvhodnější. 

65 Duše, když přišla přebývat na zemi, dostala jako příležitost ke svému rozvoji a zdokonalení hmotu 

neboli lidské tělo, jehož úžasná a dokonalá konstrukce jí umožňuje cítit, myslet a pohybovat se v něm 

dobrovolně, v souladu se schopnostmi duše. 

66 Duše se podílí na uspokojení těla, stejně jako je vystavena zkoušce v utrpení. Lidská bytost je však 

také vnímavá k radostem a utrpení duše. Obě, pokud jsou spojeny, tvoří jedinou bytost. 

67 V lidském stvoření je dokonalost. Proto se Kristus, "Slovo", stal člověkem v lidském těle, jako je to 

vaše. Netrpěl však kvůli svým vlastním nedostatkům, ale kvůli lidem, které pozvedl svou bolestí, obětí a 

slovem, protože klesli velmi nízko. 

68 Když musí duše s vypětím všech sil překonat neústupnost a neústupnost 

Pokud tělo nedokáže překonat svou vzpurnost, milosrdná láska Otce, který stvořil duši i tělo, mu přijde na 

pomoc, aby vás zachránila, jako dobrý pastýř zachraňuje ztracenou ovci. Žádné z mých dětí se neztratí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 191 
1 V chlebu a víně mého stolu je sémě věčného života. Přijďte k němu, jezte a pijte. Neplačte už 

hladem a žízní, nebudu už poslouchat váš nářek a vaše vzlyky. Chci vidět radost a pokoj ve svých dětech. 

Jako Otec jsem samá Láska, jako Mistr zůstávám Láskou, a kdybych se měl projevit jako neúprosný 

Soudce, i v této Spravedlnosti by byla Má Láska. 

2 Důvodem je to, že podstatou mého ducha je láska. V něm máte svůj začátek i konec. Pojďte blíž, 

učedníci, a posaďte se kolem Mistra jako tenkrát, když jsem byl mezi vámi jako člověk. Ať si vaše duše 

vzpomene na láskyplný hlas božského Mistra, kterým byl Ježíš. Ať si vzpomene na chvíle, kdy jste za 

Mnou chodili do údolí, na břehy řek, na poušť a do hor, abyste slyšeli Mé slovo. 

3 Tvá duše se přenesla do nebeského království, když jsi naslouchal slovům toho Mistra, který 

používal postavy a pozemské tvory, aby vytvořil svá podobenství a dal lidem představu o tom, co je 

nebeské království. Ale zatímco někteří věřili, jiní pochybovali. Všechna srdce však zaplavil pokoj a všichni 

nemocní byli uzdraveni. Chci, abyste se se Mnou cítili jako na samotě v údolí. Ať stěny zasedací místnosti 

a symboly zmizí z tvého dohledu, aby žádná překážka nebránila tvé duši vystoupit ke Mně. 

4 Učedníci: Jestliže jsem vás nazval lidem Božím, lidem milovaným a vyvoleným, nemyslete si proto, 

že ostatní společenství na zemi miluji méně. Jakmile Mě všichni poznají, vytvořím z nich duchovní rodinu, 

v níž budou všichni stejně milováni. 

5 Nepovažujte se za duchovně méněcenné než jakýkoli národ nebo rasa. Pokud si myslíte, že jste 

jediní privilegovaní, říkám vám popravdě, že když jsem vám od nejstarších dob dával božská zjevení a 

proroctví, nebylo to proto, že jste nejmilovanější, ale proto, že jste prvorození mezi lidmi v duchovním 

smyslu. Uvědomte si, že místo marnivosti byste měli cítit odpovědnost. 

6 Podívejte se na dějiny Izraele a uvidíte, že nikdy nedovolil ostatním národům podílet se na 

dědictví a milosti, kterou ho Otec vyznamenal. Protože dělala opak toho, co jí předepisoval můj zákon a 

mé učení, izolovala se ve svém sobectví a využívala své dary pro sebe. 

7 Během této doby jsem vaši duši nově připravil, osvítil jsem ji, abych ji znovu vedl po cestě, na níž 

má naplnit svůj osud varovat, žehnat a zachraňovat své bližní. 

8 Brzy už toto slovo neuslyšíte. Nemyslete si však, že jsem se vzdálil, že jsem vás nechal samotné 

jako sirotky a ty, kdo sešli z cesty vývoje. Můj Božský Duch vás nechá připravené a bude nad vámi bdít i 

poté. Jako božský stín budu následovat tvé kroky. Budu vás i nadále inspirovat, mluvit vašimi ústy, 

uzdravovat nemocné vaším prostřednictvím a křísit "mrtvé" vaším hlasem, a až se sjednotíte, zřídím ve 

vás svou pravou svatyni. 

9 V této době jsem shledal srdce člověka pustější než kdy jindy, jako zemi kamenitou, zkamenělou, 

porostlou plevelem, kopřivami a bodláčím. Všude roste plevel a stromy s jedovatými plody. Vody jsou 

znečištěné, prameny vysychají, studny jsou zakalené a řeky už netečou. V zahradách nejsou žádné 

květiny, a pokud se nějaké najdou, jsou uschlé. Na stromech nejsou žádná hnízda ani ptáci. Rány vše 

pohlcují a hlodající červ vše ničí. To je obraz, který se mi v tuto chvíli naskýtá před očima. Přesto jsem 

přišel, abych vám přinesl osivo, vodu a obdělávací nářadí, abyste mohli obdělávat pole, která vám byla 

přidělena. 

10 Neříkejte, že vás opouštím příliš brzy. Pamatujte si, že tentokrát jsem k vám nemluvil jen tři roky, 

jako tomu bylo ve Druhé éře. Tehdy stačily tři roky, aby zpráva o mých zázracích překročila hranice Judska 

a otřásla královstvími a říšemi. Za ty tři roky se z mých žáků stali mistři. Probudil jsem v nich lásku, ukázal 

jsem jim, že lidstvo je nevděčné, ale že navzdory této nevděčnosti má v sobě ušlechtilost, a tato 

ušlechtilost je jiskrou božské lásky, kterou v sobě nosí každý člověk, protože je dítětem mého Božství. 

11 Ježíšovo učení otřáslo nejhlubšími kořeny lidského srdce. Tam jsem postavil chrám, v němž stále 

přebývám. Člověk však ve své chtivosti po moci, bohatství, lidské slávě a rozkoších změnil život, zvyky, 

zákony a zásady, a proto je nutné, aby se Kristus vrátil k lidem na zemi, aby je probudil z hlubokého 

spánku a znovu jim ukázal cestu. Zde jsem, mluvím k vám od roku 1866 až do dnešního dne ústy mnoha 

po sobě jdoucích hlasatelů, stále stejným slovem, stejnou podstatou, stejnými zjeveními a proroctvími. 
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12 Tentokrát jsem nemluvil tři roky. Bylo nutné prodloužit dobu Mého kázání, abych vám vysvětlil 

Své učení mnoha způsoby, abyste mu konečně porozuměli. Jak často se stává, že Moji učedníci poté, co 

vyznali, že Mne milují a věří ve Mne, odejdou a zapřou Mne poté, co se jim dostalo projevů a důkazů Mé 

pravdy. Ale když pak upadne do zkázy, naříká, kaje se a říká mi: "Ty jsi Mistr, pomoz mi." Já, který jsem 

nekonečná láska a trpělivost, ho zvednu, přitáhnu ho k sobě, posadím ho na nejlepší místo u svého stolu 

a řeknu mu, že je "marnotratný syn". Udělám hostinu, on je veselý, a když všichni ─ ne tolik Mistr ─ uvěří, 

že se ten člověk navždy kál, znovu upadne do pokušení. Kolikrát jsem viděl mnohé padnout, povstat a 

vrátit se ke Mně. Proto se doba Mého zjevení vám prodloužila až do roku 1950, abych vás přijal poprvé, 

podruhé a potřetí a zanechal vás konečně silné v životě. 

13 Jaké nové podněty a zážitky vám už svět může nabídnout? Jaká potěšující překvapení pro vás již 

věda připravila nebo jaké nové požitky by vám mělo tělo poskytnout? Co se máš naučit na cestách neřesti 

a hříchu? Toužíte-li po novém uspokojení a toužíte-li po pravých radostech, toužíte-li po poučení a pokoji, 

přijďte na můj statek, choďte po mých cestách, učte se rozsévat mé semeno a najdete víc, než po čem 

můžete toužit. 

14 Kdo neposuzuje toto dílo jako čisté, dokonalé a neomezené, činí tak proto, že nezbystřil svůj zrak, 

aby rozpoznal pravdu, aby se přiblížil k pokladnici pravé moudrosti. Protože je velmi nezralý a nedovolil 

Mi, abych mu stále předkládal před oči to, co mu chci zjevit. 

15 Blíží se poslední tři roky této rallye. Budou představovat ty tři, ve kterých jsem kázal ve druhé éře. 

16 Provedu reformy ─ ne svého zákona, ale vašich bohoslužebných úkonů. Dlouho jsem čekal, až je 

od sebe odvedete, ale vy jste tento krok neudělali. 

Oznámil jsem vám svůj odjezd na rok 1950. Pak bude mozek mých nositelů hlasu a duchovně 

nadaných pro tyto projevy uzavřen. Řekl jsem vám, že pak začne dialog mezi duchy. Co však budou dělat 

ti, kteří se nepřipravují? ─ budou nadále vzývat Můj Božský paprsek, ale ten už nebude sestupovat, a pak 

budou mluvit s dojmem, že se stále projevuji skrze jejich mysl. Jejich věštci budou svědčit, že jsem tam 

přítomen, a léčitelé se budou tetelit blahem a říkat, že k nim promlouvá duchovní svět. Ti se pak budou 

posmívat těm, kdo poslechli Mou vůli. Budou říkat, že jim Otec tuto milost odňal, a nastane velký zmatek. 

17 Uvažujte: Pokud se vydali na cestu jako předchůdci a poslové k národům ─ co jiného byste mohli 

dělat? Našli byste pole posetá omyly a podvody. Stále máte čas přemýšlet a připravit se na dobu, kdy se 

vás svět bude ptát. Nespokojí se totiž s tím, že bude zkoumat mé slovo, neboť je vždy shledá čistým, ale 

bude zkoumat plody, které přineslo mezi tímto lidem. Poté se vaši bližní budou snažit prozkoumat váš 

život, vaše skutky a vaše uctívání, aby našli potvrzení mého učení a mých zjevení. 

Kdybyste se mohli spasit pouze poznáním mého Slova, lidstvo by se od dob Mojžíše spasilo zjevením 

Zákona. Nicméně poté, co se Kristus stal Mistrem, musel přijít. A i dnes přicházím v Duchu, abych k vám 

neúnavně mluvil a dal vám pochopit, že to, co vás zachrání a přenese na Mou pravici, budou vaše skutky 

lásky, pokory a milosrdenství. Nepamatujete se na mé tehdejší apoštoly, kteří se nespokojili se 

svědectvím slovy, ale zpečetili je svými činy, vlastními životy a krví? 

18 Dnes si jen přeji, aby se dveře vašich srdcí otevřely soucitem s bližním, aby lidstvo díky ctnosti 

mých nových učedníků děkovalo Nebi, že toto Dílo není jen další doktrínou nebo novou teorií, že není 

lidskou fantazií ani výplodem zmatené mysli, ale pokračováním cesty, kterou Bůh lidstvu vytyčil od 

počátku věků a na níž se naplňují Ježíšova oznámení a proroctví. Že k vám nyní promlouvá tentýž Kristus, 

který působil ve druhé éře. 

19 Zatímco se svět chystá vyprázdnit pohár utrpení, který nabízí válka, dávám vám med, abyste byli 

jako dobrá chuť na zemi. Jestliže světlo, které svítí v mysli člověka, způsobuje, že koná velké skutky pro 

dobro lidstva, a způsobuje, že se lidský život mění a rozvíjí ─ jak světlo Mé Božské Moudrosti proměňuje 

zvyky lidí, aby je připravilo na duchovní život? 

20 Božské světlo, moudrost, která na vás září z mého Ducha a omezuje se podle vašich schopností, 

vám poskytuje vnitřní osvícení, které rozptyluje veškerou temnotu. Přemýšlejte a uvědomíte si, že než 

jste si uvědomili tuto pravdu, kterou dnes máte, bylo díky času, který jste strávili nasloucháním mému 
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Slovu, vše ve vašem světě života nejisté a nedokázali jste si představit, že se vám dostane osvícení tolika 

tajemství, která váš intelekt nedokázal pochopit. 

21 Dnes tuto temnotu z lidské mysli odstraňuji, vychovávám člověka tak, aby již nemohl pochybovat 

o pravdě, kterou v sobě nosí. 

22 Dokud budou existovat pochybnosti a slabosti, které se vás snaží porazit, nebude mezi vámi pravá 

víra. Víra je cítit, je to impuls, který vás nutí realizovat myšlenku beze strachu z neúspěchu. Je to 

duchovní pohled, který je schopen vidět pravdu, konečný cíl cesty. 

23 Nechte v sobě zakořenit víru, protože ne všichni ji máte. Když se rozhoří, bude bojovat s odporem 

pokušení, které na vás číhá. Abyste mohli odmítnout zlo, musíte si dát pozor, abyste pro něj našli zbraně 

ve smyslu mého Slova. Ale ti, kteří si nejsou jisti Mou přítomností a Mou přímluvou, posuzují to, co vidí a 

slyší, aniž by se jejich duše mohla povznést ke Mně, protože stále potřebují liturgickou nádheru, která 

lichotí smyslům, a myslí si, že tak pocítí to, co nazýváte inspirací nebo povznesením duše. 

24 Učím vás, že již není nutné, aby vaše duše hýbala srdcem prostřednictvím zvuku hudebních not. 

Moji učedníci ve Druhé éře se vnitřně povznesli, dokud nepocítili duchovní mír záhrobí a nad hlavou měli 

jen nebeskou klenbu. Byli povzneseni, protože ve svých srdcích cítili zvučný hlas Mistra. 

25 V této době se Mi zalíbilo dát se vám poznat skrze lidskou schopnost chápání. Jak lépe bys Mi 

mohl porozumět, když ne tímto způsobem, kdy používám tvou vlastní mysl a jazyk? 

26 Díky tomuto učení dosáhnete povznesení, neboť vše je určeno k vývoji. Pochopte, že vše má 

jeden princip: sílu dobra. Rozvíjejte své ctnosti v kruhu života, ve kterém žijete. Máte mé světlo, abyste 

položili základy, na nichž budete budovat svět zítřka. 

27 Máte hmatatelné důkazy o svém duchovním rozvoji. Dnes už nemůžete myslet jako dřív. Jste jiní 

než vaši rodiče a vaše děti budou jiné než vy. Nemůžete se tomu vyhnout, je to vyšší síla, která vás 

pohání. Vpravdě vám říkám, že zlo nezvítězí, bude to ctnost. Neboť kdo praktikuje lásku, nemůže být 

sobec, kdo cítí lásku, nemůže nenávidět, světlo nedovolí tmu. 

28 Chci, abyste bezpečně kráčeli po cestě, kterou vám ukážu, abyste po ní mohli učit kráčet své děti. 

Vaše rada by měla být vždy upřímná, pak se Mé slovo dostane včas k srdci toho, kdo ho potřebuje. 

29 Někteří budou v důsledku své vlastní zkaženosti bojovat sami proti sobě, ale budou potřebovat 

mé světlo, aby poznali své chyby a milovali bližního jako vlastního bratra. 

30 Jdu před vámi, lidé, a odstraňuji každou překážku z vaší cesty, abyste mohli jít vpřed. 

31 Přijďte dnes na hostinu, milovaní lidé, kde se můžete na krátký čas těšit z přítomnosti svého 

Mistra. 

32 Přijď a naplň své srdce Mým pokojem ─ tím pokojem, který je ve Mně a který ti na zemi tolik 

chybí. 

33 Mně stačí, když mě uslyší jen několik lidí, protože zítra ponesou svědectví svým bližním. 

Vím, že kdybych zavolal všem, většina z nich by nepřišla, protože jsou zaneprázdněni záležitostmi 

tohoto světa. Odmítali by Mě a bránili by lidem dobré vůle, aby Mě přišli vyslechnout. 

34 Zde, v ústraní těchto prostých míst, kde se dávám poznat, dávám klíčit svému semeni. 

Shromažďuji prosté mysli do skupin, a když se vzdálí od hluku materialistického života, mluvím k nim o 

lásce, o věčnosti, o duši, o pravých lidských a duchovních hodnotách a vedu je k tomu, aby o životě 

uvažovali duchem, a ne smysly. 

35 Tyto nově příchozí, které nazývám učedníky, a ty, kteří nikdy nic nevlastnili, kterých si jejich bližní 

nikdy nevšimli, naplnilo uspokojení, když viděli, že jsou Mnou povoláni, a povstali k novému životu. 

Odcházeli s přesvědčením a radostí, že mohou být užiteční svým bližním. Pán do nich totiž vložil svá 

zjevení a ukázal jim cestu lásky. 

36 Někteří je odmítají a posmívají se jim, protože se nazývají Ježíšovými učedníky. Vpravdě vám však 

říkám, že i když je jim tato milost odepřena, zůstanou mými učedníky. 

37 Člověk věří, že nebe je tak daleko a vysoko, že je velmi obtížné, když se dávám poznat těmto 

malým dětem, a to proto, že mají jen mlhavou představu o tom, co je "nebe" a co slovo "nebe" znamená. 
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Nevědí, že "nebe" je pro duši stavem dokonalosti, čistoty a světla, kterého musí každá duše dosáhnout, a 

ne konkrétním místem v prostoru. 

38 Jak duše stoupá, stále více rozšiřuje svět nebo domov, ve kterém přebývá. Proto až dosáhne své 

dokonalosti, ovládne nekonečno, bude moci jít všude, vše v ní bude světlo, soulad s Otcem a se vším. To 

bude její nebe, to bude její nebeské království. 

Co může duše vidět víc než věčný mír, moudrost, blaženost milovat a být milován? 

39 Je to asi dva tisíce let, co jsem pobýval mezi lidmi. Dnešním lidem se ta doba zdála tak dlouhá, že 

nyní vidí dějiny Mých činů a vzpomínky na Má slova skrze brýle fantazie, jako by vše, co Mě v té době 

obklopovalo, bylo nadpřirozené. Musí však vědět, že tehdejší země a lidé byli stejně přirození jako ti 

současní. Pokud si myslíte, že pouze ti byli hodni milosti Mé přítomnosti, jste na omylu. Vždy jsem totiž 

přebýval v srdci člověka a čas od času jsem se mu zjevoval, ať už jako člověk, jako v oné druhé éře, nebo v 

duchu, jako dnes. 

40 Je nutné, aby Mě člověk poznal, aby měl jasnou představu o pravdě. Kdo totiž zná pravdu, 

nemůže sejít z cesty zákona, protože pak slyší hlas svého svědomí. 

41 Kdo nezná pravdu, je slepec, který nemůže najít pravou cestu. Je to hluchý člověk, který neslyší 

vnitřní hlas přicházející od Boha. Proto jsem znovu přišel na svět, abych odhalil pravdu, která mu byla 

skryta, a zjevil mu nová světla, která ho pozvednou ze smutné a bídné situace, v níž duchovně žije. 

42 Budu vědět, jak v člověku probudit ušlechtilou touhu povznést se ke Mně na cestě dobra. Zjevím 

mu existenci pravého nebe, nové "zaslíbené země", a dokážu mu, že nejsem vzdálený, protože kdybych 

byl vzdálený lidstvu, člověk by vůbec neexistoval. 

43 Učedníci, uchovejte si ve svých srdcích vzpomínku na tato slova, abyste se ve svých úvahách a 

rozjímáních těšili z mého Zákona. 

44 Pochopte, že jsem zdrojem lásky. Přijďte ke Mně a uspokojíte svou touhu po soucitu a lásce. 

Spatřete světlo Mého Ducha, které osvěcuje každou mysl, a povzneste se k užitečnému a plodnému 

životu. Dříve jsi nebyl schopen řídit ani své vlastní kroky a dnes vedeš zástupy. 

45 Mnozí se vydali směrem k propasti, ale uslyšeli můj hlas a obrátili se zpět a dnes se snaží vylézt na 

horu. Nyní, když jste mými učedníky, říkám vám: Protože jsem s vámi vytvořil společenství, přijmu vás, 

jen když ke Mně přijdete sjednoceni v jedné vůli. 

46 V tomto společenství je mnoho věcí, které nejsou pochopeny, a mnoho chybných výkladů; odtud 

pramení rozdělení a rozdíly. Říkám vám, že je ještě čas studovat Mé učení, abyste napravili tyto omyly a 

vykořenili ze srdcí zástupů věřících vše, co vyklíčilo jako škodlivá rostlina. Největší odpovědnost za to 

nesou ti, kteří dostali příkazy jako první, protože ti Mě slyšeli nejdéle. Těm, kteří přišli první, říkám: 

naplňte svá srdce láskou a v těch, kteří přišli poslední, vidějte své mladší bratry a sestry. Ať tvůj příklad, 

tvůj život a tvá slova ukazují zástupům věřících dokonalost, velikost a dokonalost Mého díla. 

47 Je nutné, aby se církevní představitelé snažili studovat mé učení a přikázání, aby bděli a modlili se 

za své členy církve, aby je lidé slyšeli a poslouchali a aby je lidé považovali za proroky. 

48 Pokaždé, když slyšíš Otce, jak k tobě mluví tónem spravedlnosti, jsi otřesen. Poté vás však vaše 

slabost opět přivede na dno a vy upadnete do "pouštních zkoušek", které slouží k posílení vaší duše. 

49 Kdy se s vámi spojí všichni synové tohoto lidu, kteří jsou dnes rozptýleni v národech? Jsou to 

srdce, která jen čekají na zprávy o zástupech lidí, kteří jsou na cestě do "zaslíbené země" s těžkostmi, aby 

se k nim vydala a připojila. Nebude nutné, aby se sjednotili materiálně, protože cesta je v srdci a 

"zaslíbená země" je v pokoji duše. 

50 Každý na svém místě přijme vnuknutí svého Otce a myšlenky svých bratří a sester, aby se cítil 

potěšen. Můj nový "izraelský lid" se objeví na všech místech země a bude s opravdovou upřímností učit 

učení o spiritualizaci. 

51 Jak si můžete myslet, že když se scházíte na různých místech shromáždění, má to být důvod, 

abyste se od sebe navzájem distancovali. Pouze nevědomost vám brání uvědomit si duchovní pouta, 

která spojují všechny Pánovy děti. 
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52 Ať se projeví dary tvého ducha, aby intuice a zjevení vedly tvé kroky a abys neznesvětil nebo 

neposkvrnil dary, které jsem ti svěřil. 

53 Tento čas přinesl vaší duši božský dar nové příležitosti pozvednout vás k vašemu Otci. 

54 Ten, který přišel jako Mesiáš, který chodil po zemi a svým slovem a svými skutky ukazoval člověku 

cestu ke spáse, je ten, který dnes přichází v Duchu a dává slyšet svůj hlas spravedlnosti skrze svědomí. 

55 Vyzval jsem mnohé, aby se zúčastnili tohoto projevu a vyslechli toto Slovo. Ne všichni povolaní 

však spěchali. 

56 Zástupy, které Mě následují, jsou ti, kteří ve svých duších pocítili touhu přijít a těšit se ze stínu 

mocného stromu a přijmout jako dědictví sémě, které pak ponesou do celého světa. Slyšeli hlas svého 

Pána a chtěli být rozsévači jako on. Postupně se z nich stávají učedníci, kteří vědí, že zítra opustí teplo 

otcovského domova, aby přinesli dar všem, kdo hladoví nebo žízní po lásce, pravdě nebo spravedlnosti. 

57 Mocně jsem oznámil své slovo, aby se tento lid nestal bázlivým vůči učeným. Vpravdě vám 

pravím, že mnozí z jmenovaných učenců sešli z cesty své vlastní učenosti. 

58 Skutky, slova, modlitba - to je poslání, kterým musí tento lid poučit své bližní. Pod ochranným 

pláštěm nejlaskavější Matky musí překonávat vzdálenosti a věřit, že se od něj božská milost neoddělí. 

59 Často budete mluvit o Mariině existenci a lásce a zjistíte, že to srdce nedojímá. V jiných případech 

budete odmítnuti, protože hlásáte její jméno a učíte víře v ni. Ale buďte klidní, vzpomeňte si, že zatímco 

Ježíš umíral na kříži, žena, která byla ponořena do bolesti, cítila, že umírá u paty kříže. Byla to Maria, 

Matka, která cítila veškerou bolest tohoto světa. Všiml si dav diváků přítomnosti té ženy? Ne, lidi. Ale čas 

plynul a ona, o níž se nevědělo ani to, jak se jmenuje, byla vnímána jako Matka Vykupitele v lidském 

smyslu a v duchovním jako Matka lidstva. V srdcích lidí byl postaven oltář nebeské mateřské lásce, která 

se světu zviditelnila skrze Marii. 

60 Podobně jako ten, kdo čerpá vodu ze studny, aby zavlažoval svá pole, přicházejí lidé k projevům 

Mého Slova. Každý má řadu lidí, rodinu nebo společenství, které ho duchovně živí, a ví, že jedině u Mne 

může najít křišťálově čistou vodu, která může dostatečně rozkvést a přinést plody na jeho polích. 

61 Mé srdce jako Mistra s dojetím přijímá vyslance, kteří přicházejí ze vzdálených míst jménem 

skupiny lidí. Jejich prostřednictvím posílám těmto srdcím své poselství míru a své učení moudrosti. 

62 Uděláš dobře, když Mě budeš hledat v lůně těch, kdo Mě nejdéle slyšeli, neboť ti se mnohému 

naučili. Nezapomínejte však, že k tomu, abyste Mě našli, není třeba cestovat na velké vzdálenosti, 

protože Já jsem všude. Jediná vzdálenost, kterou musíte překonat, abyste pocítili Mou přítomnost, je 

vzdálenost mezi vaší materializací a duchovními statky. 

63 Vraťte se v klidu domů, do sousedství nebo do lůna své komunity. Nejprve se však oblékněte do 

horlivosti, spravedlnosti a energie, abyste ty, kdo k vám patří, přivedli na správnou cestu, abyste nikomu 

nedovolili, aby svým jednáním toto učení znehodnotil, abyste ve svých srdcích přinesli hojivý balzám, 

který osuší slzy vašich bližních, kteří den co den klepou na vaše dveře a touží po vašem milosrdenství. 

Dbejte na to, aby se mé učení skrze vaše skutky ukázalo takové, jaké je: jako pravý zdroj lásky, odpuštění 

a spásy. 

64 Zamyslete se nad svou minulostí, zamyslete se nad svou přítomností a dojdete k závěru, že jste 

skutečně byli posláni na tuto zemi, abyste toto poslání naplnili. O této pravdě vás nepřesvědčí lidská 

slova, ale důkazy, které jsem vám poslal na vaší cestě životem. Jste-li přesvědčeni o pravdivosti tohoto 

učení, měli byste se věnovat plnění svého poslání s veškerou horlivostí a láskou, které jste schopni. 

65 Mistr vám říká: Neomezujte tuto práci na obvyklý průběh věcí, ať se vám zdá jakkoli hlučný, a 

neříkejte: "Pane, jak dokonalé je tvé dílo." Neboť za tím, co vidíte, je něco vyššího, čeho zítra dosáhnete. 

Takto budeš věčně přecházet z jedné úrovně na druhou, aniž bys kdy nahlédl hranice mé moudrosti, 

protože ona žádné nemá. 

66 Nezastavujte se, ale ani nechoďte příliš rychle. Změřte své kroky a každý ať si je ověří studiem a 

meditací. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 192 
1 Buďte vítáni v tento památný den, kdy si připomínáte okamžik, kdy lidstvo poprvé uslyšelo Mé 

Slovo prostřednictvím lidského orgánu chápání. Uplynuly roky a vidím, že duchovní schopnosti těch, které 

jsem používal, i těch, kteří Mi naslouchali, se rozvinuly. Už nejsou "dětmi" v duchovním smyslu, ani 

nevědomými tváří v tvář projevům Božství. Díky vnitřnímu povznesení, kterého dosáhli, dosáhli světla 

Mistra, které se projevuje mezi lidmi, aby zdokonalilo váš duchovní život. 

2 Neznalost duchovních pravd, v níž se lidstvo nacházelo, byla odstraněna mým světlem a člověk 

pochopil, že moc Všemohoucího se omezila na akt lásky, aby se prostřednictvím svých dětí nechala slyšet 

a pocítit. 

3 Od té doby nastal nový věk pro lidi, kterým už nic nebrání v tom, aby si potěšili a osvěžili duši 

milostí, kterou toto dílo obsahuje. 

4 Od té doby se všichni moji učedníci zbavili falešné víry ve věčné zatracení, kdy zemřou v hříchu, 

nebo ve věčnou blaženost, kdy je smrt překvapí bez jakékoli poskvrny. Probudili jste se a poznali cestu 

vývoje, kterou duše prochází v reinkarnacích, dokud nedosáhne dokonalosti, aby mohla žít v duchovním 

životě, aniž by musela žít déle na zemi. Pochopili jste důvod nápravy a smysl zkoušek. 

5 Hříšníci, kteří ke mně přišli, pochopili, že věčné zatracení neexistuje, a plni naděje a víry se pustili 

do práce pro dobro duše. 

6 V jejich myslích se vytvořila nová představa o tom, co je duchovní život, a ten, kdo byl vírou 

mrtvý, se pro tento život znovu narodil. Tento zázrak se stal díky mému hlásání prostřednictvím lidského 

intelektu. 

7 Na počátku jsem vám dovolil zachovávat vaše náboženské zvyky a obyčeje, protože vaše duše jimi 

byly prodchnuty a vaše smysly na ně byly zvyklé. Ale v míře, v jaké Mé pokyny vnesly světlo do vašich 

duší, tyto obřady a úkony uctívání postupně zmizely. Povzbuzeni zázraky, kterých jste dosáhli skrze víru, 

jste dosáhli opakování toho, co vám Ježíš řekl ve Druhém věku: víra dělá zázraky. 

8 To, co jsem vám dal v roce 1866, bylo připomenutím Zákona, který vám dal poznat už Mojžíš, a 

Slova Ježíše, "Jednorozeného Syna", který vás učil ve Druhém věku. 

9 Bylo nutné, abyste si v této době připomněli, že Zákon byl vyhlášen již v první éře. 

10 Plnění, které bys měl dát mému zákonu, nemá hranic. Dnes v jedné podobě, zítra v jiné, vždy 

musíte hledat dobro pro své bližní. Můj zákon není přikázání, které se vynucuje silou, je to věčná výzva k 

dobru. Nebudu vám dobrotu vnucovat, ale vštípím vám ji a postarám se, abyste ji pocítili, takže až ji 

pocítíte, budete mít pocit, že jste naplnili Boží zákon. 

11 Ve všech dobách si člověk ve své mysli vytvářel obraz Boha, podle kterého ho hledal a uctíval. 

Protože se však v praxi víry vyskytovaly omyly, vybral Otec posly a vyslance ─ muže osvícené Mým 

Božstvím ─ kteří chybné představy napravili. Mezi nimi jsou moji hlasatelé, které jsem připravil, abyste 

skrze ně slyšeli mé slovo světla. Zatímco někteří naslouchali božským poselstvím se zájmem, jiní, když si 

uvědomili, že jejich pevně zakořeněné zvyky jsou v rozporu, pocítili odpor k výzvě mých poslů. 

12 Všichni poslové Mého Božství museli snášet posměch, všichni zažili krutost a nevděk lidí. V každé 

epoše moji průkopníci hlásali a konali to, co jsem jim svěřil, vždy v souladu s duchovním pokrokem 

lidstva. 

13 Vždy jsem vám zjevoval svou existenci jako Stvořitel vesmíru a od počátku jsem vám dával najevo, 

že základní podmínkou života v míru na tomto světě je láska a milosrdenství. Pak jste zjistili, že ve vaší 

bytosti je něco, co nepatří k tělu. Když se tento záblesk zformoval ve tvém srdci, odhalil ti existenci duše a 

přesvědčení, že po tomto životě je tu pro ni další: věčnost. 

14 Když s vámi Ježíš přebýval jako člověk, seznámil vás se svým stále novým a věčně platným učením, 

které vám ukázalo cestu, po níž musíte jít, abyste ji znovu našli. A potřetí jsi Mě opět slyšel, nyní jako 

Ducha svatého, skrze lidský rozum. 

15 Pokaždé, když jsem k vám přišel, odvrátil jsem vás od uctívání falešných bohů, abych vás přivedl 

na pravou cestu. Božský Duch na vás skutečně sestoupil a ukázal světu, že Jeho Slovo jako semeno lásky 
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je život, který se rodí, roste a zdokonaluje. Když Kristus dokončil své dílo, řekl: "Vše je dokonáno", to 

znamená, že tento úkol skončil. Přesto lidem předem slíbil, že se k nim vrátí, protože pro ně má stále 

připravené nové lekce. 

16 A tady je s vámi Mistr, který vám zjevuje nové. 

učení a pamatujte na zapomenuté, abyste byli vždy přítomni povinnostem své duchovní duše, která má 

být pravým obrazem Stvořitele jak v očích Otce, tak v očích vašich bližních. 

17 Po svém působení jako Ježíš mezi lidmi jsem vždy posílal ty, kteří přišli jako "vojáci" nebo 

apoštolové, aby svým působením potvrdili mé učení a zabránili lidstvu překrucovat mé učení. Mnoho 

"hluchých" a "slepých", kteří si Mé slovo vykládali nedokonale, se však rozdělilo, a tak vznikla různost 

sekt. Jsou-li však lidé duchovně rozděleni, jak by se mohli milovat podle nejvyššího přikázání mého 

Zákona? 

Proto vám říkám, že tato civilizace je jen zdánlivá, protože ji lidé sami ničí. Dokud lidstvo nevybuduje 

svět na základech Mého zákona spravedlnosti a lásky, nebude moci mít klid a světlo ducha, na jehož 

ctnostech by vytvořilo a utvářelo skutečný svět vzestupného vývoje, a to jak v duchovní oblasti, tak ve 

vědě a morálce. 

18 Kdybyste již byli schopni řídit svůj život podle příkazů svého svědomí, nemuselo by se Božství 

hmotně ozývat, aby vám připomínalo vaše povinnosti. Kdybys už pochopil, že krev dokonalého člověka, 

kterým byl Ježíš, byla prolita, aby ti ukázala cestu ke spáse, neustále bys mě na této cestě hledal, ale 

nechápeš to. Já vás však miluji a hledám ty, kteří na Mě zapomněli, abych pro ně obnovil svůj slib a řekl 

jim, že nebeské království na ně stále čeká. Nepřináším vám nové učení ani nový zákon, ale mnoho 

nových zjevení. Ale všechno, čemu vás učím, vás přiměje k tomu, abyste plnili to nejvyšší přikázání, které 

vám říká: "Milujte se navzájem." 

19 Čím déle budeš naslouchat Mému učení a učit se ode Mne, tím více bude tvůj duch osvícen. 

Marně se pak budete snažit oklamat sami sebe, protože On jako Soudce vás bude volat k odpovědnosti. 

Marně se budete snažit ospravedlnit své špatné skutky, protože svědomí vás bude nemilosrdně 

upozorňovat na vaše chyby, dokud je nenapravíte. Vy sami budete svými soudci. Neboť já nevynáším 

rozsudky odsouzení, ani vám neurčuji místo, které zaujmete ve světě ducha po tomto životě. Pouze vám 

nařizuji, abyste si sami zajistili světlo a mír na onom světě. Stejně tak vám ukazuji, že mezi Bohem a 

člověkem existuje důvěrný vztah. Milujte Mě, i když si nedokážete představit, jaký jsem. Nemám žádnou 

podobu, jsem prostě láska, síla, moudrost, vše, co existuje. Pokud však všechny tyto vlastnosti nedokážeš 

pochopit, uvidíš Mě a představíš si Mě skrze Ježíše. A pamatujte, že vám řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce." 

20 Pokud milujete, pokud cítíte nutkání k dobročinnosti, pokud potřebujete odpustit, představte se 

Ježíši. Vnímejte ho, dovolte mu žít ve svém srdci. Pak budete vpravdě "sousedy" svého Otce, a to jak v 

lásce, tak v tom, že duchovně nemáte žádnou podobu, protože jste světlo. 

21 Milovaný lide, vidím vás unavené a vyčerpané břemenem vašich přestupků. Žádáš Mě o hojivý 

balzám, který uzdraví tvou duši i tělo. Já vám však říkám: Začněte bojovat sami se sebou, prozkoumejte 

své nitro a poznejte sami sebe. Posuďte sami sebe ve světle svého svědomí, abyste věděli, proč právě teď 

trpíte. Takto, naplněni pevným předsevzetím poslouchat můj zákon, můžete vykořenit sémě zla a být 

zdraví. Plevel je třeba vytrhnout za kořen a hodit do ohně. Plevelem, který roste na zemi, není člověk, ale 

hřích, nevědomost, která se rozmnožila a proniká do srdcí. Mé Slovo však osvítí lidskou duši, Má vnuknutí 

a zjevení zastaví postup zla a promění srdce člověka v úrodnou půdu a na těchto polích budu rozsévat Své 

semeno, dokud nepřinese hojné plody. 

22 Já jsem lékař, který navštěvuje nemocné. Když jsi unavený z utrpení a nemůžeš najít soucitnou 

ruku, která by tě uzdravila, přijď ke Mně, modli se a spoj se se Mnou a Já ti dám útěchu, kterou 

potřebuješ. Nebudu odsuzovat vaši minulost, povedu vás cestou naplňování zákona a krok za krokem vás 

proměním v lidi dobré vůle. 

23 Slibte si, že se napravíte. Nepřísahejte přede mnou, protože tělo je slabé a může vás bodnout do 

zad. 
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24 Když jsou časy nepříznivé, nezoufejte, nerouhejte se. Odolávejte bouřím, přijímejte zkoušky a 

vaše duše se očistí a dosáhne dokonalosti. 

25 Učiním přítrž lidskému úsilí o moc. Zkáza bude mít své meze a po dni, o němž vám mluvili proroci, 

kdy bude svržena lidská pýcha, dopřeji každému stvoření mír podle jeho zásluh a tomuto světu zazáří 

nový úsvit. Kdo může proniknout do mých vysokých rad? Kdo se odváží zničit to, co jsem v tobě stvořil? 

Duše je nedotknutelná. Pokud zničí tělo, zůstane duše, jejíž podstata je nesmrtelná. A duch bude jako 

zákon řídit jeho kroky, dokud ke Mně nedojde. 

26 Každý, kdo se skloní před božským soudem, najde směr, který vede k dokonalosti. Zaznamenal 

jsem osud každé duše, její počátek i konec je ve Mně. Po celou dobu jeho cesty na něj čekají velké pocty. 

Bude bojovat jednu bitvu za druhou, ale na všech svých cestách Mě najde a Moje láska ji posílí. Otec se 

od dítěte neodloučí, a až se vrátí do Božího lůna, bude v nebi hostina a na tomto světě radost. Pak se 

Mistr a žák budou moci setkat v jednotě. 

27 Vpravdě vám říkám, že nejen na tomto světě jsou učedníci. I na onom světě duše přijímají Mé 

pokyny a slyší stejné slovo jako vy. Dokonce i ti, kteří jsou mistry díky své vznešenosti a vědomostem, 

přistupují, aby slyšeli slovo Božského Mistra. Stejně jako ve vašem světě existují různé fyzické povahy 

podle vyspělosti duše, kterou každý člověk má, tak i v duchovním světě existuje mnoho stupňů na žebříku 

k dokonalosti. 

28 Stejně jako vy přicházíte, abyste Mi naslouchali a naučili se, jak plnit své poslání, i bytosti světla 

jsou připraveny Mi naslouchat, aby mohly stále lépe sloužit svému Otci. Proto jsem vždy obklopen 

zástupy andělů, když k vám mluvím. V tu hodinu se s vámi spojí božskými pouty lásky. 

29 V "Duchovním údolí" se lidé od sebe navzájem nedistancují, nikdo není vyloučen. Mezi všemi 

panuje velká přitažlivost a soucit. To je to, co by mělo spiritualistické společenství v národech, církvích a 

sektách dělat, dokud nedosáhne bratrství mezi lidmi. 

30 Noví učedníci se dočkají naplnění proroctví, která ohlašovala Kristovu vládu ve vesmíru. 

31 Vězte, že ti, kdo přebývají na jiných světech, Mi odtud slouží a přijímají Mé rozkazy. Přijdou k vám 

jako pomocníci a společníci a odhalí vám svou sílu a světlo na vaší cestě. Budou k vám mluvit 

prostřednictvím daru proroctví. Stejně tak budoucí generace, které budou o krok dál než vy, přijmou do 

své mysli světlo velkých duchů. 

32 Díky všemu, co vám zjevuji, si uvědomte, že ne vše, co se ve vašem světě děje, je dílem lidí. 

Pochopte, jaký vliv má duchovní svět na váš život. 

33 Mé učení vám dalo dostatek vědomostí, abyste se zbavili pásky fanatismu a nevědomosti ─ pásky, 

která vám brání vidět pravdu. 

34 Uvolněte svou duši, před kterou se otevírají nekonečné prostory. 

Nenuťte ji, aby věřila pouze v podoby, které si vytvoří vaše představivost. Dovolte jí, aby se nechala 

inspirovat mým učením, aby objevovala a viděla. Tak dosáhne moudrosti. Chceš-li mít velikost duše, 

pomoz jí rozvinout se, nezadržuj ji ve fanatismu. Vše se vyvíjí, vše se mění a zdokonaluje. Pouze můj 

Zákon je neměnný a nehybný, protože vždy byl a je dokonalý. Je to průvodce světem, je to božská rada, 

světlo, které inspiruje dobro. 

35 Zítra budeš mluvit pod mým vedením, a dokud ten čas nenastane, duchovní svět proniká do srdce 

lidstva, aby mu ukázal cestu, která ho dovede do království míru. 

36 Má vůle si vyvolila hříšníky, protože jsem si nepřál spravedlivé, protože ti jsou již spaseni. Nyní si 

tě však Mé milosrdenství vybralo. Ukažte svůj život svým bližním jako zrcadlo, příklad a důkaz obnovy. 

37 Znám boje, které existují ve vaší duši, slabosti vašeho srdce, takže někdy nenalézáte sílu zvítězit 

ve zkouškách. Pak pros Mistra a žádej ho, aby ti přišel na pomoc, pak před ním vyznej, že nejsi hoden 

mých darů a milostí. 

38 Proto jsem se k vám přiblížil a řekl vám: "Pijte z esence mého Slova, neboť to je má vlastní krev, 

která vás očistí a vykoupí. 

39 Duše jsou uchváceny, když Mě slyší, srdce bijí rychleji, když přijímají světlo Mého Slova, rty 

začínají koktat první projevy oduševnění. Jsou to ti z nových učedníků, kteří se narodili pro pravý život. 
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40 Viděl jsem tvou ubohost a chudobu, ale zároveň velkou pokoru a odevzdanost ve tvé duši, a když 

přišla ta správná chvíle, přišel jsem a přinesl ti tvé dědictví. 

41 Když začaly přicházet zástupy na místa, kde se zjevuje Mé Slovo, viděl jsem jen osiřelá srdce. Pak 

jsi uslyšel Mé Slovo, jehož esence jako mocný uzdravující balzám způsobila zázrak a vzkřísila tě k životu. 

42 Pouze mé slovo, pouze toto učení tě může naučit hledat ve své bytosti existenci tvé duše, její 

schopnosti, vlastnosti a úkoly. 

43 Nyní, když začínáte poznávat sami sebe, zakoušíte postupně velkou důvěru v život, skutečnou a 

opravdovou víru ve Mne, mír, jaký jste dosud nepoznali. 

44 Nemyslíte si, že je správné, aby vaše duše věděla, jakou cestou se má vydat? To jsem chtěl, když 

jsem vám dával své pokyny. Pamatujte, že jsem vám v těch dnech řekl: "Já jsem cesta, kdo po ní kráčí, 

nepadne. 

45 Nejen ti, kdo Mě slyší skrze intelekt těchto nositelů hlasu, budou moudří. Ne, připravuji všechno 

tak, aby se Mé Slovo, i když se již nebude ozývat prostřednictvím těchto vysílačů, dostalo na všechna 

místa na zemi. Mé poselství je totiž určeno všem lidem, kteří tvoří lidstvo. 

46 Lidé, kteří jste sem přišli nemocní a uzdravili jste se léčivým balzámem mého Slova: pochopte, že 

jste nepřišli jen proto, abyste se uzdravili z nemoci, která vás trápila. Pochopte, že pravým účelem mého 

volání bylo odhalit vám duchovní poslání, které byste měli plnit vůči svým bližním. 

47 Nebuďte spokojeni s tím, že se radujete, protože jste získali zpět svůj pokoj. Usilujte také o radost, 

kterou vaší duši přinášejí skutky milosrdenství. Vaše svědectví by se nemělo omezovat na to, že řeknete: 

"Mistr mě uzdravil," ale navíc byste měli totéž udělat i pro svého bližního. Pak mi totiž budete skutečně 

prokazovat spravedlnost a jim budete svědčit o lásce svého Otce. 

48 Kdo necítí soucit s potřebnými, kdo necítí ve svém srdci cizí bolest, ten neudělal krok, který je 

třeba udělat na mé cestě, aby se mohl nazývat Kristovým učedníkem. 

49 Zjistil jsem, že jste zatvrzelí, lhostejní a sobečtí vůči druhým, a začal jsem na vás vylévat svá 

dobrodiní, čímž jsem učinil vaše srdce láskyplným a probudil ve vás soucit, abyste se později mohli 

věnovat druhým a zapomenout na sebe. 

50 Dnes svět neví, že shromažďuji lid, jehož hlas bude jednou slyšet všude. Pošlu nové učedníky, aby 

kázali. To se však stane pouze tehdy, až budou připraveni, až budou schopni čelit boji a lidé je nebudou 

moci umlčet, protože jim předtím poskytli úderné důkazy o Mé pravdě. 

51 Lidstvo neví nic o darech, které nyní zjevuji tomuto lidu, což jsou duchovní dary, které má každý 

člověk a každá duše. Až si moji učedníci tyto schopnosti osvojí a připraví se, budou schopni vydávat 

plnohodnotné a pravdivé svědectví svým bližním. 

52 Tento lid musí stále tvrdě bojovat, aby dosáhl svého vybavení a oduševnění. Bude muset projít 

mnoha zkouškami, aby se očistila od skvrn, které na ní stále ulpívají. Ale Mé slovo, které jsem v těchto 

časech vyslovil, se naplní, stejně jako se naplnilo to, co jsem lidstvu zjevil v minulých dobách, a uvidíte, 

jak se duchovní semeno rozšíří po všech cestách země jako nezastavitelný proud křišťálově čisté vody ─ 

očišťující, očišťující, smývající všechno zlo ─ který zúrodňuje pole a přináší život a pravdu do všech zemí. 

53 Co znamená síla lidu ve srovnání s mou mocí? Co zmůže odpor materialistických národů proti 

nekonečné síle spiritualizace? Nic! 

Dovolil jsem člověku dojít až na hranice jeho touhy po moci a na vrchol jeho arogance, aby sám 

objevil, že dar svobodné vůle, kterým ho Otec obdařil, je pravda. Ale až dosáhne hranice, otevře oči 

světlu a lásce a skloní se před Mou Přítomností, přemožený jedinou absolutní mocí a jedinou univerzální 

moudrostí, kterou je váš Bůh. 

54 Bojujte a stůjte pevně, lidé, a vpravdě vám říkám, že vám dám zakusit naplnění Mého Slova. 

55 Pociťte, milovaní učedníci, jak se Božská láska projevuje, když činíte pokání ze svých přestupků. 

Můj Duch pak s radostí přebývá mezi lidmi. 

56 Prostřednictvím lidského intelektu máte. 
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Zažívejte Mě jako chápavého a laskavého Otce, který moudře a s nekonečnou trpělivostí napravuje vaše 

nedokonalosti. 

57 Tentokrát vám zanechám jednoduchá slova, která jsou nejvznešenějším vyjádřením toho, co je 

spiritualizace. Budu vás učit, jak nejpraktičtěji splnit svůj úkol, aby učedník tohoto Díla mohl bez 

klopýtnutí kráčet po cestě, kterou od věčnosti vytyčuje Má Otcovská láska. 

58 Spiritualismus nevytváří nové zákony, pouze vám odhaluje cestu, jak bez zastavení stoupat vzhůru 

a následovat svou cestu podle zákona všech dob. 

59 Duše je původně čistá, ale když se ve světě nakazí nečistotami, musí se nejprve očistit, dokud 

nedosáhne vítězství ve svěřené věci. 

60 Spiritualista by měl ze svého přesvědčení odstranit vše, co považuje za regresi. Mé slovo se totiž 

nemá vnucovat strachem, ale má obracet a přesvědčovat tím, že se jeho pravda a láska stanou 

hmatatelnými, stejně jako se nevnucovalo Kristovo učení ve druhé době. 

61 Dnes vám Kristus, Mistr, říká: Tento zázrak proměny mým slovem se děje vírou. 

62 Kdo v této době pochybuje o Mé přítomnosti? Kdo může omezit možnosti jednání, díky nimž 

mohu dělat všechno? Kdo může zabránit Mistrovi, aby se projevil skrze lidskou bytost, která je Jeho 

mistrovským dílem, stvořeným k obrazu a podobě Ducha? 

63 Použijte význam tohoto prohlášení jako zbraň, abyste tyto projevy zítra vysvětlili nevěřícím. 

64 Ocitnete se v obležení otázek nevědomých a nepřátel této věci. Ale nebojte se, budu s vámi. Ještě 

předtím vás seznámím s cestami, nástrahami a nebezpečími, abyste s vědomím dobra a zla vždy dokázali 

najít správnou cestu, která vás přivede zpět k vašemu původu, do lůna Otce, z něhož jste vyšli. 

65 To, že člověk obývá zemi, je z vůle Otce, skrze něj dýchá a žije. A váš Pán na sebe vzal tuto lidskou 

podobu, aby mohl žít ve světě, aby se k Němu mohlo přiblížit dobro a zlo a aby byl zkoušen ve své 

pokoře. Když jsem se z lásky stal člověkem, abych žil mezi vámi ─ proč bych se tedy nemohl dát poznat 

skrze rozum člověka, kterého tolik miluji a kterému chci pomoci najít spásu? 

66 Každý člověk cítí, že v něm žije jeho vlastní duše, a někdy pociťuje touhu po neviditelné ruce, 

která se k němu natahuje. Když jeho srdce pronikne bolest, obrací svůj pohled k nebi v touze po 

odevzdání a z hloubi srdce volá, aby byl vyslyšen. Jak si může myslet, že jeho hlas dolehne ke Stvořiteli a 

že jeho trpící tvář uvidí? Jak si může myslet, že ho jeho Pán zná? ─ Protože v jeho duši jsou schopnosti, 

které ho činí božským a umožňují mu poznat Otce, aby ho mohl prosit, když na zemi nenajde to, po čem 

touží. Pokud postupně chápete mé učení, proč nevěříte, že se Bůh může dát poznat skrze vlastnosti 

člověka, protože je součástí samotného Boha? 

67 Člověk, ať už je jakkoli materialisticky založený, pocítí sílu, která je nade vším, a tento pocit či 

uvědomění si mé existence ho přesvědčí, že tyto projevy se řídí principem pravdy, spravedlnosti a lásky. 

68 Jistě bylo nutné, aby člověk nadaný pro tuto službu měl dostatečné přesvědčení, aby mohl plnit 

tak delikátní poslání, a pokud nebyl schopen včas odhodit slabosti a sklony k materiálnu, aby mohl 

přijmout můj Božský paprsek, neměl projev vnější lesk, který si posluchači vždy přáli, i když za 

nedokonalostí jazykového vyjádření byla vždy přítomna podstata a pravda Božího Ducha. 

69 Pokud při studiu mého Slova narazíte na nějaké rozdíly ve vyjadřování, nenechte se tím 

rozptylovat, protože to nemá žádný význam. Inspirace se dostává ke všem nositelům hlasu a ti jí dávají 

jazykovou podobu podle toho, jak jsou jazykově dokonalí. 

70 Držte se významu, protože ten byste si měli vzít s sebou. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 193 
1 Tvá duše si přeje přijímat Mé pokyny a Já to vítám. 

2 Učedníci, musíte být bdělí, protože lidé se vydají zkoumat mé dílo, o němž si někteří myslí, že je 

založeno na pozemských vědách. Pak ji zveřejníte jako duchovní učení, které promění svět. 

3 Není to tak, že bych přicházel jako odpůrce vědy, protože věda je poznání, vědění, světlo. Mé 

učení je spíše nad veškerým lidským poznáním. Ve svém díle vám vysvětluji spiritualismus, to znamená 

poznání duchovního, božského, poznání vyššího života, který je nad hmotou. Po pravdě řečeno, žehnám 

vědě, kterou lidé vyvinuli ve prospěch lidstva. 

4 Nyní je čas, kdy se bude hodně mluvit o duši a o vědě. Věda není jen výsadou těch, kdo se na její 

poznání fyzicky připravují, neboť je to světlo, které pochází z ducha, jenž je přijímá od Boha. 

5 Mé božské pokyny jsou vyšší vědou, která vás učí zdokonalovat svou duši. Dal jsem vám také 

mozek a srdce, abyste mohli ovládat své myšlenky a pocity. 

6 Poznání, které vám nyní předávám, nemá žádné hranice, je všeobjímající, je neomezené. Najdete 

v něm pravé poznání duchovního i hmotného života. 

7 Nyní vidím, že jste schopni pochopit mé učení a proniknout do jeho tajemství. Pomocí vědy 

spojené s materiálem poznáte zákony, které řídí celé stvoření, a ty jsou zhuštěny ve vašem vlastním těle. 

A když jste mnoho studovali a poznali zákony, které pro vás byly dříve tajemstvím, ocitnete se před prahy 

záhrobí, kde na vás čeká Otcovo srdce, které s vámi chce v každém okamžiku komunikovat. Co vám může 

být neznámé, když znáte mé učení? 

8 Proto vám říkám, že mé prosté učení vám poskytne vyšší poznání, které zabrání tomu, aby vaše 

srdce v přítomnosti učenců tohoto světa ochablo. 

9 Chcete-li odhalit smysl každé události v přírodě nebo ve svém životě, nemusíte se uchylovat k 

vědeckým knihám a konzultovat je. Stačí, když si vycvičíte vnímání a očistíte své srdce, aby z vašich rtů 

mohla proudit inspirace. 

10 Kdybyste se cítili méněcenní a odmítali pomoc, kterou můžete získat modlitbou, ačkoli jste v mém 

Díle, byli byste nazváni hloupými a nevědomými. 

11 Pochopte, že když jsem vám řekl, že se vám v této době zjevím skrze mysli nevědomých lidí, chtěl 

jsem vám jasně říci, že jsem si ke svému zjevení nevybral ty, které nazýváte učenci nebo filozofy. Nicméně 

mozek, který přenáší Mou inspiraci, odhaluje v duši světlo a světlo je moudrost. 

12 Opět vám říkám: Bojujte, neboť dokud je duše na cestě vývoje, bude vystavena pokušením. Proto 

vás poučuji a dávám vám sílu, abyste přemohli své špatné sklony. Je-li vaše duše silná, dodá sílu mysli a 

pevnou vůli srdci, aby zvítězilo nad žádostmi těla. Pokud člověku chybí světlo, jeho duše se nerozvíjí. 

Tehdy na jeho srdce mocně působí proměny života a on je jako loď, která se převrátí uprostřed bouře. 

13 Když je člověk duchovně připraven, je to, jako by měl na sobě nezničitelnou zbroj proti 

pokušením. 

14 Zjevil jsem vám toto učení, abyste, když na cestě na okamžik klopýtnete nebo upadnete, mohli 

rozpoznat svůj přestupek a hledat cestu k nápravě. 

15 Budete-li se chovat pokorně, vaše duchovní bohatství v životě, který vás čeká, vzroste. Pak budete 

mít klid, který vám poskytne nejkrásnější pocit vaší existence. Ve vaší duši se objeví touha sloužit Otci 

tím, že budete věrným strážcem toho, co stvořil, že budete útěchou pro toho, kdo trpí, a pokojem pro 

toho, kdo nemá klid v duši. 

16 Není to jen mé slovo, které vám v těchto chvílích oznamuje mou přítomnost, je to vaše vlastní 

duše, která mě hluboce cítí. 

17 Vítám vás. Zde je podstata mého 

Slovo, které živí vaše srdce, aby jeho pocity byly v souladu s duší. Aniž byste znali své vědy nebo filozofie, 

dosáhnete moudrosti. Jste věštci a máte dar intuice a věštění, díky němuž přijímáte mou inspiraci. 

18 Než se lidé sjednotí v mém zákoně, přijdou zprávy o válce. Lidstvo bude očištěno a pak přijde 

království Ducha svatého. 
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19 Vaším úkolem je vykládat slovo, které vám dal Mistr skrze lidskou mysl. Nevytvářejte doktríny, 

které by vás oddělovaly od mého božského učení, neboť to je univerzální učení, které vás všechny 

sjednotí. 

20 Pochopte, že jste schopni ohnout nepoddajnost těla a uplatnit mé lekce. 

přinést. Budete konat dobro tím, že budete rozsévat lásku a milosrdenství, a tím dodáte své duši světlo a 

pokrok. 

21 Zanechávám vás jako ty, kdo jsou zodpovědní za toto slovo, které jste slyšeli a které máte 

předávat dál s upřímností, s jakou jste ho přijali. 

22 Můj příchod v této době je novým pozváním na cestu zákona a celý význam tohoto slova je shrnut 

v onom pravidle života, které jsem vás kdysi učil: "Milujte se navzájem." 

23 Souhlas se zkouškami. Uvědomte si, že nejste vyděděnci, ale lidé, kteří tak či onak vždy využívali 

mých výhod. 

24 Maria, milující Matka, vám také dává svou mateřskou lásku skrze lidskou schopnost porozumění a 

naplňuje vás radostnou odvahou, aby vás v životě nepřepadla žádná sklíčenost. 

25 Blahoslavená je duše, když spatří Otcovu tvář. Blahoslavení jste vy, kteří jste dosáhli svobody 

myšlení a odmítli jste kultovní formy a dogmata, abyste Mě hledali. Mé poučení osvítilo tvou schopnost 

poznání a ty nyní víš, že skutky, city a čistota srdce jsou nejlepší cestou k uctívání Otce a naplňování Jeho 

Zákona. Tak člověk dosáhne dokonalého společenství se svým Stvořitelem, duchovního společenství, v 

němž dítě může říci: "Otče, působ ve mně svou vůli," a Otec mu může odpovědět: "Milujte se navzájem, 

jako já miluji vás." Tento hlas zazní v duchu každého, kdo se vnitřně pozvedne. Tento hlas bude formovat 

srdce a duši toho, kdo se ke Mně přiblíží. Toto společenství bude jako balzám pro duši, která se v tomto 

životě očišťuje a čistí skrze hmotu, aby dosáhla moudrosti a poznala svého Stvořitele. 

26 Proto jsem vám řekl, že to, co se naučíte na tomto světě, vám poslouží na cestě, která vede duši k 

věčnému životu. Pokud splníte svůj úkol v tomto životě a využijete jeho lekcí, budete se po odchodu z 

těla podobat vůni, která vyzařuje z květin, neboť vnesete dobro do srdcí. 

27 Vnímejte svého Pána ve své duši a pociťujte nejvyšší rozkoš z přebývání v něm. Vždyť Jehova, 

Stvořitel, je ve všem a tato radost ve vás poroste ve světle skutečnosti, že jsem znovu přišel a projevuji se 

skrze lidskou mysl, abych vám nadále dával svá učení. Spojte svou radost s tou, která přetéká z mého 

duchovního světa. Tyto bytosti vám ve svém poselství sdělují, že jejich svět, ačkoli je nekonečně větší než 

váš, je pouhým atomem světa dokonalosti. 

28 Hodiny, které se Mnou trávíš, nejsou promarněné, jsou světlem pro tvou duši, neboť je osvícena 

moudrostí Mistra. Když se z hloubi tvé bytosti ozve hlas: "Mistře, věřím v tebe, neboť svým slovem dáváš 

našemu duchu nejen moudrost, ale i sílu a naději snášet utrpení tohoto života", vpravdě promluvil tvůj 

duch. 

29 Dnes se učíte mluvit se Mnou a nasytit se duchovním významem Mého učení. 

30 V tomto čase, který je posledním časem milosti, vás vyzývám, abyste poslouchali má přikázání. 

Zanechám vám své dědictví lásky, skrze které se lidé spojí mezi sebou a všichni se spojí s Pánem. 

31 Tvé srdce mi říká: "Mistře, ke komu se tedy přimkneme po roce 1950?" Odpovídám vám: Na Mé 

slovo, které vám zanechám jako závěť a které bude vytištěno. 

32 Ještě krátkou dobu zůstanete na zemi, abyste plnili mé příkazy, a až vám oznámím svůj brzký 

odchod, řeknu vám, jako jsem to tehdy řekl apoštolům: "Kam jdu já, tam teď nemůžete jít. Ale přijde čas, 

kdy půjdeš tam, kam teď jdu já." 

33 Abych vám pomohl vzestupovat, přicházejí k vám má slova útěchy. Každý z nich je paprskem 

světla, který osvěcuje vaši mysl, aby mohla pochopit pocity a myšlenky hodné vašeho Otce i vás 

samotných. 

34 Spiritualistu poznáte podle jeho slov, která jsou prostá a jednoduchá ve svém výrazu, ale hluboká 

ve svém významu. 
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35 Spiritualista nebude hledat své vlastní dobro, ale bude se umět zcela odevzdat druhým. Tento 

učedník zaplní prázdnotu v lidských srdcích. Pomůže svým bližním zdokonalit jejich představu o Bohu. Ve 

skutečnosti je snadné sloužit a žít v harmonii s druhými. 

36 Apoštolové tohoto učení dají světu najevo, že není nutné Mi nabízet místa shromáždění nebo 

kostely plné přepychu, aby Mě usmířili kvůli proviněním, kterých se dopustili vůči Otci nebo svým bližním. 

37 Když člověk pozná, že je více duchem než hmotou, nabídne svému Pánu květy věčné části své 

bytosti: svou duchovní duši. 

38 Protichůdné síly budou bránit rozvoji duchovnosti. Někteří totiž nechtějí, aby padlo to, čemu se 

věřilo a co se praktikovalo a co převládalo po staletí. 

39 Mé božské učení se nikomu nevnucuje a v nikom nevzbuzuje strach. Svou přesvědčivostí, 

pravdivostí a spravedlností jemně pronikne do duší. 

40 Po celém světě lidé hledají příčinu toho, co nazývají jevy a co jsou projevy, které jsou vlastní vývoji 

všeho ve stvoření. 

41 Lidstvo se již mnohému naučilo, velký je rozdíl mezi lidstvem, které obývá Zemi dnes, a lidstvem z 

dob minulých. Také v duchovní oblasti dosáhnete velkého pokroku, který vás ohromí, když ho porovnáte 

s duchovní zaostalostí, v níž žijete dnes. 

42 Buďte připraveni na čas boje. Posilujte svou víru a připravte svou duši, aby mohla čelit těm, kdo s 

vámi budou bojovat. Mé slovo je stále s vámi, aby vám dalo poslední podněty a poslední pokyny. 

43 Chci, abys byl hluboce přesvědčen a vytrvale Mě následoval až do konce. Tvé srdce mi říká: 

"Pochybuješ o nás, Mistře?" Já vám však říkám: Nesliboval jsi mnohokrát, že Mě budeš následovat, a ve 

chvíli zkoušky tě přepadly pochybnosti? 

44 Nekladu vám žádné podmínky ani od vás nežádám žádné oběti. Jen vám dávám na vědomí, že 

dobro, které konáte pro své bližní, je přínosem, který konáte pro sebe. 

45 Předávejte mé učení a konejte všechno možné dobro, aniž byste žádali peníze. Nikoho 

nepodvádějte. Pokud vaše jednání stále není čisté, je čas na změnu. Důvěřujte ve Mne, ve svého Mistra. 

46 Někdy mě prosíte o sílu, abyste mohli sloužit svým bližním s vědomím, že i vy jste ve světě chudí. 

Bída vás děsí a vaše srdce si zoufá. V takových chvílích Mi nedůvěřujete. 

47 Když vás obklopí utrpení, žádáte, aby vás okamžitě opustilo, protože se vám zdá nesnesitelné. 

Důvodem je to, že v tobě není dokonalost, protože tvá duše není rozvinutá. Myslíte si, že si toto očištění 

nezasloužíte, nedocházíte k poznání, že bolest je často jen lekcí, abyste poté mohli lépe pochopit toho, 

kdo trpí. 

48 Využijte plně své existence na zemi, trpte s láskou, povzneseně a trpělivě, abyste se očistili od 

svých skvrn zde. Když bolest pomine a do vašeho srdce se vrátí pokoj, radujte se z něj a držte se ho. I 

svým způsobem utrpení musíš být příkladem a poučením. Nechci, aby byl spiritualista hodnocen jako 

výmluvný ve svých slovech a zavrženíhodný ve svých činech. Svou víru a svá slova byste měli vždy 

potvrzovat chvályhodnými skutky. 

49 Nezapomeňte, že když mě žádáte o pomoc, už jsem vás předešel, abych vám připravil cestu. 

50 Jednejte v souladu se svým svědomím, abyste se v okamžiku soudu mohli zodpovídat za své činy. 

Nemusíte ode Mne očekávat trest, Moje spravedlnost nikdy netrestala. Pak by moje láska neměla žádnou 

moc. Každý je sám sobě soudcem a kolikrát jsem vás musel zachraňovat před vámi samotnými. Vždyť v 

sobě nosíte nepřítele, jímž je zloba, sobectví a marnivost. 

51 Díky tomu všemu pochopíte, že jeden život nestačí k tomu, aby se duše očistila. 

52 Přijde čas, kdy budete moci zaujmout pozici učitele. Pak budu s vámi, abych vám pomohl v 

těžkých chvílích. 

53 Ve svých srdcích mi říkáte: "Otče, buď požehnán, protože jsi k nám přišel, když jsme my nemohli 

přijít k tobě." 

54 Lidská bytost, skrze niž se projevuji, mizí před vašima očima a zůstává pouze Má božská podstata, 

kterou vaše duše vstřebá během krátké doby Mého projevu. 
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55 Dobře víte, že tato lidská těla v sobě nemají nic božského, že jsou pouze nástrojem k předávání 

mého poselství. Proto jsi dobrovolně nechal svou duši uniknout daleko od jakéhokoli fyzického vlivu, aby 

se těšila z mé přítomnosti. 

56 Často k vám mluvím o skutečném poslání, které nositel hlasu vykonává, abyste věděli, do jaké 

míry dává svému slovu dokonalost a jaké jsou hranice jeho schopnosti předávat. Pak můžeš spravedlivě 

posoudit každý Můj projev s plným vědomím toho, co musíš připsat Mně ─ například moudrost a 

duchovní význam ─ a co musíš připsat nositeli hlasu, což je jeho dobrá příprava. Tak se nemůžeš zmýlit, 

když Mi přisuzuješ nedokonalosti těch, skrze něž se projevuji, nebo naopak, když přisuzuješ nositeli hlasu 

moudrost a plnost, kterou s jeho pomocí předává Můj Duch. 

57 Proto k vám budu často mluvit, protože hrozí nebezpečí, že se stanete fanatickými ohledně vnější 

podoby tohoto Slova, za kterou je odpovědný nositel hlasu, neboť je nástrojem Mého projevu. 

58 Pokud na to všechno včas nepomyslíte, váš sklon ke všem vnějším projevům uctívání bude tak 

velký, že se nebudete moci zbavit svého vnějšího postoje, až přijde chvíle zkoušky. Co je to ten okamžik 

zkoušky, o kterém mluvím? Je to den, kdy vám prostřednictvím hlasatele předám své poslední slovo. 

59 Stanovené datum jsem nezatajil, abyste byli na tento den připraveni. 

60 Tento národ je velký a má mnoho odvětví. Nicméně neexistuje kongregace, ve které by nebyla 

vyjádřena má vůle ukončit mé hlásání v roce 1950. 

61 Všichni víte, že tento projev nebude trvat věčně, že jsem dal lidem vědět od prvních dnů svého 

projevu, že se budu lidem v této podobě projevovat jen po určitou dobu. 

62 Další zjevení, které jsem dal ve všech církvích, kde zaznělo Mé Slovo, je to, v němž jsem vám řekl, 

že je vám určeno vstoupit v budoucnu do společenství se Mnou z ducha do ducha, to znamená bez 

zprostředkování lidmi, symboly nebo vnějšími formami uctívání. 

63 Podstata mého díla se zjevuje jak v místnosti, kam se vejdou velké davy, tak na skromném místě, 

kde se sejde jen několik učedníků ─ jak ve velkých městech, tak v provinciích a malých vesnicích. Můžete 

bezpečně učinit krok směrem k oduševnění. Posiloval jsem vás v každém svém učení, abyste, až přijde 

rozhodující hodina, kdy budete muset prokázat svou poslušnost, pokoru a lásku k Mistrovi, věděli, jak Ho 

následovat, obětovat se, když to bude nutné, a zříci se toho, co vás dlouho pobízelo, s plným vědomím, 

že toto zřeknutí se představuje pro celý lid velký krok vpřed na cestě k oduševnění. 

64 Nebudete-li těmto přípravným indiciím naslouchat, dojde k velmi bolestnému probuzení těch, 

kteří jim v současnosti nepřikládají takovou důležitost, jakou mají. To probuzení může nastat v den mého 

odchodu nebo později, ale v obou případech bude bolestné. 

65 Chci vás ušetřit zkoušek, do kterých vás může přivést neposlušnost, špatný výklad nebo 

pošetilost. Jestliže se však někdo po všem, v čem jsem vás poučil a před čím jsem vás varoval, domnívá, 

že je silnější než Já, moudřejší a oprávněnější než Já, když dává rozkazy, a vědomě neuposlechne toho, co 

jsem nařídil, vynese a potvrdí svůj rozsudek, jehož velikost bude odpovídat míře jeho přestupku. 

66 Tam, kde mé slovo nejvíce rozkvetlo, bude i největší odpovědnost. Právě tam totiž moje učení 

zářilo nejjasněji a moje práce se projevila nejlépe. Proto z těchto míst bude muset vyzařovat nejlepší 

příklad pro ostatní, pro ty bezvýznamné, aby všichni mohli plnit Mou vůli. 

67 Někteří přicházejí z dalekých krajů, jiní z blízkých zemí a všichni touží po tomto slově, které naplní 

vaše srdce pokojem. Neptejte se lidstva, zda je pravda, že jsem se v této době dal poznat. Co by vám 

mohli říci ti, kdo neznají Můj příchod a Má nová zjevení? Mé Slovo je na dně vašich srdcí a vy sami v sobě 

najdete jeho smysl. 

68 Povolal jsem tě, vyvolil jsem si tě. Nebyly to příkazy od lidí, byla to Má Vůle, která vás přivedla na 

tato skromná místa, kde slyšíte Mé Slovo. Již dávno jsem vás vyzval, abyste naslouchali Mému učení, 

neboť tento projev brzy skončí. Někteří přišli brzy a dlouho se občerstvovali, jiní přišli pozdě, ale budou 

vědět, jak učení využít. 

69 Na tuto cestu jste se nevydali náhodou. Jste Boží lid dávný, dnešní a věčný, lid, který dostal oděv, 

podle něhož jsem vás mohl poznat. Já, který jsem Otec, jenž střeží dny a noci milovaného dítěte, jsem k 
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vám přišel, abych vás znovu povolal a zjevil vám, že duchovně jste stejní jako ti, kterým byla v minulosti 

ukázána cesta života a pravdy. 

70 Tento život na zemi je další příležitostí, která vám byla dána, abyste ji využili a dodržovali mé 

zákony a přikázání. Časy pominuly, dnes jsem přišel, abych vás vyzval prostřednictvím hlasatelů 

připravených mým Božstvím. 

71 Eliáš se duchovně zjevil prostřednictvím orgánů chápání, které jsem později použil, a 

prostřednictvím těchto vysílačů jste obdrželi výklad minulých zjevení. Skrze intelekt prvních nositelů 

hlasu byli vyškoleni ti, kteří je měli na této cestě následovat, ti, kteří se později rozmnožili a dali zaznít 

mému hlasu v mnoha oblastech. Ty jsem nazval nositeli hlasu. 

72 Dnes, kdy zbývají pouhé tři roky do konce mého Slova, žádám srdce, která přenášejí čistou 

inspiraci Nejvyššího, aby si zpytováním vlastního svědomí uvědomila, že jejich práce i mé Slovo musí v 

tomto posledním krátkém období vyvrcholit. Proto je nutné přinést oběti, aby byli vnímaví a připravení 

jako nikdy předtím. 

73 Budou na ně číhat pokušení, ale nebudou sami, protože po jejich pravici i levici postavím anděly a 

duchy světla, aby střežili jejich kroky. 

74 Až do dnešního dne lidstvo nepochopilo, jak se se Mnou duchovně a přímo spojit. Proto jsem vždy 

posílal bytosti světla, jejichž prostřednictvím jsem promlouval ke světu. Proč se nyní divíte, když jsem k 

lidstvu promluvil ústy Mojžíše a proroků? Mnoho bytostí v záhrobí Mě o to žádá. Posílám je, aby se vtělili 

do světa a přinesli pomoc tomuto hynoucímu lidstvu. Já jsem však lidstvu řekl: Poslové jsou již na zemi, 

Moji vyslanci jsou již určeni a rozptýleni po celém světě. Všichni jsou součástí mého lidu a musí prokázat 

svou odvahu a vznešenost. 

75 Nepřijdeš ke Mně s prázdnýma rukama ani s otupělým zrnem pšenice, protože pak se nebudeš 

cítit hoden na Mě ani pomyslet. 

76 Podívejte se na lidi na různých místech světa a v různých denominacích, jak čekají na paprsek 

mého světla a doufají, že k nim promluví můj hlas. Naslouchej jejich prosbám a úpěnlivým prosbám, slyš, 

jak se dožadují mého příchodu a říkají mi: "Otče, už dlouho na tebe čekáme, a ty ses neukázal. Už jsme 

mnoho vytrpěli, ale Ty, náš Spasitel, jsi nám nepřišel na pomoc." 

77 Probuďte se ze spánku, učedníci, abyste lidstvu umožnili poznat Mé duchovní dílo. Pak řeknu těm, 

kdo Mě milují: "Počkejte ještě chvíli, neboť brzy přijde chvíle, kdy Mě pocítíte blízko svého srdce. 

78 Učedníci, povzbuzujte se Mým Slovem, a když si krátce zoufáte, když jste se dlouho lopotili na 

neúrodných polích, dám vám odpočinout a potom se s velkou odvahou pustíte do života. Buďte radostní 

a žijte bděle. 

79 Postarejte se o to, aby lidstvo uvěřilo v můj příchod skrze vaše vlastní skutky. Zasvěťte svůj domov 

dobrotě, dobročinnosti a lásce, ale nejen těm, kdo v něm bydlí. Otevřete jeho dveře a nechte jimi 

vstoupit potřebné, nemocné a trpící. S milosrdenstvím, s jakým jsem vás přijal na těchto místech setkání, 

přijímejte i vy své bližní ve svých domovech. 

80 Studujte mé slovo, pochopte vše, co jsem vám řekl. Nemusíte hledat v pozemských knihách, 

abyste získali poznání duchovních věcí. Byl jsem vaší knihou a můj duchovní svět jednou z jejích stránek. 

Dodržujte je. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 194 
1 Moje láska je s vámi. Pojďte k tomuto prameni, poutníci života, pojďte a napijte se, bázlivá srdce. 

Ruce, které se ke mně natahují o pomoc, předávají mé dobrodiní. Odpočívejte zde všichni ve stínu stromu 

života. 

2 Ne všichni přicházíte s pláčem. I mezi těmito zástupy jsou zde tací, kteří potěšeni posledními 

přijatými dobrodiními přicházejí a říkají mi v srdci: "Děkuji ti, Otče, tvé milosrdenství k nám je nezměrné." 

3 Je to věčný Duch lásky, který přebývá mezi vámi ─ On, který se stal člověkem v jiném čase, aby 

přebýval s lidmi a zachránil je od neřesti, hříchu a temnoty. 

4 Jsem stejný, čas pro Mne neplyne, podléhá Mé vůli. Proto vám připomínám vaši minulost a 

oznamuji vám, čím budete zítra. 

5 Připomínám vám slova, která jsem vepsal do srdcí lidí ve Druhé éře, a krvavá znamení na Kalvárii, 

jimiž jsem vyznačil své kroky na zemi. 

6 V mém slově je med, který může osladit vaši existenci a navždy zahnat hořkost, která byla po 

celou dobu vaší existence otupující chutí. 

7 Jestliže jste dříve nechápali, za jakým účelem jsem vám svěřil zemi, nyní poznáte svůj osud a svůj 

úkol, takže se již nebudete mýlit. 

8 Překonejte svou stagnaci. Úkolem všech duší je neustále se vyvíjet, proměňovat a obnovovat, 

dokud nedosáhnou dokonalosti. 

9 Ohlásil jsem vám novou éru, novou dobu, v níž se zbavíte své duchovní setrvačnosti a uděláte 

další krok na cestě, která vede na vrchol hory. Není to však jen mé slovo, které ohlašuje novou dobu a 

hovoří k vám o rozvoji a dokonalosti. Také příroda, která vás obklopuje, vám to dává najevo svým 

jazykem, který nechcete slyšet ani mu rozumět. I ona se chystá udělat krok k dokonalosti. Čím více času 

uplyne, tím více bude jeho lůno ukrývat vyspělejší a dokonalejší bytosti. Proto musí být tento domov v 

souladu s těmi, kdo jej budou obývat. 

10 Nevšimli jste si znamení v říši přírody, v ročních obdobích, na obloze, na zemi nebo na moři? Jste 

slepí a nevidíte znamení, o nichž k vám mluvím, nebo hluší, takže neslyšíte jejich volání? Poznejte ji a 

oznamte ji lidstvu, jako to dělali dávní proroci. Vaše planeta se totiž brzy otřese ve všech oblastech. Jako 

strom, který je bičován bouří, se země otřese a na větvích stromu zůstanou jen ty listy, které mají život, 

protože ty uschlé vichřice odhodí a odnese. 

11 Tyto dny se stanou zkouškou pro všechny lidi a jen v modlitbě a dobru naleznou ochranu a pokoj. 

12 Jak krásné by bylo, kdyby na zemi povstal lid, který by byl jako dveře spásy, který by byl jako 

maják v temnotách a pokoj uprostřed zmatku! Nepotěšilo by vás být takovými lidmi? Slovo, které 

přijímáte, obsahuje a učí vás všemu, co potřebujete, abyste byli oporou lidstva ve chvílích zkoušky. 

13 Má přítomnost mezi vámi a projevení mého slova nebyly pouhou náhodou. To vše má svůj smysl, 

a to ten, že jste byli povoláni, abyste slyšeli hlas, který otevírá nový čas, a abyste se plni lásky a víry vydali 

šířit poselství, které jste obdrželi. 

14 Jakmile se toto učení ve vší své upřímnosti a pravdivosti stane ve světě účinným, lidé k němu 

budou směřovat jako žíznivý a unavený poutník pouští k oáze. 

15 Zatím nemůžete říci, že by se tento pokyn již projevil na Zemi, neboť jste se spokojili s přijímáním 

mých božských poselství. 

16 Než se tento lid vydá na cestu a ponese duchovní semeno s veškerým světlem a významem, který 

jsem vám svěřil, projde nejprve mnoha zmatky, dopustí se omylů, rozporů a znesvěcení. 

17 Dobré chování, pravé uctívání a dobré plnění úkolů přijde teprve tehdy, až učedníci třetího věku 

budou správně vykládat má slova a svými skutky dosvědčí mé učení. 

18 Duchovnost mezi tímto lidem dosud nepřevládla, protože se nedokázal osvobodit od starých 

tradic a zvyků, a tím, že k mému duchovnímu učení připojuje své vnější způsoby jednání a kultovní formy, 

brání lidem poznat pravdivost tohoto díla. 
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19 Ve své pokladnici uchovávám připravené velké zázraky a skutky, které vyliji na svět skrze tento lid, 

jakmile budou připraveny. 

20 Čekám na oduševnění těchto zástupů, které jsem učil a inspiroval dostatečně dlouho, aby se 

mohly připravit. Dodnes nevidím ovoce, které jsem očekával. Kde je vaše harmonie a bratrství? Kde je 

poslušnost, pokora a láska bez vlastního zájmu? 

21 Jak daleko je tento lid od toho, aby mohl učit svět duchovnosti, a jak daleko je od toho, aby byl 

svědkem hodným mého Slova! 

22 Řekl jsem vám, že v lidstvu je žízeň a hlad duše, že pouze čisté a jasné učení, jako je toto, může 

zmírnit její soužení a zachránit ji. Pokud však toto Slovo a toto Dílo nejsou představeny v celé své čistotě, 

jaké spásné dílo by mohli vykonat ti, kdo je vyučují? Proto až skončí Mé hlásání, poskytnu tomuto lidu čas 

na rozjímání, modlitbu, duchovní přípravu a rozjímání. Když se tedy vydá na cestu a stane se poslem 

Mého Slova, bude to učedník, který si je vědom úkolu, který má splnit, a jeho svědectví bude pravdivé. 

23 Každé poselství, které tento lid přinese světu, bude obsahovat útěchu. Lidé v něm objeví 

tajemství, které v sobě skrývá každá duše, s bohatstvím dosud neznámých vlastností a schopností. V ní 

lidé naleznou zjevení, které je naučí dialogu ducha s duchem. 

24 Dobří rozsévači spiritismu se nikdy nebudou odlišovat ničím vnějším nebo materiálním. Nebudou 

se nijak vyvyšovat, nebudou mít žádné odznaky, nebudou mluvit zvláštním způsobem. Vše, co se týká 

jejich způsobů jednání, bude prosté a jednoduché. Nicméně pokud se něčím vyznačují, pak je to jejich 

aktivní dobročinnost a oduševnělost. 

25 Praví kazatelé spiritismu se nebudou vyznačovat výmluvností, ale moudrostí a prostotou svých 

slov, ale především pravdivostí svých skutků a spravedlivostí svého života. 

26 Pamatujte, že na zemi jsem nepotřeboval navenek krásný způsob řeči, abych si podmanil srdce 

zástupů, ale že jsem věděl, jak je oslovit láskou, pravdivostí, uzdravující silou a moudrostí. To je příklad, 

který byste si měli vzít k srdci a následovat ho podle Mé vůle. 

27 Nechci ani, abyste svou náboženskou praxi omezovali na hmotná místa uctívání, protože pak 

uvězníte svou duši a nedovolíte jí, aby roztáhla křídla a dobyla věčnost. 

28 Oltář, který vám přenechávám, abyste na něm slavili bohoslužbu, kterou očekávám, je život bez 

jakéhokoli omezení, mimo všechna vyznání, všechny církve a sekty, protože je založen na duchovním, na 

věčném, na božském. 

29 Učedníci: Ačkoli mnozí z vás dosáhli vysokého věku se srdcem plným zkušeností, při naslouchání 

mému slovu v této době a při přijímání mých nových zjevení jste museli přiznat, že jste tváří v tvář mé 

moudrosti jen malými dětmi. 

30 Museli jste být na zemi na začátku Třetí éry a slyšet Mě v této podobě, abyste mohli být věrnými 

svědky Ducha Pravdy, schopnými vysvětlovat světu Mé učení. 

31 Tento čas, který jsem nazval časem duchovního světla, bude na svém počátku poznamenán 

velkým zmatkem. V člověku se objeví velké otázky, hluboké pochybnosti, nejistota a boj duše. To vše 

bude znamením, že se člověk probouzí k duchovnímu životu. 

32 Chci, aby všichni moji učedníci byli bdělí a připravení, protože bude nutné, aby z jejich úst zaznělo 

slovo, které odstraní veškerou nevědomost nebo utišilo bouři. Pak zažijete rychlost, s jakou se šíří učení 

Ducha, neboť bude cítit v každém srdci a utišuje bolest, jako voda utišuje žízeň žíznivého člověka. 

33 Pak se život změní. Vyznání, morálka, vědy, filozofie, všechny ideje projdou velkou proměnou a 

lidé, kteří si konečně uvědomí pravý smysl života, se budou snažit přiblížit naplnění mých zákonů lásky, 

spravedlnosti a milosrdenství. 

34 Člověk nakonec pochopí, že jeho království také není z tohoto světa, že jeho tělo nebo lidská 

schránka je pouze nástrojem, jehož prostřednictvím jeho duše vnímá tento svět zkoušek a nápravy. 

Nakonec zjistí, že tento život je jen velkolepou lekcí, ilustrovanou podivuhodnými postavami a obrazy, 

aby žáci, tedy všichni lidé, lépe pochopili lekce, které jim život dává a díky nimž, pokud je dokáží správně 

vyhodnotit, dosáhnou rozvoje své duše a pochopí smysl boje, který je posiluje ─ bolest, která obrušuje, 

dřina, která zušlechťuje, poznání, které osvěcuje, a láska, která povznáší. 
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35 Kdyby toto bytí bylo jediné, říkám vám, že bych z něj už dávno odstranil bolest, protože by bylo 

nespravedlivé, kdybyste přišli na svět jen proto, abyste vypili pohár utrpení. Ale ti, kdo dnes trpí a pláčou, 

to dělají proto, že si dříve užívali hýření. Tato bolest je však očistí a učiní je hodnými vystoupit a těšit se z 

čistší podoby v domovech Pána. 

36 Tehdy jsem učil lidi, aby se naučili žít ve světě čistě a s láskou. Dnes vás učím, abyste se naučili žít 

v oduševnění, abyste se připravili na zítřejší život v "Duchovním údolí" mezi bytostmi světla. 

37 Lidstvo: Pouze tělo je určeno k rozpadu poté, co splní svůj úkol vůči duši, aby jí sloužilo jako 

nástroj nebo schránka. Ale duše, která byla v té bytosti, světlo její inteligence, rozum, vůle, city, to vše 

nikdy neumírá, nemůže zemřít, protože je to součást nesmrtelné duše, která oživovala život té bytosti na 

zemi. 

38 Milované děti, vy, kteří chcete pro sebe získat duše na cestách různých denominací, říkám vám, že 

musíte lidi učit přemýšlet, že je musíte přimět přemýšlet, že jim musíte pomoci vyvodit správné závěry. 

Obřad, forma, tradice, vnější znaky již nemohou uspokojit duši současného člověka. Je třeba mu dát 

světlo, smysl, pravdu, aby se cítil na své cestě bezpečně, aby si v hodinách zkoušky nemyslel, že je sám. 

39 Vidím nejrůznější lidi, kteří ve Mne sice věří, ale jejich víra je tak slabá a poznání tak zmatené, že 

se v životě podobají lodím, které plují bez kompasu, poutníkům bez hvězdy, která by jim ukazovala směr, 

nebo ovcím bez pastýře. 

40 Předávám vám toto učení prostřednictvím některých vašich bratří a sester, které jsem vybral z 

mnoha lidí, abych využil jejich intelektu a předal vám toto poselství. 

41 Dnes se kolem tohoto slova začíná vytvářet společenství. V zákoutích měst, v ústraní chudoby a v 

tichu prostého života se otevírají brány shromažďovacích místností, kde nechávám zaznít své učení jako 

Otec, Soudce a Mistr. 

42 V budoucnu se lhostejnost, s níž mnozí budou 

poselství, se lhostejnost, s níž mnozí slyšeli zprávu o mé nové přítomnosti mezi lidmi, změní v pravý opak. 

A opovržení ostatních vůči této práci se následně stane předmětem zájmu a přiměje lidi, aby se vydali na 

cestu za svědectvími, záznamy a důkazy, které jim pomohou posílit jejich víru. 

43 Postarám se o to, aby tato srdce v tomto čase našla stopy Mých kroků, a až přede Mnou stanou, 

řeknu jim: Buďte vítáni, milovaný lide, shromážděte se a naslouchejte Mému Slovu. 

44 Láska je to, co jsem vám vždy zjevoval, a dnes, při projevu skrze intelekt Mých vyvolených, jsem 

se nemohl zjevit jinak. 

45 Toto dnešní učení vás přivádí na cestu k pochopení učení, které jsem vám dal skrze Ježíše ve 

Druhé éře, abyste jeho podstatu bděle uchovávali ve svém srdci a vyzařovali ji od Něho, kdykoli to bude 

nutné. 

46 Toto Slovo bude pociťovat celý svět, neboť vše je připraveno pro Můj duchovní rozhovor se všemi 

lidmi, o kterém budou svědčit. 

47 Tvá duše Mě vždy hledala a Já jsem ji nikdy nenechal samotnou. Kamkoli jsi směřoval své kroky, Já 

jsem byl s tebou, Má láska bděla nad tvými kroky. 

48 Ve všech dobách jsem tě navštěvoval a viděl jsem, že mě tvá duše dokázala poznat. Nyní má duše 

za úkol prosadit se tváří v tvář slabostem těla, aby pochopila, jaká je správná cesta a jaký je její úkol v 

tomto čase milosti. 

49 Povolal jsem vás, učil jsem vás a vy budete šiřiteli mého učení, tohoto slova, které už brzy 

neuslyšíte. Blíží se okamžik, kdy Kristus přestane předávat své slovo prostřednictvím lidského mozku. 

Vaše vnímání však bude dostatečně vycvičeno, abyste pochopili mé slovo, a vaše duše, aby přijala mou 

inspiraci. 

50 Mluvím k tvému duchu, k atomu, který se ze Mne zrodil a který, protože ze Mne vyšel, Mi patří. 

Tak jako jsem tehdy řekl: "Mé království není z tohoto světa", tak i já vám říkám: Vaše království také není 

na zemi. Je mimo vše, co umírá, mimo vše, co se mění, a mimo vaše chápání. 
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51 Nyní je čas, aby se každá duše probudila a probudila se k opravdovému životu. Nechci, abyste to 

chápali tak, že byste neměli brát ohled na to, co jsem vám dal na tomto světě. Dokud se jím zabýváte, 

musíte se řídit jeho zákony. Žádám tě jen, abys Mi věnovala krátký denní čas, abys vykonala dobré dílo na 

své sestře, na lidstvu. 

52 Ať je s vámi mé požehnání, neboť ve vás žehnám všem svým dětem. 

53 Ať si tvá duše odpočine v tento den shromáždění všech církví. Jako v onom čase, kdy jsem si 

vyvolil své učedníky, ale kdy jsem také dal své slovo všem, kdo ho chtěli slyšet, tak i v tomto čase si 

vybírám ty, kdo mě mají dnes následovat. Dovolím však, aby Mé Slovo slyšely i velké masy lidí. Cesta je 

určena všem, stejně jako můj chléb. Ne všichni však budou moci přijít ve stejnou dobu. Někteří to udělají 

dříve, jiní později. Nikdy však neotáčejte oči zpět. 

54 Ti, kdo si ve svém srdci vybudovali svatyni, následují svého Mistra krok za krokem. 

55 Semeno, které vám dnes dávám a které vás učím pěstovat, pochází z domu vašeho Otce. V srdcích 

lidí najde vhodnou půdu. Předtím má spravedlnost jako srp odřeže plevel, který pokryl pole, aby mohlo 

vyklíčit semeno. Pole budou opět úrodná, objevíš na nich mé stopy, které nedokázal zahladit ani svět, ani 

lidé, ani hříchy, ani vášně. Mé stopy přečkají věky a zůstanou čerstvé na věčnosti. 

56 Lidé se probudí z hluboké letargie, nahlédnou do svého nitra, objeví své duchovní Já a uslyší hlas 

svého svědomí, objeví Mou božskou stopu, skrze kterou ke Mně spěchají. Budeš muset rozptýlit Mé 

semeno po světě, a pak, až ke Mně přijdeš pro svou odměnu, přijď ke svému Otci, i kdyby to mělo být jen 

s obilným klasem, ale bude v dobrém stavu. I kdybyste nic nepřinesli, přijmu vás, neboť já jsem láska a 

milosrdenství. Nezapomeňte však, že semínko, které jste nechali nedokončené, musíte později vzít do 

ruky, abyste dokončili svou práci. Víte, zda pole opět nezaplevelí plevel a zda je nenapadnou škůdci? 

57 Tímto vám chci říci, že když pocítíte Mé volání, měli byste ho okamžitě následovat, abyste mohli 

využít čas, který jsem vám svěřil pro splnění vašeho úkolu. Zamyslete se nad tím vším a uvědomíte si, že 

jste to vy sami, kdo si může zasloužit odměnu v podobě blahobytu a míru a podepsat se na jejich 

odsouzení jejich právy. 

58 Navzdory pravomoci mého Slova k vám promlouvá milující Otec. Podívejte se, jak se můj plášť 

rozprostírá, aby přikryl všechny, nevšímaje si vašich přestupků. 

59 Studujte mé slovo, je to světlo, které osvěcuje vaši duši, aby slyšela hlas svědomí. Nyní je čas 

milosti, kdy toto světlo proniká ke každému člověku. 

60 Já jsem Kristus, který se k vám obrací v lásce, abyste mi sdělili bolest lidstva. Vy jste totiž ti, kdo v 

tento projev věří. Říkám vám: Budu přebývat ve vašich srdcích. 

61 Kolik lidské krve bylo v této době prolito na zemi! Pohleďte na mé děti v jejich nesmírné bolesti, 

jak mě různými způsoby hledají a vzývají, zatímco jim vnitřní tušení říká, že nastal čas, aby se moji poslové 

obrátili k národům a lidem, aby nastolili mír. 

62 Každé náboženské společenství očekává, že se zázrak mého návratu stane skutečností v lůně jeho 

kultu, v rámci jeho víry nebo v jeho způsobu uctívání. 

63 Vám však říkám, že věříte v můj příchod, že víte, jak se mnou komunikovat, a že jste spaseni. Vy 

jste ti, kdo jsou vhodní k tomu, aby svým bližním přinesli toto poselství lásky. 

64 Hle, lidé nenacházejí řešení svých sporů ani ve svých zákonech, ani ve svých církvích a cítí se 

obklopeni atmosférou temnoty. 

65 Bolest má sama o sobě dost síly, aby je zastavila na jejich cestě a přiměla je pozvednout oči ke 

Mně, aby slyšeli Můj hlas, stejně jako tě zastavila na tvé cestě, abys otevřel oči ducha a znovu Mě spatřil. 

Nyní jste však vy pověřeni, abyste Mé Slovo oznámili všem lidem ─ jak tomu, kdo se povznesl díky svému 

talentu, tak tomu, kdo je málo rozvinutý. 

66 Jen zpočátku bude ten, kdo uslyší tuto dobrou zprávu, udiven, protože potom si vzpomene, že 

ještě před příchodem Mesiáše ve druhé éře byl jeho příchod ohlášen prostřednictvím proroků, stejně 

jako byl v této době ohlášen můj příchod. Sám jsem vám to ústy Ježíše oznámil a sdělil vám znamení, 

která se objeví jako důkaz mého příchodu. 
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67 Protože se vše splnilo, lidé budou přesvědčeni. Zde je světlo Ducha svatého, které vás osvěcovalo 

po všechny časy. Božské světlo totiž bylo, je a vždy bude. 

68 Má pravda bude opět bojovat proti nevědomosti, z níž pramení fanatismus, modlářství a 

náboženské nadšení. Fanatismus je totiž slepý, modlářství materialistické a fanatik pokrytecký. 

69 Osvětlím hlubiny propasti, aby z ní všechny duše mohly vystoupit čisté a osvícené. 

70 Nikdy na věčnosti se vývoj duše nezastaví. Všichni jste totiž podřízeni zákonu dokonalosti. 

71 Pokud duše někdy nepostupuje na své cestě, děje se tak vlivem těla. Ztracený čas pak musí 

dohnat zrychlením svých kroků nebo novým vtělením. Uvědomte si, že když vás soudím, je to z lásky, ale 

nikdy ne za trest. Vždy milujte, a tak vstoupíte do věčného života v pokoji. Až jednou přijde smrt, tvá duše 

se nebude trápit, protože přijde jen k tělu, které se ponoří do mírného lůna hrobu. 

72 Jděte v pokoji do duchovního domova s vědomím, že věk Ducha svatého, Ducha pravdy, je mezi 

lidmi upevněn. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 195 
1 Slyšte mé učení, milovaní učedníci. 

2 Skrze inspiraci hlasatele k vám přichází mé slovo plné učení. Když jste ji slyšeli, uvědomili jste si, 

že je to činná síla, balzám a obnova, a v její podstatě jste nahlédli život duše. 

3 Nemyslete si, že vašemu Mistrovi stačí, když bude obklopen vámi. Je tu ještě něco, co bys měl 

udělat a co by Ho opravdu potěšilo, a to je splatit dluh, který Mu dlužíš a který jsi ještě nezaplatil. Je to 

dluh, který vás tížil po celou dobu, kdy jste žili na zemi. To je důvod, proč cítíte výčitku v pohlazení mého 

Slova. V jeho lásce objevíte přikázání a v jeho podstatě zákon. 

4 Vaše mysl někdy sejde z cesty a brání se této povinnosti odčinění, a to proto, že pouze duše může 

tuto vinu rozpoznat. Pokud se však nechá strhnout pozemským uspokojením, stane se duchovním 

vyvrhelem. 

5 Chci, aby Moji učedníci byli pevní ve své víře a přesvědčení, aby nepatřili k těm, kdo říkají, že věří 

v Mé Slovo, kdo tvrdí, že Mě následují, ale když cítí, že jim pod nohama hoří písek pouště, bojí se 

pokračovat v cestě, protože mají pocit, že opouštějí bohatství tohoto světa. Jsou to jen pokrytci, ještě se 

nestali učedníky. 

6 Nečekejte, že tato cesta bude posetá růžemi, spíše očekávejte, že bude plná trní. Je to stejná 

cesta, po které šel Ježíš, vede na vrchol Kalvárie. 

7 Je to mé slovo, které vám ukazuje správný směr, abyste neklopýtli. 

8 Toto je čas, kdy každá mysl a každá duše přijme mé světlo. Denominace a doktríny dosáhnou plné 

jasnosti a vy budete překvapeni, až uvidíte, jaké kroky směrem k oduševnění dělají vaši bližní, aniž by 

slyšeli toto Slovo. 

9 Modlete se za mír ve světě a uznejte, že vás mé milosrdenství zachránilo před válkou. 

10 Vpravdě vám říkám, že navzdory svému obdivu a lásce k mému slovu jste mu nepřikládali 

hodnotu, kterou má. Ale zítřejší generace přijdou a budou nad tím žasnout a budou ohromeni úctou a 

bázní před knihami, které budou zapsány. 

11 Vy jste ti, které jsem našel spát v lůně různých náboženských společenství, a přestože všechny 

cesty vedou ke stejnému cíli, chtěl jsem vám ještě jednou ukázat tu nejkratší. 

12 Buďte zajedno, milované děti, a žijte v pokoji. 

13 Blíží se okamžik, kdy vám přestanu dávat svá poučení, tuto krásnou lekci, kterou jste tak dlouho 

dostávali prostřednictvím lidské schopnosti intelektu. Mou vůlí bylo, abyste byli připraveni, aby vás nic 

nepřekvapilo, aby nepřátelé mého Díla našli v mých svědcích nepřemožitelnou sílu víry a abyste měli 

naprostou jistotu, že nejste sami, že jsem nablízku všem svým dětem. 

14 Dnes z vaší bytosti proudí síla, která vás vybízí k práci. Je to svědomí, které k vám promlouvá 

zevnitř. 

15 V materiální rovině je to síla zákona, která diktuje vaše chování. 

16 V duchovním světě je to můj zákon všeobjímající lásky, který se projevuje ve vzduchu, který 

dýcháte, ve světech, které vás obklopují, a v celém stvoření. 

17 Vše vibruje v rytmu tohoto zákona. Když se nižší bytosti narodí, vyrostou a vrátí se zpět do lůna 

přírody, stane se tak proto, že žijí v rámci zákona, aniž by o tom věděly. 

18 Proč se však člověk, ač obdařen světlem ducha, svědomím, inteligencí a vůlí, tak často odklání od 

cesty vyznačené Mým zákonem? Důvodem je, že zatímco jedni zapomínají na Otce, druzí si o Mně 

vytvářejí falešnou představu, omezují Mě na postavu, kterou si vymyslel člověk, a zapomínají, že Já jsem 

duchovní podstata a moc a že vše je podřízeno Mé vůli. 

Když se člověk s dobrými úmysly snaží studovat stvoření, v němž se zjevuje Boží moc, pozoruje také 

semeno a noří se do tajemství, které obsahuje. Vidí ji vyrůstat ze země jako rostlinu, zkoumá různé druhy, 

a přestože se jejich vlastnosti liší, všechny se živí stejným lůnem: zemí. 
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19 Semeno je symbolem života, rozmnožování, proměny a vývoje. Jestliže však v takové maličkosti 

můžeš kontemplovat obraz Stvořitele, oč více je tomu tak při kontemplaci člověka, vesmíru nebo při 

studiu duše? 

20 Uvědomte si, že neexistuje žádná konkrétní podoba, v níž byste si mohli představit svého Boha. 

Jsem ve všem, v duchovní a věčné i hmotné přírodě. Já jsem život, prostor a světlo. Já jsem lék na 

všechno zlo, které může člověka potkat. 

21 V duchovním světě je lék na každé zlo, které trápí duši, stejně jako člověk nachází v přírodě 

pomocí vědy lék na své tělesné neduhy. Když se zamyslíte, zjistíte, že v různých sférách se zjevuje 

nekonečná dokonalost Otce. 

Vaše představivost a zvědavost někdy přesahují hranice vašeho světa a zajímá vás, zda na jiných 

světech žijí lidé a zda mají podobný život a vývoj jako vy na Zemi. Studujte a cvičte se v mém učení, a až 

přijde čas, poznáte tajemství života hvězd. Je na člověku, aby tuto oponu svými zásluhami roztrhl. Jeho 

úkolem je pokračovat na cestě vývoje, aby jeho oči konečně mohly spatřit to, co odpovídá Mé Vůli, a aby 

mohl osvítit představy svých bližních. Vpravdě vám říkám, že nebude možné vystoupit, dokud tam bez 

utrpení padne. Je třeba stoupat krok za krokem. Jinak bude lidský mozek bojovat a nebude schopen nic 

pochopit. 

22 Proto jsem dovolil, aby váš vývoj probíhal pomalu v rytmu vašeho vývoje. 

23 Z velkých konfliktů člověk získává světlo a činí nové objevy pro pokrok lidstva. Člověk však 

zapomíná, že veškerý jeho pokrok je zásluhou něčeho mocnějšího, než je on sám, a že ve své mysli 

přijímá světlo Stvořitele, které je moudrostí. Je potěšující vidět, jak rosteš v poznání, ale vpravdě ti říkám: 

Měli byste usilovat spíše o duši než o hmotu. Proto vám nyní dávám zjevení, které ve vás vytváří 

skutečnou představu o stvořeních, duchovních i lidských, a které ve své jednoduchosti obsahuje poznání, 

jež vám otevře cestu k lepšímu životu. 

24 Očima svého pozemského těla tento život neuvidíte. Můžete však toto učení oznámit těm lidem, 

kteří zde zažijí budoucnost. 

25 Nyní vidíte jen války a křičíte, že je to Boží trest, ačkoli jsem vás učil, že Bůh, který je Otec, 

netrestá události proto, že si je způsobili sami. 

26 Co způsobilo řádění přírodních sil? To vše je způsobeno nedostatkem harmonie mezi lidmi a 

přírodou, která je obklopuje. 

27 Lidská bytost by měla konečně poznat vývoj, kterému je vystavena její duše, aby mohla vnímat 

stupeň svého pokroku nebo úpadku a hledat cestu, jak dosáhnout svého skutečného pokroku. Měl by 

pochopit, že se nesmí spokojit s tím, že žije jen sám pro sebe, ani by neměl uvažovat jen o pozemském 

životě. 

28 Pak obrátí svůj pohled v touze k Mému Zákonu, který jsem dal lidstvu od Mojžíše, a takto tázáni 

dojdou lidé k poznání Nauky, kterou jsem vám v této době zjevil, a pochopí, že je všeobjímající. 

29 Děti moje, sjednoťte se. Rozšiřte tyto znalosti, které získáváte, mezi své sousedy. Nescházejte se 

jen v těchto shromažďovacích místnostech, vyjděte ven, na hory, tam se vám dám poznat. 

30 Tento věk nazýváte věkem světla. Já vám však říkám: Nazývejte ji tak nejen kvůli lidským 

objevům, ale také proto, že světlo Ducha svatého se rozlilo po všech orgánech mysli a otevřelo lidstvu 

cestu, která vede k vyššímu životu, k životu duchovnímu. 

31 Mé slovo z této doby bude sloužit k rozvoji duše a intelektu člověka zítřka. Jak velká bude 

schopnost těch, kteří to pochopí a rozpoznají. 

32 Proto přicházím se svým slovem světla, abych připravil budoucí generace a řekl vám, že i vy máte 

připravit cestu. 

33 Studujte toto učení, uvědomte si ho a budete mít pokoj v srdci, výmluvnost na rtech a 

přesvědčivost ve slovech. 

34 Milovaní učedníci Mistra: Pojďte ke mně. 

35 Znovu jsem k vám přišel, odpověděl jsem na vaše volání, protože vidím vaši touhu připravit se. 
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36 Lidstvo si z těchto dnů udělalo tradici, aby si připomnělo ty, kteří již nepatří tomuto světu. Lidská 

představivost se snaží vytvořit si představu o místě, kde se tyto bytosti nacházejí, a o životě, který je 

obklopuje. A touží po tom, aby se těšili věčnému pokoji, a věří, že je vidí po Otcově pravici a těší se jeho 

milosti. Jsou daleko od reality. Nicméně vy, kterým jsem zjevil tolik skutečností tohoto života, i když 

poznáváte, že mezi lidmi existují různé představy o duchovním životě, buďte v duchu se všemi sjednoceni 

a spokojte se s tím, že všichni cítí duchovní vibrace. 

37 Přijde čas, kdy budete moci před svými bližními otevřít tuto knihu, kterou vám nyní svěřuji, abyste 

mohli toto poznání předávat ze srdce do srdce. 

38 Cílem každé duše je po očištění a zdokonalení vstoupit do božství. Proto osvěcuji tvou cestu 

světlem a dávám sílu tvé duši, abys stoupala krok za krokem. Podle toho, na jakém stupni vývoje budete 

při odchodu z této země, bude záležet, jaký duchovní domov budete v záhrobí obývat. Vesmír byl totiž 

stvořen jako žebřík k dokonalosti pro duši. 

39 Až zde dokončíš svůj úkol a nebudeš se muset vrátit, tvá duše se usídlí v jiném světě, odkud bude 

sledovat a pracovat pro mír a pokrok lidstva. 

40 Krok za krokem budete vstupovat do tajné pokladnice, a čím více si bude duše uvědomovat sama 

sebe, tím větší sklon k dobru bude pociťovat, a to ji ještě více přiblíží k božství. 

41 Bytosti, které bloudí vesmírem a snaží se dosáhnout světla vyššího světa, jsou ty, které si uchovaly 

neštěstí a dojmy, jež v nich zanechalo pozemské tělo a pozemský život. Jsou rozpolceni mezi dvěma 

silami, které je přitahují, duchovními a materiálními, protože stále cítí sklon a lásku k uspokojení tohoto 

světa. 

42 Obraťte se k těmto bytostem skrze modlitbu, neboť jejich světlo a síla nestačí k tomu, aby rozbily 

řetězy, které je poutají k tomu, co zanechali. Modlete se za ně. Ti, kdo překonali svět a smrt, si však 

nedělají starosti. Patří do úplně jiných světů a každou zkušenost, kterou na své cestě životem zažili, 

proměňují ve světlo, aby vás odtud inspirovali. Jsou to vaši ochránci, vaši andělé strážní, ti, kteří pracují 

pro dobro všech. Vzpomeňte si na ně a mějte je rádi. 

43 V duchovním světě jsou také obrovské zástupy bytostí, které nevědí, kam jít, co si myslet a co 

dělat. Jsou to ti, kteří teprve nedávno opustili tento svět a ještě nepocítili probuzení svých dřímajících 

schopností a sil. Modlete se za ně, aby váš duchovní hlas zazněl v jejich duších a probudil je, aby mohli 

najít cestu, kterou jim už na zemi vytyčil Ježíš svými slovy a svou krví na kříži. 

44 Zatímco svět je v těchto dnech plný smutku, protože truchlí nad ztrátou svých blízkých, ten, kdo 

zná život duše, nemůže být smutný, ale může mít radost, protože ví, že ti, kdo odešli z tohoto světa, 

dosáhli při odchodu z těla osvobození a udělali další krok k míru, který dává dokonalost. 

45 Říkám vám: Nespěchejte se vstupem do duchovního světa, abyste na této cestě udělali první 

kroky k dokonalosti. O tuto dokonalost musíte usilovat již v těle, z této země. Objevte ve svém tělesném 

životě, v tomto světě a v životě, který vás obklopuje, navzdory všem hořkostem a ranám osudu, 

nekonečné příležitosti k získání zásluh pro pokrok vaší duše. 

46 Pozemské tělo je pouze dočasným oděvem duše, který mění tak často, jak je to nutné pro její 

zkušenosti, rozvoj nebo úkoly odčinění. Kdo ještě nechápe tento zákon Boží spravedlnosti, je stále ještě 

dětským učedníkem. 

47 Nebyli byste spiritisty, kdybyste pochybovali o zákonu reinkarnace, protože to je základní poznání, 

které mnohým nově odhaluji a potvrzuji těm, kteří o něm měli tušení nebo intuici. V tomto zákoně je 

rozum a spravedlnost jasná jako světlo. 

48 Kdo však této nauce věří a chce ji vysvětlit, měl by učit, že tělo je schránkou nebo oděvem duše, 

že toto tělo přispívá k rozvoji duše, protože jí poskytuje nezbytné prostředky k vyjádření a očištění. 

Vnitřní boj duše s tělem, dobra se zlem, dává příležitost k získání zásluh. Tělesné utrpení, nenaplněné 

touhy jsou pro duši očistou, další zkušeností, která je na první pohled hořká, ale později se promění v 

poznání. Nechci vám tvrdit, že k očistě je nutná bolest. Kolik je v mém lůně bytostí, které láska očistila, 

aniž by zakusily bolest! 



U 195 

117 

49 Ale údělem člověka je trpět, stoupat na horu pod tíhou svého kříže, dokud nedosáhne spásy. Tělo, 

skrze které prožíváte tolik utrpení, však nezanedbávejte, spíše ho milujte, protože se v něm také odráží 

Boží moc, i když je to slabý "tvor", za kterého jste však zodpovědní. Chraň ji a veď ji až do dne, kdy se 

rozhodnu požadovat od tebe vyúčtování. 

Když vám říkám: "Milujte své tělo", pochopte, co vám říkám. Nechci ve vás totiž probouzet ješitnost 

nebo sobectví. Milujte však také svou duši, která je ušlechtilou a vznešenou částí vaší bytosti a součástí 

vašeho vlastního Otce. Milujte ji, ať už je jakkoli zkažená. Neboť i když je obklopena temnotou, vždy v 

sobě nese jiskru mého božství, které je Duchem. A navzdory všemu v něm bude vždycky čistota od chvíle, 

kdy přebývám v každém ze svých dětí. Pokud však toto světlo přehlížíme, duše bude ve své nepoddajnosti 

nadále bez pokroku a bude oddalovat svůj příchod do lůna svého Stvořitele. 

50 Ačkoli se zdá, že si má slova a má díla odporují, žádný takový rozpor v nich není. Řekl jsem vám, že 

Bůh je čistota a dokonalost a že vaše duše je podobná božství. Když je však duše padlá, vláčená tělesnými 

sklony, ve stagnaci svého vývoje pochybuje o své podobnosti se Stvořitelem a považuje se za odpudivou 

nebo nečistou, ačkoli se od ní Otcova milost a přítomnost neoddělují. Ty pak již nelze vnímat. 

51 Pracujte pro dobro budoucnosti své duše. Proč se tedy bát smrti? Nic však nenechávejte 

nenapravené, abyste později nemuseli odklízet minulé prohřešky ani platit dluhy. 

52 Nebude dne, abys neudělal dobrý skutek, a tak budeš pracovat pro svou duši. 

53 Nebuďte fatalisty, kteří se utvrzují v názoru, že váš osud je přesně takový, jaký vám Bůh na cestu 

životem postavil, a pokud trpíte, je to proto, že je to tak napsáno, a pokud se ze života těšíte, je to proto, 

že je to tak napsáno. 

Přesvědčil jsem vás, že musíte sklízet to, co jste zaseli. Pozorně však poslouchejte, protože někdy 

sklidíte úrodu okamžitě, jindy vstoupíte do nové pozemské existence, abyste sklidili a zúročili svou setbu. 

Dobře si promyslete, co jsem vám právě řekl, a zbavíte se tak mnoha špatných úsudků o mé spravedlnosti 

a mnoha omylů. 

54 Pochopte Mě a ve vašem srdci nebude pochyb. Uvědomte si, že musím učit lidstvo vaším 

prostřednictvím. Kdybyste se však prohlásili za neschopné vysvětlit lidem tak hluboká tajemství, budu svá 

slova hlásat vašimi ústy. Neboť neohrabanost tvých rtů nesmí zakrýt velikost Mého díla. 

55 Duše, která se naučí chápat cestu, po níž musí jít, se z ní již neodchýlí. Může opustit tento svět a 

vstoupit do jiných světů, ale nikdy nesejde z cesty, kterou mu ukazuje svědomí. Nepřipravená duše se 

setkává s nebezpečími jak v tomto, tak v každém jiném světě. Bude jí chybět poznání, které je světlem, 

nebude schopna vzestupu a její zmatek pak bude mít neblahý vliv i na lidi. Na rozdíl od těch, kteří 

dokázali vystoupat do duchovních výšin a kteří se díky svému povznesení stávají učiteli vesmíru a dávají 

pocítit svůj blahodárný vliv na své bratry a sestry. 

56 Vezměte si je za vzor a usilujte o svět, kde je ideálem dokonalost, abyste milovali a lépe poznali 

Věčného, od něhož jste přišli a kterého nikdy neopustíte. 

57 Má milost vyzařuje do všech duší. Zatímco někteří ji přijímají, jiní ji odmítají. Kdo žízní po lásce, ať 

pije ze Mne, který jsem nevyčerpatelný proud, jenž tuto žízeň uhasí. 

58 Kdo selhal, ať upře svůj zrak na Mne, aby mohl spatřit paprsek Mého světla a nechat se jím vést. 

Kdo se cítí nahý, ať se přikryje pláštěm mého odpuštění a mého milosrdenství. Kdo má pochybnosti, ať 

cvičí svůj rozum, neboť já jsem Moudrost a z ní mu zjevím. Ať se ke Mně přiblíží ten, kdo trpí, kde může 

najít všechno, a až se napije z kalicha této lásky, vzplane v něm víra. 

59 Modlete se za svět těch, kdo trpí, a způsobíte, že se dostane těm, kdo jsou navenek odsouzeni. 

60 Já jsem "Slovo", Já jsem Slovo, naslouchejte Mi. 

61 V hloubi srdce Mi kladete tisíce otázek. Říkáte: "Pane, copak jsme neposlechli tvé příkazy? 

Neprokázali jsme lidstvu dobro? Místo abychom Ti rozuměli, nechybujeme a nezpůsobíme snad, aby 

chybovali i jiní?" 

62 Ne, děti moje, jsem mezi vámi, abych vás napravil a zabránil vám, abyste se mým učením 

dopouštěly chyb. Až budete silní, nebudete už mít pochybnosti. 
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63 Duchovně už nejste malými dětmi, protože to není poprvé ani poprvé, co žijete na Zemi. Světlo 

Šesté pečeti, které vás v tuto chvíli ozařuje, není jediné, které osvítilo vaši existenci. Jste vyvinuté duše, 

které se vyvinuly na dlouhé cestě vývoje k dokonalosti. Proto se nebojte, ale raději se radujte, protože 

Pán je mezi vámi. To je totiž znamení, že mu rozumíte a posloucháte ho. 

64 V první éře byl izraelský lid uvězněn v Egyptě, kde vládlo modlářství a pohanství. Dovolil jsem 

svému lidu žít a rozmnožovat se v lůně těchto pohanů, abych jim dal důkaz o své existenci a moci 

prostřednictvím lidu, který uvěřil v neviditelného Boha Abrahámova, Izákova a Jákobova. 

65 Když utrpení a hořkost otroctví dosáhly vrcholu, způsobil jsem, že z lůna Izraelitů vyšel muž 

pomazaný Mou milostí, v němž zazářilo Mé vnuknutí a jemuž jsem přikázal a promluvil k němu takto: "Jdi 

ke svému lidu a zachraň ho, je utlačován řetězy, ponižováním a strádáním. Vysvoboď je z faraónova jha, 

osvoboď je a veď je pouští, aby si vybrali cestu, která vede do Kanaánu. Chci totiž, aby se tento lid, až 

přijde do země, kterou jsem ti slíbil, věnoval uctívání hodnému mého božství." Tím mužem byl Mojžíš. 

66 Jak Mojžíš zachránil lid ze spárů faraona? Dal svým lidem do rukou zbraně? Ne, jeho zbraní byla 

víra ve všemohoucího Boha. 

67 Když se faraon vzepřel Mojžíšovu přání, které bylo Mým příkazem, dokázal jsem pohanovi, že 

jakkoli velká je jeho vzpurnost a nevíra, Můj soud a moc jsou větší. Desetkrát neuposlechl mého hlasu a 

desetkrát jsem Egypťana zasáhl velkými ranami, které nakonec změkčily šíji a sklonily tvrdé srdce tyrana. 

68 Mojžíš se vydal na cestu, prošel pouští a přivedl svůj lid na úpatí hory Sinaj, kde věděl, že se setká 

se svým Pánem. Zatímco lid čekal na Mojžíšův návrat, ten, povznesen v modlitbě k Nejvyššímu, obdržel 

od Jehovy desky Zákona, které měly určit osud lidstva. Poslušný služebník přijal ve svém duchu toto 

božské zjevení a byl také připraven vydávat zákony pro všechny záležitosti a všechny činy v samotném 

lidském životě. 

Po dlouhém utrpení a boji na poušti dosáhl lid cíle svého osudu: "zaslíbené země". Tam si lidé stavěli 

domy, obdělávali pole a zahrady, zakládali rodiny a uctívali je s čistým srdcem. Z plnění svých povinností 

vůči světu a dodržování zákonů ducha vytvořili jednu bohoslužbu, kterou vzdávali Bohu, jenž jim dal tolik 

důkazů své lásky a milosrdenství. 

Duchovní uctívání však mělo k dokonalosti ještě daleko. Oběti a dary byly hmotné, jejich oběti se 

skládaly z krve nevinných tvorů. Dokonce ani v rámci lidského života nedosáhla velké morálky a 

spravedlnosti. Vládl zákon Talonu, který říkal: "Oko za oko a zub za zub." V případě, že byla žena 

přistižena při cizoložství, existoval zákon, který ji odsuzoval k ukamenování lidmi mimo město. 

69 Proč to všechno Otec tehdy dovolil? Protože v té době lidé dělali první duchovní kroky. 

70 Uplynul čas. Přijal jsem prvotiny vašich polí, prvotiny vaší úrody a krev vašich nevinných obětí, 

které jste mi přinesli na oltář. 

71 Tradice tohoto lidu byla hluboce zakořeněná. Ale kdo by jim řekl, že se to všechno musí změnit, že 

tyto zákony a formy uctívání se musí změnit? Nebyl to Mojžíš ani proroci, kdo nechal tyto formy a zvyky 

změnit. Mojžíš cestu pouze zahájil, proroci pouze kázali. Byl to zaslíbený Mesiáš, božský Mistr, který vás 

probudil ze spánku, který, aniž by porušil jediné z přikázání Zákona, jež přijal Mojžíš, zrušil tradice a formy 

uctívání, jež už nebyly vhodné pro tehdejší dobu, a zahájil nový věk světla a moudrosti, který promění 

život lidstva. 

72 Nereformoval jsem zákon, ale pouze praxi, která z něj vycházela. 

73 Dětství tohoto duchovního lidu pominulo a oni vstoupili do dospělosti. Pak jsem vám dal jíst 

neznámé jídlo a roztrhl jsem závoj vaší nevědomosti. Celé mé slovo bylo zákonem shrnutým do jedné 

věty: 

"Milujte se navzájem." 

74 Já jsem vám však oznámil a slíbil svůj návrat jako Duch svatý. Tehdy jsem vám totiž neřekl 

všechno a z toho, co jsem vám zjevil, jste nemohli všechno pochopit a vyložit, a proto bylo nutné, aby k 

vám přišel Duch pravdy a všechno vám zjevil. 

75 V roce 1866 poprvé zazněl můj hlas skrze lidskou mysl a pro lidstvo nastala nová doba: třetí věk. 
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76 Z duchovního dětství vstupuje lidská duše do svého mládí. Než dosáhne plné zralosti a jeho plody 

budou dokonalé, uplyne nějaký čas. 

77 Kristovo učení bylo duchovní, ale člověk ho obklopil obřady a formami, aby ho přiblížil duším s 

malým vznešeným duchem. 

78 Vstoupili jste do doby ducha, do doby velkých zjevení, v níž z každého kultu zmizí materializace, 

klam a nedokonalost a v níž každý člověk prostřednictvím svého ducha pozná svého Boha, který je celý 

duch. Tímto způsobem objeví podobu dokonalého společenství. 

79 Ode dne, kdy jsem se poprvé projevil v této podobě, se snažíte pochopit velikost tohoto díla, ale 

stále nepoznáváte jeho hloubku ani jeho účel. 

80 Kdo by mohl tvrdit, že ji pochopil nebo si ji plně uvědomil? Nikdo! K dokonalosti máte ještě 

daleko. 

81 Můj zákon, mé dílo je Jákobův žebřík, po kterém budete stoupat krok za krokem, krok za krokem. 

Čím výš půjdeš, tím blíž uvidíš svého Otce. 

82 Až začne rok 1948, první z posledních tří let, kdy budu mezi vámi prostřednictvím svého Slova, je 

mou vůlí, abyste se odvážně vydali na cestu a jednali tak, jak vás to Mistr naučil, aby na konci, v den 

mého odchodu, kdy budete chtít vzdát povznášející a láskyplnou poctu Mistrovi, který vás tak dlouho učil, 

byla tato pocta hodna vašeho Pána. 

83 Vzhledem k této přípravě vyšlu do světa výzvu, protože vím, že pak budete moci slovy a skutky 

dosvědčit, že jsem byl s vámi a dal jsem se vám poznat a promluvil jsem k vám. 

84 Nejste si vědomi úskalí? Nevidíte ve svém okolí temné pláště, které vám na okamžik brání vidět 

světlo lampy, jež vás osvětluje, tedy světlo šesté pečeti? 

85 Neporušujte lidské zákony. Uzdravujte nemocné skrze Slovo, modlitbu a tekutinu. Ať vám svitne 

nová etapa dobrých skutků a oduševnění. Vědci si z vás nebudou moci dělat legraci, lidská spravedlnost 

vás neodsoudí a církve budou muset uznat, že máte duchovní autoritu. 

86 Do svých bohoslužebných úkonů jste zavedli symboly. Od nich se však oddělte, neboť tento 

způsob uctívání patří minulosti a uctívání přítomnosti a budoucnosti je dialog ducha s duchem. 

87 Blíží se čas mého odchodu z mého návratu mezi lidi. Ačkoli se odehrávalo v tichosti, později se 

ozvěna dostane až na hranice země, a až bude svět zvědavý, bude pátrat po místech, kde božské slovo 

zaznělo, po "poslech", kteří je předávali, a po dochovaných spisech. 

Ale až lidé přijdou, jak je přijmeš? Neprezentujte se jako rozdělení a neukazujte, že mezi vámi panuje 

nesoulad. Nepředkládejte pohled na rozhádanou rodinu, na manželství bez lásky nebo na některé 

neuctivé a neposlušné děti. Nedávejte příčinu ke zklamání kvůli nedostatečnému plnění duchovních a 

hmotných povinností. Co by se jim honilo hlavou, kdyby vás našli bez duchovního povznesení, ačkoli si 

říkáte spiritualisté? Co by si pomysleli, kdyby zjistili, že jste propadli fanatismu nebo modlářství? 

88 Vězte, lidé, že se blíží čas, kdy povstanou falešní proroci, falešní kristové, nové církve a noví věřící. 

Proto bděte a modlete se. 

89 Poslouchejte všechny Otcovy příkazy a uvědomte si, že Jeho soud je vám velmi blízko. To není 

výhrůžka ani odsouzení, je to jen náznak. Pamatujte, že můj soud je dokonalý a láskyplný. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 196 
1 Zde je Otec, který se přichází zjevit lidem, kteří po všechny časy vzývali jméno svého Boha a říkali, 

že ho milují. Vidím, že pláčeš. Po tvářích ti stéká mnoho slz, ale ne z lásky k mému božství, nýbrž z bolesti, 

protože tvůj život je plný hořkosti. Není to kříž, který nesete, je to těžké břemeno, které už nemůžete 

nést. Důvodem je, že jste zapomněli na učení, zavřeli jste knihu a vzdálili se od přikázání, která obsahuje. 

2 Ó lidé, kteří slyšíte toto slovo! Nejenže se rozdělily národy, ale rozdělení je i mezi vámi. Zapomněli 

jste, že jste se v roce 1931 před archou nové smlouvy zavázali ke spojení a poslušnosti? Své nařízení a 

svou vůli stavíš nad mou. Já však zničím vaše tradice a nedokonalé zákony, aby bylo uznáno mé dílo a 

naplněn můj zákon. Svým soudem postihnu sobectví, aroganci a každé špatné semeno. "Páni" z tohoto 

lidu zmizí a zůstanou jen učedníci, služebníci. Pro toho, kdo se chce povznést nad svůj lid a utlačovat ho, 

by bylo lepší, kdyby byl vzat ze země. 

3 Rok 1947 se nyní chýlí ke konci a v jeho poslední den je třeba, abyste učinili pevné předsevzetí 

splnit svůj úkol, aby to nebyl můj úsudek, který vás přiměje vidět cestu. 

4 Nechcete, aby toto učení vyšlo na světlo a aby se o něm lidstvo dozvědělo? Vpravdě vám říkám, 

že jsou tací, kteří místo aby napomáhali poznávání Mého učení, zabývají se tím, aby zastavovali Mé kroky 

na cestě. Dotýkám se srdce lidí, aby poznali toto zjevení, aby přijali totéž čistě, jak jsem vám to dal a 

svěřil. 

5 Kdyby někdo nesouhlasil s tím, že chce vlastnit větev stromu, vraťte mi ji. Je lepší, když ji dostanu 

zpátky, než když ji necháš růst nakřivo. Otec vám to říká, protože vidím společenství, která zavřela dveře 

charity, a potřební tam vzlykají, a vidím mrtvé. 

6 Služebníci Mého díla, poslouchejte Má přikázání a dodržujte je, neboť lidé nezastaví vaše kroky. 

Nikdo nemůže zabránit uskutečnění tohoto božského plánu, jehož část jsem vám svěřil, pokud budete 

toto Dílo prezentovat bez jakéhokoli utajení, čehož můžete dosáhnout v těchto posledních třech letech 

mého projevu. V roce 1950 přijdou lidé s "neohnutými" šíjemi, kteří přemoženi velikostí Mého projevu a 

čistotou vašich uctívání padnou před svým Pánem. 

Doba je krátká, ale stačí k tomu, abyste odstranili materializaci, fanatismus a všechny vady, které 

postihují vaše uctívání Boha. Moje učení je duchovní, proto se nazýváte spiritualisty. Ale přemýšleli jste a 

studovali, co to znamená? Zdá se vám správné hlásat spiritualismus slovy, ale hlásat opak ve svých 

skutcích? 

7 Jak velké a čisté budeš vidět Mé dílo, když budeš používat toto světlo, které ti posílám! 

8 Záleží na těch, kdo předsedají jednotlivým společenstvím, zda se lidé duchovně pozvednou a 

budou poslouchat má nařízení. I kdyby má zlatá pera nebrala na vědomí, zanechávám svá slova 

nesmazatelným písmem v duchu tohoto lidu. Jakmile se však dostanete na vyšší úroveň oduševnění, vaše 

oči budou žasnout, až uvidí zázraky, které mezi vámi učiním. Pak nebudete trpět kvůli rozchodu s Mým 

Slovem, protože budete cítit Mou blízkost. Kvůli absenci hlasu, který by Mě slyšel, se budou více rozvíjet 

vaše duchovní dary, což vám přinese velkou radost a víru, protože budete mít Mě jako svého pomocníka 

v inspiraci, duchovním vidění, prorockých snech a intuici. Osvěží vás, když uslyšíte své vlastní slovo a 

uvidíte, jak se vaši nemocní uzdravují. 

9 Duchovní svět, který má stále více světla a stále větší moc, bude dobrým ochráncem a věrným 

strážcem lidí, aby všichni na mých polích mohli plnit své úkoly a práci. Vidím pouze duše, aniž bych 

rozlišoval mezi těmi, kdo jsou v těle, a těmi, kdo jsou od něj osvobozeni. 

10 To je světlo šesté pečeti, které bylo v této době uvolněno z mé milosti. Již tehdy jsem ti poslal 

Ježíše, svého božského Syna, jediného, který na zemi poslouchal má přikázání a plnil vůli svého Otce. Já 

jsem ho však poslal, aby učinil lidi svými učedníky a oni, následujíce Mistra, oslavovali Otce. Já jsem ho 

poslal a On ti dal život. Ale jak jsi mi ho vrátil? Dnes k vám přicházím znovu, ne jako člověk, ale jako Duch 

útěchy. 

11 Využijte mé láskyplné pomoci a plně se probuďte do světla, aby se vaše srdce stalo citlivým. 

Nechť vaše duše vede život v odevzdanosti a poslušnosti a stane se mým učedníkem. Věřte v toto Slovo, 
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které vám nyní dávám prostřednictvím hlasatelů, a pracujte na sobě, abyste pocítili jeho podstatu a 

zvnitřnili jeho pravdu. 

12 Mluvčí, které jsem použil, aby vám přinesli Mé Slovo, opravdu nejsou dokonalí. Byli však Mnou 

vybráni, aby plnili Mé rady a naplnili tak Můj slib, že se k vám vrátím. Projevy, jichž jste dnes svědky, však 

v roce 1950 ustanou a ustoupí vyššímu, čistšímu a duchovnějšímu zjevení, které bude dialogem ducha s 

duchem, kdy dítě bude moci hovořit se svým nebeským Otcem bez prostřednictví lidí nebo duchů a 

přijímat Jeho inspiraci bez jakéhokoli omezení. 

13 Prozatím se spokojte s tím, že Mě budete poslouchat v této podobě, dokud se připravíte na vstup 

do nového času. Vnímejte Mé Slovo a nasajte jeho význam. Ať se duše pozvedne, aby ke Mně mohla dojít 

a pít z pramene, dokud neuhasí svou žízeň. 

14 Nepřestávejte soudit nositele hlasu, kterého používám, ani se nesnažte pochopit, proč byl vybrán. 

Jen já znám jeho původ a jeho osud v tomto nelehkém poslání, které je pro některé uskutečněním 

vysokého ideálu a pro jiné aktem pokání a velmi těžkou zkouškou. 

15 Všichni mi můžete přijít sloužit a co nejlépe využít čas, který jsem vám poskytl. Tvým úkolem je 

odvrátit zlo, připravit cestu těm, kteří přijdou po tobě, a položit základy lidstva, které Mě bude umět 

milovat a splynout se Mnou. 

16 Vždy jsem vám dával příležitosti k práci, abyste mohli udělat další krok na své cestě vývoje. Dal 

jsem vám návod a prostředky k vzestupu, abyste se Mi mohli přiblížit. Ale kolik lidí, kteří došli na konec 

životní cesty a vrátili se do "duchovního údolí", zhodnotilo svůj život a zjistilo, že je prázdný, bez zásluh. 

Pak Mě požádali o další příležitost, abych jejich duši vrátil důstojnost a milost, o kterou ji připravili, a 

nabídl jim tak lepší naplnění poslání. Udělil jsem jim požadovaný dar a oni se vrátili na zem. 

17 Obdařil jsem duši inteligencí a vůlí, aby si mohla zvolit správnou cestu a věděla, jak se vyhnout 

nástrahám a nebezpečím, která na ni v každém okamžiku číhají. Dopustil jsem, aby existovalo dobro a zlo, 

aby člověk z lásky ke Mně a z úcty k sobě samému přemohl zlo a držel se od něj dál. Kdyby existovala jen 

jedna cesta a vy byste plnili své poslání nevědomě, podporováni mocí přírodních zákonů, jako to dělají 

hvězdy, přírodní síly nebo nižší bytosti, neměli byste žádné zásluhy na tom, že kráčíte cestou ctnosti. Ve 

tvé duši by nebyl žádný boj, žádné úsilí ani zkušenost. Já jsem však vytyčil cestu vývoje a postavil jsem vás 

na její začátek, abyste stoupali vlastním úsilím, abyste všichni poznali tuto cestu, která je jediná, po níž ke 

Mně lze dojít. 

18 Přinášejte mé učení a nejednejte v rozporu se svými povinnostmi, ani jako špatní žáci. Protože v 

sobě máte schopnosti a dary milosti, jimiž můžete vést své bližní a zbavit je mnoha špatností, které je 

dnes postihují, neskrývejte je před nimi. Nechte svou duši promlouvat zkušenostmi, kterých dosáhla. 

Tímto způsobem budete v rámci tohoto velkého díla budovat to, co k vám přichází. 

19 Pak zachráníš ovce, které zabloudily, a pomůžeš Pastýři, jímž jsem já, shromáždit jejich plný počet 

v ohradě. Tímto způsobem získáte zásluhy, které jsem od vás žádal, abyste mohli dosáhnout vzestupu své 

duše. 

20 V tento den, od prvního rozbřesku, se mnoho duší zvedá k modlitbě za ty, které nazývají "svými 

mrtvými". Říkám vám, že je velmi dobré, že na ně vzpomínáte, že na ně myslíte s vděčností, láskou a 

obdivem. Co však není dobré, je to, že pro ně pláčeš, jako by to bylo zboží, které jsi ztratil, a také to, že si 

myslíš, že jsou mrtví. Kdybyste je totiž mohli spatřit ve chvílích, kdy vaše oči roní slzy kvůli nim a vaše 

hruď vzdychá kvůli těm, kteří odešli, žasli byste nad světlem, které je ozařuje, a nad životem, který je 

oživuje. Pak bys zvolal: "Věru, to oni žijí a my jsme mrtví." 

21 Nežijete snad v bludu, když roníte slzy tváří v tvář mrtvému tělu a zapomínáte, že duše je živá, 

vibruje a pulzuje? 

22 Musím vám také říci, že kdybyste místo zasvěcení jednoho dne těm, kteří vstoupili do duchovního 

života podle této tradice, byli s nimi vždy spojeni poutem modlitby, jejich neviditelné, ale skutečné bytí a 

jejich blahodárný vliv ve vašem životě byste pociťovali po celou dobu své existence ─ ve svých zápasech, 

ve svých zkouškách i ve svých sladkých chvílích. A tyto bytosti by zase měly možnost pomáhat ve vašich 

ušlechtilých dílech a podnicích, čímž by dosáhly více světla. 
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23 Jednou jsem řekl: "Nechme "mrtvé" pohřbívat své mrtvé". Budete-li pozorně a s láskou studovat 

Má slova, uvědomíte si, jak velký jsem měl důvod, když jsem vám to říkal. 

24 Vidím, že všichni nosíte ve svých srdcích a v obrazové paměti poslední obraz, fyzický pohled na 

své milované. Ty, kteří zemřeli v dětství, si pamatujete jako děti. Toho, kdo opustil tento život až ve 

zralém věku, si pamatujete jako starce. Stejné je to s tím, kdo se vzdal těla stravovaného bolestí nebo kdo 

zemřel během bolestivé agónie. Zůstane navždy ve vaší paměti. Je však třeba, abyste se zamysleli nad 

rozdílem mezi tím, co je tělo, a tím, co je duše, abyste došli k závěru, že tam, kde člověk umírá, se duše 

rodí k novému životu, a tam, kde se některé oči zavírají před světlem světa, se jiné otevírají božskému 

světlu, které ozařuje věčný život duše. 

25 Už jsem vám jednou řekl, že člověk je modlářský ze sklonů, a tímto kultem pro své "mrtvé" 

podává hmatatelný důkaz své modlářskosti. Mé učení se však objevilo ve vašich životech jako úsvit 

nekonečné krásy a rozptýlilo stíny dlouhé noci nevědomosti, v níž lidé vždy žili bez zábran. Ale toto 

světlo, které jako božská hvězda stoupá do nekonečna, bude vyzařovat své nejkrásnější jiskry světla na 

vaši duši v rámci výcviku, který vás jistým krokem dovede tak daleko, že se stanete účastníky toho života, 

do něhož nakonec všichni vstoupíte svým vzestupným vývojem. 

26 Nebudete již patřit mezi ty, kdo hořce pláčou pro ty, kdo odešli žít do lepšího světa života, ani 

mezi ty, kdo jako duchovní bytosti roní slzy kvůli těm, které opustili, nebo kvůli tomu, že opustili tělo, 

které jim celý život sloužilo jako schránka. 

27 Jsou bytosti, které trpí a bojí se, když uvažují o rozpadu těla, které tolik milovaly. Ty však budeš 

patřit k těm, kteří, když uvidí, že úkol splněný tímto lidským tělem je u konce, zazpívají Stvořiteli 

děkovnou píseň. 

28 Dnes ti odpouštím všechna tvá provinění a zároveň ti ukazuji stránku z Božské Knihy života, skrze 

jejíž učení můžeš osvítit svou duši a mysl, abys mohl konat skutky hodné Toho, kdo tě jim naučil. 

29 Nyní na sebe berete velkou odpovědnost za lidstvo, a čím více učení ode Mne přijímáte, tím větší 

je tato odpovědnost. Vy jste totiž lidé, kteří musí promlouvat ke světu oduševnění. Vložím do vás 

dokonalý způsob, jak se Mnou komunikovat, bez modlářských obřadů a uctívání, prostě z ducha do 

ducha. 

30 Toto požehnané semeno, které je nyní ve vašich srdcích, bude chlebem, o který se budete dělit se 

svými bližními, a bude také duchovním dědictvím, které odkážete svým dětem. 

31 Když jsem vám řekl: "Milujte se navzájem", nemyslete si, že tím byla myšlena jen úcta k bližnímu, 

ale také úcta jednoho světa k druhému. Dnes vám však říkám: Když myslíte na ty, kteří odešli, necítíte se 

jim vzdáleni, ani si je nepředstavujete bezcitně. Milujte je a nevzpomínejte na ně jako na mrtvé, ale jako 

na živé. Žijí totiž ve věčnosti a jsou kolem vás. 

32 Vpravdě vám říkám, že jste lid Izraele, který prošel různými etapami a dospěl až do této doby, aniž 

by mohl tvrdit, že splnil poslání, které na něm spočívalo od prvních dob. Ještě se neodduchovnila, protože 

stále slyším její nářek, když vidí, jak jí odcházejí její milovaní, které si plete s "mrtvými". 

33 Proto vám dávám světlo, obyvatelé této země, neboť ho potřebujete více než ti, kdo odešli na 

onen svět, protože jste mrtví, zatímco oni žijí na věčnosti. 

34 Těmto bytostem jsem udělil, aby se k vám přiblížily v okamžiku vaší oddanosti. Říkám vám však, 

že byste si je již neměli pamatovat v lidské podobě, kterou měli, protože nyní jsou to duchové světla. 

35 Nepřipoutávejte se pouze k tradicím světa a neodmítejte milost, která je na vás v této době 

sesílána. Pamatujte, že zatímco vy ztrácíte čas zde, duše na onom světě postupují vpřed. 

36 Ovládněte své tělo, abyste mohli tuto příležitost využít k duchovnímu osvobození a povznesení. 

Neboť vás budu muset povolat do duchovního světa a pak budete muset naplnit zákon vývoje a duše 

bude svědkem toho, jak se tělo rozkládá v zemi. 

37 Nechcete-li se dostat na práh věčnosti obklopeni zmatkem, bojujte za svůj pokrok, získávejte 

zásluhy ve světě tím, že budete přibližovat vzdálené lidi k mému Dílu, modlit se a pracovat pro mír mezi 

národy, šířit milosrdenství a lásku mezi svými bližními. 
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38 Ještě je tu ten, kdo mi říká: "Pane, jsi-li Všemohoucí Bůh, dej mi důkaz své moci." Já vám však 

říkám: Jak jste nedospělí, když takto mluvíte s Tím, který by svou vůlí způsobil rozpad země. 

39 Dávám se pocítit v duši, která ke Mně musí přijít a která může poznat Mou podstatu. Vaše tělo je 

hmota, které odpouštím její slabiny. 

40 Očistěte se, ó lidé, abyste sladili svou duši s jejím tělem, a tak se svými zásluhami povznesli ke 

Mně. Ať mě lidé hledají v různých církvích a sektách, neodsuzujte je, protože ani vy ještě nemůžete konat 

dokonalé skutky. 

41 Nechť modloslužebníci, potomci a napodobitelé Árona, tvůrci bohů, nadále uctívají svá různá 

božstva v modlách a obrazech. Nyní se probudí z hlubokého spánku. 

42 Vaším úkolem je zasévat semínka spiritualizace tím, že lidem ukážete, že vnitřní uctívání Boha je 

Otci nejmilejší. Lidé tak pocítí přítomnost duchovního a božského, aniž by museli vidět, aby uvěřili. Stejně 

jako jste v těchto chvílích pocítili přítomnost duchovních bytostí, na které s láskou a vděčností 

vzpomínáte a které se k vám přiblížily jako vůně nebo jako lákadlo, jež vás zve, abyste následovali cestu, 

kterou před vás postavily. Tyto bytosti se přibližují k lidem, aniž by stále pociťovaly touhu po marnostech 

tohoto světa, a pouze proto, aby v duších probudily touhu po dosažení života, který vás čeká. 

43 Ti, kdo roní slzy nad ztrátou svých blízkých, jsou "mrtví", kteří oplakávají své mrtvé, jsou ti, kdo se 

zhmotnili ve své nevědomosti, kdo nechápou smysl života a kdo, ačkoli tvrdí, že věří v nesmrtelnost duše, 

svým pláčem a truchlením dokazují, že v sobě nemají ani stopu víry. Pláčou totiž nad "mrtvými lidmi", 

kteří ve skutečnosti žijí, jen proto, že je nevidí nebo že jejich tělo zmizelo. 

44 Zůstaňte v pokoji podle přikázání Krista, který vám znovu říká: "Milujte se navzájem." 

45 Pojďte ke mně a posilněte se, vzkříšeni k životu v milosti. Staňte se mými učedníky, vyslanci 

radostné zvěsti. Svět touží po Mé Přítomnosti a Já učiním, aby se k němu Mé Slovo dostalo vaším 

prostřednictvím. Jsou tací, kteří na Mne již dlouho čekají, kteří vycítili, že nadešla hodina Mé Přítomnosti 

ve světě, abych uvedl duše na cestu pokroku a oduševnění. 

Než vás však vyšlu, musíte se očistit a vycvičit. Když tě trápení tíží a cítíš se unavený, vzpomeň si, že 

jsem ti oporou a pomáhám ti nést kříž, abys pod jeho tíhou nezkolaboval. Budete-li se modlit a věnovat 

se plnění svého úkolu, nebudou vás čekat žádné zkoušky ani překážky, které by vás oslabily. S úsměvem 

na rtech a nadějí v srdci se vydáte na cestu. Nebudete se bát budoucnosti a jakýkoli špatný úsudek nebo 

záměr vůči vám bude anulován. Nezapírejte Mě, i když budete vystaveni těžké zkoušce. Neboť nevíte, zda 

je Mou vůlí udělit vám na vrcholu zkoušky zázrak, který by dosvědčil, že jste Mými učedníky. 

46 Slyšte a pochopte mé podobenství: 

47 V touze po milosrdenství se k jednomu domu přiblížil zástup hladových, nemocných a nahých lidí.  

Správci domu ji neustále připravovali, aby pohostili kolemjdoucí u svého stolu. 

Slavnosti přišel předsedat statkář, majitel a pán těchto pozemků. 

Čas plynul a potřební v domě vždy našli jídlo a přístřeší. 

48 Jednoho dne si ten pán všiml, že voda na stole je zakalená, že jídlo není zdravé a chutné a že 

ubrusy jsou špinavé. 

Pak si zavolal ty, kdo měli na starosti přípravu stolu, a řekl jim: "Viděli jste plátna, ochutnali jídlo a napili 

se vody?" "Ano, Pane," odpověděli. 

"Než tedy dáte jídlo těmto hladovým, dejte z něj nejprve jíst svým dětem, a pokud shledají jídlo 

dobrým, dejte je těmto hostům." 

Děti si vzaly z chleba, ovoce a z toho, co bylo na stole, ale jejich chuť byla odporná, a tak se proti ní 

vzbouřily a nespokojeně si stěžovaly. 

Tehdy řekl majitel pozemku těm, kteří ještě čekali: "Pojďte pod strom, nabídnu vám plody své zahrady 

a chutné jídlo." 

Služebníkům však řekl toto: "Očistěte poskvrněné, odstraňte špatnou chuť ze rtů těch, které jste 

zklamali. Nemám v tobě zalíbení, neboť jsem ti přikázal, abys přijímal všechny hladovějící a žíznící, nabízel 

jim nejlepší jídlo a čistou vodu, a ty jsi neuposlechl. Vaše práce se mi nelíbí." 
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49 Pán těchto zemí nyní připravil hostinu sám: Chléb byl bohatý, ovoce zdravé a zralé, voda svěží a 

osvěžující. Pak pozval čekající - žebráky, nemocné a malomocné - a všichni hodovali a jejich radost byla 

veliká. Brzy byli zdraví a bez utrpení a rozhodli se na panství zůstat. 

Začali obdělávat pole, stali se polními dělníky, ale byli slabí a nevěděli, jak se řídit pokyny toho Pána. 

Smíchali různé druhy semen a úroda se zhoršila, pšenice se udusila plevelem. 

Když přišel čas žní, přišel pán panství a řekl jim: "Co to děláte, když jsem vám dal jen správu domu, 

abyste přijímali hosty? Semeno, které jste zaseli, není dobré, jiné je určeno k obdělávání polí. Jdi a vyčisti 

zemi od bodláčí a plevele a pak znovu spravuj dům. Studna je vyschlá, chléb neposiluje a ovoce je hořké. 

Udělejte těm, kteří tudy procházejí, to, co jsem udělal já vám. Až nasytíš a uzdravíš ty, kdo se k tobě 

obracejí, až odstraníš bolest svého bližního, pak ti dám odpočinout ve svém domě." 

(konec podobenství) 

50 Můj Božský Duch vám dává toto Slovo, aby vás vedlo na cestě života a varovalo vás před 

nebezpečími, která na vás číhají. 

51 Žijete ve Třetím čase, v době spiritualizace. 

52 Dávám vašemu srdci pokoj, víru a naději a je mou božskou vůlí, abyste toto poselství přijali do 

svého srdce. 

53 Přineste své bolesti před Pána. On vás stvořil a k Němu se musíte vrátit. 

54 Je čas, abyste studovali Mistrovo slovo, a také je čas, abyste se sjednotili v jedné mysli, abyste 

zůstali spojeni s touto vznešenou láskou. 

55 Každý z vás má poslání, které ještě nesplnil. 

56 Neodvracejte se od učení, přijímejte je s láskou, abyste zítra neupadli do bludu, který by zastavil 

pokrok vaší duše a způsobil, že byste se potopili do kalných vod bludu. 

57 Má pravda se zjevuje jasněji, když vás vidím připravené. Vy, kteří jste Mě dosud nepochopili, jste 

však stále nevědomí. Přesto vám také říkám toto: Jste těmi, kdo jsou Otci nejblíže, protože jste na cestě k 

oduševnění, na cestě, která nemá konce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 197 
1 Mistrova láska se šíří mezi jeho učedníky, mezi jeho dětmi. Pokud jde o Boha, jste mé děti; pokud 

jde o Mistra, jste moji učedníci. 

2 Milovaný lid: Tento Bůh Stvořitel, váš Otec, vám odkázal silnou a obranyschopnou duši, jejímž 

mečem je dobrota a která musí bojovat, dokud nevyžene zlo, jež se zrodilo v duši a živí srdce člověka. 

Byla vám však také dána moudrost, aby se člověk mohl osvobodit z temnoty nevědomosti. 

3 Po mém odchodu ve Druhé éře můj učedník Jan ve svém vytržení viděl epochu, v níž nyní žijete ─ 

nebezpečí, v nichž se lidstvo ocitne, pohromy, které otřesou světem, boje a sváry lidí a mír, který po tom 

všem nastane. Také mu bylo zjeveno, jakým způsobem bude toto zjevení nebo proroctví zachováno v 

písemné podobě, aby se o něm dozvěděla celá země. 

4 Chci, aby moji noví učedníci poznali význam těchto zjevení a podstatu Slova, které vám nyní 

dávám, protože pak pochopíte, o čem je spiritualismus, a budete schopni pevně stát v boji. 

5 Učení jsem Já sám, proto nesmí být poskvrněno. Je to čistota a upřímnost a nesmí být 

poskvrněna. Ani tvůj Pán není poskvrněn hříšností člověka, když k tobě sestoupí a dá se ti poznat skrze 

hlasatele; naopak, On ho očišťuje. Neboť pravda je taková, že ačkoli nositelé hlasu, skrze něž k vám 

mluvím, projevují jen určitý sklon k dobru, duchovně se povznášejí do Nekonečna, aby přijali dotek 

Božství. Tak se jim dostává inspirace, zjevení a božského poznání. Je také pravda, že jsou ještě velmi 

nevyzrálí a nedostatečně připravení. 

6 Já jsem však Duch lásky a nevyhledávám pouze dialog se spravedlivými. Přicházím také do 

příbytku těch lidí, kde nebydlí spravedliví, ale děti, které dokonale miluji, abych je zachránil od hříchu a 

temnoty. Ti mě totiž potřebují více než ti, kdo jsou již spaseni. Jsou to lidé, kteří potřebují oheň Mé 

spravedlnosti a Mé lásky, aby v něm měli vše, co potřebují. 

Odstranění skvrn. Potřebují mou moc a milost, aby povstali. Proto se obracím na jejich svědomí, abych se 

jim dal pocítit. Pak se dítě sjednotí se svým Stvořitelem, protože se vidí jako jeho Otec. 

7 Proč je člověk překvapen, že se Boží milost zjevuje mezi hříšníky? Byli ti, kdo slyšeli mé slovo ve 

druhé éře, spravedliví? Dosáhli snad Moji vlastní učedníci již dokonalosti? Ne, lidé, mezi zástupy, které Mi 

naslouchaly, byli hříšníci, zatvrzelí prostopášníci, nevěřící, a dokonce i mezi Mými apoštoly byli lidští 

ubožáci. Protože však ve svém duchu cítili volání božství a věnovali se mému učení, odkázali svým 

příkladem lidstvu další učení a zanechali svá jména v lidských srdcích. 

8 Spiritualista by měl tyto příklady vždy uznávat a následovat je. Tito učedníci totiž byli pravými 

rozsévači mého semene. 

Na mnoha místech uvidíte obraz těchto apoštolů, ale není nutné, abyste se k nim prostřednictvím 

těchto obrazů obraceli. Ale i z nich je vidět, že vzpomínka na ně je nezničitelná. Milujte je, berte si z nich 

příklad v jejich ctnosti. Pamatujte, že jsem vás učil milovat Mne ve vašich vlastních bratrech a sestrách. 

9 Ptáte se: "Kde je ta pravá moudrost?" A já vám na to odpovídám: V Bohu. Jiný se zeptal: "Co je 

pravé náboženství?" A Mistr odpovídá: Kdo mě miluje a miluje svého bližního, nalezl pravdu a naplnil 

zákon. 

10 Dovolil jsem, aby na zemi existovala náboženství, která jsou cestami pro duši vedoucími k Bohu. 

Každé náboženství, které učí dobru a lásce a chválí milosrdenství, je dobré, protože obsahuje světlo a 

pravdu. Když v nich lidé chřadnou a mění to, co bylo původně dobré, ve špatné, cesta se ztrácí pod vlivem 

materialismu a hříchu. 

11 Proto vám v této době znovu ukazuji svou pravdu, která je cestou, podstatou života a zákonem, 

abyste hledali tento zákon, který je majákem a vůdčí hvězdou, mimo formy a obřady, mimo vše lidské. 

Kdo Mě takto hledá, bude duchovním. 

12 Lidé budou svědky toho, že to, co v budoucích časech posílí lidstvo, bude toto Slovo. Duchovního 

zítřka nepoznáme podle toho, že je fanatik nebo mnich, který se odděluje od světa a lidí, aby se mohl 

modlit, ale podle toho, že umí bojovat s pokušeními a že dokáže rozpoznat cestu pravdy i uprostřed 
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vichřice. Duchovní zítřka bude schopen čelit dobře vyzbrojenému světu, jeho slovo jako proroka a věštce 

oznámí, co se stane. Bude vědět, jak zachránit ty, kterým hrozí zkáza. 

13 Poselství duchovnosti není dílem člověka, je dílem Stvořitele, je věčným zákonem, který řídí duše. 

14 Vnímejte Mé Dílo v sobě, abyste se cítili velcí navzdory své pokoře a skromnosti. Nebojte se, že 

nejste výmluvní, neboť jsem vám dal přesvědčivost pravdy. To je důvod, proč mé slovo zvítězí. 

15 Duchovně vás zanechávám sjednocené se všemi vašimi bližními, ať už vyznávají jakékoli učení. 

16 Zdá se, že jsi sem přišel dříve než já, ale po pravdě ti říkám, že jsem na tebe už čekal u svého stolu. 

17 Opustil jsem svůj trůn, abych byl s vámi, abych vás poučil a potěšil ve vašich souženích. I ty jsi 

opustil svou rodnou zemi, svůj domov a své milované, abys byl se Mnou. 

18 Stejně jako vy jste při tomto slově pocítili nesrovnatelnou blaženost a objevili tajemství míru a 

harmonie při jeho následování, tak i mnoho lidí přijde ke Mně a zasvětí se úkolu žít Mé Slovo. 

19 Mé učení v této době probouzí duši lidí, která dlouho spala. Stále jsou živá Má slova, která jsem 

dal lidem ve Druhé éře, ale nikdo je nepraktikuje tak, jak jsem je učil. Bylo nutné, aby se k vám můj Duch 

vrátil a přesvědčil vás, že toto učení je nekonečnou cestou duše, abyste se na cestě vývoje nikdy 

nezastavili. 

20 Ti, kdo sní o věčnosti, kdo milují pravdu, kdo se touží povznést nad ubohost lidského života, 

budou těmi, kdo se upnou k tomuto dílu, kdo se smilují nad svou duší, kdo dají přednost ozdobě duše 

před svátečním oděvem těla. U nich můžete vidět jiskru porozumění. Nebudou to ti, kteří si myslí, že mé 

poslání se omezuje na zmírnění vašich bolestí a osvobození od nemocí. Budou to ti, kteří pochopili, že 

můj slib obsahuje něco víc než jen osvobození od bolesti: věčný život. 

21 Smysl mého učení vás inspiruje ke zničení materialistického světa, který jste si vytvořili, abyste na 

jeho základě mohli vybudovat svět spiritualizace, v němž budete 

Užijete si klidu, po kterém toužíte, a uvidíte, jak se vynořují a rozvíjejí všechny schopnosti, které dosud 

zůstávaly na dně vaší bytosti. 

22 Ve zmatených myslích zazáří světlo poznání a lidé, v nichž se uhnízdila nenávist, budou ronit slzy 

smíření, pokání a lásky. 

23 Moje povolání je povoláním k duchovní práci a v této práci je práce pro všechny. Ať se nikdo 

neznepokojuje tím, že si "uloupí" pár chvil z hmotného života, aby se věnoval Bohu. Vpravdě vám říkám, 

že přijde hodina, kdy vám za to vaše duše poděkuje. 

24 Neříkej mi: "Pane, viděl jsem chudobu mezi těmi, kdo Tě následují. Ale mezi těmi, kdo na Tebe ani 

nevzpomínají a nevyslovují Tvé jméno, vidím hojnost, rozkoše a slasti." 

Ať Můj lid nebere tyto případy jako důkaz, že ten, kdo Mě následuje, musí být ve světě nutně chudý. 

Říkám vám však, že pokoj, který mají ti, kdo zde poslouchají a věnují část svého života konání dobra, 

neznají ti, kterým tolik závidíte, a nemohli by ho dosáhnout ani se vším svým bohatstvím. 

25 Někteří umí vlastnit statky světa i ducha zároveň. Jiným se nedostává těch světských, protože 

zapomínají na ty duchovní, a další se zajímají jen o ty světské, protože si myslí, že božské zákony jsou 

nepřítelem pozemského bohatství. 

26 Zboží je a zůstane zbožím, ale ne všichni ho umí správně používat. Měli byste také vědět, že ne 

všechno z toho, co mnozí mají, jsem jim dal. Někteří mají to, co ode Mne dostali jako náhradu, stejně jako 

jsou jiní, kteří ukradli vše, co mají. 

27 Nejlepším důkazem toho, že lidé v životě plní své povinnosti, je klid duše, nikoli cinkání mincí. 

28 Tím, že k vám mluvím nejrůznějšími způsoby, rozšiřuji poznání těch, kteří Mě budou v této době 

následovat. Budou to ti, kdo budou odpovídat na otázky svých bližních s jasností, s jakou jsem na ně 

odpovídal ve svém Slově, i když jsou to někdy hloupé nebo pošetilé otázky. 

29 Chci, aby mé Slovo zanechalo v myslích těch, kdo ho slyšeli, světlou vzpomínku, aby když si na něj 

vzpomenou, do jejich srdcí vstoupila ozvěna poučení plného lásky, kterého se jim dostalo. 

30 Svědkové Mého zjevení jsou určeni k tomu, aby přijali zástupy zítřka, stejně jako jsem Já přijal vás. 
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31 Vzpomínáš si, jak jsi ke Mně přišel? Přišel jsi poražený, sklíčený. Šli jste za těmi, kteří měli víc než 

vy, ale oni vám nic nedali. Vyhledali jste ty, kdo měli znalosti, ale oni vás nepoučili. Předvedl jsi své 

nemocné, vyčerpané, sklíčené tělo, ale zdraví ti nevrátili. A když se vašich srdcí zmocnilo zklamání a vy 

jste se přesvědčili, že mezi lidmi není milosrdenství, protože vás místo za bratry a sestry považují za 

cizince, ztratili jste víru a naději. Někteří z vás se rouhali, jiní proklínali a další toužili po smrti. 

32 Tak se mnozí z vás dostali ke Mně, aby se dozvěděli, že Můj zdroj milosrdenství je jediný, který 

nikdy nevysychá, a že stačí, abyste ho hledali a pocítili, jak se vylévá na každou trpící duši. 

33 Brzy uvidíte nejen lid, ale celé lidstvo, které je zklamané samo sebou a přesvědčené, že veškerá 

lidská síla, bohatství nebo věda nejsou dostatečnou silou, aby odpověděly na jejich otázky, daly klid jejich 

duším nebo zmírnily jejich bolest. Pak uvidíte, že hledají zdroj pravdy mimo svůj svět, mimo lidi a jejich 

falešnou moc. 

34 Kolik lidí Mě bude hledat a ptát se Mě přímo z ducha do ducha! Já jim odpovím, ale kolik jich také 

zkříží tvou cestu a bude tě žádat, žádat tě o světlo. Ty budeš přijímat v mém jménu a dávat jim z toho, co 

jsem ti svěřil. 

35 Jestliže se budete svým bližním opravdu věnovat s láskou, se světlem, s oduševněním ─ opravdu, 

říkám vám, nejenže v nich roznítíte víru v Otce, ale také v nich obnovíte důvěru v člověka, tu důvěru, 

která má existovat mezi vámi jako Božími dětmi. 

36 Znám vaše zásluhy. Pozoruji ty, kdo zanechali svých hmotných záležitostí, aby naslouchali Mému 

slovu, ty, kdo se zřekli uspokojení z jakéhokoli potěšení nebo požitku z několika hodin odpočinku, aby 

mohli být se Mnou, nebo ty, kdo snášeli kritiku nebo pomluvy svých blízkých, a to vše měli v nevážnosti, a 

jsou přítomni ve chvíli, kdy vám dávám Své učení. 

37 Mé požehnání a mír s nimi. Žehnám touze těch, kdo se chtějí zdokonalovat, žehnám těm, kdo 

lační a žízní po poznání. Jsou to ti, kteří chtějí změnit svůj život a zvyky, aby se cítili blíže svému Pánu. 

Pokud na své cestě vytrvají, dojdou až na její konec a dosáhnou toho, po čem touží. 

38 Vůlí Mistra je, aby mě všichni věřící lidé přišli vyslechnout s hlubokou duchovní touhou, abyste jen 

snili o zlepšení svého života a abyste se vzdali všeho, co bylo ve vaší minulosti nečisté. Je pravda, že se 

všichni snažíte dosáhnout tohoto cíle, někteří s větším zápalem, jiní jen slabě, ale všichni se snažíte být 

lepší, než jste byli předtím. Myslíte si, že nevidím bitvy, které vedete? 

39 Neřesti, vášně a modlářství tě stále pokoušejí. V těchto chvílích se však modlíte a vaše víra vám 

pomáhá, abyste z nich byli zachráněni. Tvá duše je připravena přijmout Mě v této formě zjevení a 

naslouchat Mi tímto způsobem komunikace. Tuto přípravu však nezískala na zemi, nýbrž během svého 

duchovního vývoje, a proto bylo nutné, abyste se zbavili mnoha sklonů, které jste si osvojili během svého 

putování světem, abyste pochopili Můj projev v této době. 

Ti, kdo se nepřipravili, tento projev nepoznají jako pravdu. Proto vidíte rozdělení v lůně vašich rodin: 

Rodiče, kteří z tohoto důvodu špatně posuzují své vlastní děti; děti, které se stávají soudci svých rodičů; 

bratři a sestry, kteří si dříve rozuměli a nyní se na sebe dívají jako na cizince; manželé a manželky, kteří se 

hádají, a dokonce se navzájem odmítají, protože jeden věří a druhý popírá. 

40 Není to poprvé, co se to stalo. V době mého kázání se lidé také navzájem špatně posuzovali, 

protože zatímco jedni mému slovu věřili a dokonce za něj položili život, protože se drželi jeho pravdy, 

druzí ho označovali za podvod a nepravdu. 

41 Kdyby lidé svého Pána skutečně očekávali, nebyli by zmateni, stejně jako nebyli zmateni ti, kteří 

po něm vroucně toužili, očekávali ho a volali ho. 

42 Řekl jsem vám, abyste pozvali všechny své bližní bez výjimky k Mému stolu. Ačkoli ve Mne nyní 

nevěří všichni, musím mluvit ke všem. 

43 Tehdy jsem se vydal na cestu k zástupům. Místo, kde jsem k nim mluvil, Mi bylo vždy lhostejné. 

Mluvil jsem k nim v chrámové předsíni i na cestě, na louce v údolí, na břehu moře nebo na vrcholu hory. 

44 V této době, kdy je třeba připravit hlasatele, aby k vám promluvil ─ bezvýznamné stvoření, které 

by se nemohlo, prodchnuto Mou září, vydat na cesty či stezky na náměstí a do měst, aby promluvilo Mé 

slovo k zástupům ─ jsem vás shromáždil ve skromných zbožných prostorách, abych vám předal Své slovo. 
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Místo toho, abych šel k lidem, přicházejí oni, aby si mě poslechli. Proto říkám těm, kdo ke Mně den co 

den přicházejí: Zavolej své bližní do stínu Mého stromu, kde uslyší Můj hlas. 

45 Připravuji vás, protože nyní začíná nové období. Nastává doba velké duchovnosti a povznesení, 

která nastává tam, kde vám dávám Své Slovo. 

46 Ještě tři roky vám budu dávat svá poučení skrze lidský rozum, což bude jako tři dny, protože čas 

neúprosně plyne. 

47 Kolik shovívavosti a kolik ústupků se vám dostalo v mém díle, ó lidé! Musím vás však upozornit, že 

všechno má své meze a ústupky, které vám Otec udělal, musí skončit. Brzy budete vědět, jak si udržet 

skutečnou úctu ke všemu, co je skutečnou přípravou. 

48 Moje dílo není jedním z mnoha učení, není další sektou na světě. Toto zjevení, které jsem vám 

dnes přinesl, je Věčný zákon. Kolik rituálů jste k ní však přidali kvůli nedostatku duchovnosti a 

porozumění, kolik bezbožností, až jste ji nakonec zkreslili. Kolik úkonů uctívání jste zavedli do Mé nauky, 

říkajíce a věříce, že vše, co jste udělali, bylo inspirováno a nařízeno Mnou. 

49 Blíží se doba, kdy se vám otevřou oči a vy pochopíte pravou podstatu spiritismu. Vpravdě vám 

říkám, že Mé dílo je svatější než cokoli, o čem jste na světě uvažovali. Přesto jsem připraven odpustit ti 

vše, čím jsi ve svém poslání zhřešila, a díky svému pokání začneš nový, duchovnější život a budeš 

praktikovat mé učení s největší prostotou, takže to, co učíš, bude pravý spiritismus. 

50 Kdyby moji noví žáci používali duchovní esenci, kterou obdrželi od roku 1866, kdy mezi nimi toto 

učení začalo, nemyslíte si, že by si toto učení již dávno osvojili? 

51 Bylo přirozené, že dokud jste neviděli Mé zjevení dokončené, upadali jste do omylu a nesprávně si 

vykládali některá učení, i když jsem vám je vysvětlil do všech podrobností, abyste je mohli pochopit. Ale 

až Mé Slovo dosáhne mezi vámi své plné míry, tyto chyby již nebudou ospravedlnitelné. 

52 Uvěřili jste, že jsem vám tuto práci přinesl s úmyslem odstranit materiální chudobu, v níž se 

někteří lidé nacházejí, abych vám pomohl vyniknout před ostatními jako velcí. Dnes vás však překvapuji, 

že vám přináším duchovní dobra: milosrdenství, útěchu, balzám, které byste měli předávat s největším 

altruismem. 

53 Pravda je taková: Ten, kdo vyčíslil cenu za služby, které poskytl svému bližnímu, tak neučinil za mé 

dílo, které prodal. Kdo stanovil cenu, cenu zrady, udělal to pro sebe. 

54 Ještě zbývá krátký čas, kdy s vámi mohu mluvit svobodně, a nikdo nemůže tvrdit, že jsem ho tvrdě 

pokáral nebo ho nutil příliš pykat za chyby, kterých se dopustil. Vždyť mé poučení je láskyplné, stejně jako 

prostředky, které používám k vaší nápravě. 

55 Není to odměna světa, která vám přinese klid a uspokojení. Ty přijdou jako odměna za plnění 

povinností plných lásky, které vykonáváte na svých bližních. 

56 Navíc buďte muži dobré vůle, milujete-li mír, zůstane s vámi. Vpravdě vám říkám, že není pokladu, 

který by se vyrovnal pokoji duše. 

57 Dá se říci, že je to jen velmi krátká doba, než toto slovo přestane být slyšet. Už se blíží čas, kdy se 

máte vydat šířit radostnou zvěst. Přijde plná míra času světla a na vaše hlavy sestoupí Duch Páně, stejně 

jako tehdy sestoupil na mé apoštoly a způsobil, že se na každém z nich objevil ohnivý jazyk jako symbol 

"Slova" neboli duchovního daru Slova, který jim byl v té chvíli udělen. 

Je nutné, abyste zůstali v mém učení, aby se ve vás mohla naplnit má Vůle. Jestliže pro mé dílo trpíte 

ponížením, snášejte je trpělivě a odpouštějte. Upřete svůj zrak na Ježíše a podívejte se, jak v těch dnech 

snášel největší ponížení mezi lidmi, aniž by se vzbouřil, a naopak odpouštěl a miloval ty, kteří ho uráželi. 

58 Když jsem vám řekl, že máte nastavit pravou tvář na znamení odpuštění tomu, kdo vás udeří do 

levé tváře, neomezil jsem své učení pouze na slova. Kolikrát jsem v posledních dnech, které jsem strávil 

na světě, dostal na tvář a na tělo bičující rány nebo údery, aniž by se mé srdce rozzlobilo a můj pohled 

projevil nelibost. Moje laskavost, laskavost, s níž jsem se na ty lidi díval, způsobila mnoho zázraků, mnoho 

obrácení, která jsem viděl jen já. Spasitel Ježíš vám proto přišel ukázat cestu duchovního vzestupu skrze 

pokoru. 
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59 Od hodiny mého narození jako lidské bytosti se světu plně zjevila Boží pokora ─ od oné chladné 

noci, kdy se žena nejčistší duší i tělem s radostí modlila zevnitř stáje ke svému Pánu, jedinému útočišti, 

které se té noci otevřelo, aby přijalo Spasitele světa ve svém lůně. Tam v jeslích, které byly mou 

kolébkou, začala lekce lásky a pokory, kterou jsem přinesl lidstvu. 

60 Dnes žijete v jiné době. Vrátil jsem se k vám, a ačkoli to nebylo jako člověk, učil jsem vás znovu 

své učení o pokoře. Temnota, do níž je lidstvo v této době zahaleno, je černější než noc, v níž se narodil 

Ježíš. Tvrdost srdcí, která přijala zprávu o mém návratu, byla jako skály v jeskyni, kde Dítě-Bůh otevřelo 

své oči světlu tohoto světa. Lhostejnost lidí k věčnému, k duchovnímu a nedostatek vzájemné lásky jsou 

jako chlad oné požehnané noci. A křehkost jejich mysli, skrze niž se v této době dávám poznat, drsnost 

jejich srdcí byla jako tvrdá sláma v jeslích. Tak jsem mezi vámi znovu začal své učení. Ale já se vás ptám: 

Skončím ji také na kříži, jako tehdy? 

61 Podívejte se na mou stopu a sledujte ji. Když se na něm setkáš s utrpením, obětí, odříkáním, 

ponížením, upři svůj pohled na Ježíše a já ti pošlu svou sílu a dám ti své rámě jako nosiče kříže, aby ti 

pomohl nést tvůj kříž. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 198 
1 Blaze tomu, kdo ke mně přichází s pokorou. 

2 Nyní jsou časy, kdy za sebou zanechám lidi připravené duší i myslí, aby mohli svědčit o pravdě 

mého příchodu. 

3 Až moji učedníci půjdou světem a budou mluvit a učit v mém jménu, budou mít v sobě víru a 

schopnost učit. 

mají jistotu, že jim ve chvíli zkoušky přispěchám na pomoc, protože jsem vždy a všude dával důkazy své 

lásky a své přítomnosti. 

4 Když tě trápí zármutek a ty voláš k Otci, protože tvá víra ti dává přesvědčení, že jsi vyslyšen a že 

tvou zarmoucenou tvář Pán vidí, pak cítíš útěchu a naději, která je pohlazením, jež ti dává Mistr, když slyší 

tvou prosbu. 

5 Když se člověku naskytne život plný nástrah a utrpení a on pak prosí o útěchu svého Otce, proč 

bych nepřišel a neposílil ho, když je to dítě, které miluji, a já jsem opravdu ten, kdo ho může znovu 

vzkřísit?! 

6 Božská láska se na lidstvo vylévá v každém okamžiku a svědčí o tom ti, kdo Mě hluboce pocítili ve 

svém srdci. Neboť ačkoli jsem všemohoucí, omezuju se, abych se přiblížil člověku a nechal se jím pocítit. 

7 Nikoho neodsuzujte. Podívejte se, jak se lidé z různých náboženských společenství modlí různými 

způsoby, které se liší od těch vašich. Zjevil jsem vám, že sestupuji ke všem a všechny slyším. Neboť se 

neskrývám před nikým, kdo mě hledá. 

Jiní tě naopak odsoudí kvůli tvému duchovnímu způsobu modlitby a také proto, že jsi uvěřil v mé 

hlásání skrze lidský rozum. Kolik z vás se již stalo obětí pomluv a posměchu ze strany těch, kteří přijali mé 

prohlášení v této podobě! Pouze plamen víry, který hoří v srdci tohoto lidu, vás přiměl odolávat 

zkouškám, a to proto, že věříte, že toto učení, které přežilo velké spory, bude uznáno po celém světě. Vy, 

kteří budete přímo naslouchat mému slovu a budete učiteli mezi lidmi, neuvidíte výsledek své práce z 

tohoto světa. Než semeno přinese své ovoce, bude to trvat. 

8 Toto lidstvo postupně přijímá myšlenku duchovního. Jakmile dosáhne určitého stupně vývoje, 

zjistí, že v Mých projevech a zjeveních nebyl žádný klam, že to byla pravda, že se Mistr vyléval v lásce, 

moudrosti a milosti skrze nevzdělané, ale vnímavé orgány desky osvícené Mým Božstvím. Ty byly ještě 

nedokonalé, ale protože jsem Čistota Sama, využil jsem intelektuálních orgánů lidí, kteří neustále bojují 

proti svým vlastním sklonům. 

Pokud se člověk domnívá, že bych se měl zjevovat pouze skrze spravedlivého a dokonalého člověka, 

abych byl věrohodný, je na omylu a já bych se ho rád zeptal: Jsou představitelé Mého Božství v 

náboženských společenstvích dokonalí a spravedliví lidé? Vpravdě vám pravím: Nenacházím mezi nimi 

jediného spravedlivého na celé zemi. Jsou však vykladači Mého Slova zjeveného v minulých dobách. 

9 Hlasatelé, jejichž prostřednictvím k vám mluvím, nejsou mými zástupci ani mými služebníky. Jsou 

to pouze nástroje k předávání mých přímluv. 

10 Mé učení vám přineslo mnoho lekcí. Řekl jsem vám, že není nutné, abyste stavěli velkolepé 

kostely, abyste se zalíbili svému Bohu, že stejně tak není nutné, abyste vyznávali své hříchy před jiným 

hříšníkem, jako jste vy sami. Že nejlepším kostelem, do kterého můžete vstoupit, abyste Mě uctívali, je 

vaše vlastní srdce, a že když pocítíte upřímnou lítost nad svými přestupky a budete bojovat sami proti 

sobě, abyste napravili své jednání, skutečně dosáhnete odpuštění skrze Mě. Důkazem toho, že jsi smyl 

své skvrny, bude pokoj, který zažije tvůj duch, a radost, která zaplaví tvé srdce. 

11 Proč lidé mluví o "nadpřirozenu", když všechno ve Mně a v Mých skutcích je přirozené? Nejsou 

naopak špatné a nedokonalé skutky lidí "nadpřirozené", protože přirozené by bylo, aby vždy jednali 

dobře vzhledem k tomu, od koho vyšli, a k vlastnostem, které mají a které v sobě nosí? Ve Mně má 

všechno jednoduché a hluboké vysvětlení, nic nezůstává ve tmě. 
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Nadpřirozeným nazýváte vše, čemu nerozumíte nebo co považujete za zahalené tajemstvím. Jakmile 

se však vaše duše díky zásluhám povznese a uvidí a objeví to, co dříve vidět nemohla, zjistí, že vše ve 

stvoření je přirozené. 

12 Kdyby se před několika staletími lidstvu vyprávělo o pokrocích a objevech, které člověk učiní v 

dnešní době, i vědci by pochybovali a považovali by takové zázraky za nadpřirozené. Ale dnes, kdy jste 

vyspělí a krok za krokem sledujete pokroky lidské vědy, je považujete za přirozená díla, i když je 

obdivujete. 

13 Vpravdě vám říkám: Až se zítra duchovní dialog člověka s jeho Bohem rozšíří po celé zemi, lidstvo 

se s těmito projevy seznámí. Uvěří, že jsem se dal poznat skrze lidský intelekt, uvěří tomu, co jsem řekl, a 

nebude už takové projevy považovat za něco nemožného nebo nadpřirozeného. 

14 Budou to lidé zítřka, kteří poznají velikost a podstatu Mého učení díky spisům, které zůstaly z 

Mého Slova. Jednoduchost, s jakou jsem vám vysvětlil hluboké, nepochopitelné, jednoduchost, s jakou 

jsem vám předložil pravdu, v nich vzbudí obdiv. 

15 Připravte si tedy mé slovo, abyste mohli odpovědět těm, kdo přicházejí s touhou po tomto 

poznání. Přijdou za vámi lidé, kteří se nespokojí s jednoduchým vysvětlením. Přijdou vědci, kteří celý život 

zpochybňovali přírodu a knihy, a budou se vás ptát: "Proč se Pán nezhmotnil, když k tomu měl moc, a 

nevysvětlil, k jakým objevům by věda dospěla?" 

16 Pak odpovíš: "V jádru božského Slova, jehož prostota obsahuje moudrost, se skrývá vysvětlení a 

proroctví o tom, co člověk uskuteční a co lidstvo čeká." 

17 Učedníci, i dnes vám říkám: Nemyslete si, že moudrost, které vás učím ve svých zjeveních, je tu 

proto, abyste odporovali lidskému učení. Pokud se chcete vydat touto cestou, už teď vám říkám, že 

neuspějete. 

18 Člověk nemusí být vzdělaný, aby ke Mně přišel, stačí mít povznesenou duši a vyjadřovat Mé Slovo 

tak, jak ho Ježíš zjevil ve Druhé éře a jak vám ho dávám dnes: plné prostoty a lásky. Odhalil vědeckou 

erudici? Snaží se řešit vědecké problémy lidí této doby? 

19 Mluvím pouze k duchu. Učil jsem jen cestu, která vede k dokonalému životu, a tento úkol je i tvůj: 

promlouvat k duchu a ukazovat mu siluetu "zaslíbené země" na obzoru. 

20 Předkládám své učení poctivě a nezkresleně a umožňuji člověku bádat, zkoumat a klást otázky. Já 

s tím nesouhlasím, ani tomu nebráním. Ať každý hledá přístup, který je pro něj možný, aby našel pravdu. 

21 Zasejte, vaše semeno přinese zítra ovoce. Nezáleží na tom, že plody budou sklízet až budoucí 

generace. 

22 Studujte mé slovo a ponořte se do jeho významu. 

23 Přišel jsem vám předat své učení, a ne se dívat na vaše vady a hříšnost. 

24 "Izraelský lid" by měl být příkladem odvahy, protože "Izrael" je "silným" lidstva. 

25 Dostanete nová přikázání, podle nichž Mě masy lidí poznají. 

26 Hrůzy (války) jsou rozpoutány, a zatímco "Izrael" spí, lidé prosí o milost a dostalo se jim jí ode 

Mne. Mou vůlí však je, aby to lidstvo přijalo prostřednictvím přípravy Mého lidu. 

27 Při cvičení v odevzdanosti a poslušnosti máš mít před sebou Otcův příklad. 

28 Až přijde čas, dostanete úkol. Vydáte se do cizích zemí. Nebudete dělat rasové rozdíly, a navíc 

vám říkám: Přijde čas, kdy se Otec projeví ve všech srdcích. 

29 Nehledím na vaše lidské marnosti. Vidím jen, že vaše srdce a duch Mne hledají, a pošlu vás do 

provincií jako posly Mistra, kteří budou učit příkladem jako Ježíš ve Druhé éře. 

30 Ano, "Izraeli", přines mé slovo, které je šťávou věčného života. 

31 Vaším úkolem je dát světu to, co mu náleží, a naplnit tak můj mandát. Jste totiž držiteli světla a 

milosti třetí éry. 

32 Já jsem Otec, který je plný lásky, aby vás znovu pozvedl k životu v milosti, aby vás uvedl na 

správnou cestu. Ve Druhé éře jste ode Mne mnoho požadovali, ale nyní jsem s vámi v duchu a znovu vám 
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dávám Své Slovo, Své "Božské Slovo", které se vyznačuje láskou, abyste se řídili Mými dokonalými pokyny 

a přinášeli je světu. 

33 Svým slovem, které je velmi jemným dlátem, opracovávám tvé srdce, neboť vidím, že stále spí. 

34 Je to milostivé svítání, v němž Mistr sestupuje ke všem svým učedníkům. 

35 Vidoucí byli svědky mé přítomnosti a viděli světlo mého Ducha. 

36 Vnitřně se připravili, zavřeli oči před podněty světa a z jejich úst vyšla prorocká slova. 

37 Pracujte na sobě, neboť kdybyste tak nečinili, vpravdě vám říkám: Kameny by promluvily. 

38 Ale také vám říkám: nechci vás nutit. Chci, aby z vašich srdcí jednoduše a přirozeně proudila láska. 

39 Připravte se, lidé, protože ani nevíte přesně odkud, ale zástupy lidí z různých vesnic a oblastí země 

se vydají na cestu a přijdou na místa shromáždění. 

40 Povstaňte v modlitbě. Pomáhejte svým bližním. Studujte mé slovo. Nechci, aby se "Izrael" styděl 

za to, že neuměl bojovat. Ne, lidi. Přineste přede Mne jedno, dvě nebo tři semínka, ale vaše semínko 

musí být čisté. Vaším úkolem je správně porozumět Mému Slovu. 

41 Jsem milující Otec a přicházím k vám jako Otec, neboť jako Soudce jsem neúprosný. Obnovte se, 

připravte se, abyste Mě vždy viděli jako Otce. 

42 Blíží se čas velké bitvy. Po tři roky máte stále mé Slovo a Otec chce nechat zástupy věřících 

vyučovat. Ale vy, které zanechávám na místech shromáždění jako vůdce obcí, se musíte dobře připravit. 

43 Získejte pochopení a nedovolte světu, aby vás ovlivnil. 

okrádá mé Slovo o život a vrací jeho podstatu na můj božský trůn. 

44 Odstupte od světa a pamatujte na má slova, která vám říkají: Čím jste byli dříve, tím už dnes 

nebudete, a čím jste nyní, tím už nebudete zítra. Obnovte se. Odmítněte zbytečné a špatné. Nechci ani 

fanatiky, ani fanatiky. 

45 Poprvé jsem vám poslal Mojžíše, podruhé jsem byl mezi vámi v Ježíši Nazaretském a dnes mě 

máte jako Ducha svatého. Vidím vaše duše na Jákobově žebříku, jak přijímají milost a světlo Mého Ducha. 

46 Všichni tvoříte jeden národ. Všichni jste jedno dítě, kterému dávám polibek míru. 

47 Studujte mé slovo a přinášejte je masám, neboť cesta je nyní připravena. Lidé přijdou do tohoto 

národa. Dejte jim tu nejlepší "hostinu", ukažte jim dobrý příklad, aby vás mohli poznat jako učedníky 

Ducha svatého. 

48 Každý z vás má kolem sebe duchovní bytost, která vás chrání. Až přijde ta chvíle, bude se mi 

zodpovídat za tebe a ty za něj. Vpravdě vám říkám, že nesete velkou odpovědnost. 

49 Mějte elán a touhu splnit svůj úkol a zůstaňte jednotní v jednom ideálu a jedné vůli. Postav se 

před mou spravedlnost, která vidí i nejhlubší tlukot tvého srdce. 

50 Čas je drahocenný. Musíte spěšně a s láskou povstat, abyste naplnili mé poslání; někteří již jako 

žáci, jiní jako studenti. 

51 Nechte světu, co je vaše, a mějte jediný cíl, kterým je spása duše. Až totiž přijde čas, budete 

muset skládat účty ze všeho, co jste na této planetě odpracovali. 

52 Nejste bezradní nebo neznalí, vše děláte s vědomím příčiny. 

53 Varuji vás před událostmi, které přijdou. Když už neslyšíte Mé slovo, budete se Mnou rozmlouvat 

z ducha do ducha. 

54 Dnes vás vidím sjednocené po vzoru Mých apoštolů Druhé éry a pracuji na vás, abyste konali 

velké zázraky. 

55 Máte velkou moc. Proto dávejte svým bližním z toho množství, které jsem vám dal ve svém Slově. 

56 Vylévám mezi vás svou moudrost, ale vidím hladového vlka v rouše beránčím, který vás chce 

sežrat tím, že vám vnuká hříšné myšlenky, aby vás zkazil. Ale když vidím, že vaše bytost je blízko k tomu, 

aby podlehla, jsem tu jako Otec, který vám přichází na pomoc, protože nechci, abyste zahynuli. 

57 Malé je stádo, které nosí v srdci lásku k Otci a má vůli Mi sloužit. Já vám však říkám: Stůjte pevně, 

abyste dosáhli rozvoje své duše v Mém Zákoně. 
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58 Chci, abyste se takto sjednotili. Neboť stojíte-li při Otci, já budu stát při vás. Neopustím vás ani na 

okamžik a pokušení se bude držet dál od "izraelského lidu". 

59 Vnímejte Mé Slovo, pochopte, že čas Mého projevu je krátký, a uvědomte si, jak velká je Má láska 

a jak velké světlo jsem vložil do vaší duše. Uvědomte si, že ke Mně musíte přijít čistí. 

60 "Mé království není z tohoto světa", a proto mi rozumějte, když vám říkám: Co vykonáte na zemi, 

to vám zachovám na onom světě. 

61 Zde u tohoto stolu vás všechny očekávám. V mé přítomnosti mizí rasy, kasty a předkové. Všichni 

mi patříte stejně, všichni máte jednu duši jako drahocenný klenot a právě k této duši se obracím. 

62 Chceš-li to vědět: Toto místo bylo předem určeno pro Mé nové zjevení světu, kde Mě uvidíš 

přicházet "na oblaku" v přítomnosti všech národů země. 

63 Rozumějte těmto slovům správně. Tím vám chci říci, že sestupuji v Duchu ke všem, ale že ne 

všichni toto slovo uslyší. V oněch dnech se to stalo stejně: jeden národ byl svědkem mého učení, mých 

skutků, a ostatní národy země díky svědectvím uvěřily. 

64 Dnes shromažďuji duše tohoto lidu, aby pod slovem svého Mistra zdokonalily své poslání. 

65 Neslibuji jim pozemské království, ale království věčného světla pro duši. 

66 Jejich duše, které jsou nyní ještě plné sobectví vzhledem k potřebám bližních, budou "zítra" 

velkorysé, aby se jejich bližní mohli podílet na dědictví, které jsem jim udělil. 

67 Ti, kteří v té době očekávali příchod Mesiáše jako příchod krále země a viděli ho přicházet v jeho 

božské pokoře, byli sklíčeni a zmateni. Proč byste je dnes měli napodobovat a být zmateni, když vidíte, že 

se zjevuji tímto způsobem, ačkoli již máte předchozí příklady, že království vašeho Pána není z tohoto 

světa? 

68 Učím lidi, aby zítra učili všechny, kdo neměli příležitost slyšet Mě v této podobě. Ti, kdo mě dnes 

poslouchají, slyší Otce, který jim s velkou láskou oznamuje svůj brzký odchod a který z tohoto důvodu 

obdarovává svou otcovskou láskou v nadbytku všechny, kdo ho obklopují. Je to hlas Otce, který chce, aby 

na něj pamatovali, který nechce nechat žádné ze svých dětí vzlykat, který si přeje, aby se všichni těšili z 

jeho dědictví, a to je dědictví jeho lásky. 

69 Tento lid bude mít vše, co potřebuje pro nadcházející boj, svou velkou duchovní bitvu, protože On 

způsobí, že mé sémě znovu vzklíčí Jeho úrodným deštěm. 

70 Ano, lidé, mé jméno bude opět na všech rtech, můj postoj ve všech srdcích a můj zákon bude 

zjeven ve všech svědomích. Jak šťastní budou ti, kdo se podílejí na tomto božském díle, neboť tato 

duchovní blaženost jim vynahradí všechny útrapy a utrpení. Budou si pamatovat, že byli Kristovými 

učedníky zde na zemi, že s láskou střežili semeno, které je Božský Mistr učil pěstovat. 

71 Získejte tento mír pro svou duši, ó lidé, získejte toto místo na věčnosti. 

72 Já jako Mistr jdu před vámi a vedu vaši duši. Proto ať jsou skutky mých učedníků jasné, pak si vás 

ti, kdo na vás pohlížejí, vezmou za příklad. 

Svět je hladový a vy máte chléb, který nasytí. Připravuji vás stejně jako své apoštoly. Budete-li Mě 

následovat jako oni, pocítíte Mou moc bojovat proti všemu zlu. Všechny přírodní síly vám pomohou ve 

vašem poslání, pokud víte, jak je využít. 

73 Dnes vidíte mezi lidmi nedostatek a chudobu, starost o získání chleba pro tělo, zatímco vy jste se 

zachovali, aniž byste trpěli takovými těžkostmi, protože chci, abyste měli pokoj a věnovali část svého času 

praktikování Mého učení. 

Mnozí muži a ženy se stěhují a hledají v této zemi útočiště pro svá srdce unavená bojem a najdou 

požehnanou zemi, bohatou na výhody, a ty se s nimi rozdělíš o svůj chléb a oni zde najdou útočiště a 

založí své domovy. 

74 Probuďte se, lidé, neboť zbývají pouhé tři roky, během nichž se vám dám poznat. Hledejte Mě již 

dnes od ducha k duchu, neboť se již blíží hodina, kdy se budete cítit osiřelí, a Já chci, abyste byli silní ve 

zkoušce. Duchovní svět vám pak už nebude dávat slova povzbuzení, rady. Tento "koncert" už ze záhrobí 

neuslyšíte, a proto je nutné, abyste se uměli vznést, abyste mohli nadále živit svou duši. 
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75 Přibližte se k tomu, co je dokonalé. Spojte svou vůli s mou. Hledejte vše, co je dobré pro vaši duši, 

a méně milujte pozemské statky. Lidstvo dosáhlo hranice, kdy ho budu brzdit. Temnota zmizí, "koukol 

bude vytrhán, svázán a vhozen do ohně", jak je psáno. To vše se stane. Připravuji vás na to, lidé, abyste 

poznali dobu, ve které žijete, a abyste probudili své bližní. Blaze tomu, kdo se chce nechat vykoupit, kdo 

se modlí a činí pokání, neboť bude spasen. Jste-li však z tohoto důvodu odmítnuti, jste-li zraněni, 

vzpomeňte si na Ježíše v jeho božském utrpení a vezměte si ho za vzor. 

76 Mějte pochopení a odpusťte urážky. Neměli byste mít "nepřátele", a pokud s vámi bojují, 

vezměte do ruky zbraně lásky, světla. Pokud se budete chovat tímto způsobem, dosáhnete dokonalosti a 

získáte dar míru na zemi. Dávám vám semínko, vaším úkolem je ho zasadit. 

77 Čas, kdy jsem měl přijít, byl předpovězen a toto proroctví se naplnilo. Bylo řečeno: "Lidé 

dosáhnou vrcholu hříchu a materialismu. Války se budou šířit od národa k národu jako oheň, který 

všechno zničí. Nenávist a zlá vůle porostou jako plevel a pokryjí pole." 

78 Věděl jsem, že na Mě časem zapomenete a že Mé Slovo odejde z vašich srdcí. Proto jsem vám 

oznámil svůj návrat. 

To světlo pohaslo, lidské srdce je chladné a bezcitné jako v noci, kdy Ježíš přišel na svět a Matka, která 

nenašla útočiště v lidských domech, hledala úkryt v selském přístřešku pastýřů a stád. 

79 Dnes jsem nepřipravil lůno, aby se stalo člověkem, protože jsem přišel v Duchu, abych k vám 

promluvil. 

A uprostřed tak velké zatvrzelosti a nevíry jsem tě našel. Vyvolil jsem si tě a ty jsi připravil své srdce, aby 

Mě přijalo. Naslouchali jste Mi a vaše víra se rozhořela. 

80 Chcete-li mě následovat, poslouchejte mé slovo. Pomůžu ti nést tvůj kříž. Ale nechci, aby mě 

tento lid, který mi dnes věří, zítra soudil a odsuzoval jako ten, kdo mě dal na kříž. Dnes nevíte, kteří z nich 

zůstanou věrní. Říkám vám, že jich bude málo a někdy budou osamělí. Jejich cesta však bude otevřená a 

andělé je budou chránit a zachraňovat před nebezpečím, aby je dovedli k nebeské překážce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 199 
1 Pokoj Ducha svatého ať je s vámi. 

2 Neúnavně k vám mluvím, protože se blíží zkouška pro učedníky a já chci, abyste věděli, jak se má 

práce tehdy projeví. Seznámil jsem vás s jejími principy, abyste ji vždy prezentovali v celé její čistotě a 

pravdivosti. 

3 Mé učení sjednotí svět v jediném ideálu, a jakmile se toto spojení myšlenek, srdcí a vůlí stane 

skutečností, svět pozná mír a zažije něco víc ze života duše. 

4 V této době probíhá boj světonázorů a nauk. Každý chce mít pravdu. Kdo má ale v tomto boji 

egoismu a vlastního zájmu pravdu? Kdo je vlastníkem pravdy? 

5 Jestliže ti, kdo se domnívají, že jsou na dokonalé cestě a že mají pravdu, jsou na ni pyšní ─ vpravdě 

vám říkám, že ještě neznají cestu; neboť na ní je třeba být pokorný, a stačí, že neuznávají pravdu 

obsaženou ve víře druhých, aby už nebyli pokorní. Ale už jsem vám řekl v "Druhé éře": "Blahoslavení tiší a 

pokorní srdcem." 

6 Člověk, který odsuzuje víru a přesvědčení svého bližního, se vzdaluje od spásy, protože se ve své 

pýše a nerozvážnosti snaží být jako jeho Bůh. 

7 Říkám vám, abyste se ukázali takoví, jací jste, abyste neupadli do pokrytectví. Buďte upřímní a 

uvědomte si, že vám k dosažení dokonalosti duše ještě mnoho chybí. 

8 Ten, kdo ve své pokoře považuje dary milosti, které dostává, za nezasloužené, se nikdy nestane 

sebestředným, i kdybych ho obdarovával sebevíc. 

Jednoho dne budou lidé bojovat proti sobě. Boj bude nerovný. Neboť zatímco někteří budou své 

nároky opírat o násilí pozemské moci, jiní budou předkládat pouze zbraně své lásky v materiální chudobě. 

Neboť nebudou mít jinou vlast než své duchovní dědictví. 

9 Víte, můj lide, že jsem vás svedl dohromady a sjednotil vás, vybral jsem vás odtud i odtamtud. 

Neboť ve všech sektách a církvích, které jsou podobné cestám, jsou duchovní ─ žáci, kterým jsem vytvořil 

tuto rodinu. Nespojil jsem je v jednom shromaždišti, ale v jednom Zákoně, v jedné a téže lásce. Neboť 

každý, kdo cítí, že jeho srdce bije láskou k bratrovi, bude dítětem tohoto lidu. Vpravdě vám říkám, že 

nebudete spiritisty jen proto, že jste vstoupili do těchto shromažďovacích sálů, kde Mé Slovo mluví o 

spiritismu, ale kvůli lásce, kterou dáváte svým bližním. 

10 Myšlenka, že budete muset bojovat proti staletým myšlenkám, zvykům a omylům, by vás neměla 

děsit, ani by vám nemělo vadit, že je vás málo. Víš, že světlo, které jsem ti dal, rozbíjí okovy otroctví a 

nevědomosti. 

11 Z čeho by mohli být spiritisté obviňováni, když plní duchovní zákon, morální zákon a své 

pozemské povinnosti a zanechávají za sebou stopu ctnosti? Dávejte si však pozor na vše, co jsem neučil, 

abyste nebyli obviněni z lidské spravedlnosti. Dnes vám říkám, stejně jako ve druhé době: "Dávejte Bohu, 

co je Boží, a císaři, co je císařovo." Pak na vás nikdo nebude hledat chyby, aby vás odsoudil. 

12 Dodržujte zákony země, ve které žijete, a mějte úctu k těm, kteří vládnou ostatním národům. 

13 Zanechávám vám své slovo ke studiu a získání vědomostí. 

14 Stejně jako váš pastýř se vydejte na cestu jako poslové, abyste přinesli dobrou zprávu do srdcí. 

15 Vpravdě vám říkám, že skrze vás musí být lidstvo spaseno. 

16 Krok za krokem vás vedu na cestu lásky, na onu úzkou stezku, která vás však naplní uspokojením a 

pokojem. 

17 Chci vás vidět kráčet za Mistrem po cestě, která vede k nejvyšší blaženosti. Nechoďte po cestách 

zla, které vás ode Mne odvádějí. 

18 Ti, kdo splnili své poslání, jsou nyní kolem Mne. Přišel jsem však k vám jako Otec lásky a 

milosrdenství, abych vás znovu naučil věnovat Mi několik okamžiků každého nového dne. 

19 "Dělníci", snažte se a pracujte, abyste na konci roku 1950 odevzdali bohatou úrodu. 

20 Těžký je úkol, který musíte splnit, někteří na vzdálených místech, jiní v lůně své rodiny. 
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21 Dědictví, které jsem vám dal v této době, je stejné jako v dobách minulých. Porušili jste však 

smlouvu lásky a dobré vůle, kterou jste se Mnou kdysi dávno uzavřeli, a bylo nutné se k vám vrátit, abych 

vám ji připomněl. 

22 Vezměte v úvahu, že lidstvo dosáhlo vysokého stupně zkaženosti. Měli byste však sloužit s čistým 

srdcem, pak se budete cítit silní a budete celiství uprostřed chaosu. Spojte se, aby církve byly jako 

pevnost, jako pevná zeď, jako nerozbitný řetěz, v němž je každý pevným článkem. 

23 Pozvedněte padlého. Všem poskytuji svou láskyplnou pomoc. Někteří jsou však bičováni 

pokušeními světa a dosud neslyšeli hlas svého svědomí. Vaším úkolem je oslovit je a být jim oporou na 

cestě, dokud nedosáhnete toho, že půjdou po mé stopě lásky. 

24 Střežte, děti moje, Otcovo učení, aby bylo střeženo i to vaše. 

25 Dal jsem ti tělo, abys mohl na zemi splnit těžký úkol. Střežte toto tělo s láskou, ó duše, protože 

vás bude bolet, když neuposlechnete Mého příkazu. 

26 Ty povedeš své tělo a nebude to ten, kdo tě zdrží od cesty poslušnosti. 

27 Zasévejte semeno a dbejte na to, aby vyklíčilo a vrátilo se rozmnožené do Otcových sýpek. 

28 Mou vůlí je vidět vás pokorné. Mnozí z vás mě však ve své nerozvážnosti prosili o pomoc. 

29 Vidím, že jste se oblékli do mých šatů. Zanechal jsem je s vámi, abych vás ochránil před nepřízní 

doby, ale nenechal je na půli cesty. 

30 Od roku 1866 máte mezi sebou můj nový projev lásky: Uniklo vám něco? 

31 Blaze tomu, kdo trpělivě vypil svůj kalich utrpení, neboť jeho bolest se promění v milost. 

32 Ozdobte svatyni, neboť Otec v ní již dlouho chce přebývat. 

33 Zaujměte své místo a všichni uvidí, že Kristus je mezi vámi. 

34 Mou vůlí je, abyste poslouchali mé slovo a dávali lidem dobrý příklad; k tomu mějte v sobě mou 

sílu. Dal jsem vám cestu a ta je plná světla. Sledujte mou stopu a vystupte na horu. 

35 Někteří mě žádají o peníze, ale já vám říkám: V první éře jste měli na zemi velké bohatství, ale 

nebyli jste poslušní Mého zákona. Dnes na vašem stole nechybí chléb, ale doba plnění vašeho poslání je 

krátká. Neúnavně předávejte Mé sémě svým bližním, abyste Mi na konci životní cesty mohli ukázat 

rozmnožené sémě. 

36 Neboj se pozemšťana, boj se mé božské spravedlnosti. 

37 Všichni jste Mé děti a všichni ke Mně přijdete, až nastane správný čas. 

38 Skrze vás, kteří se přibližujete k Mistrovi, dávám všem, ať se vám zdají být jakkoli vzdálení. 

39 Až do polí připravených pastýřem, která jsou srdci lidí. 

40 Když si pastýř všimne, že jedna ovce žalostně bečí, spěchá k ní a přivede ji do ohrady. 

41 Jsi vystaven těžkým zkouškám, "Izraeli". Otec vám však dává sílu, abyste jimi mohli projít. 

42 Pokud splníš svůj úkol na zemi, čeká tě na onom světě velká radost. 

43 Dveře nebeského království jsou otevřené a zvou každého, kdo v něm chce žít. Tyto dveře najdete 

ve svém svědomí. 

44 Dnes vás posadím ke svému stolu lásky, abych vám dal hostinu Ducha. 

45 Děti mého Božství, učedníci Mistra, nechte světlo poselství, které vám posílá má Láska, 

proniknout do nejhlubšího nitra vaší duše. 

46 Vítejte, lidé, kteří ke mně přicházíte unavení, nemocní a s dušemi v trápení. 

47 Vítejte ve světle mého božského paprsku, neboť v něm naleznete sílu, uzdravení a radost. 

48 Proč jsou mezi vámi někteří, kterým se zdá divné, že přicházím tímto způsobem? 

49 Neřekl jsem vám, že jsem v tomto těle. Ne, pouze jsem vám řekl, že tato mysl přijímá Mou 

inspiraci. V současné době předávám lidem nové poselství, srovnatelné s obrovským pramenem, který 

vylévá svůj obsah na žíznivá pole a zahrady. Pamatuj, že tvá mysl je útočištěm Mé moudrosti, do níž 

vlévám Své světlo. 
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50 Své myšlenky jsem vložil do slov, z nichž vyzařuje láska a srdečnost, abyste v nich našli balzám, 

který uzdraví vaši duši i tělo. Také jsem vás učil, abyste svého Boha uctívali na oltáři pravdy, a ne na 

oltářích stínů, modlářství a fanatismu. 

51 Připravte se, abyste mohli přijmout bohatství, které vám přináším. Dovolte, aby se dnes tento 

závoj roztrhl a vy jste mohli pochopit plný význam mého nového poselství. 

52 Dávám vám porozumět bez knih a pouze duchem. Učím vás vykládat význam všech zjevení. Tímto 

způsobem již neupadnete do modlářství, neboť se nespokojíte s alegorií, ale budete umět proniknout na 

dno učení, abyste mohli vyložit jeho pravdu. 

53 Slyšeli jste, že andělé v nebi věčně slyší božský koncert. Když přemýšlíte o tomto symbolu, dejte si 

pozor, abyste se nedomnívali, že i v nebi uslyšíte hudbu podobnou té, kterou jste zvyklí poslouchat na 

zemi. Kdo si to myslí, propadl naprostému materialistickému omylu. Na druhé straně, kdo myslí na 

souznění s Bohem v tomto božském koncertu, když slyší nebeskou hudbu a blaženost andělů, když ji slyší, 

bude v pravdě. 

54 Jak je ale možné, že to někteří takto nevnímají, přestože každý z vás má ve své duši tón 

Univerzálního koncertu? Jak je možné, že někteří, kteří toto slovo slyší, mu nerozumějí, necítí ho nebo si 

ho špatně vykládají? 

55 Ó milované děti, vy, kteří jste slabí ve svém rozumu, hledejte světlo v modlitbě. Ptejte se Mne ve 

svých meditacích, neboť ať jsou vaše otázky jakkoli velké, Já budu vědět, jak vám odpovědět od věčnosti. 

Já vám zase budu klást otázky, aby mezi Mistrem a učedníky zazářilo světlo pravdy. 

56 Nebeská hudba je přítomnost Boha ve vás a uprostřed tohoto koncertu, jakmile dosáhnete 

pravého povznesení, kterým je duchovní krása, zazní váš tón. To je nebeská hudba a píseň andělů. Když 

to takto prožijete a pocítíte, pravda bude vyzařovat do vaší bytosti a vy pocítíte, že Bůh je ve vás. Život 

vám nabídne věčný a božský koncert a v každém jeho tónu objevíte zjevení. 

Ještě jste neslyšeli krásné tóny v jejich dokonalé harmonii - někdy sladké tóny, jindy silné. Pokud je 

náhodou jednou vnímáte, budou se vám jevit jako nezřetelné tóny, které nedokážete spojit. Ještě jste si 

plně neuvědomili krásu, kterou obsahují. Musíte opustit smysly, vášně a stíny materialismu, abyste mohli 

ve své duši slyšet Boží koncert. 

57 Proč považujete můj dialog s vámi za nemožný, ačkoli přijímáte projevy vesmíru? Jak se vám může 

zdát vibrace mého Ducha skrze lidskou schopnost myšlení nemožná, ačkoli jste všichni plni Božích 

myšlenek? Jak by bylo nemožné, aby k tobě Bůh mluvil skrytě, ačkoli jsou Ho plní andělé, světy, prostory 

a všechny stvořené věci? Proč bych se neměl zmocnit tvé duše, nebo proč bych ji měl nechat samotnou? 

Copak jste si neuvědomili, že by to skutečně nebylo možné? 

58 Dobře mi naslouchejte: Já jsem Mistr, tato planeta je školou pro duši. Život a mé učení jsou 

dokonalým tématem. Opravdu věříte, že bych opustil své povinnosti a že bych zapomněl na své 

učedníky? 

59 Lidé, opakuji vám, že kolem vás rezonují zvuky božského koncertu a že je nutné, aby se vaše duše 

pozvedly a vnímaly jejich harmonii. Pokud tomu tak není, necháte tyto zvuky nadále rezonovat v prostoru 

světa v očekávání ostatních, kteří dobře vědí, jak je vnímat. 

60 Chci, abyste si osvojili vnímavost pro duchovno, abyste si osladili svou sklíčenost zde na zemi, kde 

tolik pláčete a trpíte. 

61 Neposlouchejte ty, kdo popírají pravdu, že jsem ve vás a s vámi. Probuďte se a slyšte tu část 

Mého koncertu, kterou vám dnes dopřávám slyšet. Vaše uši byly připraveny slyšet jen ozvěnu nářků a řev 

válek tohoto lidstva, které jsou nejlepším důkazem vaší nejednotnosti a nedostatku harmonie. Tento 

důkaz najdete všude a ve všech oblastech lidského života. 

62 Bratrovražedná válka a válka ideologií dosáhly svého vrcholu. Velcí i malí, silní i slabí, věřící i 

nevěřící jsou unášeni mořem zmatku. Přiblížilo se však prořezávání, a vpravdě vám říkám, že každý strom, 

který nenese dobré ovoce, bude prořezán. 

63 Bolest, čas a pravda budou neúprosným srpem, který odřízne plevel od kořene, jenž bude později 

vhozen do ohně moudrosti, kde vše falešné shoří. 
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64 Uprostřed tohoto chaosu jsou také ti, kdo pochybují o Mé lásce. Na to vám říkám: Jak bych měl 

opustit tento svět, když já sám mohu uklidnit vlny tohoto rozbouřeného moře? 

65 Nezapomeňte, že kdykoli se ocitnete v temnotě, přijdu vám na pomoc, protože jsem světlo světa. 

66 Bouře způsobují lidé, ale mou povinností je naučit je uzavírat mír. A právě to nyní dělám svým 

učením, které vždy přicházelo jako sladký a harmonický koncert, jako poselství, které přišlo z onoho 

království lásky a spravedlnosti. 

67 Budu i nadále promlouvat k vašim srdcím. Nebesa se chtějí projevit i ve vašem světě. Dovolte mu, 

aby tak činil prostřednictvím vašeho intelektu. 

68 Oddělení Stvořitele od jeho stvoření je nemožné, není možné, aby existovala vzdálenost mezi 

Kristem a lidmi, stejně jako nemůže existovat žádné tělo bez hlavy nebo slunce bez planet. 

69 Pokud milujete pravdu, krása, kterou si užíváte ve své existenci, bude veliká. A až dosáhneš 

posvátné svobody, kterou nabízím tvé duši, budeš cestovat po nebesích, prostorech a světech pomocí 

své schopnosti myšlení. 

70 Utěšuji vás v této době soužení, kterou už dávno ohlásili proroci. Roque Rojas, můj posel v tomto 

čase, vám mluvil o zkouškách, které brzy přijdou, a od svého prvního hlasatele jsem vám oznámil, že 

proroctví se nyní naplní. 

Ti, kdo Mě slyšeli i v oněch dnech, si vzpomenou, že Mistr vám řekl: Hle, život se změní a lidstvo bude 

pít velmi hořký kalich. Národy se budou navzájem přehlížet. Rodiče budou špatně posuzovat své děti a 

děti budou špatně posuzovat své rodiče. Manžel zavrhne svou ženu a ta se zase prohřeší proti družce 

života a mnohé děti, i když mají rodiče, budou vyrůstat jako sirotci. V důsledku zkaženosti, která se bude 

šířit, a hladu a hříchu, které budou narůstat, zemře mnoho lidí. 

71 A hle, během několika let se všechny tyto katastrofické události přehoupnou přes životy, domovy, 

národy, víru a instituce jako dravý příval. Znovu a znovu říkám těm, kdo Mi naslouchají, aby bděli a 

modlili se, aby se nenechali strhnout tímto proudem. 

72 Bděte nad ctností svých rodin a pokojem svých domovů. Podívejte se, jak se i ti nejchudší mohou 

stát majiteli tohoto pokladu. 

Uvědomte si, že lidská rodina je ztělesněním duchovní rodiny: muž se v ní stává otcem, a tak se 

skutečně podobá svému nebeskému Otci. Žena se svým mateřským srdcem plným něhy je obrazem lásky 

Božské Matky a rodina, kterou spolu tvoří, je ztělesněním duchovní rodiny Stvořitele. 

Domov je chrám, kde se můžete nejlépe naučit naplňovat mé zákony, pokud by rodiče byli ochotni na 

sobě pracovat. 

73 Osud rodičů a dětí je ve Mně. Je však povinností jednoho i druhého, aby si vzájemně pomáhali při 

plnění svých úkolů a povinností smíření. 

74 Jak snadný by byl kříž a snesitelná existence, kdyby se všichni rodiče a děti měli rádi! Nejtěžší 

zkoušky by zmírnila láska a porozumění. Jejich odevzdání se do Boží vůle by bylo odměněno mírem. 

75 První institucí na zemi bylo manželství, neboť tento svazek posvětil Stvořitel od první ženy a 

prvního muže. Můj zákon a má zjevení vás vždy upozorňovaly na velikost tohoto úkolu. 

Když jsem byl s vámi na zemi, těšilo Mě navštěvovat manžele a rodiny. Má přítomnost v domovech 

posvětila toto spojení a požehnala jeho plody. Mluvil jsem s dětmi, mládeží i dospělými, s čeledínem a 

otcem rodiny, se služkou, hospodyní i matkou. Bylo totiž nutné vše obnovit a dát nové světlo na cestu 

života v tomto světě, který je etapou vývoje duchovního života. 

Mé slovo bylo určeno všem. Kdykoli jsem tedy promluvil, matky spěchaly s dětmi za ruku nebo v 

náručí. Když tato prostá srdce slyšela Ježíše, jak jim říká: "Kdo zná Syna, zná Otce," cítili, že v tom slově 

slyší Boha, a z hloubi srdce Mistrovi řekli: "Aleluja, ty jsi Mesiáš, na kterého jsme čekali! Chvála tomu, v 

jehož jménu přicházíš." 

76 S mým příchodem nastal nový věk, ale mé slovo je v podstatě stejné. Připomíná vám to, co jste 

zapomněli, dává vám nové lekce a povznáší váš život tím, že ho přibližuje k dokonalosti. 

77 Kdybyste žili v mém zákoně ─ myslíte, že bych se zhmotnil tím, že bych se projevil v této podobě? 
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78 Svými slovy živím semínko, které jsem zasel jindy. V této podobě však budu mluvit pouze do roku 

1950. Poté budu nadále pečovat o vaši duši, ale Mé projevy budou jemnější a vznešenější. 

Dnes jsem vám přišel připomenout některé zásady, které lidé pošlapali. Svými nebeskými radami nyní 

znovu žehnám manželství a rodině. Abych však rozšířil vaše duchovní obzory a zabránil vám upadnout do 

sobectví, učím vás, abyste v tomto národě začali vytvářet skutečnou duchovní rodinu, jejíhož Otce budete 

spatřovat v nekonečnu, a ve světě pak budete považovat všechny své bližní za bratry a sestry. 

79 Nemyslíš, že ten, kdo splnil svou povinnost vůči svým blízkým, se bude cítit silnější a hodnější 

opustit svůj domov, svůj lid a dokonce i svůj národ, aby svými slovy a svým příkladem šířil mé učení? 

Nebojte se, protože vám říkám, že musíte opustit svůj domov a svou vlast. Říkám vám, že budu bdít 

nad tím, co po sobě zanecháte, a nebude nutné brát si druhý cestovní balíček. 

Předem vám připravím cesty, dveře a srdce, abyste mohli splnit své poslání. Nečeká vás žádná krvavá 

oběť, i když budete muset obětovat některé ze svých uspokojení. Rodina, z níž jedno z dětí odejde do 

provincie, bude požehnána. 

Mluvím k vám o těchto věcech, které přijdou, protože zbývají už jen tři roky, kdy vám dávám své 

slovo, a nechám vás připravené, aby vás nikdo nepodvedl. Váš dar intuice vás v těchto chvílích povede, 

abyste věděli, kam jít a jakou cestou. 

Učedníci nebudou kráčet sami, nad nimi půjde velká legie duchů světla, aby je podporovala, a 

především Eliáš, duchovní pastýř, bude osvětlovat cesty a střežit své ovce. Má vůle se projeví ve vašich 

skutcích. 

80 Nejste jediní, na kom tato práce spočívá. V záhrobí už jsou ti, kteří se inkarnují po vás, aby 

pokračovali ve vaší setbě. Svět se změní, ale nebude to za okamžik. 

81 Přemýšlejte o mém slově, aby se stalo světlem ve vaší mysli. Vy, lidé, jakmile poznáte, jaké místo 

zaujímáte v Otcově stvoření a jaký máte úkol, poznáte, že vaším údělem je milovat a žehnat navěky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 200 
1 Brány nebeského království jsou otevřené pro každého, kdo chce získat jeho výhody. Toto 

království je v duchu člověka. 

2 Ve vašem duchu i v mém duchu probíhá oslava, protože se připravujete na přijetí mých 

světelných poselství. 

3 Vítejte, nemocní, trpící lidé, kteří potřebujete duchovní lásku, neboť u Mne naleznete hojivý 

balzám, světlo a sílu, které vám tolik chyběly. 

4 Miluji vás, a proto vám posílám své světlo, aby odstranilo vaše utrpení, starosti a obavy a abyste 

se cítili zahaleni do mé lásky, chráněni a uchráněni před četnými nebezpečími, která na vás číhají. Můj 

pramen milosrdenství přetéká, aby tě uzdravil na duši i na těle, ale to, co dělám s tebou, vykonám na 

tomto světě a na všech světech. Neboť Můj Duch útěchy sestoupil na všechny světy, kde přebývají Mé 

děti. 

5 Budete-li se živit Mnou, budete-li vědět, jak Mě přijímat, nebudete Mě již moci odmítat, 

nebudete již pochybovat ani přehlížet tento chléb, který vám dal život, a vaše existence se stane 

neustálým svědectvím vděčnosti a lásky. 

6 Máte představu o radostech zaslíbeného nebeského království? Chtěli jste si v mysli vytvořit 

představu o tom, jaký by mohl být život dokonalých bytostí, a mluvíte o písních, kráse, čistotě a lásce. 

Nyní vám však říkám, že v tomto světě panuje dokonalá harmonie. 

7 Musíte vědět, že nakonec budete všichni součástí tohoto koncertu, že se budete podílet na této 

blaženosti, až se zdokonalíte a přijdete ke Mně. 

Pak se se Mnou setkáte a Já budu na trůnu cti, kterou Mi vzdáváte. 

Tato nebeská hudba však zazní ve vaší duši, až v sobě objevíte Mou přítomnost a budete uchváceni 

kontemplací Mého díla, Mého stvoření, které vám postavím před oči, abych vás na něm učinil účastnými. 

Jakmile budeš se Mnou, pocítíš nejkrásnější harmonii a z tvého ducha bude stoupat k Mému nejsladší 

píseň. 

8 Když pak v sobě pocítíš Mou Přítomnost, která takto září, objevíš v každém kroku koncert, v 

každém zvuku zjevení a budeš Mi tak blízko, že Mě nakonec budeš považovat za jediný důvod a cíl své 

existence. Přijmu tě, jako se přijímá poutník, který dosáhl poslední etapy svého putování a je si vědom 

svého úspěchu a toho, co ho čeká. 

9 Lidé, ještě jste neslyšeli tuto hudbu krásných tónů, protože jste ještě nebyli schopni 

dematerializovat své duše. Koncert se rozezní i za hranicemi světa, kam jste se dostali. Já však připravuji 

cestu, abyste brzy dorazili se Mnou. 

10 Proč považuješ Můj projev skrze lidský intelekt za obtížný? Pochybuješ, že mohu být stále v 

kontaktu s tvou duší? Když se 

Stvoření je živeno Mnou a všechny duše jsou jako větve stromu, které žijí z téhož a živí se jeho mízou ─ 

jak si můžete myslet, že jsem vám vzdálen nebo že jsem lhostejný k vašemu utrpení, ačkoli jsem váš 

Mistr, váš Lékař a váš Otec? 

11 Poslechněte si: Blíží se bitva světových názorů. 

Vtělené a odtělesněné duše se zmítají v moři zmatku. Všichni přinášejí svou úrodu bolesti a zla. Všichni se 

snaží jeden druhého zranit a zabít, všichni konají dílo zkázy, ale bolest je zasáhla stejně. 

V současné době je přítomen žnec, který má za úkol pokácet každý strom, který nenese dobré ovoce. 

V této velké bitvě zvítězí pouze spravedlnost a pravda. 

Mnohé církve zaniknou, některé zůstanou. V některých bude pravda zářit, v jiných se bude nabízet jen 

klam. Srp spravedlnosti však bude sekat tak dlouho, dokud nebude souzeno každé semeno, které na zemi 

existuje. 

12 V té době ti, kdo se zduchovnili, dosáhnou ideálu, povznesení, a toto poznání jim dá pravou 

moudrost. Nebudete potřebovat lidské vědy, které by vás vedly. Neboť duše dostatečně připravená mým 

učením vám bude schopna odhalit vše, co potřebujete vědět. 
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13 Přijdou ke mně znalci zákona, filozofové a kněží a já jim odpovím a obrátím je svým slovem. 

Někteří Mi nebudou schopni porozumět a budou zmateni. Ostatní mě pokorně požádají o odpuštění. 

Nebudou po Mně chtít důkaz. Já jim ji však dám, protože je miluji a chci, aby mě poznali. 

14 Když vědci nedokážou lidem odpovědět, když nedokážou vyřešit jejich problémy a pochybnosti, 

přijdou za Mnou. Pak se dozvědí, že jsem na ně čekal, abych je poučil a potěšil. Dozvědí se, že toto slovo 

pochází od Krista, od Toho, který umí pohladit všechny trpící a mluví ke všem jazykem, který je tak 

láskyplný ─ tím samým, v němž vás Mistr naučil vznešenému přikázání, které vám říká: "Milujte se 

navzájem." 

15 Žijete v době očisty a nářek bolesti už byl slyšet. Ale právě tato bolest vám poslouží k tomu, 

abyste se očistili a mohli se stát sloupy chrámu. Po vás přijdou noví apoštolové. 

16 Budu s vámi, abych vás potěšil a dal vám pevnost, abyste mohli pokročit na cestě nápravy. Chci, 

abyste své nepřátele proměnili v přátele, abyste ve svém boji mohli získat nebeské království, kde získáte 

ovoce všech svých skutků. 

17 Mluvím k vám tímto způsobem, abyste změnili svá srdce, neboť vaším údělem je milovat a 

žehnat. Žijte jako Ježíš, vždy ve spojení s Otcem, v dokonalé harmonii se všemi bytostmi stvoření. 

18 Když uděláte něco dobrého, když pohladíte opuštěné dítě, podpoříte člověka v nouzi nebo 

ochráníte bezbrannou bytost, neslyšeli jste v sobě hlas, který vám žehná a povzbuzuje vás, abyste na této 

cestě pokračovali? Čí je to hlas? Je to svědomí. Je to hlas Otce, který odměňuje dítě za to, že si z něj bere 

příklad. 

19 Chcete-li se stát hodnými dětmi mého Božství, prvními dědici mé slávy, musíte se nejprve očistit a 

nyní víte, že nejlepší očistnou vodou jsou dobré skutky. Mluvím k vám takto, abyste cítili, že vás 

očekávám ve svém Království, že dnes jste na cestě, která k Němu vede, ale že máte před sebou ještě 

dlouhou cestu. Z každého z vás chci udělat apoštola a z každého apoštola mistra. 

20 Všiml jsem si, že lidstvo uctívá Boha v různých formách. Říkám vám však, že žádné náboženské 

společenství nepovažuji za důležitější nebo méně důležité. Učil jsem vás lásce a pravda je jen jedna. 

Nemyslete si, že je to církev, kněz nebo mnoho kněží, kdo musí vykoupit lidstvo. Jsem to Já, moudrý a 

milující Pastýř, který vás chráním, utěšuji a miluji tak, že jsem za vás položil svůj život, abych vás naučil 

cestě pravdy a života. 

21 Kdyby tehdejší lidé věřili, že mě mohou spatřit jako 

by mi vzali život, zničili ho a způsobili, že Mé učení zmizí, si nebyli vědomi, že tím pouze dosáhli toho, aby 

mi dali více života a vyšší slávu, získanou obětí. Ze svého kříže jsem žehnal svým apoštolům všech dob ─ 

všem, kteří mě následovali po stejné cestě. 

22 Stejně tak žehnám vám, kteří jste Mě přijali v současné době a připravujete se pokračovat v Mém 

díle. 

23 Izraeli, unavený poutníku, přicházíš s touhou po Mých slovech, která by naplnila tvůj osud ve Třetí 

éře, a přicházíš ke Mně s hořkostí na rtech a bolestí v srdci. Vy a vaše děti jste prošli nebezpečnou cestou 

a dnes, když slyšíte volání Mého Ducha, spěcháte s jistotou, že se vám dostane povzbuzení. 

24 S některými se setkávám pokorně v očekávání mých rozkazů. Jiní v mé přítomnosti pociťují výčitky 

svědomí poté, co mnoho zhřešili. A ještě jiní zvědavě zkoumají mé učení a hledají v něm nějakou chybu, 

aby je mohli odsoudit. Znám vás, miluji vás a přijímám vše v tento den. 

25 Použiji pokorné, abych v krátké době přinesl Dobrou zprávu srdcím, která na Mě čekají. Očistím 

toho, kdo zhřešil, svým slovem, které je křišťálově čistou vodou. Když se dozví, že mu odpouštím a že ho 

činím svým učedníkem, bude činit pokání a už nebude hřešit. A toho, kdo se ptá a pochybuje, osvěcuji a 

dávám mu důkazy, aby poznal pravdu a vydal o Mně svědectví. 

26 Až budete všichni připraveni, pošlu vás k těm, kdo mají vycvičenou mysl a jsou výmluvní. Vy se 

však nebudete cítit méněcenní než oni a nebudete jim závidět, protože jsem vám dal velké duchovní 

schopnosti. 

27 Věda se brzy zastaví. Mnozí učenci budou znepokojeni a budou považovat své znalosti za 

zbytečné, protože znalosti, které získali, je nepřivedly k blahu a klidu duše. Až k tomuto závěru dospějí, 
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budou Mne hledat, budou chtít poznat podstatu a smysl duchovního života a požádají Mne, abych jim 

pokorně dovolil proniknout do Mých tajemství, a Já jim dovolím proniknout tak daleko, jak to bude Má 

vůle. 

28 Ti, kdo mě budou následovat nejvíce, budou chudí, vydědění. Až pak obdrží tento velký poklad 

duchovního poznání, který Mé Slovo hojně rozdává, vydají se plni lásky nést světu svědectví o Mém 

příchodu v této době. Někteří se budou projevovat jako proroci, jiní budou získávat srdce darem Slova a 

všichni budou konat skutky lásky mezi lidmi. 

29 Ty národy, které byly opovrhovány, ty národy, které se halí do hadrů, se probudí, budou mě 

milovat a sloužit lidstvu. Mezi nimi jsou velké duše očištěné v bolesti. V jádru těchto bytostí jsou ukryti 

Moji vyslanci, Moji apoštolové. Svolám všechny národy a v krátké době ke Mně přijdou ti, kdo pochopí 

inspiraci Mého slova, aby se stali Mými průkopníky. 

30 Izraeli, tví bratři ve zbrani čekají na mé rozkazy a žijí v chaosu. Zatímco jedni žádají o mír, druzí 

volají po zničení. Touží spatřit nové obzory, nové země, touží emigrovat do jiných teplých krajin, aby se 

tam mohli usadit a rozvinout svou duši v souladu s božskými zákony. 

31 Nedokonalosti v náboženské praxi lidí zmizí do té míry, že se ver- 

duchovnost proniká do srdcí a duše, unavená svými falešnými modlami, touží po Mé přítomnosti, po 

Mém slově. Nebudou mě vzývat na březích řek ani na horách, v údolí ani na poušti. Budou Mě hledat na 

dně své duše a tam si postaví chrám, v němž Mě budou milovat. 

32 Uvidíte, že mnoho lidí, kteří byli pozemsky mocní, sestoupí ze své společenské úrovně a v tomto 

stavu, po velkých zkouškách, které budou jako kámen úrazu pro jejich duše, budou toužit po Mém učení 

a díky svým ctnostem se pozvednou a poznají pravou hodnotu darů, které jsem člověku udělil. V roce 

1950 se mnohé z předpovědí naplní. 

33 Mnohá srdce, která byla jako vyprahlá pole, přinesou ovoce. Ale vám, o které jsem den co den 

pečoval, říkám: Připravte se a buďte připraveni rozptýlit mé sémě. 

34 Po tomto roce dojde mezi "lidem Izraele" ke svárům a jen ti, kteří zůstali bdělí, modlili se a 

pracovali podle mých zákonů, budou pro ostatní ochranou. 

35 Dal jsem vám světlo, abyste mohli bezpečně chodit a poučovat své bližní. 

36 Buďte všichni požehnáni ─ jak ti, kteří Mi právě teď naslouchají, tak ti, kteří jsou ještě daleko od 

Mého projevu. 

37 Doba, kterou prožíváte, je dobou boje, duchovního boje a boje světonázorů. 

38 Tato rada je nezbytná, neboť budete muset stanout před těmi, kdo se neustále snaží proniknout 

do tajemství učení. Stejně tak se postavíte před dav mužů a žen různých vyznání a pak zjistíte, že v každé 

církvi nebo denominaci jsou lidé dobré vůle, kteří se snaží, neboť jejich činy obsahují dokonalost. 

39 Má milost je pro všechny, neboť jsem viděl, že v lidském světě všichni, i kdyby to bylo jen na 

okamžik, mají srdce zapálená láskou k Mému Božství. 

40 Po celé zemi jsou roztroušeni ti, kteří se stále snaží konat dobro a hledají způsob, jak být užiteční 

svým bližním. Vpravdě vám říkám: Každý, kdo má toto předsevzetí, je se Mnou. 

41 Řekl jsem vám, že přijde čas, kdy se světlo objeví na všech místech, ve všech zemích a na všech 

kontinentech. Toto světlo bude zářit podle duchovního vzdělání člověka. Díky tomu se však vytvoří nové a 

přesnější pojetí stvoření, nové pojetí duchovnosti. Tímto způsobem začne nová etapa duchovního vývoje. 

42 Až se všichni inteligentní lidé konečně sjednotí, vyjasní se jejich pojetí božského, věčného a 

duchovního. Lidé projdou mnoha zkouškami. Ale až to skončí, pravda vyjde najevo ještě víc. A pravdu, 

která je vždy křišťálově čistá a hlasitá, budou moci pochopit všichni. Duchovní sjednocení se tak stane 

skutečností. 

43 Učení, které jsem vám zjevil, a pravidla, která jsem vám dal, budou všeobecně uznávána. 

Pamatujte však, že předávat musíte význam Mého Slova, nikoli způsob vyjádření. 

44 Neznepokojujte se ani tím, že se změní vnější forma vašeho uctívání. Vpravdě vám říkám, že 

přijde čas, kdy pochopíte, že pouze podstata a čistota vašich činů dosáhne Otce. 
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45 Přijde k vám mnoho vašich druhů, kteří vás, pokud hluboce porozumí spiritualismu, donutí opustit 

i poslední zbytky fanatismu, které si možná uchováváte. 

46 Když se k vám přiblížím a dávám se poznat skrze nositele hlasu, objevuji ty, kdo naslouchají bez 

porozumění a bez citu. Také ti, kteří přišli jen ze zvědavosti. Někteří se pokoušeli duchovní svět podrobit 

zkoušce. Mnozí z nich nemají potřebný respekt. Ale jak by mohli tak věřit v nadpřirozeno, které se jim 

potvrzuje před očima? Mohli by si dát rozumné vysvětlení toho, co se děje, když tento zázrak nepřipisují 

vyšší moci? Jaké vysvětlení by mohli dát tomu, kdo se jich ptá, co je to za dílo? 

47 Kdo má víru, bere z těchto míst požehnanou vodu a dělá s ní zázraky. Mistr se vás však ptá: 

Opravdu v té vodě existuje nadpřirozená síla? Amen, říkám vám, že síla není ve vodě, ale ve vás 

samotných, ve víře a v poctivosti vašich skutků. Vždyť Pán je ve vás, jako v přírodě a ve všem stvoření. 

Vzpomeňte si, že jsem vám tehdy řekl: Vaše víra vás zachrání. 

48 Jsem věčný zázrak, který dává světlo vašemu intelektu a pohání vaše city, aby je nasměroval na 

cestu dobra. Člověk však od svého Otce požadoval víc a chtěl vidět, slyšet a uchopit rukama to, co by měl 

vnímat pouze citlivostí své duše. Ale z lásky jsem se podvolil svým dětem, protože pro ně mám pochopení 

a vycházím jim vstříc. 

49 Proto jsem v této době dovolil, aby se k vám přiblížil Můj Duchovní svět, a dal jsem vám dar jeho 

projevu prostřednictvím vašeho intelektu, abyste všichni mohli být přímými svědky uskutečnění těchto 

zázraků a věřit v Mou Přítomnost. 

Projevy duchovních bytostí budou podporovat zlomyslné výklady ze strany zvědů Mého Díla, budou je 

používat jako zbraň, aby vám ublížili, pomluvili vás a odsoudili jako čaroděje. Ale poté, co toto prohlášení 

zaselo svá semena, zmizí. Pak uvidíte, že dary, které jsem vám dal, budou existovat i nadále a zázraky se 

budou dít i nadále, protože pak budete intuitivně řídit své kroky tím, že se budete vždy snažit s pomocí 

mého učení co nejlépe praktikovat aktivní lásku. 

50 Prozkoumejte Mé Slovo, abyste si uvědomili, že vám nepředepisuji pevné chování. 

51 Je to má esence lásky, kterou máte uchovat a rozptýlit po cestách života. Přijde totiž hodina, kdy 

už tato místa setkávání nebudete potřebovat. Dám se poznat na tvé cestě, ve tvé ložnici, v horách, na 

každém místě. Vaše pole působnosti bude neomezené, abyste mohli praktikovat dobročinnost a dokázat, 

že jste Mými učedníky. Okolnosti každého z vás se totiž budou také lišit, ale vždy vám dají příležitost 

konat dobro. Toto dobro budete moci konat jak myšlenkami, tak skutky, slovy, a dokonce i pohledem. 

52 Zvykněte si, že vaše svědomí je soudcem vašich činů, a to vám ukáže, jak máte pracovat, abyste 

vyjádřili vše, co jsem do vás vložil. 

53 Pokud vidíte, že vaši bratři a sestry v mém díle nejsou schopni vysvětlit důvod mých projevů, 

vstaňte a vysvětlete to. Máte k tomu potřebné znalosti. 

54 Nedivte se, až přijde chvíle, kdy mě budou obklopovat jen apoštolové víry. Řekl jsem vám: 

"Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." Není to však proto, že bych si některé vybral a jiné odmítl. 

Volám všem. Ale zatímco jedni se mnou zůstávají, druzí odcházejí. 

55 Mnozí ke Mně přišli a ještě přijdou. Zůstanou však jen ti, kteří v sobě nesou sémě lásky k bližnímu. 

56 Toto slovo není určeno pouze lidem, ale také duchovním zástupům, protože ti, rozptýleni po celé 

zemi, mají své poslání. 

57 Ponechávám ti tvou svobodnou vůli. Jděte tam, kam chcete, a pocítíte, že vás to nejvíce těší tam, 

kde cítíte lásku. Pokud vás Mé Slovo nepřesvědčí prostřednictvím hlasatele, hledejte Mě tam, kde Mě 

plně pocítíte. 

Neboť každý, kdo mě následuje, mě pocítí ve svém srdci. 

58 Chci vás mezi sebou smířit, sjednotit, nikdy vás nerozdělit. Dávám vám světlo, abyste v pravou 

chvíli uměli rozlišit pravdu od nepravdy. 

59 Vidím vás jako malé děti, které přicházejí v touze po otcovském teple nebo které přicházejí v 

touze po moudrosti, která je může vést na cestě života. 
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60 Jistě jste bezvýznamní, ale kvůli své slabosti, protože jste nevyužili lekcí, které vám dávám na vaší 

cestě životem. 

61 Kdo zná mé jméno a mé slovo, nemá právo nazývat se nevědomým, bezvýznamným nebo slabým. 

Neřekl jsem vám kdysi ve svém Slově: "Já jsem Cesta, Pravda a Život"? Co by vám mohlo chybět, kdybyste 

kráčeli po této cestě lásky a živili se světlem mé moudrosti? Právem pláče člověk v okamžiku svého 

zrození! Duše už ví, že ji čeká slzavé údolí. 

62 Proč neproměníš toto slzavé údolí v zemi míru? Pochopte, že smysl mého učení vede k tomuto 

krásnému cíli: "Pokoj na zemi lidem dobré vůle" ─ pokoj, který je milostí a požehnáním nebes, pokoj, 

který mohou lidé získat, když dodržují přikázání milovat jeden druhého. 

63 To je tajemství dosažení míru. Zjevil jsem ho světu, dal jsem mu klíč, který otevírá brány tohoto 

království. Člověk to dobře ví, ale na cestě lásky nechce dosáhnout míru, velikosti a poznání. Raději si 

vytvořil svět podle svých představ a mír podle svého vkusu. 

64 Jeho dílo ztroskotalo, protože ho nepostavil na základech bratrství v Bohu, a tak se dnes jeho svět 

marnosti rozpadá. Člověk, pyšný na pokrok své vědy, by rád zpíval triumfální píseň svým objevům. Místo 

toho však slyší, jak mu z hrudi uniká nářek bolesti, hrůzy a výčitek svědomí, když cítí výsledek své práce, 

do níž nevložil žádnou lásku. 

65 Připadá vám mé slovo hořké? Říká vám pouze pravdu. 

66 Mé slovo není kopřiva, je to pšenice, není to tma, je to světlo. 

67 Plňte mou vůli a nebudete plakat. Žijte podle mého učení a poznáte štěstí. Milujte se navzájem a 

budete žít v dokonalém pokoji. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 201 
1 Lidé: V této době, kdy Duch Pravdy vlévá své světlo do každé duše, chci, aby se ti, kterým je 

určeno naslouchat Mi v této podobě, soustředili a přemýšleli, neboť jen tak budou schopni pochopit 

Božské poselství, které jsem vám v této době přinesl. Toto poselství je kniha, kterou vám vtiskuji do duše, 

je to božský výklad Zákona, který lidstvo obdrželo již v prvních dobách, je to podstata toho, co obsahuje 

"Kniha sedmi pečetí", jejíž tajemství vám postupně odhaluji osvícením vaší duše světlem Svého Slova. 

2 Zítra, až pochopíte mé učení, začne bitva. Mé slovo už nebudeš mít v této podobě, ale budeš cítit 

mou přítomnost ve svém srdci. 

3 V první éře Bůh prostřednictvím Mojžíše zapsal Zákon do kamene. Ježíšovo slovo bylo zapsáno 

krví do srdce člověka. A v této éře vám do duše napíšu svá zjevení prostřednictvím světla inspirace. 

4 Pokud pochybuješ tváří v tvář nedokonalosti vysílačů, skrze něž se dávám poznat, nezůstávej v 

nejistotě. Zamyslete se, uklidněte se a jděte vpřed, neboť Mým přáním je, abyste si uvědomili velikost a 

pravdivost, kterou Mé zjevení obsahuje. 

5 Je třeba, aby tento lid byl silný a oduševnělý, když se vydává do provincií, kmenů, vesnic a 

dokonce i národů hlásat radostnou zvěst. Dnes jste ještě nevědomé děti, které touží po okamžiku 

naplnění svého poslání, ale ještě neví, jaké nástrahy a zkoušky vás na této cestě čekají. Ale každý, kdo je 

naplněn vírou a láskou, bude schopen odolávat bouřím a bude otupělý vůči vlastní bolesti, ale nebude 

lhostejný k potřebám lidí. 

6 Mé učení v této době trvalo dlouho, protože jsem chtěl dát příležitost mnoha lidem, aby Mě 

slyšeli, a tak splnit slib, který jsem vám dal v minulých dobách, že každé oko, ať už hříšné nebo ne, Mě 

duchovně spatří, a tak oživit vaši naději a důvěru ve Mne. 

7 Mou vůlí bylo, aby Slovo, které vám předávám, bylo zapsáno, protože jsou v něm předpovědi, 

oznámení, poselství, která budou známa lidem zítřka. Často vám totiž selhává paměť. 

8 Mé Slovo formuje osvícený lid, který bude zahrnovat muže a ženy po celém světě, a jeho síla bude 

spočívat v jeho duchovnosti. Tomuto lidu svěřím obnovu míru ve světě, spravedlnosti, morálky a pravé 

víry. 

9 Dnes lidstvo zřejmě spí. S opravdovým překvapením však uvidíte, jak některá společenství, když 

uslyší hlas Mých poslů, otevřou dveře svých srdcí jako květiny, které se otevírají, aby přijaly teplo a 

pohlazení slunečních paprsků. Vy, kteří Mi nyní nasloucháte, jste již nyní součástí tohoto lidu, který bude 

v budoucnu růst, až pokryje celou zemi. Vaším úkolem je nabádat lidi, aby se vzdali materialismu, kázat 

dialog ducha s duchem a udržovat své bližní ve víře, když nad nimi vře velká zkouška. 

10 Zástupy, které v tomto čase slyšely mé slovo, jsou jen malou částí lidí, kteří povstanou zítra. Její 

povinností je zůstat jednotná navzdory zkouškám a bouřím, které ji mohou bičovat. Kdyby se rozptýlil, 

bitva by byla prohraná, hvězda, která ho dosud vedla, by zmizela a ztratil by se v nesmírné samotě 

pouště. Jaké by bylo svědectví o mé pravdě? Jaký příklad by dal svým bližním? 

11 Milovaní učedníci, pamatujte: Protože jsem sestoupil, abych k vám promluvil a učinil skrze vás 

vnímatelnou svou božskou přítomnost a své Slovo, váš Mistr musí mít v úmyslu velký čin spásy. Ale vy, 

které jsem učil a miloval, nesmíte v žádném případě zbavit Mé božské učení jeho síly. 

12 Učedníci, chcete-li mít duchovní dary, ať vás k tomu vede láska a touha konat dobro. Nesnažte se 

získat mou milost jen proto, abyste si pochlebovali své ješitnosti, protože pak se budete cítit poněkud 

nadřazeni svým bližním. Nesnažte se zbohatnout na těchto darech pomocí lichvy. 

Vpravdě vám říkám, že jakmile láska očekává nějakou odměnu, přestává být od té chvíle láskou. A 

jakmile je účelem prospěchu, který člověk vykoná, získat za něj odměnu, přestává být prospěchem. Proto 

vás upozorňuji, že pokud si přejete mít některý z těchto darů, musí to být láska, která vám ho vnukne. 

13 Každý, kdo Mě chce následovat na této cestě, musí své srdce osvobodit od veškerého sobectví, 

egoismu a marnivosti. Pouze s čistým srdcem může člověk pocítit Mou lásku. 
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14 Když zjistím, že někdo z vás je zaměstnán konáním dobrého skutku, prosí pozvednut v modlitbě za 

bližního v nouzi, a vidím, že jeho srdce je plné zármutku kvůli bolesti bližního, pak mu Má Božská láska 

udělí kapku Mého uzdravujícího balzámu a Já mu dopřeji zázrak, o který prosil. 

15 V tuto chvíli je dítě, které je zodpovědné za své 

Pokud se člověk přimluvil u Otce za svého bližního, je to velká radost, protože dal to, o co byl žádán, 

potřebnému člověku, který obdržel můj prospěch. Pokud naopak někdo, kdo má na své životní cestě za 

úkol praktikovat aktivní lásku k bližnímu, zneužívá svých darů k sobeckým účelům, okrádá se, aniž by si to 

uvědomoval, o Otcovu milost a nemůže pak už nic dávat; klame pak sám sebe a klame i své bližní. Tento 

špatný "dělník" zasévá na své cestě místo pšenice jen koukol. Poté, co vykoná své špatné skutky, zůstane 

v něm velmi hořká příchuť, nespokojenost, neklid a nemůže objevit v Otcově laskavé tváři onen milující 

úsměv, který žehná a potvrzuje jeho skutky, ani nemůže dát svému bratrovi pocítit vliv svých duchovních 

darů. 

16 Pokud se nemocný uzdravil, nebo trpící člověk dostal útěchu, nebo se stal zázrak, nebyl to zázrak 

způsobený tímto "pracovníkem", ale nekonečným soucitem Otce s potřebným člověkem, který ve své 

nevědomosti vložil veškerou svou důvěru ve špatného učedníka Páně. Když se však stane zázrak, připisuje 

ho špatný služebník svým přímluvám, svým duchovním darům a používá toto svědectví k tomu, aby zvýšil 

počet těch, kdo v něj důvěřují. Má spravedlnost je pak musí postihnout, aby zkrotili své bludné kroky, 

zamysleli se nad falešností svých skutků a vrátili se na správnou cestu. 

17 Blahoslavení jsou ti, kteří při prvním navštívení mou spravedlností litovali svých přestupků, 

rozhodli se, že nebudou následovat cestu svých úchylek, a snažili se napravit všechna svá provinění, 

protože tak dokázali, že uspokojení duše je nesrovnatelné s uspokojením na zemi. Ostatní si málo vážili 

pokoje, který dobré dílo zanechává v srdci, přijímali lichotky nebo mizerné placení mincí a příliš pozdě si 

uvědomili, že to první činí duši velkou a to druhé ji činí malou a degraduje ji. 

18 Každý, kdo je 'dělníkem na Mém poli', musí vědět, že jsem ho poslal, aby o Mně vydal svědectví. 

Aby však jeho svědectví bylo pravdivé, musí být ospravedlněn svými skutky, skutky lásky, dobrými slovy a 

dobrými myšlenkami, čímž zajistí, že jeho srdce zůstane čisté, abych se v něm mohl projevit. 

19 Jednou jsem vám řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce." Tím jsem vám chtěl říci, že podle mých skutků na 

zemi můžete poznat lásku, kterou na vás váš Otec vždycky vyzařoval. Nyní vám říkám, že chci být poznán 

po skutcích svých učedníků. 

20 Až Mne tento lid konečně pochopí a bude řídit svůj život podle tohoto návodu a přijme svůj kříž s 

opravdovou láskou, lidé se probudí, uvědomí si své skutky a budou se muset přesvědčit, že je to pravda, 

která je vede. Pak budou mou práci považovat za božské zjevení, stejně tak ji budou nazývat 

náboženstvím, doktrínou nebo světonázorem. 

21 Učte se a pochopte, ó učedníci, v čem spočívá poslání, které jsem vám určil. Pamatujte na svou 

odpovědnost a zkoumejte každý svůj skutek, aby byl v souladu s pravdou Mého učení. 

22 V mnoha společnostech, řádech a kongregacích se lidé navzájem oslovují "bratře". Jejich rty 

vyslovují láskyplné slovo "bratr", aniž by ho většinou cítili v srdci. 

23 Věru, říkám vám, že kdybyste si našli čas a ponořili se do významu tohoto slova, objevili byste 

zdroj života, z něhož jste vzešli. Pochopili byste Mou božskou něhu a to vše by vás rozechvělo výčitkami 

svědomí, když pomyslíte na odstup, v němž žijete mezi sebou, na lhostejnost, s níž se díváte na ty, které 

nazýváte cizinci, a na urážky, které si navzájem neustále působíte. 

24 Když jsem přišel na svět, abych žil s lidmi, udělal jsem to proto, abych vás naučil být bratry. Přijal 

jsem tělo v Marii a nazval vás svými bratry, abych vám ukázal, jak se máte navzájem milovat. Celé mé 

učení bylo ukázat vám ten božský a jediný zákon, podle kterého můžete milovat a oslavovat Otce. Jak 

byste Mě mohli milovat, aniž byste se milovali navzájem? Vpravdě vám říkám, že je lepší rozdělit vše, co 

mi nabízíte, mezi své bližní. Neboť Otec má všechno, ale vám se všeho nedostává. 

25 Inspirujte se mým příkladem ve všech svých životech a skutcích, a opravdu vám říkám, že když to 

budete dělat, budete mě oslavovat na všech svých cestách a vydávat pravé důkazy své lásky. Kdyby lidé 

spojili všechny své schopnosti za účelem povznesení své existence, plně by pocítili Mou přítomnost mezi 
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sebou. Někteří by nabídli své znalosti, jiní svou lásku, další svou vstřícnost, vědu, inspiraci a jiní svou sílu. 

Pak by vzniklo silné a sjednocené lidstvo, jako by bylo stvořeno jedním osvíceným, velkým, dobrým, a 

proto mocným člověkem. To je člověk, do něhož už dlouho vtiskuji svůj zákon lásky. 

26 Tvrdá je skála jeho srdce, ale neodolá ostrosti božského dláta mého slova. 

27 Oznamuji vám čas harmonie mezi lidmi. To vám také již dávno oznámili moji proroci. Pak uvidíte, 

jak se národy bratří, dělí se o svůj chléb, svou moc a své znalosti. Uvidíte lidi, kteří uzavírají mír tam, kde 

předtím uměli žít jen ve válkách a nepřátelství. Uvidíte, jak jako opravdoví lidští lékaři přinášejí 

nemocným útěchu. 

28 Uvědomujete si nyní, že se vám ve skutečnosti ještě nepodařilo žít jako bratři a sestry v Mém 

Zákoně? Chápete, proč jsem vám už tehdy řekl, že mé nejvyšší přikázání zní: "Milujte se navzájem"? 

29 Nepřišel jsem v této chvíli, abych toto nejvyšší přikázání vymazal z vašich srdcí, ani abych ho 

nahradil jiným. Je neotřesitelný a neměnný. Vysvětluji vám ji pouze proto, abyste pochopili její rozsah a 

poznali její význam, který je mou moudrostí. 

30 Kdy toto lidstvo pochopí, že v naplnění tohoto zákona spočívá mír, který tolik potřebuje, zdraví, 

které mu nyní chybí, a štěstí, které nikdy nenašlo? 

31 Vím, že lidé, aniž by o tom věděli, směřují k bodu, kdy konečně otevřou oči světlu pravdy. 

32 Když jsem vám to všechno řekl, chci, abyste, když někoho ze svých bližních oslovíte "bratře", 

pochopili, co toto slovo znamená, a snažili se pocítit pravdu toho, co jsem vám dnes zjevil. 

33 Přijímám vás ve své otcovské lásce. I když je počet těch, kdo Mě slyší, malý, nepřestávám se dávat 

s láskou poznat. 

34 Vaše mysl bude zaplavena mým světlem a to odstraní veškeré vaše pochybnosti. 

35 Malý je počet těch, kdo mě následují, a přesto je vidím bezmocné. Ale hle, Mé Slovo je promění v 

pevné vojáky síly, kteří, ač unavení a zranění, jednoho dne dosáhnou cíle a budou v pravé ruce mávat 

vlajkou, symbolem míru a bratrství. Váš triumf musí mnohé povzbudit, aby vás následovali. 

36 Blahoslavený je ten, kdo rozpozná a naplní své poslání. Duše potřebuje ke svému rozvoji pevné 

předsevzetí, sílu a vůli. Pokud toto chybí, je pokrok pomalý a ke svému zdokonalení potřebuje mnoho 

pozemských životů. Lidé musí znát celé mé učení, které je cestou duše k dokonalosti. Intuice nestačí, 

potřebují také znalosti, aby se na cestě nikdy nezastavili, aby rozpoznali hodnotu času a příležitostí a 

nebyli již mrtvými muži duše. 

37 Život by se měl projevovat více v duši než v těle. Kolik lidí žilo na tomto světě, ale jak málo jich žilo 

duchovně, projevilo milost, která je v každé lidské bytosti, v té božské jiskře, kterou Stvořitel vložil do 

člověka. 

38 Kdyby si lidé dokázali uchovat jasnozřivost ve své mysli, mohli by jejím prostřednictvím vidět svou 

minulost, přítomnost i budoucnost. 

39 Duch je jako moje kniha Boží moudrosti. Kolik toho obsahuje! Stále vám má co odhalovat ─ někdy 

tak hluboká odhalení, že jsou pro vás nepochopitelná. 

40 Jiskra světla, která je přítomna v každé lidské bytosti, je poutem, které spojuje člověka s 

duchovnem, je tím, co ho přivádí do kontaktu s nadpozemským světem a s jeho Otcem. 

41 Jste-li pozorní, pochopíte, že vše souvisí s věčným životem ─ tím, který vás čeká a ke kterému se 

přibližujete každým dnem nebo každým okamžikem, který uplyne. 

42 Potřebuji na svých polích dělníky, kteří se naučí toto semeno zasévat a pěstovat, čisté hlavy a 

srdce plné dobré vůle. Mnozí z těch, kdo přijali mé dary, se totiž stali "marnotratnými syny", kteří zůstali 

u svého otce jen na chvíli a pak se věnovali rozkoším. Mé slovo se však naplní a oni se vrátí. Na své cestě 

se setkají s Mou neúprosnou spravedlností, ale až se ke Mně vrátí, najdou Mě jako vždy laskavého Otce. 

43 Vy, zástupy, vyrazte a jděte jako poslové tohoto díla a přineste Dobrou zprávu všem svým 

bratřím. Věřte v mé slovo a budete konat zázraky. Toto světlo probudí lidstvo ze spánku. 
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44 Jděte po cestě krok za krokem, abyste ji poznali. Je to široká cesta mého zákona. Boj o něj 

pokračuje dál a dál. Někdy budete pít velmi hořké kalichy, ale také zažijete nekonečné uspokojení, když 

ve své duši zakusíte Pánův pokoj. 

45 Já vedu cestu a vyznačuji ji. Měli byste být poslušní jako ovce, pak nebudete klopýtat. Ptáš-li se 

Mě, kam tě vedu, odpovím ti: k nejvyšší blaženosti duše. Kdo by mohl zahynout na cestě života, když nese 

na svých bedrech kříž lásky? Nemyslete si, že od vás požaduji, abyste Mi věnovali všechny hodiny svého 

života. Na zemi máte své povinnosti, které musíte plnit, a měli byste vědět, že i ony jsou posvěcené a 

tvoří součást vašeho duchovního údělu. 

46 Za sebe žádám každý den jen krátkou duchovní modlitbu. Ale ve chvílích, které Mi zasvěcujete, 

byste se měli osvobodit od veškeré lidské bídy a ubohosti, abyste mohli skutečně vstoupit do Mé 

přítomnosti a těšit se z Mého pohlazení a pokoje. 

47 Všichni máte duchovně odlišné úkoly, které musíte splnit. Někteří neopustí oblast, ve které žili, 

jiní odejdou a vydají se do jiných zemí. Někteří odejdou od svých příbuzných, aby vykonávali svou práci, 

jiní budou mít svůj úkol v lůně své rodiny. 

48 Někteří se domnívají, že Mistr vám v této době svěřil pouze duchovní úkol. Ti se však hluboce 

mýlí, protože vaše duše si od svého vzniku nese svou cestu vývoje, která je v ní předem vytyčena. V této 

době, stejně jako v dobách minulých, jsem vám pouze připomněl smlouvu, kterou vaše duše uzavřela se 

svým Otcem předtím, než přišla na tuto zemi. 

49 Učedníci, ujměte se svého úkolu s láskou, abyste dosáhli toho, že vaši bližní půjdou v mých 

stopách. Musíte si uvědomit, že máte vše potřebné k tomu, abyste byli rozsévači tohoto semene. Ve své 

duši i těle máte všechny schopnosti, abyste obstáli ve zkouškách a zvítězili v bitvě. 

50 Nechť je tvá duše kormidlem tvého těla a světlo tvého ducha ať osvětluje tvou cestu a ovládá 

tělesné vášně a pudy. Pak bude splnění vašeho úkolu snadné. 

51 Pamatujte, že duchovní semeno, které bylo každému svěřeno, musíte vrátit rozmnožené, aby bylo 

uchováváno v mých sýpkách. Díky tomu pochopíte, že musíte využít čas, který máte k dispozici. 

52 Blahoslavený, kdo trpělivě pije kalich utrpení, který mu nabízí boj, protože nakonec se jeho bolest 

promění ve štěstí. Buďte plní víry a odvahy, pak se nebudete bát lidských soudů. Mějte o sebe strach, 

protože jediná slabost nebo chyba pro vás může mít vážné následky. Když někdo z tvých bližních, kteří 

právě oslepli temnotou, jež zahaluje svět, zrádně zraní tvé srdce, odpusť mu a přijď ke Mně, abych ti ránu 

uzavřel svou láskou. 

53 Nes trpělivě břemeno svého kříže a věz, že tato existence a plnění tvého obtížného duchovního 

poslání ti slouží k tomu, abys svou duši pozvedl do království, na které má nárok. 

54 Pokud splníš svůj úkol na zemi, splníš ho i na onom světě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 202 
1 Pohlédni pohledem svého ducha na hvězdu, která tě vede do přítomnosti tvého Otce. 

2 Zde je Spasitel, který vám ve svém slově přináší božské teplo, které vaše duše, sužované 

strastiplnou životní poutí, potřebují. 

3 Když se ke Mně přiblížíte kvůli bolesti, Moje láska vás přijme. Mějte víru a připojte se ke 

slavnostnímu projevu. 

4 Chci být s tebou, tak blízko tvého srdce, abys skutečně cítil mou přítomnost. Chci, abychom vy a 

Já byli jedno v harmonii a srdečnosti této noci; abyste si byli vědomi, že Já jsem vaše první světlo, božský 

příslib, neúnavný Mistr, který se snaží učinit vaše duše dokonalými, hodnými Boha. 

5 Chci být s vámi, i kdyby to měla být jen hodina, ale tak, abyste se ode Mne nemohli odloučit. Chci 

vás naplnit srdečností, nadějí a uzdravujícím balzámem a chci, abyste si uvědomili, že jsem přišel na svět 

v noci, jako je tato, abych vám svým životem a příkladnými skutky ukázal cestu, která vede do nebeského 

království. 

6 Přibližte se ke Mně, abyste do svých srdcí přijali podstatu tohoto Slova a aby se vaše modlitba, 

která tiše vychází z vašich srdcí, spojila v této slavnostní hodině se všemi nebeskými zpěvy. 

7 Modlete se všichni, modlete se za chudé, za trpící, za uvězněné, za nemocné, za sirotky. Modlete 

se, aby vaše myšlenky přinášely úlevu trpícím, povzbuzovaly truchlící a osušovaly slzy plačících. 

8 Není mezi vámi nikdo, kdo by v těchto chvílích nebyl vnitřně pohnut, ať už má jakkoli tvrdé srdce. 

Ale také vám říkám, že abychom mohli myslet na druhé, musíme zapomenout na sebe. Pak budou oni, vy 

a já jedno v této hodině duchovního společenství. 

9 Navštívil jsem vás ve vaší samotě, a až skončí Mé učení tohoto dne, zanechám jako stopu Své 

Přítomnosti vůni, která bude pro tento lid nezapomenutelná. 

10 Dovolte Mi, abych posbíral uschlé květy, které Mi nabízejí vaše srdce plná soužení a ran, a 

zanechám v nich lampu víry a naděje. 

11 Právě vaše srdce dnes hledá můj Duch, aby znovu povstalo v srdci lidstva. 

12 Vpravdě vám říkám, že pokud se mé věty stanou vaším zákonem, pokud budete následovat mé 

kroky a vezmete si mě za příklad, božská láska, která vám přinesla sémě nesmrtelnosti, když se před 

mnoha staletími stala člověkem, začne ve vašich srdcích kvést. 

13 Já sám vám nyní přicházím vysvětlit důvod této lásky, protože jste ji nemohli pochopit. 

14 Tvá duše se chvěje, když Mi naslouchá a říká Mi: "Pane, zdá se, že jsem tehdy byl s Tebou. Tvé 

slovo mi připomíná všechno. Zbavíš mě této nejistoty, Mistře?" 

15 Vpravdě vám říkám, že v oněch dnech byli duchové a lidé svědky Mého příchodu a Mého 

působení ve světě. 

16 Vaše duše je stejná, i když žila v jiném světě nebo obývala jiné tělo. Dnes pláče jinýma očima, ale 

jeho podstata je stejná a jeho otázky jsou stejné. I ona se Mě ptá, snaží se Mě zahlédnout nebo objevit. 

Pak jí říkám, aby se nebála, aby byla radostná, aby si uvědomila, že život v nekonečnu je neustálé tázání a 

že je třeba být pokorný, vytrvalý a mít velkou sílu víry, abychom pochopili božské lekce. 

17 Často chcete nejprve pochopit velké věci a teprve potom ty malé. Začněte však tím, že poznáte 

sami sebe. Vnímejte sami sebe, pokládejte si otázky a zažijete, jak se začnete živit ohněm svého bytí. Bůh 

ji totiž zapálil ohněm svého Ducha svatého. 

18 Matně chápete tento pokyn, protože víte, že nemůžete mít více vědomostí než ty, které 

odpovídají vašemu vývoji. Ujišťuji vás však, že ti, kdo Mě umí hledat ve svém nitru, v chrámu své duše, 

brzy obdrží odpověď na otázky, pro které po staletí nemohli najít vysvětlení. 

19 Jestliže se člověk vzpírá duchovnímu, je přirozené, že jeho malomyslnost nedokáže posoudit 

Nekonečno. A jakkoli vám Mistr mluví o velikosti Otce, člověk není schopen pochopit, co tato pravda 

obsahuje. 

20 Musím vám říci, že k vám mluvím právě o tom poznání, které byste měli mít o Bohu. Neboť 

pochopit všechno, proniknout do všeho a poznat to tak, jak bys chtěl, toho nemůžeš dosáhnout. 
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21 Bůh sám skutečně zná Boha, říká vám Mistr. 

22 Lidé, uvědomte si hluboké ticho, kterým vesmír v tuto hodinu vítá a uctívá svého Pána. Vše je 

ponořeno do láskyplné oddanosti, do vznešené kontemplace, do hlubokého zbožňování. 

23 Důvodem je to, že všechny bytosti a všechny stvořené věci vědí, že právě teď dávám své Slovo, 

totéž Slovo, které vyšlo z úst Ježíše, jemuž se podřídili lidé i království přírody, jemuž ustoupily 

nevyléčitelné nemoci a díky němuž vstali mrtví. 

24 V tuto noc duchovního svátku pro toho, kdo se umí připravit a povznést, máte v neviditelném, v 

nedotknutelném, přítomnost a návštěvu těch bytostí, které nazýváte anděly. Kdybyste dokázali skutečně 

odpoutat svou duši od těla, viděli byste pole, města, domy i vesmírný prostor ozářené nebeskou září 

nesčetných bytostí, poslů světla, míru a lásky. 

25 Nebe se přibližuje k zemi a jeho světlo hledá jak toho, kdo si najde čas, aby si vzpomněl, tak toho, 

kdo na duchovní pravdu zapomněl. 

26 Radujte se, ó lidé, radujte se alespoň tuto noc, protože tento mír ještě nemůžete udržet navždy. 

27 Radujte se přirozenou radostí srdce, která je srdečností a návratem k dobru. Ano, radujte se z 

radosti ducha, která je věčným osvícením. 

28 Tuto noc nazýváte "Svatou nocí" na památku té, v níž Rabín přišel na svět. 

29 Pod božským vlivem těchto vzpomínek se lidé sbližují, vzpomíná se na nepřítomné, odpouštějí se 

křivdy, rodiny se sbližují, přátelé se navštěvují, srdce se naplňují nadějí. Zdá se, že všichni očekávají něco 

překvapivého, co nedokážou přesně pojmenovat ─ v noci, kdy lidé nechají do tvrdosti svých srdcí vstoupit 

trochu srdečnosti a někteří nechají do svého materialismu vstoupit trochu duchovnosti. Ale ptám se vás: 

myslíte si, že pouze tato noc je hodna toho, aby ji lidé nazývali "svatou"? Nemohl bys s trochou lásky 

učinit všechny noci a dny své existence "svatými", abys zakoušel, že život je svatý v každém okamžiku? 

30 Říkáš mi: "Je to noc, kdy si každoročně připomínáme noc, kdy jsi přišel na náš svět, abys nám 

přinesl poselství lásky." Odpovídám vám však, že ta hodina označovala okamžik, kdy se narodil člověk, v 

němž se "Slovo" stalo člověkem, ale že Můj Duch byl tehdy lidem stejně blízko jako dříve a jako dnes. 

31 Pokud však nežijete každodenním životem zcela zasvěceným zákonu, pravdě a vzájemné lásce, 

snažte se alespoň o duchovní sjednocení v tuto památnou noc. 

32 Hledejte Mne všichni, přicházejte ke Mně všichni, ale přicházejte poslušně a pokorně a očekávejte 

vše od milosrdenství svého Pána. 

33 Ať nikdo nepřichází s domýšlivostí nebo ješitností, neboť vám říkám, že jste Mi dražší jako 

potřební a hříšníci, ale pokorní, kteří omývají své skvrny v křišťálové vodě Mého odpuštění. 

34 Ach, kdybys tak mohl jít se Mnou v duchu a vidět odtud všechnu bídu lidstva! 

35 Kdyby mocní, bohatí a ti, kdo žijí obklopeni pohodlím, chtěli být té noci se Mnou, vzal bych je v 

duchu na místa bolesti a chudoby, která nechtějí vidět. 

36 Pak jsem jim řekl: "Nechte na chvíli své hostiny a pojďme společně navštívit místa, kde žijí vaši 

bratři, chudí. Podívejme se, jak se slaví tato požehnaná noc plná smutku pro jedny a oslav pro druhé. 

Buďte klidní, řekl bych jim, žádám vás jen o několik okamžiků, pak se budete moci vrátit ke své hostině a 

zábavě. Pak jsem je vodil z místa na místo a ukazoval jim starou matku, která v samotě svého bídného 

nočního tábora pláče nad ztrátou svých dětí, které byly její nadějí a které jí vzala válka. 

37 Tato žena žije jen ze vzpomínek a modliteb. Zatímco mnozí se opájejí rozkošemi, ona pije kalich 

utrpení. Její duše jen čeká na hodinu, kdy opustí tento svět a vstoupí na věčnost. Její naděje v lidstvo už 

dávno pohasla. 

38 Potom bych jim ukázal děti, které se potulují mezi lidmi, které si neváží života svých bližních, které 

nemilují a nechápou potřebné. 

39 Chtěl bych, aby tito lidé slyšeli tak hluboké otázky dětí, které se ve své lidské nevědomosti ptají na 

důvod tolika nespravedlností, tolika zloby, sobectví a krutosti. 

40 Pak jsem je zavedl na místa, kde bylo slyšet přidušené sténání a nářek nemocného, který prožíval, 

jak se jeho tělo láme, jako se láme větev, když ji bičuje bouře. Jsou to nemocní, poražení, zapomenutí. 
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41 Později bych způsobil, aby nás brány věznic nechaly projít, aby spatřily tisíce lidí, kteří pro 

nedostatek lásky, milosrdenství, světla, spravedlnosti a míru upadli do temnoty vězení. 

42 A tak bych jim z místa na místo v jediném obraze ukázal všechnu bídu a bolest, kterou přináší tato 

snaha o moc, chamtivost, nenávist, materialismus a neukojitelný hlad po moci vládců s jejich falešnou 

mocí ─ těch, kteří si myslí, že jsou mocní, a přitom nejsou, a kteří nikomu nedovolí vlastnit to, co jim 

právem náleží. 

43 Já je však nevolám, protože vím, že nechtějí slyšet Můj hlas, ačkoli je v jejich svědomí slyšet. 

44 Vy však, lidé, kteří Mě nyní slyšíte a kteří jste poznali nouzi, osamělost, zimu a také sirotčinec, a 

proto tolik soucítíte s lidmi, kteří volají z hladu a žízně po spravedlnosti ─ pojďte ke Mně a společně v 

duchu navštívíme nemocné, trpící, všechny chudé a zapomenuté na světě. 

45 Přijďte, abyste viděli, jak rozprostírám svůj plášť a spojuji ho s vaším, abych láskyplně přikryl celé 

lidstvo. Přijďte, abyste slyšeli můj duchovní hlas, který říká těm, kdo pláčou: Už neplačte, nebuďte 

smutní, probuďte víru a naději, které jsou světlem na cestě života. Vpravdě vám říkám, že pokud se 

budete modlit a znovu se "probudíte" s opravdovou vírou, tyto dny bolesti pro lidstvo se zkrátí. 

46 Ano, milovaní lidé, odtud, z místa, kde odpočíváte, abyste Mi naslouchali, můžete nechat svou 

duši přiblížit se k Mému příbytku, aby lépe viděla, chápala a cítila tragédii lidí, svých bratří. 

47 Vidíte ty zástupy lidí, kteří jsou plní blaženosti? Jsou to vojáci, kteří si během bitvy vzali krátké 

příměří, aby Mi věnovali několik minut modlitby a vzpomínky. Jejich radost a blaženost je však klamná. 

Jedí a pijí, aby si ulehčili utrpení. V jejich srdci je velká bolest. Trpí, lidé, velmi trpí, a zvláště v tuto noc, 

která je pro ně utrpením. Každá vzpomínka je bodnutí, každé jméno nebo tvář, které si představí, je rána. 

48 Zatímco vy jste navzdory svým problémům v klidu, zatímco vy můžete vidět své rodiče, děti a 

manželky, oni musí snášet hořkost, že je nemohou obejmout, a strach při pomyšlení, že už je možná 

nikdy neuvidí. 

49 Mnozí, mnozí z nich trpí, když ničí životy, ničí domovy a města, rozsévají bolest, žal a slzy, a pak se 

domnívají, že ztratili jakékoli právo na návrat k rodině, do míru, do lůna svých. 

50 Vím, že mnozí z nich nejsou vinni, nemají v srdci nenávist ani vůli ničit. Vím, že jsou to oběti, 

otroci a nástroje těch skutečně zlých. 

51 Jen já je mohu zachránit, jen má láska je může ochranně přikrýt. Ve světě jsou opuštěné. 

52 Vy, lidé, kteří si nedokážete představit, co tato zkouška znamená, ale kterých se dnes Mé Slovo 

dotklo na nejcitlivějších strunách jejich srdcí ─ pošlete jim své myšlenky plné milosrdenství a světla. 

Neboť vskutku, říkám vám, budou se cítit posíleni a povzbuzeni, aniž by věděli proč, aby se modlili a 

doufali, že konečně skončí vražedná válka a jejich uši místo dunění bitvy opět uslyší ta sladká slova, která 

říkají: "Pokoj na zemi lidem dobré vůle." 

53 Modlete se, lidé, a tak způsobte, aby svět očekával světlo nového dne, aby si lidé vzpomněli na 

můj slib ─ ten, který hovoří o lepších časech, o oduševnění a blahobytu. 

54 Také vám říkám: Obraťme se nyní k srdcím 

Dětem a hledejme ty, kterým se všeho nedostává. Vezměte si je: spí, ve snech se jim nic nevyčítá, ačkoli 

jejich lůžko je velmi tvrdé. 

55 Dnes neměli na stole chléb, ale s důvěrou očekávali nový den. Mají na sobě hadry, ale nestydí se, 

protože jsou nevinní, a usmívají se, i když jejich těla postrádají teplo. Jsou to andělé na zemi, protože 

jejich úsměvy bez hádek odrážejí čistotu nebe. 

56 Ó nevinnost! Přikryj je svým nejlepším pláštěm, neboť jejich je království nebeské! 

57 Vy všichni nazýváte tuto noc "Svatou nocí" a já zasypávám všechny své děti záplavou požehnání. 

58 Věz, že já jsem tvůj a ty jsi můj. Pamatujte, že jsem vám dokázal svou lásku tím, že jsem žil mezi 

vámi, obyčejnými lidmi, narodil se v chudobě, pracoval mezi trním a zemřel v nouzi. 

59 Nemůžeš o Mně říci, že ti nerozumím. Vždyť jsem nejen viděl vaše utrpení, ale sám jsem je prožil. 
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60 Mluvím k vám také o starých lidech ─ těch, kteří už dávno překonali jarní období života a nyní 

pociťují chlad zimy. S přibývajícím věkem jim chybí síla, energie a zdraví. Práce se stává obtížnou, 

končetiny jsou neohrabané a už se po nich nechce, aby spolupracovaly. 

61 Starší lidé se tak vidí vyloučeni z boje o život druhých, vidí, že zůstali sami, a jejich pokořená srdce 

se musí utápět ve smutku a poznávat strádání, bídu, hlad, osamělost. Mluvím o nich, protože i oni 

potřebují vaši pomoc a útěchu. Milujte je, lidé, a budete mít právo usednout k velkému stolu duchovní 

hostiny, kde vám řeknu: Blahoslavení jste vy, kteří jste po Mistrovi dokázali pochopit všechny trpící. 

62 Začněte tak v sobě rozvíjet soucit. Pak použiji tvé ruce, abych skrze ně předával svá požehnání, a 

už nikdy se nebudeš bránit tomu, abych použil tvé ruce k rozdávání tvému bratru, takže když Mi řekneš: 

"Pane, všechno, co je moje, je tvoje", řekneš to ze srdce. 

63 Pokud jste ve svém životě praktikovali aktivní dobročinnost, pokračujte v ní. Pokud ne, začněte s 

prvním potřebným, který zaklepe na vaše dveře, ať už je to nemocný na duši nebo na těle, opuštěné 

srdce, vdova, starý člověk nebo dítě. 

64 Pamatujte, že skutečně potřební představují Ježíše, že On přichází v každém z nich, aby vám řekl: 

"Žízním", žízním po tom, abyste se navzájem milovali. 

65 Je možné, aby se lidská srdce neotřásla tváří v tvář obrazům velké bolesti a utrpení, které toto 

lidstvo nabízí? Ano, ano, je to možné. Vidím ty, kteří netrpí žádnými těžkostmi a pohledem laskají 

poklady, které mají, s větší něhou než lidé, Boží děti. 

66 Milovaní lidé, v těchto krátkých chvílích jste mě doprovázeli, abych navštívil potřebné. Buďte za to 

požehnáni. Nemyslete si, že zapomínám na bohaté a mocné. Ačkoli se zdá, že Mě nepotřebují, znám 

nejlépe jejich bídu, jejich utrpení a také jejich neštěstí. Ale dnes si myslí, že mají všechno. Proč mě tedy 

žádáte o pomoc, když jsem podle nich Kristus nemocných, vyděděnců a trpících? Nevědí, že Mým úkolem 

je zachránit je před falešnou nádherou, abych jim dal pravou a věčnou blaženost. 

67 Víš, kdo kromě tebe ještě vroucně naslouchal mému slovu a cítil, jak se jeho duch chvěje láskou? 

Je to Maria, milovaní lidé, mateřský duch, který žije v lůně Stvořitele a jehož nitro bude vždy spojeno s 

Ježíšovou památkou. 

68 Její cesta světem byla krátká, i když delší než moje, protože přišla dřív a odešla později. Její krátká 

a láskyplná slova byla nebeským pohlazením. 

69 Vnímejte ji v duchu, milujte ji a duchovně se k ní obracejte. Vězte, že kdykoli budete konat skutky 

milosrdenství, ona bude s vámi, bude držet svůj plášť přímluvy a mateřské lásky nad trpícím a krvácejícím 

světem a v každém vašem nářku či smutku budete moci slyšet hlas, který vám vřele odpoví: Nebojte se, 

jsem tady, věřte. 

70 Lidé, byli jste se Mnou, Můj dech vstoupil do vašeho srdce této požehnané noci a dal vám 

zapomenout na všechny těžkosti. 

71 Modlete se, aby vás světlo vašeho Spasitele provázelo a vedlo přes toto rozbouřené moře, kterým 

dnes proplouváte. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 203 
1 Vítejte vy, kteří chcete rozšířit své znalosti a objevit to nejvyšší ze své bytosti. 

2 Šťastní a požehnaní budou ti, kdo chtějí vidět jasně. Vpravdě vám však říkám, že toho 

nedosáhnete, dokud se nepokusíte odstranit náplast, která vám zakrývá oči. 

3 Člověk se provinil dvojnásob: nejen proto, že se vůbec nesnaží, aby mu spadl obvaz, který mu 

brání v poznání nejvyšších nauk, ale také proto, že se neosvobodil od pout hmoty, která ho sváděla ─ na 

rozdíl od rozkoší duše ─ k tělesným rozkoším. To je důvod, proč se zotročil pod nadvládou vášní a 

nechává svou duši, aby se podobala chromému člověku, který nedělá nic pro to, aby se uzdravil. 

4 Ve všech oblastech vidím většinu lidí labilních, všude potkávám jen slabé osoby. Čím je to 

způsobeno? Na to, že nemáte odvahu a dostatek vůle, abyste se dostali ze špíny, v níž jste uvízli, abyste 

překonali setrvačnost, která kuje okovy, jež vás poutají ke hmotě, a to je původ všech neřestí, všech chyb. 

5 Člověk však nechce využívat sílu, kterou byl obdařen, tedy vůli. 

6 Na vůli, která má být neomezeným zákonodárcem, která se má stát nejvyšším vůdcem a za 

podpory rozumu má bojovat ─ moc proti moci, nadvláda proti nadvládě: na jedné straně vášně a touhy, 

na druhé rozum a vůle, dokud tyto nezvítězí a vy nebudete moci říci, že jste osvobozeni. 

Pak budete moci být velkými proroky, velkými osvícenými, "nadlidmi". Pak budete moci žít s divokými 

zvířaty a hrát si s plazy. Vpravdě vám pravím, že to jsou přestupky, které vás trápí, kvůli nimž se bojíte 

těch svých malých bratří, a to je také důvod, proč na vás útočí. 

Pokud si však uděláte čas na pozorování lidí, zjistíte, že existují lidé, kteří jsou divočejší než tygři a mají 

více jedu než kobra. 

7 Nemyslete si, že starověcí proroci mohli konat zázraky, protože k tomu byli předurčeni. Ne, 

protože bojovali, dokud nezvítězili a nestali se skutečnými služebníky Chrámu. Ale vpravdě vám říkám: 

Ten, kdo se nejvíce snaží dosáhnout pravdy, podléhá přestupkům a vášním. 

Vy však vlastníte světlo, které vás osvěcuje, což je božská síla, nesmrtelná a čistá přirozenost, 

nezničitelná podstata, která vše oživuje a přivádí člověka k nejvyšší blaženosti. Tato nezničitelná esence je 

čistým prvkem, který má každý člověk. Člověk se však otrávil pozemskými požitky, a proto se tato 

nezničitelná substance, tato nesmrtelná podstata, zahalila do smrtelného roucha a dobrovolně se 

obětovala. 

Díky své síle však postupně obnoví důstojnost smrtelného člověka, který pak bude toužit po radostech 

nesmrtelného plodu a navždy se zřekne snahy o zkažené požitky, které mu špatný plod poskytuje. 

8 Co ale potřebujete, abyste toho všeho dosáhli? ─ poznání, jak využít svou sílu a energii k práci 

jako opravdoví pracovníci Chrámu, abyste mohli zvítězit a odstranit pásku, která zakrývá vaše oči, abyste 

viděli jasně a neudělali chybný krok ani netápali ve tmě. 

9 Mluvil jsem s vámi o tom, čemu říkáte tajemství. Musíte však důkladně studovat mé slovo, abyste 

vnímali všechno světlo. 

10 Chci, abyste pochopili tuto velkou pravdu, že ani Bůh, ani příroda nemají pro člověka tajemství. 

Právě slabé pochopení božského učení způsobilo, že člověk není schopen řídit se pravým zákonem. Proto 

bloudí odtud tam, z jedné strany na druhou, aniž by cokoli pochopil, aniž by cokoli cítil, aniž by pochopil, 

že Bůh je v duchu člověka a vždy se mu dává poznat k jeho prospěchu. 

11 Pravý zákon znamená dokonalost. Neboť k čemu je dobré říkat, že vyznáváte to či ono 

náboženství? K čemu je vám, že věříte v Boha, když vaše skutky, vaše myšlenky říkají pravý opak? Přijde 

den, kdy vám dám své nebeské království, abyste viděli, že Já jsem v Otci, vy ve Mně a Já ve vás. Tato 

smlouva se bude nazývat smlouva míru. Pak naplníte Zákon. Budete ho uznávat jako jediného Pána, 

nebudete dávat přednost jednomu před druhým, protože se všichni budete milovat jako jeden, jako 

jedna bytost. 

Ale pokud chcete, pokud se, moji milovaní, snažíte, pokud chcete být pravými chrámovými služebníky, 

můžeme tuto smlouvu o míru uzavřít právě dnes. 
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Nemyslete si, že k uzavření této smlouvy musíte opustit tuto planetu. Ne. Potřebujete vůli. Stůl je 

prostřený a já vás zvu, abyste se posadili. Pojďte a zaujměte svá místa, nechte se vést a sloužit mi. 

Přijměte se Mnou chléb pravdy, osvěťte se pochodní lásky, odhoďte obvaz, který vám zakrývá oči, 

rozbijte okovy vášní, osvěťte se nejvyšším světlem jako Boží děti, kterými jste. 

Zvu vás, pojďte se mnou, připojte se ke mně v chvalozpěvu: "Sláva na výsostech Bohu a smlouva 

pokoje ať je nyní na zemi. Aleluja, aleluja Pánu." Přijměte Mou blahodárnou rosu, Mé uspokojení. 

Odevzdejte mi svá trápení, dejte mi své soužení a už na ně nevzpomínejte. Zpívejte se mnou: "Aleluja, 

aleluja Pánu." ─ Nebuď příliš hlučný, můj milovaný, neboť já jsem s tebou. 

12 Kdybyste byli v souladu s nebeským koncertem, neměli byste nejmenší chuť znovu jíst otrávené 

ovoce. Vždy bys v sobě nechal zářit nesmrtelnou bytost. Chcete jít ke stolu, mé milované děti? Je to 

nastaveno a já jsem tvůj server, vedu tě. Pojď, neboť tě očekávám. 

13 Nebuďte jako farizeové, kteří se ukazují v chrámu, v synagogách, s bledými tvářemi, aby lidé 

mohli říci, že se postili, a potom nechají svou zlobu a impulzivnost vystřelit otěže. Ne, moji milovaní, vy 

byste měli být stejní v sále, na ulici i ve svých domovech, vždy hlasitější než čistá voda, aby to viděli ti, kdo 

chtějí napadat Ježíšovo učení, a řekli, že moje učení je opravdu dobré, protože jste živým zrcadlem 

ctnosti ve svém veřejném i soukromém životě, protože všude zanecháváte lásku, pravdu a dobrotu. 

14 V této chvíli přicházím, abych rozjímal o svém lidu a vepsal do jeho srdcí své slovo. Zanechávám 

vám vzpomínku na Svůj projev skrze tyto nositele hlasu. Když se zamyslíte, uvědomíte si, že jsem ani na 

okamžik nemlčel, že Já, Slovo, jsem k vám vždy mluvil. Můj hlas, který posílám lidem mnoha způsoby, ať 

už do jejich mysli, do jejich ducha nebo do jejich srdce, je povzbuzením, posilou, nadějí, inspirací a někdy i 

soudem. 

15 Také vám říkám: Ve všech dobách mě lidé duchovně hledali ─ někteří s větší horlivostí než jiní. 

16 Na zemi totiž nenajdete všechno. Existuje poznání a zjevení, které si vyhrazuji pro Sebe, takže 

když je hledáte, najdete Mě. Nikdy jsem vám neodepřel svou lásku, své milosrdenství, které šlo tak 

daleko, že jsem vám udělil i to, o čem víte, že pro vás není dobré, abyste se, když o to požádáte, 

přesvědčili o svém omylu. 

17 Tento čas duchovních projevů a božského slova byl hostinou, na kterou jste byli pozváni, abyste 

se nasytili jejími pokrmy. Ti, kteří přišli "nazí", si našli slušné oblečení, aby se zahalili. 

18 Po dlouhých cestách a úsilí jsi mohl vstoupit do stínu mohutného stromu, kde jsi znovu nabyl sílu 

a naučil se překonat našeptávání pokušení, které tě na každém kroku vyzývá k opuštění správné cesty. 

Tak se postupně učíte být dobrými učedníky. 

19 Poté, co jsem vám dal své pokyny, jsem vás shledal nadšené a připravené se nadále věnovat této 

Věci. Pochopili jste svou odpovědnost, svou povinnost, abyste toto dílo zveřejnili s čistotou a upřímností, 

která je mu vlastní. Nyní si uvědomujete, že budete-li pracovat s horlivostí, poslušností a láskou, 

odstraníte lidem z cesty mnoho bodláčí a trní. Z různých míst na zemi jste následovali tuto výzvu, abyste 

se stali vojáky a učedníky. 

20 Dnes jsi přišel, abys Mi ukázal svou věrnost, abys Mě následoval, abys Mi nabídl plody své práce, 

které znám jenom Já. Jen já vím, kým jsi byl, kým jsi a kým budeš zítra. Přišli jste hladoví po dobrých 

skutcích, žíznící po lásce a po tom, abyste byli milováni, a Otec vás přijal, ukojil váš hlad a učinil vás svými 

služebníky. 

21 Když jsi poznala a pocítila Mou božskou lásku, svěřila jsi Mi v obsáhlém vyznání vše, co tvé srdce 

uzavřelo a skrylo před světem. Tvá lítost nad přestupky, kterých ses dopustil, byla upřímná, protože tvá 

duše byla předtím osvícena Mým světlem. 

22 Chci, abys byla vybavena, abys ctila smlouvu lásky, kterou jsi uzavřela s Mým Božstvím svými 

skutky a svou oddaností, až Mě znovu uslyšíš. Ačkoli mě nyní zakoušíte jako Otce, musím k vám přijít také 

jako Soudce. 

23 Nechci nikoho překvapit ve spánku, protože by se probudil příliš pozdě a musel by ronit slzy. 
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24 Toto slovo budete moci slyšet už jen tři roky. Neustále vás to učí. Kdy se stanete mistry? Budeš 

schopen nastoupit na mé místo a pokračovat ve výživě zástupů? Mé dnešní slovo je jako budíček, neboť 

nyní pro vás již nastal čas vyvrcholení mého slova. 

25 Přiblížil jsem se k vám, abyste se sjednotili v duchu, abyste se s pevným předsevzetím pustili do 

plnění poslání a objali se navzájem jako bratři. 

26 Pochopte, že jste si všichni rovni, že mezi vámi nejsou žádní páni ani nadřízení. Chci, abyste se 

všichni stali služebníky mé věci. 

Podívejte se, dějiny Mého Slova jsou zapsány těmi, které jsem nazval "zlatými pery", a nechci, aby 

příští generace objevily rozdělení mezi vámi prostřednictvím těchto spisů. Určitě to chcete i vy. Zanechte 

jim svůj příklad, zapsaný svými skutky, a oni se vydají na cestu, stejně jako jste našli povzbuzení ve svých 

bratrech ve víře. 

27 Sestoupil jsem, abych všechny pohladil, abych je přikryl svým pláštěm. Toto lidstvo však zůstalo 

bez odezvy a hluché. Mluvil jsem k němu skrze zázraky, ale zůstávalo zatvrzelé. Dal jsem jim pocítit svou 

spravedlnost, ale oni před ní utekli. K vám jsem mluvil slovy lásky, abyste vydali svědectví, ale vy jste 

neoznámili radostnou zvěst, ani ti, kdo nepoznali dobu, v níž se nacházejí. Všichni máte stejné duchovní 

vlastnosti. Některé však připravuji jako posly a jiné připravuji, aby je mohli přijmout. 

28 Odejděte jako "pracovníci", vždy podřízeni mé vůli. Dbejte na to, abyste byli vybaveni, protože 

pokud nebudete, přijdete s prázdnýma rukama, i když je naplnilo mé božství. 

29 Své dokonalé dílo jsem vložil do hříšných rukou. To však není důvod, abyste ji neprozradili. Jste-li 

nehodní, má láska vás činí hodnými a dává vám prostředky, abyste se navzájem milovali a zachraňovali. 

30 Protože jsem mocný, chci, aby má stvoření nebyla v nouzi, a proto vkládám své poklady a statky 

do hříšných rukou, aby se zase otevřely a hojně dávaly druhým. 

31 Blahoslavený je ten, kdo dokázal předat vše, co si s sebou přinesl ve své duši. Neboť kdo byl 

nevěřící, sobecký nebo nevědomý, nepoznal ani to, co měl v sobě. Buďte lidmi víry, abyste vzkřísili 

"Lazara" z mrtvých a slepým vrátili zrak. 

32 Chcete-li poznat, jak velkou pravdu mé slovo obsahuje, následujte ho, abyste ho vyzkoušeli. 

Nebude to však toto, co podrobíte zkoušce, ale vy sami. Pokud totiž nemáte víru v to, co říkáte nebo 

děláte, jakou víru ve vás mohou mít ostatní? Musíte být jako zrcadlo, v němž se vaši bližní mohou vidět a 

poznat, že jste mými posly. 

33 Splňte svůj úkol, a až jej dokončíte, ocitnete se před velkou zavřenou branou, kterou vaše ruka 

může otevřít, protože má klíč. Za touto branou na tebe čekám. Cizí klíč vám k otevření brány neposlouží, 

stejně jako nebudete moci přejít z prvního na třetí stupeň žebříku, aniž byste předtím byli na druhém. 

Těchto sedm kroků totiž označuje cestu duchovní dokonalosti, kterou musíte všichni projít. 

34 Vytvářím z vás jedno srdce, abych vás mohl zanechat jako jednu vůli a s jedním ideálem. 

35 Ten, který vám od počátku věků dává zákony a přikázání, abyste chodili spravedlivě a vznešeně a 

abyste se obraceli k těm, kdo jsou slabí, promlouvá v této chvíli. Vaše plody jsou však skrovné a dosud 

jste se nenasytili obsahem chleba, který jsem vám vždy nabízel, totiž láskou, dobrotou a milosrdenstvím. 

Skrýváte Má zjevení a své dary si necháváte pro sebe. Ale duše člověka je ubohá a jednoho dne vás bude 

volat k odpovědnosti a já nechci, abyste pocítili přísnost jejího soudu, až se dozví o vaší odpovědnosti. 

Snažte se a já rozmnožím vaše sémě. 

36 Je pravda, že na svých bedrech nesete velmi těžký kříž a že vás tíží výčitky, pokání a odsouzení. 

Pokud však svůj úkol nesplníte, pocítíte svou odpovědnost mnohem silněji. 

37 Teď už by se měla dobrá zpráva rozšířit a počet mých učedníků by měl být mnohem větší. Kde 

jsou nemocní, které jsi uzdravil, a hříšníci, které jsi obrátil? Úkol, který ti dávám, není nad tvé síly a 

schopnosti. Tvůj kříž je jako můj, je to kříž odříkání, oběti a lásky. Každý, kdo se jí ujme s opravdovým 

porozuměním, přijde ke Mně se srdcem probodeným nepochopením svých bližních, ale smířený se Mnou 

a spokojený svou prací. 

38 Nad církevními představiteli, které zde vidíte a kteří jsou vašimi bratry, se tyčí Eliáš, který osvěcuje 

a inspiruje vaši duši. A Maria, vaše Božská Matka, také představuje svá stvoření a přibližuje je ke Mně, 
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aby vždy existovalo společenství mezi Otcem a dítětem. Maria je vaše stálá Přímluvkyně. V jejích očích 

jste všichni malé a něžné děti. Kolik slz prolije, když její milované děti zhřeší. Ve skutečnosti neznáte její 

lásku a oddanost a neutěšili jste její mateřskou duši. Na její přímluvu byla moje spravedlnost mnohokrát 

zadržena. Nemyslete si však, že je v ní vůle, která se Mi protiví, neboť je součástí Mého Božského Ducha. 

Maria ztělesňuje mou něhu a je vzorem mateřské lásky. 

39 Každý, kdo se v této době připraví modlitbou a správným praktikováním mého učení, bude 

ušetřen rozpoutaných přírodních sil. Vyzývám vás, abyste se modlili a dali vám všem příležitost zachránit 

se. 

Zatímco přírodní živly očišťují a zmenšují řady neposlušných, vy máte zůstat "bdělí a pracující" a 

modlit se za své bližní. 

40 Mnohokrát jsem vás žádal, abyste se sjednotili a přinesli světu jedno učení. Pokud se totiž 

rozdělíte, budete mít velké zkoušky a vaše náprava bude větší. Ačkoli znáte Mou Vůli a své obtížné 

poslání, odvrátili jste se od Mých přikázání. Sjednoťte se, zůstaňte jedním duchem a jednou vůlí. Milujte 

se navzájem. 

41 Jste v Mé Přítomnosti a stydíte se za své nedostatečné poslání. Přicházíte bez dobrých skutků a 

ztratili jste roucho milosti, kterým jsem vás ozdobil. Neuposlechli jste Má přikázání a přičítali Mi 

nedokonalost, protože jsem vám dal Své pokyny prostřednictvím člověka. Domníváte se, že člověk není 

schopen předávat božské slovo. V současné době vám však dokazuji, že Mé rozhodnutí je správné. 

Člověk má Mého ducha a je schopen Mi porozumět. Proto jsem ho učinil nositelem hlasu a používám 

ho, aby mě sděloval světu. 

42 Ve své duši nosíš knihu, do které jsi zapsal svá díla během různých inkarnací, které jsi prožil na 

Zemi. A v současné době, v době soudu, jsem poslal některé, aby odčinili a jiné, aby splnili těžký úkol. 

Vybral jsem vás z velkého množství lidských bytostí, abyste vykonali dílo očisty, obnovy a duchovního 

povznesení lidstva. 

43 Svět se bude divit, proč jsem si vybral právě vás, nevzdělance a hříšníky. Říkám vám: Osud všech 

bytostí je ve Mně. V současné době na vás pracuji, abych z vás učinil své apoštoly, a když se to podaří, 

doba očišťování skončí. 

44 Eliáš vycvičil vaše vnímání, abyste mohli jasně vidět začátek šesté fáze, uvolněnou šestou pečeť, 

která přinesla milost a světlo každé duši. 

Dostalo se ti mého prostého a srozumitelného slova, které objasnilo tajemství, otevřelo cesty a 

rozsvítilo světlo v každém stvoření. Viděli jste, že se naplnila mnohá proroctví, a tváří v tvář tak velké 

zkoušce jste se probudili a připravujete se na uplatňování mého učení. 

45 Uděluji vám milost, abyste Mi naslouchali až do roku 1950, kdy Moji hlasatelé přestanou předávat 

Mé Slovo. Všechny vás prosím o bratrství a stálost v jejich úkolech, aby mohli předávat bez chyb a aby mé 

učení mělo ve všech společenstvích stejnou podstatu. Je to totiž jeden Mistr, který k vám mluví. Svět čeká 

na Dobrou zprávu a mou vůlí bylo vybrat si vás, abyste ji přinesli. 

46 Vedoucí představitelé vašeho národa nevědí, že v něm žije lid víry, který jsem vyvolil, aby se 

modlil a "bděl" za mír a dobré porozumění mezi lidmi. Připravuji je a nechávám je přijít mezi vás, aby 

ocenili Mé projevy a vaši náboženskou praxi. 

47 Dávejte pozor, abyste správně vykládali má slova a dodržovali má přikázání. Nedávejte lidem 

plody nevědomosti nebo fanatismu. Naprav své nedokonalosti, zcitlivěj své srdce, a pak kvůli tvé 

poslušnosti zastavím přírodní síly, které ničí život a klid tvých bližních i tvůj vlastní. 

48 Na krátkou dobu ti ještě dávám své slovo. Blíží se čas, který jsem určil, a vy, církevní vedoucí a 

'pracovníci', musíte být zajedno. Vezměte si ze mě příklad. Nezapomeňte, že Mistr, aby dokončil své dílo 

ve druhé éře, vytrpěl kříž a nesl jej na svých ramenou na Kalvárii. Buďte pokorní a přijměte své poslání. 

Vaše bolest ke Mně doléhá a vaše slzy se mísí s Mými ─ slzy lásky a bolesti pro lidstvo. 

49 Konejte skutky lásky a milosrdenství, veďte zástupy s horlivostí a spravedlností, jako je to moje. 

Vůle je. 



U 203 

157 

50 Připravte se, abyste po skončení roku 1950 mohli přinést mé učení do srdce lidu a lid se rozptýlil 

do všech národů. Dávám vám odvahu, neboť po této době, kdy budete naslouchat mému slovu, bude 

vaše cesta hrbolatá. Žehnám vám. 

51 Můj pokoj je s vámi od chvíle, kdy Mě přijmete. 

52 Zanechám vám nesmazatelnou vzpomínku na tento projev a na toto slovo, které jsem vám na 

dlouhou dobu udělil. 

53 Mé slovo tě ozdobilo, ale nikdy se nechlub. Jen já vím, kým jsi byl, kým jsi a kým budeš. Ti, kdo 

přišli s hladem a žízní v duši, ukojili svou touhu, když slyšeli Mé Slovo, a dnes jsou Mými služebníky. Tito 

služebníci jsou učedníci, kterým jsem ukázal světlo šesté pečeti. 

54 V tento den se scházíte z různých oblastí, protože všude zazněl můj hlas, který vás volá, abyste se 

shromáždili. 

55 Nepřišel jsem vás soudit ani vás volat k zodpovědnosti. Vaše svědomí a intuice vám nejlépe 

napoví, jaká je vaše zodpovědnost a hodnota vašich prací. 

56 Nemyslete si, že Mě milujete jen vy. Na všech cestách světa jsou ti, kdo Mě hledají, následují a 

milují. Přesto chci, abyste se cvičili v Mých pokynech a sloužili tak za příklad těm, kdo Mě milují 

nedokonale nebo nevěrně. Vpravdě vám říkám, že v celém lidstvu jsou rozděleny dary proroctví, vnuknutí 

a (vnitřního) slova. 

57 Nespěte, neboť je to jen tři roky, kdy Mě již v této podobě neuslyšíte. Kdy budete učiteli tohoto 

učení? 

58 Dnes jsem vás sjednotil, abych vás vyzval k probuzení, abyste se sjednotili v pochopení pravé 

duchovní lásky a pochopili, že podle Mé Vůle mezi vámi nebudou ani páni, ani podřízení. Mé slovo 

zůstane napsáno. Pamatujte si však, že není mou vůlí, aby vaše nedokonalosti byly zapsány v této knize. 

59 Chcete zanechat historii svých prohřešků jako špatný příklad pro budoucí generace? 

60 Mé dílo je svaté, božské, a přesto jsem je vložil do hříšných rukou, neboť když se hříšníci cítí být 

milováni, ctěni a omilostněni svým Pánem, jsou to oni, kdo Mě následují s největší láskou, věrností a 

odříkáním. 

61 A kde jsou spravedliví této země? 

62 Vám, učedníci, říkám: Použijte ze své strany všechnu dobrou vůli, abych vás zanechal zdokonalené 

svým učením. 

63 Nepochybujte o sobě kvůli své neohrabanosti, neboť já mohu přimět k řeči i skály. 

64 Na vašich cestách, ve vašich životech je žebřík, který začíná u člověka a končí u Boha. Kráčejte po 

ní krok za krokem, dokud nedosáhnete lůna samotného Otce, až vaše duše dosáhne nejvyššího stupně 

dokonalosti. 

65 Eliáš je jako maják, který vám v této době svítí na cestu. Posiluje vás ve zkouškách a oznamuje 

vám ty, které teprve přijdou. 

66 Blahoslavení "dělníci", kteří v těchto chvílích, vedeni svým duchem, slyší mé slovo. Právě oni totiž 

uměli na své cestě rozsévat zdraví, pokoj a radost. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 204 
1 Přijímám vás, lidé. Brány mého království jsou otevřené, aby vás přivítaly a vylily na vás mou 

lásku. V tuto chvíli vám dávám to, co potřebujete, podle víry jedněch a potřebnosti druhých. 

2 Hledám svatyni tvého srdce, dávám ti světlo pravdy, které je světlem lásky, jejíž mocná síla hýbe 

stvořením a udržuje v něm vše v pořádku, v harmonii, v rovnováze. Proto vás učím milovat, abyste 

poznali tajemství života. Buďte štědří, aby vaše láska byla jako píseň, která rozveseluje srdce trpících. 

3 Je ve vašich rukou, abyste rozpoznali a splnili svůj úkol. Tvým údělem je nechat duši zvítězit nad 

každou bídou a hříchem, povznést celou tvou bytost, zušlechtit tě a učinit tě hodným. Chci, abyste 

ovládali své tělo bez násilí, abyste to dělali moudře a zároveň milosrdně. Pokud lidé místo diskusí o mých 

zákonech budou tyto zákony plnit v láskyplné poslušnosti, učiní z tohoto světa ráj, jaký si užívali první lidé 

ve své nevinnosti a poslušnosti, než jej poskvrnili nečistými myšlenkami a skutky. 

4 Kdyby člověk žil podle vůle Nebeského Otce, byl by tento svět údolím hmotných výhod a 

duchovního povznesení. Nestěžoval by si na nepřízeň přírodních sil, protože by s nimi a se všemi tvory žil 

v harmonii. Byl by to božský koncert, v němž by každý člověk byl notou. Člověk však nežije v souladu s 

božskými zákony, a proto se stal vězněm bolesti, otrokem sebe sama. 

Člověk za sebou vláčí řetězy, trpí, roní slzy a zoufá si, aniž by si uvědomoval, že za to všechno vděčí 

vlastnímu přičinění. Kdyby pochopil, že neexistuje slza, která by nebyla ospravedlněna, brzy by dosáhl 

spasení. 

5 Vpravdě vám říkám, že záchrana od všeho zla, kterým lidstvo trpí, je v rukou člověka. Může být 

svým vlastním lékařem. Proto vám říkám, že vaše duše ke Mně povstane, půjdete-li cestou, kterou vám 

diktuje svědomí. 

6 K čemu ti je tento život, když ne k dobru tvé duše, která patří věčnosti? ─ Přišli jste na tento svět 

nemocí, slz a bolesti a nechcete vědět, že byste svůj život změnili trochou dobra. 

7 Ten, kdo Mě opravdu miluje, bude moudrý, kdo nejprve obejme svět a pak celý vesmír. Dívejte se 

na lásku svého Boha, která se projevuje ve všem stvoření. Klíčem k nebeskému království je moudré 

jednání, dokonalé slovo. Láska, která je srdcem vesmíru, povznese vaši existenci, dokud nebude 

dosaženo společenství všech bytostí prostřednictvím myšlenky. 

8 Lidé: Rok má 365 dní, ale kolik skutků milosrdenství, lásky v něm vykonáte? Proč Mi říkáš, že Mě 

miluješ, když pro své bližní v nouzi nic neděláš? Když ti říkám, že tě miluji, dokazuji to skutečnými skutky. 

Lidé tvrdí, že milují Krista, a přitom Mi každou chvíli ubližují, odsuzují Mě, ničí v sobě Mou památku a 

Můj příklad a odmítají následovat Mé způsoby jednání. Nemyslíte si, že to všechno znamená trnovou 

korunu a obnovené ukřižování? Když duchovně pomáhám nemocným, trpícím, chudým, uvězněným, proč 

jsi Mě tam nedoprovázel? Proč odpíráš trochu milosrdenství těm, kdo tě prosí? Uvědomte si, proč jsem 

vám řekl, že jste Mě znovu ukřižovali. Neboť kdo popírá lásku, popírá mě. 

9 Řekl jsem vám, že jako Boží děti byste se měli chovat jako On. Proč nepomáháte zkrášlovat 

Otcovo stvoření svými vlastními duševními, morálními nebo duchovními výtvory? 

10 Pravý Boží služebník je ten, kdo lidem podává balzám lásky, kdo uplatňuje milosrdenství 

inspirované upřímným soucitem. 

11 Moje bolest způsobená tebou trvá už dlouho a pochází z tvého nedostatku porozumění a lásky. 

12 V tomto třetím čase se vracím, abych s láskou opakoval tuto větu: "Milujte se navzájem." 

13 Lidé, připravte se na přijetí mého léčivého balzámu. Každý, kdo je připraven přijmout, bude 

uzdraven, každý, kdo je slabý, bude posílen. Soustřeď se na své srdce, pozvedni svou duši ke Mně a 

doufej. Dám vám víc, než jste si mysleli. Přijímejte v tichosti, neboť v tichosti vám dávám. Já jsem slunce 

vaší naděje, milované ovečky. Ale když vám dávám já, dávejte i vy. Nebuďte úzkoprsí. Když dáváte, 

nemyslete na to, co berete svým dětem. Pokud je pro vás totiž to, co dáváte, obtížné, je lepší to nedělat. 

14 Neodsuzujte životy svých bližních, protože pak si pošpiníte nejen rty, ale i srdce. Měli byste však 

být připraveni odsoudit každý svůj čin a naslouchat diktátu svého svědomí. 
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15 Žijte čistším životem, a když se přiblížíte k harmonii se všemi Božími dětmi, začnete pociťovat mír, 

po kterém tolik toužíte. 

16 Vpravdě vám Mistr říká: Od této ranní pobožnosti se srovnání se třemi časy stalo skutečností, 

symbolicky představuje tři roky, během nichž vám ještě dám své slovo. Proto bude mé učení nyní hlubší, 

protože mé světlo odemklo vaše chápání a proniklo do vaší duše. 

17 Už nejste lidmi první éry, kteří ve svém primitivním stavu neměli plnou znalost duchovního 

zákona, který by je vedl. Bylo nutné, aby Otcem vyslaní proroci svědčili o Boží existenci. Všichni mluvili o 

jedné a téže božské bytosti, a tak se v lidstvu začala formovat víra v živého a pravého Boha. Abraham 

svou láskou k Pánu, Jákob svou vytrvalostí ve zkouškách a Mojžíš svými vnuknutími a Zákonem potvrdili a 

rozšířili lidské poznání Boha. 

18 Tito lidé byli průkopníky jednoho věku, stejně jako vy musíte být průkopníky jiného věku, věku 

spiritualizace. 

19 V tomto roce 1948, který představuje první éru, se v mém Slově dozvíte mnoho učení, která se 

vztahují k této době. Poznáte význam dějin Izraele, který nebyl jediným spaseným národem v první éře a 

duchovně vykoupeným ve druhé éře. Věřící lidi najdete v srdci všech ras. Izrael můžete objevit také ve 

všech náboženských společenstvích, protože tento národ byl vybrán jako nástroj, který má být příkladem 

a poučením pro celé lidstvo. Proto vám říkám, že dějiny Izraele, k němuž duchovně patříte, by měly být 

známy všem, neboť jsou v nich obsažena velká zjevení, která jsem dal prvním. 

20 Budete žasnout, když v těch dobách najdete tak velké duchy, jako byl Abraham, který miloval 

svého Pána čistou láskou víc než cokoli stvořeného. Zamyslete se nad životem a skutky tohoto muže a 

zjistíte, že jeho víra, jeho síla, jeho poslušnost a jeho láska jsou skutečnými kořeny izraelského stromu. 

21 V té době žily modlářské a pohanské národy, které uctívaly přírodní síly jako božstva, jimž 

obětovaly nečisté kulty. Tehdy se Abraham zjevil a oznámil vnuknutí, které obdržel od svého Pána, a to 

světlo pravdy a spravedlnosti. Lidé však, ačkoli byli zatvrzelí a nevěřící, vystavili patriarchu zkoušce. Unikl 

všem nástrahám a pronásledování, obrátil je k učení o dobru, až je přivedl k uznání Boha Abrahamova 

jako neviditelného, ale živého Boha všech dob. 

22 Podívejte se, jak dlouho tyto duchovní boje mezi lidmi trvají. Uvědomte si však, že po nich vždy 

zářilo světlo pravdy. 

23 Pochopte, že vám svým Slovem nekomplikuji život, ale zjednodušuji vaše uctívání a skutky 

uctívání. Učím vás, že k tomu, abyste se Mi líbili, není nutné odmítat statky světa ani zanedbávat své 

povinnosti. Dokud jste v těle, podléháte lidským potřebám. Učím vás však také, že to, co pochází ze 

země, sami používáte k dodržování zákona ve prospěch své duše. Budete-li takto žít, naplníte můj zákon. 

24 Již v první éře jsem vám dal duchovního pastýře, aby vás vedl, který byl zároveň předchůdcem 

mého příchodu mezi můj lid. Tyto lekce jste plně nepochopili a z nevědomosti jste propadli falešným 

kultům, když jste uctívali přírodní síly nebo Zlaté tele. 

25 Bůh Pravdy se vždy zjevoval ve vaší existenci, ať už jsem vás zasypal bohatstvím, prozářil vaši 

inteligenci světlem nebo vám dal schopnost vládnout světu. 

26 V minulosti jste byli pány, žili jste v hojnosti, ale nechali jste se vést svým sobectvím a ješitností, 

abyste z obyčejných lidí udělali služebníky a otroky. Já jsem vám však odpustil, přišel jsem jako Otec, 

obnovil jsem toho, kdo padl, a všem jsem požehnal. Byl jsem pro tebe tvým služebníkem, neboť jsem ti 

poskytl vše, o co jsi mě požádal. Trpělivě jsem však čekal na hodinu, kdy se vydáte plnit poslání, které 

jsem vám svěřil od počátku věků. 

27 Já jsem spravedlnost. Přesto vás netrestám. Vždyť jsem vás ani nevyzval k zodpovědnosti za to, že 

jste mě ukřižovali. Proto mají vaše těžkosti a utrpení pouze očistný účel. Právě vaše neposlušnost vůči 

Mému Zákonu vyžaduje očištění, nápravu, obnovení vašeho původního stavu duchovní čistoty. Vy jste 

však na jisté cestě pokroku a spásy duše. 

Musíte si však být vědomi svého poslání a doby, ve které žijete. Když se totiž zeptáš svého svědomí, co 

jsi udělal pro dobro lidstva, jestli už je můj zákon známý světu a jestli moje dílo pokročilo, řekne ti: ne. 
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28 Nyní, když k vám mluvím, si zvykáte na Mé Slovo. Uvědomte si, že pro nalezení víry jsem si vybral 

prostá a nevzdělaná srdce, abych se jim dal poznat jejich prostřednictvím. Přesto jsi pochyboval, a 

dokonce jsi uvěřil, že k tobě mluví člověk. Proto jsem vám dovolil zkoumat lidi, skrze které se projevuji v 

jejich normálním stavu bez vytržení, abyste se mohli přesvědčit o jejich nevědomosti a nevzdělanosti. 

Naučil jsem vás pokoře a milosrdenství, připravil jsem vás a rozdělil mezi svůj lid. Mnozí z těch, kteří je 

již obdrželi, se však stali domýšlivými, udělali ze sebe pány a chtějí být první. 

29 Já sám jsem První, ale neponižuji vás a nedělám z vás své otroky, ale vkládám do vašich rukou vše, 

co vám chybí. Jsem Otec a nemohu být lhostejný k vašemu utrpení. Já jsem Bůh a nemohu vás opustit v 

temnotě. Proto se vám zjevuji, abyste Mě poznali a věděli, s kým jste a koho slyšíte. 

30 Nedali jste příklad jednoty, a proto můžete vidět nedostatek bratrství a harmonie mezi církvemi a 

sektami, jejichž hádky a neshody živí touhu po nadřazenosti a které se připravují na novou "bitvu". 

31 Ještě jsi nebyl schopen naplnit můj zákon. Tato cesta je plná světla, ale vy jste často kráčeli ve 

tmě. Neustále přijímáte lásku Mistra, a přesto vyvoláváte nepřátelství. Neustále dostáváte učení o 

morálce a ctnosti, ale přesto se mezi vámi objevují špatné skutky a myšlenky. Proto se ti, kdo přišli 

poslední, posmívají, protože vidí v mých učednících neupřímnost. Ani vědci, kteří jsou svědky mých 

projevů, nevěří v projevení mého univerzálního paprsku prostřednictvím lidské schopnosti chápání. 

Musíte podat velké důkazy autority tím, že vzkřísíte Lazara z hrobu, že slepým vrátíte zrak a chromým 

pohyblivost, všechny důkazy, které musí člověk vidět, aby uvěřil v můj příchod mezi vás v tomto čase. 

32 Právě vaše tělo je překážkou pro duši, aby splnila svůj úkol, a brání se Mé Vůli. Vaši duši jsem však 

opatřil mečem, aby mohla zvítězit v boji s vášněmi svého těla a získat zásluhy, neboť nechtěné tělo duše 

slouží jako smírčí nebo zkušební kámen. 

33 Proto jsem vám přišel pomoci. Jsem váš Spasitel a nabízím vám příležitost poznat a přebývat v 

"zaslíbené zemi". 

34 Využijte čas, který jsem vám poskytl. Nevíte, v kolik hodin vás zavolám. Osvoboďte se od 

materialismu, praktikujte činnou lásku, buďte opravdovými apoštoly a já vaším prostřednictvím zjevím 

lidem moc Božího milosrdenství. 

35 Čekají vás velké zkoušky. Připravte se! Nechci, abyste zítra řekli, že jste nebyli poučeni, ani nechci, 

abyste byli degenerovaní nebo v nouzi, ačkoli máte k dispozici obrovskou moc. Já, který jsem ti dal tolik 

lásky, který jsem ti umožnil vychutnat si jídlo a víno u Jeho hostinského stolu, nechci, abys za sebou 

potom vláčel řetězy bídy a utrpení. 

36 Pokud své poslání nesplníte, připravíte si bolestnou budoucnost a místo toho, abyste byli první, 

budete se cítit jako poslední. Uvidíte, jak vaši blízcí hynou, jak se vám nedostává chleba vezdejšího. Válka 

vám vezme milované osoby a tuto zemi, kterou jsem si vybral, abych ji požehnal svým světlem a svým 

mírem, uvidíte potřísněnou nevinnou krví. Pocítíte cizí jho, stanete se jejich otroky a budete daleko od 

pravé cesty. Pak už můj hlas neuslyšíte. 

37 Já, Stvořitel, vás nenutím a nevnucuji vám svůj zákon. Sestupuji, abych vás požádal o poslušnost a 

pokoru. 

38 Pokoj vám, lidé, kdykoli slyšíte mé slovo s dobrou vůlí. 

39 Já jsem božský zahradník, který se stará o zahrady vašich srdcí a zalévá je nebeskou vodou, a prolil 

jsem kapku božské lásky na hořkost země, která je tak velká. Ukážu vám cestu, která vede do Otcova 

království ─ cestu, na níž nikdy nenajdete konec, ale na níž vždy dosáhnete pokroku a poznáte novou 

slávu. 

40 Dnes tě mé slovo obrušuje a dává ti tvar. Pracuji s vnitřním člověkem, s duší. Naučte se tvarovat a 

dávat si krásné tvary. Požehnám vaší práci, abyste poté dokončili své velké poslání na tomto světě. 

41 Já jsem váš Mistr, ale nepovažujte mě za odděleného od Otce, neboť Já jsem Otec. Mezi Synem a 

Duchem svatým není žádný rozdíl, neboť Duch svatý je jeden, a to jsem já. Poznejte v Mých zjeveních 

všech dob jednoho Boha, který se vám ukázal prostřednictvím mnoha a různých učení ─ jako jednu knihu 

s mnoha stránkami, s mnoha lekcemi lásky. 
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42 Posvěťte mé jméno svými skutky a naleznete v sobě světlo, které vás osvobodí z temnoty 

nevědomosti a hříchu. 

43 Souhlasíte, lidé, s tím, jací jste byli předtím, než jste byli utvořeni mým Slovem? Vzpomínáte si, že 

jste v minulosti byli schopni mnoha činností, které už neděláte? Nemůžete srovnávat svůj dnešní život s 

minulým. V minulosti jste byli osamělými poutníky, kteří putovali po své cestě bez světla, jež by 

osvětlovalo existenci a zažehlo v ní naději. Dnes jste učedníky Ježíše, v jehož prameni lásky jste uhasili 

žízeň a omyli rány. Má láska vytahuje trny, které jsou v tobě, a pokud má tvůj kříž hřeby, vytahuji je také. 

44 Jsem světlo tohoto světa a všech světů. Chci, abyste se tímto světlem oblékli. Mé slovo je 

uzdravující balzám, uzdravte se jím, když ho uslyšíte. Proč jste nemocní, trpíte a pláčete, když máte v 

sobě Boha? Zkoumejte sami sebe a napravte vše, co je třeba napravit. Očistěte vše, co je třeba očistit. 

Řekl jsem vám: "Vyčistěte nádobu zevnitř i zvenčí." To znamená, že vaše vnitřní bytost je ve shodě a 

inspiraci s vaší fyzickou nebo lidskou částí. 

45 Utvářím tvůj vnitřní život ─ to, co skrýváš před lidmi, co je pro ostatní neviditelné, ale co nemůžeš 

skrýt přede Mnou. Utvářejte svůj zevnějšek tak, aby jeho viditelná stránka byla věrným odrazem vaší 

duše. Pak budou vaše skutky upřímné a pravdivé. To je 

Důvodem je to, že lidé ukazují světu jen jednu tvář a druhou skrývají. 

46 Už jste si prohlédli své rány, ošetřili jste je balzámem, který jsem vám dal? Pokud pochybujete o 

účinnosti mého balzámu, ošetřete je znovu. Ale pokud věříte, zřekněte se léku a uvidíte, jak je má láska 

uzdravuje, a až je budete hledat, už tam nebudou. 

Jiným dovolím, aby našli své zdraví ve víře, v modlitbě, prostřednictvím síly myšlenek. Přijdou zástupy 

duchovních bytostí, které spojí svou moc a sílu, budou vás léčit a uzdravovat. 

47 Spiritualista říká: "Jak krásný je život!" Nezasvěcený materialista říká: "Jak hořký, jak smutný a jak 

pochmurný je život!". ─ Člověk bez vnitřního povznesení o všechno klopýtá, všechno ho bolí. Vnitřně 

povznesený člověk si ani nevšímá nepřízně cesty. Když vznešení lidé jednají s druhými, chválí jejich ctnosti 

nebo omlouvají jejich chyby. Nikdy neodsuzují ani neodsuzují. Naproti tomu lidé s nízkou myslí odsuzují, 

pomlouvají, zveřejňují chyby druhých a nacházejí v tom potěšení. 

48 Těch, kdo odsuzují a zasahují do záležitostí svých bližních, se ptám: Myslíte si, že vaše břemeno 

hříchu je příliš lehké, když ho chcete zvětšovat břemenem druhých? Když se nemůžete zbavit svého 

břemene, proč ho násobíte břemenem druhých? Proč se raději obtěžujete špínou a zatěžujete se, místo 

abyste u svých bližních hledali duchovní hodnoty, které vás obohacují? 

49 "V domě mého Otce je mnoho příbytků," ale ti, kdo přebývají ve vysokých duchovních oblastech, 

pomáhají lidem zbavit se jejich břemen nebo jim je pomáhají nést, aniž by je odsuzovali nebo se 

škodolibě vysmívali jejich bídě. 

50 Viděl jsem, jak se jednou rouháš a jindy činíš pokání. Viděl jsem, jak popíráš mé prohlášení a pak 

dosvědčuješ jeho pravdivost. Viděl jsem, jak jeden den pomlouváš a druhý den obhajuješ toho, koho jsi 

pomluvil. Je pro tebe dobré napravovat své chyby, ale bylo by lepší, kdybys znovu neupadl do zla, abys 

neměl co napravovat. 

Viděl jsem, jak jsi toho dne daroval lásku tomu, kdo ji nepotřeboval, a viděl jsem, jak jsi ji odepřel 

skutečně chudým. Ale já vás neobviňuji ani nesoudím. Osvěcuji vás světlem svého učení, abyste už 

nehřešili. Ale také ti říkám, že jsem tě někdy viděl vstřícného, ušlechtilého, dobročinného a soucitného, a 

tyto zásluhy jsem vždy respektoval a uznával. Ve vašem srdci by však již mělo být více pšenice než 

koukolu. 

51 Nemodlete se mechanickým pohybem rtů, aniž byste ve svém srdci a duši pocítili touhu vnitřně 

povstat. Modlete se pocitově, aniž byste mluvili. Stejně snadno jako v minulosti jste skládali falešné sliby 

a zbytečné přísahy, nyní byste měli mluvit pravdu. 

52 Neberte si nic cizího. Kdo bere cizí, musí to s bolestí a hanbou vrátit. Nikoho nezrazuji, ale chci, 

aby si všichni všímali té části mých slov, která se jich týká. 

53 Nebudu vás obviňovat ani volat k odpovědnosti za to, co jste dělali, když jste ještě kráčeli po své 

cestě v temnotě nevědomosti, nezralosti a materializace. Kdybyste však dnes, s plným vědomím toho, co 
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je mým zákonem, setrvávali v tom, co je zakázáno, v tom, co je nečestné, museli byste se ze svých činů 

zodpovídat před Bohem, který by se vůči vám projevil neúprosně ve vašem vlastním svědomí. 

54 Všichni jste moje sémě a Mistr ho sklízí. Pokud mezi dobrým semenem vyklíčí plevel, přijímám ho 

také s láskou, abych ho proměnil ve zlatou pšenici. Vidím plevel, špínu, zločin, nepřátelství, které klíčí v 

srdcích, a přesto vás přijímám a miluji. Hladím toto semínko a čistím ho, dokud nezazáří jako pšenice na 

slunci. 

55 Myslíš si, že moc Mé lásky tě nemůže vykoupit? Až tě očistím, zaseju tě do své zahrady, kde 

poneseš nové květy a nové ovoce. Moje božské dílo zahrnuje úkol učinit tě hodným. 

56 Má láska vám žehná, odpouští vám a činí vás hodnými slyšet mé slovo. 

57 Mé slovo je cesta. Učil jsem vás svému Zákonu od nejstarších dob, aby vaše kroky vždy zůstávaly 

na cestě dobra a spravedlnosti. 

58 Toto učení je stejné jako to, které jsem vám dal v minulosti ─ učení o lásce. 

59 Vaše duchovní duše je dítětem dokonalé lásky Stvořitele. Symbolem lásky je vaše srdce, orgán, v 

němž se rodí city. 

60 Proto rozdávejte lásku, protože lidé ji velmi potřebují. V lidských srdcích je hlad, duchovní atrofie, 

touha po životě. 

61 Protože vy, zástupy, které jste mě zde slyšeli, jste byli posíleni a nasyceni Chlebem života, můžete 

poskytnout potravu duším a unaveným srdcím. 

62 Tam, kde najdete falešnou víru nebo falešnou myšlenku, přinesete mé světlo. Nikdy však 

nevnucujte mé učení násilím. Nikdy nedělejte rozdíl mezi bohatými a chudými, abyste s nimi zacházeli 

různě, pak uvidíte na dně jejich utrpení bratra člověka, který padl a sténá. Když se vaše srdce dotkne tato 

bolest, budete hledat způsob, jak jí ulevit. Váš soucit pokryje odhalenou část. Dáš odpočinout tomu, kdo 

nemá klid. Budeš jako hvězda na cestě toho, kdo kráčí ztracen v temnotách. Pokud takto splníš svůj úkol, 

budeš hoden toho, abych tě nazval Mistrem. 

63 Moje učení nevyžaduje budování míst setkávání, kde by se shromažďovaly nové davy. 

Mou vůlí je, aby člověk budoval univerzální chrám, který je budován skrze srdce. 

64 Následujte příklad, který vám dal Ježíš ve druhé době, který si pro hlásání svého slova nevybral 

shromažďovací sály, ale vyhledal chodby jako vhodné místo pro své učení a podobenství. 

65 Kdo by však využíval shromažďovací prostory k tomu, aby si dělal byznys z lidské nevědomosti 

nebo bolesti, nebude se těšit z mého světla a nebude se moci nazývat spiritualistou. 

66 Budete muset bojovat a místo vašeho boje bude všude - doma i v práci nebo na cestách. 

67 Tam se ve vhodnou chvíli připravíte a budete mluvit pod mým vnuknutím, aniž by ten, kdo vás 

slyší, věděl, kdo k němu promluvil skrze jeho svědomí. 

68 Neočekávejte, že by lidé zapomněli na své zvyky z jednoho okamžiku na druhý. Ani se nedivte, 

když vás někdo označí za bludaře. Mé učení ve Druhé éře se mnohým také jevilo jako omyl, ale později 

bylo přijato jako nejvyšší pravda. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 205 
1 Vnímejte podstatu mého učení, zklidněte svou duši, ztište svou mysl a své srdce. 

2 Přistupujte ke Mně tak, abyste se cítili pohlceni pokojem svého Mistra. 

3 Stejně jako jste přišli vy, uvidíte i své bratry a sestry přicházet ze vzdálených zemí, protože všichni 

touží po světle tohoto poselství. 

4 Všem dám první lekce, které je připraví na pozdější pochopení učení pro duši. 

5 Přemýšlejte o slově, pozorně si prohlédněte každou větu a vždy hledejte smysl, podstatu mého 

učení. Pochopte, že vy, lidé, se musíte řídit mými zákony, a ne že se mé zákony musí přizpůsobovat vašim 

představám a vaší pohodlnosti. 

6 Kdybych ti dovolil, abys Mé učení uplatňovala ve svém životě podle své vůle, a ne podle Mé ─ 

opravdu, říkám ti, nikdy bys nenašla cestu ze své duchovní stagnace a nikdy bys nedovolila své duši, aby 

se rozvíjela, rozvíjela a zdokonalovala. 

7 Tam vidíte lidi, kteří ve svém náboženství polevili, kteří už neudělali ani krok ke světlu, protože se 

nepodřídili tomu, co jim přikazuje Boží zákon, ale snažili se zákon podřídit své vůli tím, že ho naplnili mýty 

a herezemi. 

8 Pro mnohé lidi této doby bylo nutné osvobodit se od veškerého náboženství, aby mě mohli hledat 

s duchem z a aby mohli rozvíjet všechny ty vlastnosti, dary a schopnosti, které cítí v nejhlubším nitru své 

bytosti. 

9 Právě ti byli schopni přijmout poselství, která k nim hovoří o věčném životě. 

10 Musel jsem vás odvrátit od různých cest, kterými jste se ubírali, abych vás přivedl na tuto cestu, 

kde září Má zjevení a zaznívají Má poselství. Chci totiž, abyste patřili k těm, kdo se na život dívají z větší 

duchovní výšky. 

11 Co je tělo bez duše? ─ Federace nezdušených buněk. Duše je životem těla, ale jedno i druhé 

pochází z Boha. 

12 Přemýšleli jste někdy o tom, že když všechno pochází od Boha, je On ve vás? Ale proč je v tobě a 

za jakým účelem? Má tam zůstat, aniž by se zjevil? Pak by nebyl Bohem, neboť se zjevuje, mluví, 

osvěcuje, dává se pocítit a zjevuje se všude. Nemyslete si tedy, že Bůh ve vás zůstane skrytý, aniž by vám 

dal své poselství. Nemyslete si, že ve vás může být bez myšlenek. Vězte, že Bůh se chce plně zjevit skrze 

vás. 

13 Dokázal bys mi odpovědět, kdybych se tě zeptal, proč je Bůh v tobě? Proč, i když je vším, je v tom, 

čemu říkáte duše, v té části vaší bytosti? Proč chce, abys byl ochotným nástrojem jeho zjevení? Zatím Mi 

nemůžete odpovědět, učedníci, protože vás nikdo nevedl k vnitřnímu rozjímání. Proto nevíte, jakým 

způsobem zjevujete Otce a proč ho vyjadřujete svými skutky. Pokud se však s láskou věnujete studiu a 

praktikování mého učení, nepochybujte, že na tyto a další ještě hlubší otázky budete brzy schopni 

odpovědět. A jakmile dosáhnete světla tohoto poznání, poznáte vpravdě, proč a za jakým účelem Otec 

přebývá v každém ze svých dětí. 

14 Někteří říkají, že Bůh neexistuje, a jiní sice vyznávají, že v jeho existenci věří, ale nezajímají se o ni. 

Někteří však nevědí, že Ho mají v sobě, a stejně jako ostatní nevědí, že bez Něho nemohou žít. 

15 Jakmile si všichni uvědomíte tuto pravdu a upřímně uvěříte, že jste duchovními dětmi této božské 

podstaty, budete se často divit, do jaké míry jste dovolili Bohu, který je přítomen ve vaší duši, aby se 

skrze vás zjevil. 

16 Časy budou plynout, urazíte dlouhou cestu a jednoho dne se zastavíte, abyste v úžasu rozjímali 

nad skutky, které Pán vykonal vaším prostřednictvím. Pak si vzpomenete na Ježíše, Mistra, který 

uskutečnil vůli svého Otce. 

17 Kdy pochopíš, že Bůh, který ti dal život, ho chce použít k tomu, aby zjevil sám sebe? Uvažte, že 

někdy stačí jediné z těchto poselství, abyste viděli a věděli mnohem dál, než kam jste došli. A toto 

pochopení vám umožní dělat zázraky. Poznáte totiž sami sebe, a proto pochopíte, jak uplatnit své 

duchovní dědictví. 
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18 Milovaní učedníci, musíte se naučit dávat lásku, konat dobro a dávat duší. Říkám vám, že ten, kdo 

světu odhaluje sílu své duše a čerpá z tohoto zdroje poznání, aby ji nabídl druhým, splní Otcovu vůli. 

19 Musíte poznat všechny schopnosti a síly, které v sobě máte, aby se začala odhalovat podstata vaší 

bytosti. Pak zažijete, jak snadné je řešit životní problémy, jak klidný a mírný je boj o vzestup. 

20 Neštěstí, bolest a nemoc zmizí mocí Ducha, který je zažene modlitbou. 

21 Připravte se na Mé přijetí, často si dopřejte chvíle přípravy duše, kdy budete připraveni 

komunikovat se svým Pánem. 

22 Kdybyste věřili, že skutečně nosíte Boha ve své bytosti, mohly by vás postihnout nemoci nebo... 

pokušení, která by vás mohla srazit na kolena? Jak by vás mohla slabá síla těla ovládat? 

23 Učiním tě svobodným a silným, abys mohl zvítězit nad světem a tělem. Vždyť já vás vedu a 

přibližuji k dokonalému společenství s Otcem. 

24 Nemyslete si, že už máte dokonalý rozhovor s tím, co máte prostřednictvím těchto myslí. Není to 

ani prostá intuice, která někdy osvítí vaši mysl. Nejvznešenější dialog, nejpronikavější dialog, kterého 

dosáhnete, se nikdy neuskuteční prostřednictvím vašeho těla. 

25 Tělo, žáku, je jen schránka. Uvnitř je však "vonná lahvička", jejíž vůní či esencí je duše. Nemyslíte 

si, že je špatné, aby byl tento parfém zavřený, i když by jeho vůně mohla provonět celý byt? "Bytem" 

může být dnes váš domov, zítra to bude svět, později nekonečný prostor. 

26 Lidé: Otevřete svůj vnitřní chrám, abyste v něm mohli přijmout esenci, kterou toto Slovo 

obsahuje. Zůstanete-li venku, nebudete-li se snažit vstoupit do své svatyně, nebudete Mě později chtít 

slyšet, zůstanete stranou a na svých ramenou si nadále ponesete břemeno, které jste nesli, když jste přišli 

─ břemeno těžkostí, nemocí, zklamání. 

27 Učte se od těch, kteří se již připravují na to, aby Mi naslouchali, a vstupte především do vnitřního 

chrámu, který existuje v duši. Posilují se a uzdravují mým poselstvím lásky. 

28 Chybí ti víra, abys pozvedl svou tvář, usmál se s nadějí a pohlédl budoucnosti do tváře beze 

strachu, bez nedůvěry, protože v budoucnosti jsem Já. 

29 Jak často jste nemocní jen proto, že si to myslíte, protože na každém kroku si myslíte, že vás 

pronásleduje zkáza a že na vás číhá bolest. Svým myšlením pak přitahujete temné síly, kterými 

zastiňujete svůj hmotný život a svou duchovní cestu vzestupu. 

Jsem tu však s vámi, abych ve vás oživil víru v život, v pravdu, ve věčnost, v dokonalý mír a také abych 

vás naučil přitahovat světlo. 

30 Učedníci, Božský plán byl, je a bude, abyste byli dokonalí. Jestliže ti však Bůh dal ideu dokonalosti 

pro tvou formaci, proč zatemňovat světlo této pravdy, kterou Otec vložil do tvé bytosti, stejně jako do 

všeho, co stvořil? Vězte, že člověk je jako vesmír a vesmír jako člověk. Vesmír je velkým domovem 

Pánových dětí. V ní je však mnoho stanovišť, jimiž musíš projít, abys dosáhl svého zdokonalení, a duše 

člověka je svatyní, v níž bude přebývat tvůj Pán. 

31 Pokud rozumíš mému slovu, brzy řekneš: "Otče, otevři bránu mého vnitřního chrámu už dnes, aby 

do mě mohla vstoupit tvá podstata, která je život a zdraví, moudrost a moc." A pak se ti otevře brána 

mého vnitřního chrámu. 

32 Říkám vám: Když se Mnou takto mluvíte, stane se to, protože duše přijala svůj úkol. Pak uvidíš, jak 

se skrze tebe zjevuji, dokonce i skrze tvé tělo, nepatrnou věc, která má však ve svém utváření velikost. 

33 Dnes obýváš tento svět, zítra budeš obývat jiný, nadzemský, a z každého světa použiješ to, co je 

nezbytné pro tvé zdokonalení. 

34 Všude se setkáte se svými bratry a sestrami, neboť vesmír je plný tvorů a všichni jsou Božími 

dětmi. 

35 Slunce, hvězdy, světy, přírodní říše, bytosti všeho druhu, atomy, síly, všechno, od nejvyššího 

anděla až po neznámého plaza, to všechno jsou děti Absolutní bytosti, všechno pochází od Něj. Víte, že 

neexistuje bohatství, které by nemělo majitele, a majitelem tohoto univerzálního bohatství je Bůh. 
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36 Nyní se vás ptám, žáci: Je možné, že jste nemocní? Je možné, že jste smutní, i když vás toto učení 

má učinit svobodnými a šťastnými? 

37 Pro zjevení, které jsem vám přinesl, je nutné duchovní osvícení, které vám dávám pouze Já, Mistr 

duše. 

38 Pokud jste se vždy cítili více jako tělo než duše, učím vás nyní být a cítit se více jako duše než tělo. 

To je spása, spasení a pokoj. 

39 Někdy se sami sebe ptáte, proč v této době trpíte více než lidé v minulých dobách a proč jste 

museli přijít, abyste splnili duchovní poslání, které jste dříve neměli. Já vám však říkám: Toto poslání 

duchovně kráčet po cestách dobra a světla, abyste dosáhli vrcholu božské hory, bylo vždy ve vaší duši. A 

na druhé straně se v současné existenci nahromadily staré dluhy ─ nedokončená díla a nedokončené 

mise. 

40 Kdo není schopen pochopit smysl nového života, bude se bouřit proti mé spravedlnosti a svou 

povinnost odčinění bude považovat za trest. Na druhou stranu ten, kdo v nové existenci rozpozná 

možnost splatit dluhy a smýt skvrny, bude žehnat jménu Páně. 

41 Jste ještě malé děti a jako malé děti byste měli být upřímní. Nestyďte se mě ve svých modlitbách 

prosit o maličkosti. Podstatné je, abyste se modlili, abych vás inspiroval a vzdělával. 

42 Modlete se, používejte mé výrazy, posilujte a uzdravujte skrze víru a sílu, kterou tyto výrazy šíří. 

43 Zítra, až tvá modlitba už nebude určena k uzdravení tvých nemocí, ale k tomu, aby tě občerstvila 

ve společenství s Otcem, bude tvá duše putovat do oblastí, které mysl nezná. Některým přinesete své 

světlo, od jiných poselství, od dalších povzbuzení a štěstí pro duši. 

44 Bůh, který je ve vás, vám svá poselství sdělí vašimi ústy, pokud je vaše duše a tělo umí předávat. 

45 "Jak je možné, že Bůh mluví skrze člověka?" ptáte se. Já vám však říkám: Tehdy se "Slovo" stalo 

člověkem, aby mluvilo Boží slovo. "Slovo, které je výrazem moudrosti, přijalo tělo a jeho tělem byl člověk 

Ježíš. 

46 Proč byste vy, kteří jste učedníky Toho, v němž "Slovo" promluvilo, neměli zjevovat toto Slovo 

prostřednictvím duše a dokonce i těla? 

47 Dnes jste stále ještě žáky a ne vždy jste schopni pochopit mou lekci. Prozatím však mluvte k Bohu 

svým srdcem, svými myšlenkami, a On vám odpoví v nejhlubším nitru vaší bytosti. Jeho poselství, které 

bude promlouvat ve vaší duši, bude jasný, moudrý a láskyplný hlas, který budete postupně objevovat a 

na který si později zvyknete. 

48 Je nutné, abyste se na začátku zamysleli nad poselstvími, která dostáváte jako odpověď na svou 

modlitbu, abyste skutečně rozpoznali ta, která dostáváte od svého Otce, a nikdy je nezaměňovali s hlasy, 

nápady, myšlenkami, a dokonce zjeveními své bloudící duše. Pouze v tichu a meditaci budete schopni 

rozpoznat cestu, po které k vám každé poselství přichází. 

49 Kdo by mohl říci, do jakých duchovních oblastí jeho duše proniká a do jakých světelných výšin je 

schopna vystoupat? ─ Nikdo. Proto se často mýlí ten, kdo nezná způsoby modlitby, společenství s Bohem 

a duchovní kontemplace. Neboť místo aby šel ke světlu, vstupuje do temných sfér, odkud přijímá špatné 

inspirace a falešná poselství. 

50 Snažte se, snažte se dosáhnout poznání, které vede k věčnému světlu ducha ─ tam, kde je váš 

původ a váš cíl. 

51 Proudy zdraví šíří mé slovo. Připravíte-li se na přijetí, budete zdraví. Pokud jste takto schopni 

dosáhnout zdraví, dokážete, že jste se uzdravili skrze Ducha. 

52 Ptejte se, modlete se, obraťte se ke Mně. Rovněž vám uděluji určitý pokrok. Snažte se však získat 

zásluhy. 

53 Ať je váš život stále harmoničtější, když tvoříte jednu rodinu se všemi svými bratry a sestrami ─ 

přítomnými i nepřítomnými, viditelnými i neviditelnými ─. 

54 Pak se budete těšit z vnitřního klidu, který jste nikdy předtím nezažili a který pramení z toho, že se 

řídíte božským příkazem milovat jeden druhého. 
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55 Milovaní "dělníci": vidím vás, jak pilně obděláváte pole, připravujete půdu a vkládáte do ní 

semeno, které vám zítra přinese své plody, a tak odmění vaše úsilí. Vyberte si semeno a okopejte zem, 

neboť nyní začínáte rok, který je prvním z posledních tří let, v nichž se mezi vámi tímto způsobem zjevím. 

Zbývající čas je krátký, a proto si budete muset s přípravou pospíšit. Nechci vás totiž zanechat jako slabé 

děti, ale jako pokročilé učedníky, kteří se již téměř stali mistry. 

56 Po mém odchodu budete zodpovědní za to, jak budete mé učení vykládat svými slovy a skutky. 

Lidé budou posuzovat mé učení podle vašich skutků a vašeho života. 

57 O mou inspiraci nebudeš mít nouzi. Díky němu poznáte, kdy máte promluvit a co máte říci. 

Jasnými, přesnými a jednoduchými slovy budete informovat o existenci záhrobí, které jsem vám zjevil, a 

tak s opravdovou láskou vytvářet duchovní cestu pro své bližní, a svá slova vždy podpoříte skutky a 

příklady. 

58 Postupně se naučíte vnímat utrpení druhých lidí jako své vlastní. Důvodem je to, že když se vaše 

duše nasytí mým učením, povznese se, překoná vzdálenosti a pronikne do tajemství záhrobí, kde objeví, 

že původ všech bytostí je jeden: Otec, v němž jste všichni bratři a sestry. 

59 Ale nejen vaše duše dostávala v mém díle podněty pro svůj rozvoj. Vaše intelektuální schopnosti 

se také rozvíjejí, protože cítíte, jak ve vás duchovní inspirace sílí, a zjišťujete, že chápání všeho, co jste 

dříve jasně nepoznali, se zvyšuje a tajemství se stávají jasnějšími. 

60 Pokud se vám nedaří plně proniknout do světa ducha, abyste pochopili a pocítili vše, co obsahuje, 

je to proto, že stále podléháte tlaku hmoty a vlivu světa. 

Zjevil jsem vám mnoho věcí, ale vpravdě vám říkám, že člověk ani na této zemi nikdy nepochopí, jaký 

je svět, který ho čeká, jakým způsobem v něm duše žije, jakou blaženost prožívá tváří v tvář Božství a jak 

ten, kdo je plný nedokonalostí, přijímá své očištění. 

61 Kdyby měl lidský intelekt pochopit blaženost čisté duše v záhrobí, pak by tato blaženost měla své 

hranice, jaké má člověk. Proto vám říkám, že to odsud nejste schopni pochopit, ale můžete to odhadnout. 

62 Ani si nedokážeš představit intenzitu bolesti, kterou duše prožívá, když ji svědomí přivádí před Mé 

Božství. Proto vám stále říkám: Připravte se a pozvedněte svou duši, neboť jí bude zjeveno učení, které 

musí poznat. Uvědomte si, že mezi duší a intelektem musí existovat skutečná shoda, abyste mohli tuto 

pravdu tušit i zde. 

63 Dovolil jsem, aby se vaše inteligence zvýšila a hledala v nekonečnu světlo, které potřebuje. Dal 

jsem vám svobodu vůle, abyste si mohli zvolit svou vlastní cestu. Já jsem však svá přikázání postavil nad 

vaši vůli. V tomto zákoně budete schopni rozpoznat správnou cestu, najdete v něm poznání, jak očistit 

své skutky. Pokud nechcete jít touto cestou, můžete se od ní svobodně odvrátit. Vy však už nebudete 

moci klamat sami sebe, vaše svědomí k vám bude promlouvat neustále. 

I tehdy, až přede Mne předstoupíš ─ již bez pozemského těla ─, tě bude soudit vnitřní soudce svědomí 

a řekne ti, kterou cestou očisty se máš vydat. Toto světlo spravedlnosti je součástí samotného Boha, který 

je ve vás a který vás učí milovat dobro a odmítat zlo. 

64 V těchto letech přípravy se budete věnovat studiu mého učení. Je mnoho srdcí, která potřebují 

tvé slovo. Je tu únava z tolika zkažeností, je tu hlad po duchovním životě. 

65 Učedníci tohoto díla budou vytvářet duchovní potravu, budou napravovat mylné představy, které 

lidstvo doposud chovalo, budou sdílet Dobrou zprávu o této době, ve které žijete, budou zvěstovat 

pokrok v pohledu na svět a na život, který tato doba přinese, budou sloužit lidem bez rozdílu třídy, sekty, 

náboženství nebo rasy, budou uspokojovat všechny duchovní i fyzické potřeby. Tito učedníci budou jako 

maják, který osvětluje loď ztroskotanců, budou hvězdou, která zachrání toho, kdo v noci zmateně tápe. 

66 Nebudou stavět kamenné kostely, ani nebudou stavět oltáře, aby dali najevo svá díla. Postaví 

velkou duchovní katedrálu, jejímiž kameny budou srdce lidí sjednocená silou lásky. 

67 Pozorně naslouchejte mému učení v posledních třech letech. Neboť žáci, kteří se naučí tomuto 

učení, budou po roce 1950 učiteli. V době, kdy chci, abyste se sjednotili a skutečně se ke Mně povznesli, 

vás osvítím světlem Své inspirace, abyste mohli vykonat velká a zásadní díla. Připravte se však na to, 

neboť až přijde Mnou určený čas, nebudu již hlasatele používat. 
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68 Mé světlo bude zářit v každém z mých dětí, které se připravují na čas přímého rozhovoru s 

Mistrem. 

Nebude to však u těch, kdo prodávají mé Dílo a stávají se podvodníky. Připravte se na to, abyste, až 

mé Slovo v roce 1950 skončí, pochopili, jak postupovat na cestě vpřed. Neboť ─ dobře poslouchejte!: 

Všichni, kdo se dostatečně nepřipravili, upadnou do zmatku. 

69 Pochopte, milovaný lide, jakým způsobem máte podle mé vůle přinášet lidem mé slovo. Abyste 

neuspěli, neusilujte o to, abyste z jednoho okamžiku na druhý změnili zvyky, které lidstvo mělo po staletí. 

Dejte mu mé učení a ono pochopí odchylky, v nichž žilo. Síla přesvědčování, kterou má moje učení, osvítí 

její vnímání a pravda bude rozpoznána. Pak to, co se jí kdysi zdálo špatné, zazáří nekonečným světlem. 

70 Mé děti, byl jsem s vámi a dotkl jsem se vašeho srdce, abyste mi v něm připravili místo, kde budu 

moci přebývat navždy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 206 
1 Můj soucit s vámi pramení z Mé lásky a je nepřetržitě vyléván na všechny bytosti. Má láska vám 

vždy žehná a odpouští a pomáhá vám povznést se na cestě rozvoje, abyste se mi cítili blízcí a byli hodni 

uznat se za Mé děti. 

2 Dal jsem vám svůj Zákon, abyste se podle něj řídili. To je cesta, kterou jsem vám vytyčil od 

počátku věků, to je základ, na němž budete budovat svá díla. Tento zákon vám ukáže zásady, které jsou 

pro vás nezbytné, protože obsahuje má moudrá přikázání. 

3 Toto slovo, kterým vás dnes poučuji, je pokračováním poučení, které jsem vám dával od prvních 

dob a které se nezastaví, protože nemá začátek ani konec. A jak se bude tvá duše rozvíjet, budeš stále 

více rozumět mým moudrým lekcím, mé touze zdokonalit tě. 

4 Vnukám vám nejvyšší druh oduševnění, abyste Mě mohli co nejdůstojněji milovat a abyste byli 

vnímaví k Mým projevům a správně si je vykládali. 

5 Až budete studovat mé Slovo a pochopíte jeho význam, budete se cítit posíleni a zcela spokojeni. 

Pak budeš s láskou mluvit k celému lidstvu, které o Mém příchodu v této době nic neví, a celou tvou 

bytost naplní pocit soucitu. Obrátíš se na své bližní, abys jim zjevil, co jsem k tobě promluvil, a dáš jim 

všechno bohatství, které jsem ti zanechal, jako by to byl posvátný majetek ve tvých rukou. 

6 Lidstvo potřebuje světlo, aby mohlo udělat krok vpřed. Ve všech tvorech, založených na víře, je 

hlad, touha po životě, po poznání pravdy a také po poznání, kam směřuje cesta. Budu je poučovat 

prostřednictvím těch, kteří se na to připravili a kteří při svém nelehkém poslání umějí s láskou napravovat 

všechny chyby, které objeví ve svých bohoslužebných úkonech. Tuto misi začnete tím, že si ze Mne 

budete brát příklad. Ve snaze zmírnit bolest nedělejte rozdíly mezi bohatými a chudými. Nevnucujte svou 

víru ani nikoho nenuťte, aby přijal vaše poznání. Nerozdělujte se kvůli mému opětovnému příchodu a 

nebojujte s těmi, kdo vlastní minulé svědectví, pokud neznají nebo nechtějí přijmout mé poslední učení. 

7 Vnes světlo do temnoty, vnes pokoj do srdcí a utiš netrpělivost těch, kdo na Mě čekají. Přijďte na 

pomoc svým bližním a já budu bdít nad vašimi rodinami a majetkem. 

8 Budete-li takto jednat, vybudujete v lidských duších chrám, který přetrvá a v němž se bude konat 

bohoslužba, kterou jsem od lidí, svých milovaných dětí, vždy očekával. 

9 Ujistěte se, že vaše práce jsou upřímné. Vždy mluvte pravdu, buďte Mými učedníky. Těmito slovy 

promlouvám k lidem budoucích časů, ke všem, kteří Mě chtějí následovat a vzít si Mě za příklad. 

10 Jakmile uplyne rok 1950, nežádejte o konkrétní místo k modlitbě nebo ke studiu mého slova. 

Vyberte si domov, venkovní místo nebo místo, kde si vyděláváte na chleba. Vezměte si za příklad mých 

dvanáct učedníků, kteří uměli najít chrám všude, kam přišli, protože ho měli v sobě, ve své duši, a to 

velké a vznešené v jejich činech vycházelo z jejich povznesení a společenství se Mnou. 

11 Dokud bude na zemi existovat utrpení, dokud bude existovat bída, Mariina přímluva ani na 

okamžik neustane a její duch bude rozjasňovat životy všech jejích tvorů. 

12 Nabízíš Mi příbytek svého srdce, odkud jsi Mě povolal, a Já okamžitě spěchám na místo setkání. 

13 Na mé cestě jste zažili klid, který jste na zemi nikdy předtím nenašli. V touze po sladkosti pro své 

chuťové buňky jsi prošla mnoho cest, než jsi našla med mého Slova. 

14 Od dětství, během dospívání i ve zralém věku jsi neúnavně hledal správnou cestu, protože jsi 

sešel z cesty a tvé kroky brzdily mraky mlhy. Ale světlo mého Ducha se objevilo před vámi a ten den byl 

dnem vašeho vzkříšení, který je stejně důležitý jako den vašeho narození. 

15 Nezapomeňte na den, kdy jste poprvé uslyšeli mé slovo, neboť to byl okamžik, kdy jste se vrátili 

do života světla. 

16 Přišli jste v nouzi a zkoumali Mé Slovo, někteří pokorně, jiní pyšně, všichni přitahováni mocí Mé 

Přítomnosti. Musel jsi ke Mně přijít. Tolik toho na vás čekalo! Zatímco však někteří opovrhli Mým 

pohlazením, obrátili se ke Mně zády a vydali se nejistou cestou, jiní zůstali se Mnou, aby se kochali Mými 

slovy a věnovali se službě Mému Dílu. 
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17 Jsem ve všech svých dětech, dokonce i v srdci vraha. Od nikoho se nevzdaluji a jsem nejblíže 

tomu, kdo se považuje za nehodného. 

18 Ti, kteří přišli, jsou vyzváni, aby se modlili za ty, kteří padli. Nebuďte však jejich soudci, neboť i oni 

dosáhnou světla. 

19 Neočekávejte, že se lidé obnoví sami, aniž byste jim byli příkladem. Nechci, abyste se stali 

parazity. 

20 Dar Slova, které jsem vám dal, zastaví bezuzdné běhání lidí. Svěřím vám lidi jako křehké rostliny, 

které potřebují zalévat a pečovat o ně. Neboť lidé ke mně budou přicházet ze všech cest, a dokonce i z 

vězení budou přicházet, aby se stali mými učedníky. Pokud však dnes svůj úkol nesplníš, bude muset tvá 

duše znovu přijít, aby vzkřísila "mrtvého", kterého jsi nechal opuštěného na cestě ─ budeš muset znovu 

přijít, abys uzdravil nemocného, o kterého ses nestaral, budeš muset usilovat o chléb, abys ho nabídl 

hladovému, o kterého ses nestaral. Proč však hledat takové bolestné odčinění, když ho nyní můžeš 

naplnit svou povinností? 

21 Lidská věda je skvělá, ale duše vědce usnula a nechává lidi umírat. Proto jsem vám vložil do rukou 

uzdravující balzám, abyste se stali lidskými lékaři a dávali příklad vstřícnosti a lásky. 

22 Ve světě vypuknou epidemie a velká část lidstva zahyne. Budou to neznámé a vzácné nemoci, 

proti kterým bude věda bezmocná. 

23 Celý svět bude zbaven plevele. Můj soud odstraní sobectví, nenávist a neukojitelnou touhu po 

moci. Objeví se velké přírodní úkazy. 

24 Národy budou zničeny a celé regiony zaniknou. Bude to poplašné volání do vašich srdcí. 

25 Cesta je připravena. Jsem tvůj průvodce, jsem neoddělitelný na tvé cestě životem. 

26 Požehnaný izraelský lid: Buďte vítáni v přítomnosti svého Pána ─ toho Pána, který se s vámi 

pokorně a skromně usídlil na tomto místě. Není to však hmotné místo, kde se projevuji. Příbytek je ve 

tvém srdci, je neviditelný, je to to, co Mi nabízíš v okamžiku svého duchovního povznesení. 

27 Vím, že vám chybí mé slovo. Čím byste se bez ní stali, Můj lide? Vím, že mě potřebujete, a 

neúnavně vás přicházím posilovat. Mé Slovo ti radí a povznáší tě ─ toto čisté a zářivé Slovo, které 

nenajdeš v žádné knize napsané lidskou rukou. 

28 Vědci, kteří Mě slyšeli, před vámi nevyznávají, že toto Slovo se nedá srovnat s žádným jiným. V 

hloubi srdce to však uznávají. 

29 Dal jsem ti na této cestě pocítit klid duše, který jsi předtím na zemi nemohl najít. Prošli jste 

mnoha cestami. Mnoho druhů medu jsi ochutnala z květu na květ jako nevědomý kolibřík, ale žádný 

nebyl pro tvé chuťové buňky sladší. Ale toto slovo, které se stalo medem na tvých rtech, zahladilo 

všechny chutě, které jsi předtím okusil. 

30 Neustále jste hledali správnou cestu a nacházeli různé cesty. Bojoval jsi s temnotou, ale tvůj 

rychlý běh byl pomalý a unavený. 

31 Ale světlo Mého Božského Ducha svítilo pro tebe a tento nezapomenutelný den pro tvého ducha 

a duši je zapsán v pamětní knize posmrtného života, v níž budeš muset svýma duchovníma očima číst 

všechno, co jsi dělal na zemi, a všechno, co jsi slyšel od Mistra. Ten den byl pro tvou duši dnem vzkříšení k 

životu v milosti. 

32 Někteří z vás sem přišli jako úspěšní lidé, jiní jako potřební. Pro některé i pro jiné byl čas pevně 

stanoven. Musel jsi přijít ke svému Otci, který tě s láskou očekával, který tě přijal a vzkřísil k duchovnímu 

životu. 

33 Má slova vás naplňují radostí a cítíte, že tělesná hmota, která vás obklopuje, vám brání zcela se 

odevzdat mému požehnanému Dílu. Vy se však podřizujete, protože víte, že žákům není dovoleno 

zasahovat do mých vznešených rad, že žák má být oddaný a poslušný, že skrze toto tělo hmoty poznáte 

jak cestu světla, tak cesty lži a temnoty. 

Ve stínu mocného stromu si vychutnáš ovoce blahobytu a odstraníš jablko sváru. Osvěžíte se ve stínu 

zelené palmy a budete sledovat, zda její listy neničí housenky a zda si na ní draví ptáci nestaví hnízda. 
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34 Zanechal jsem vás na vašich cestách, abyste poznali chuť všech druhů medu a nakonec si vybrali 

ten, který je pro vaše chuťové buňky nejvhodnější. Dal jsem vám poznat obě krajnosti, abyste pod 

vedením dechu mého božského atomu dokázali rozlišovat a vždy se přiklonili k dobru. 

35 Mistr vám řekl: Za dveřmi, které považujete za zavřené a kterým říkáte "smrt", je život. Život jsem 

já. Smrt je ta, která tě pokouší, která ti zaslepuje oči a nedovoluje ti žít po Mém boku. Máte však mocnou 

zbraň, která vás od pokušení osvobodí: je jí modlitba. Je to zbraň, která vám dává pocit síly, přibližuje vás 

k Mému Božství a umožňuje vám jít společně se Mnou po cestě duchovního rozvoje. 

36 Já, Otec, jsem nikoho neodmítl ze své náruče lásky a odpuštění, dokonce ani ty, kteří se nechali 

svést pokušením a upadli do propasti. Nikoho jsem neodsoudil. Ani na zemi, ani v "duchovním údolí" 

nejsou bezbranné bytosti. Kdo z vás by mohl být vyvržen z mého lůna, protože je hříšník a není hoden 

přijmout mou milost? Žiji v srdci zatvrzelého hříšníka, který nemohl přijmout světlo Mého Božského 

Ducha, protože nedbal volání, které vychází z hlasu jeho svědomí. Myslíte si, že jsem se od něj vzdálil 

kvůli řetězci jeho prohřešků? Ne, proboha. Já jsem Otec všech tvorů, aniž bych odmítl některé ze svých 

dětí. Já jsem Láska a jako milující Otec nezanedbávám nikoho, svůj lid. 

37 Na vás je, abyste se za ztraceného modlili a prosili, aby světlo mého Ducha osvítilo jeho duši, aby 

se probudil, zlomil pouta pokušení a rozptýlil temnotu, která ho zaslepila. 

38 Izrael však usnul. Izrael očekává, že lidé dosáhnou své obnovy vlastními zásluhami. Nezaujímá 

místo, které mu náleží, protože jeho úkolem je být příkladem pro ostatní. 

39 Ale vám, lidé, říkám: U koho jsem zanechal svůj zákon? V rukou zatvrzelých hříšníků? Zákon je ve 

vašich rukou. Kdo je tedy zodpovědný za to, že Má přikázání nejsou dosud dodržována? ─ Izrael! Kromě 

toho vám říkám: Proč jste ze svého růstu udělali parazitickou rostlinu na Zemi? Proč jste se nevydali splnit 

příkazy, které jsem vám dal? Proč dovolujete hříšníkovi, aby šel svou cestou bez zábran? Proč ho 

nepřivedeš blíž ke Mně tím darem Slova, který jsem ti svěřil, a nemluvíš k němu v Mém jménu? Chcete, 

aby temnota i nadále oslepovala lidské oko? Cožpak nevíš, že tvým prostřednictvím musí být temnota 

odstraněna? 

40 Vstaňte, lidé, praví vám Otec. Jdi a vzkřís padlého. Musím dát lidstvu nové rozkazy. Velká a nová 

pověření dám každému národu, každému jeho vládci a každému jeho obyvateli. 

41 Dojde k velkým jevům. Roční období se budou měnit. Zimy budou kruté a vy nebudete vědět, kdy 

přijde jaro. Muži si na to totiž stanovili čas. Ale kdo by mohl odporovat mé vůli? Deště se zdrží a 

nedostanou se na vaše pole. Proto se připravte, lidé, neboť se mezi vámi blíží čas chaosu a Izrael musí 

znásobit svůj boj. 

42 Vládne mezi vámi mír. Nechte si ho! Nevyhánějte tento pokoj ze svých srdcí. Tento národ jsem 

vyvolil já a není mou vůlí, aby byl dotčen. Buďte však připraveni, protože díky vašemu duchovnímu 

naplnění poslání se tomuto národu a lidstvu dostane světla. 

43 Tady mě máš, Izraeli! Slyšíte pouze Můj hlas, ale nevidíte Mě. Buďte však spokojeni s tím, že 

slyšíte zvuk nebeského zvonu. 

44 Následuji hlas tvého volání do kouta tvého nočního tábora. Žádné z vašich utrpení nemůže zůstat 

Mnou nepovšimnuto a Já vám dám vše, co je pro dobro těla i duše. 

45 Nedávám vám falešné bohatství, protože byste se zničili. Já tě však zachráním, abych tě po tomto 

životě pozvedl na svou pravici. 

46 Požádejte mě o bohatství pro duši a já vám je dám. Nezdobte své tělo, zatímco duši necháváte 

nahou. 

47 Můj zákon, který byl dán člověku ve dvou prvních dobách, nebyl dosud dodržován. Proto jsem 

opět s vámi, abych vás vykoupil. 

48 Od roku 1866 je Mé Slovo slyšet v tomto národě, kde se křišťálově čisté vody vylévají ze svých 

pramenů na ty, kdo duchovně žízní. Zde se pokládám, abych uhladil kamenná srdce svých milovaných 

dětí. 
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49 Ach, kéž by mě všichni přišli vyslechnout! Někteří však, ačkoli Mě slyšeli, raději volí hrbolaté cesty 

plné sutin, než aby šli cestou Pánova světla. Ale to je tvůj bratr, nevděčník, neposlušný, který místo 

chleba věčného života raději jí hořký chléb země. 

50 Blahoslavení, kteří zůstáváte se mnou a víte, že já jsem Kristus, který čeká na "marnotratného 

syna". 

51 Váš Otec vás přišel poučit o svém učení ─ o tom duchovním učení, které nepřipouští fanatismus a 

které vás vede k dokonalému naplňování Božího zákona a lidských zákonů. 

52 Neučil jsem vás, abyste ubližovali svému tělu nebo ho zabíjeli, abyste získali Mé odpuštění. Jediné 

pokání, které od tebe přijímám, je to, že se zřekneš toho, co je škodlivé. 

Špatné odříkání, i když často s bolestí v srdci. Kdykoli jste takto jednali, vaše srdce pocítilo pokoj mého 

Ducha. 

53 Mluvím k vám tímto způsobem, protože nechci, aby se vaše duše vláčela po prachu země, ačkoli 

její skutečný svět je jiný. 

54 Víte, co vás čeká po tomto životě? Kam půjde vaše duše? Říkám vám jen: Bděte a modlete se. 

Učte se a jednejte. Jste poutníky na tomto světě, ale brzy toto putování skončí a vy se Mi přiblížíte. 

55 Ve třech věcích jsem zvolil různé formy projevů lidstvu: V první éře skrze Mojžíše, aby vaše kroky 

směřovaly ke svobodě a světlu. Ve druhém věku se jako "Slovo" stal člověkem a zanechal světu stopu 

vykoupení. Dnes jsem přišel na "Bílém oblaku" jako Duha Míru, abych vám řekl: Pojďte v touze po Světle 

Ducha Svatého. Nechci, abyste čekali na nové časy, protože ty, které přijdou, přinesou větší bolest a těžší 

zkoušky. 

56 Nyní vám přenechávám Třetí zákon, abyste jej studovali a sledovali. Blíží se totiž rok 1950. 

57 Nevyužijete-li mého učení, budete hořce plakat, až uslyšíte, jak se s vámi Mistr loučí. Na to 

čekáte? Čekáte, až se také rozšíří epidemie a hlad a do vašich domovů vstoupí smutek a bolest? 

58 Chci, abyste byli jednotní a silní. Neposuzujte se navzájem, mějte se rádi a mír bude všeobecný. 

59 Kdo z vás zítra překoná moře, překročí hory a vstoupí do vzdálených zemí? Kteří budou muset 

opustit svou rodinu, své děti, aby nesli mé slovo národům? 

60 Bděte a modlete se, neboť ještě před rokem 1950 jste sami jedli chléb, který jsem vám dal. Zavřel 

jsi ruku, abys schoval zbytky jídla, a vodu jsi schoval, aniž bys myslel na ty, kdo měli žízeň. Ale věci se 

změní a po těchto posledních třech letech, během nichž vám dám své slovo, se vydáte jako mistři 

poučovat nově příchozí. 

Očistěte se od mnoha svých nedokonalostí, abyste byli čistí a mohli být příkladem církvím a sektám. 

Připravte se, protože mnozí z těch, kteří Mě nyní slyší, se ke Mně obrátí zády. Ostatní odejdou a budou si 

dělat, co chtějí. Mezi vámi je ten, kdo mě zradí, kdo mě vydá a prodá. 

61 Studujte mé slovo, abyste zítra neříkali, že mluvil člověk, a ne váš Bůh. Ale kdo je schopen s vámi 

mluvit jako já? Který člověk má schopnost proměnit a obnovit lidi tak, jako jsem to udělal já? 

62 Brzy už ten hlas neuslyšíte, ale vzpomenete si, že jsem byl s vámi od roku 1866 do roku 1950, a 

přestože Mě mnozí slyšeli, někteří z nich Mé Slovo ze svých srdcí vypudili. Vy, kteří jste byli se mnou, 

budete také s Otcem na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 207 
1 Buďte požehnáni, protože už nepotřebujete žádné obrazové znázornění, které by Mě 

symbolizovalo, abyste cítili Mou přítomnost. To je krok, který jste učinili směrem k oduševnění. 

2 Před vašima očima se rozprostírá obrovské pole, kde můžete studovat jedno učení za druhým, 

aniž byste se dostali na konec. Tento život, který jako lidé máte, vám totiž nebude stačit k tomu, abyste 

vše pochopili. 

3 Jak se změnil vzhled toho, co tě obklopuje, od té doby, co jsi slyšel můj hlas! Závoj, který ti 

zakrýval oči, se roztrhl a ty už je nemůžeš zavřít. Neboť kdo z těch, kdo spatřili světlo, si přeje být opět ve 

tmě? 

4 Obdiv, vděčnost a lásku, kterou ke Mně cítíš, už ve svém srdci nedokážeš potlačit a dokazuješ Mi 

to svou duchovní modlitbou a svými činy. Už jsi zapomněl na naučené modlitby plné umělých a 

vybraných slov, kterým tvá mysl nerozuměla a tvé srdce je necítilo. V té době jste neměli vhodný způsob, 

jak mluvit se svým Bohem. 

5 Když se dnes setkáte s trápením, bídou nebo bolestí svých bližních, pocítíte, že z hloubi vaší 

bytosti vyvěrá soucit, láska, což je jazyk, který nejlépe vyjadřuje vaši touhu po dobru pro bližního. 

6 Dlouho jste si stavěli chrám, abyste se uctívali. Obdivovali jste sami sebe, když jste si 

uvědomovali, jakou moc a nadvládu můžete vykonávat nad druhými. Milovali jste sami sebe, považovali 

jste se za silné a mocné. 

7 Pokřivil jsem tuto vaši aroganci, a tak jsem ve vás vyvolal pocit pokory, protože jste poznali svou 

pozemskou bezvýznamnost. Zjevil jsem ti, že v tobě je něco, co zakládá tvou hodnotu a sílu, díky čemuž 

se nemůžeš stát marnivým, a že tím něčím je tvůj duch; že jeho velikost je na hony vzdálená sebevědomí, 

které pociťuješ ve své tělesné bytosti. Duch je totiž součástí Boha a je nad vším hmotným. To je ta pravá 

velikost, kterou jsem vložil do člověka. Musíte však usilovat o to, aby jeho světlo nezhaslo, abyste mohli 

dosáhnout vzestupu na cestě rozvoje prostřednictvím zásluh. 

8 Dříve, když váš život ovládaly vášně, se váš duch cítil spoutaný a utlačovaný. Nyní se učíte tyto 

vášně ovládat, protože v srdci mých učedníků není místo pro pýchu, sobectví ani nenávist. Tvůj duch nyní 

začíná řídit činy, myšlenky a všechny kroky tvého života a toto podrobení se je jako dobrovolné 

vykoupení, kterému se podrobuješ, abys očistil spáchané přestupky. 

9 Duch tak bude získávat stále větší sílu v dobru. A až takto dospěje ke konci své lidské cesty 

životem, bude jeho sláva tak veliká, že až opustí tento svět, vstoupí zcela do světa ducha, aniž by na něm 

byly stopy arogance nebo známky soužení. 

10 Kdo vstoupí na onen svět s touto pokorou a povzneseností, nebude moci zapomenout na útrapy, 

které zanechal na této zemi. Pak se do ní vrátí, aby se stal ochráncem a strážcem slabých, nemocných a 

ztracených. 

11 Rozvíjejte dary svého ducha praktikováním dobra a vpravdě vám říkám: Pohromy, morové rány a 

nemoci ustoupí před tím, kdo zachovává duchovnost a dobrou přípravu. To se nestane proto, aby na to 

mohl být pyšný. Nedosáhne toho totiž svou fyzickou silou, ale duchem, který má moc skrze pokoru. 

12 Spojte se se Mnou a naslouchejte Mému Slovu. 

13 Svět potřebuje spásu, potřebuje lidi dobré vůle, kteří jdou ven a zastávají se mého učení. 

14 Je to doba, kdy člověk nemá plné poznání své duchovní situace. 

15 Počet těch, kteří se probudili, protože slyšeli mé slovo, je velmi malý ve srovnání s těmi, kteří o 

mém projevu nevědí. Jsou lidé, kteří intuitivně cítí blízkost a přítomnost duchovního. 

16 Lidé potřebují záchrannou ruku a záchranné slovo. Tato ruka a tento hlas budou patřit mým 

novým učedníkům, kteří s velkým úsilím přinesou duchovní poznání, jež zachrání ztracené. 

17 Blíží se čas zkoušek. Vycvičil jsem vás, abyste měli sílu a odvahu prožít vše, co jsem vám oznámil. 

V tomto konfliktu se lidé naučí chápat, že důvodem války mezi národy a boje jejich světonázorů je to, že 

žijí v nepochopení a odcizení Kristovu učení. Kdyby se to dodržovalo, svět by byl spokojený. Ale pokud je 



U 207 

173 

místo lásky sobectví, jak může být v životě člověka jasná mysl a duchovnost? Jak může za těchto okolností 

duch zvítězit nad odporem těla a odhalit svou podstatu? 

18 Místo aby lidé odstraňovali bídu, která je všude obklopuje, snaží se z ní dnes vytěžit co nejvíce pro 

sebe. 

Proč se lidé nevyvíjejí směrem vzhůru v touze po ideálu, který by jim dal čistší city a aspirace hodné 

ducha? Protože nechtěli nahlédnout za hranice toho, co je pro jejich smrtelné oči poznatelné, to 

znamená, že nechtěli nahlédnout za hranice svých těžkostí, pozemských požitků a materialistické vědy. 

Využívají a využívají čas, který jim byl na světě dán, aby měli co nejvíce bohatství a požitků ─ myslí si, 

že až tělo skončí, je pro ně konec. 

Místo aby se člověk rozvíjel směrem vzhůru a považoval se za Boží dítě, klesá ve své nevědomé 

aroganci na úroveň nižší bytosti, a když k němu jeho duch promlouvá o Božství a Duchovním životě, 

zmocňuje se ho strach z Boží spravedlnosti a raději tento vnitřní hlas umlčí a "neplýtvá" myšlenkami na 

tato varování. 

Nepřemýšlí o své vlastní existenci ani o svém duševním a tělesném stavu. Jak by to mohlo být jinak, 

než že je prach a bída, dokud žije a myslí tímto způsobem? 

19 Proto vás učím, a hle, ti, kdo Mě slyší, mají v mysli jinou představu a hluboce přemýšlejí o onom 

vyšším životě, který je životem duše a který může začít vznikat již v pozemském životě, jestliže člověk 

pochopí, že v člověku existuje něco vyššího, což je Má Božská milost. 

20 Z toho je patrné, že zákonem či mocí, která vše řídí, je Bůh, jehož moc a moudrost se projevuje v 

přírodě, která je odrazem jeho dokonalosti. Až toto lidstvo pozná a uzná velikost svého Otce, až pochopí, 

že k jeho uctívání není třeba vytvářet jeho obraz, a až ho bude umět objevit i ve zdánlivě bezvýznamných 

bytostech stvoření, pak bude na dobré cestě a na cestě k poznání Boží moudrosti a moci, kterou v sobě 

obsahují všechny stvořené věci. Tímto způsobem se ti, kdo přijímají mé učení, budou stále více 

oduševňovat, protože jejich vnímání se otevře širším obzorům. Zeď, která je věznila, se jim zhroutí před 

očima, takže spatří svět, v němž mohou pochopit a porozumět jednomu učení za druhým. 

21 Ale vpravdě vám říkám: To, co jste se naučili, vám ještě nestačí k tomu, abyste pochopili vše, co je 

Mou Vůlí. Ještě dlouho budete muset jít po této dlouhé cestě. Ale také vám říkám, že od chvíle, kdy se 

vám podařilo roztrhnout závoj nevědomosti, už se nemůžete vrátit zpět. Kdo slyšel tuto nebeskou píseň, 

ten už nebude moci zavřít svůj sluch před mým vnuknutím a jeho rty nepřestanou chválit svého Pána. 

22 Dnes se můžeš pokaždé pomodlit jinou modlitbu, která vychází z hloubi tvého srdce. Ještě před 

nedávnem jste formulovali umělá slova, která měla svůj původ v mysli a v knihách. Nyní vaše modlitba 

nemá žádné hranice, neboť pokaždé, když se vnitřně pozvednete s pravou vírou, cítíte, že jste stále blíž a 

blíž k boji. Proto ─ v bolesti své i druhých a při vzdávání díků ─ místo slov na tvých rtech je to inspirace, 

která se přibližuje k tvé duši, aby ji přenesla do Pánovy přítomnosti. Dnes to nejsou vaše rty, kdo chválí 

Pánovu slávu, nyní je to celá vaše bytost, která svědčí o jeho dobrotě. 

23 Poznejte sami sebe, a když odhalíte své chyby, napravte je. Povzbuzujte se nadějí, že se vrátíte na 

místo, kam musí každá duše. Bojujte proti sobě touto touhou. Dokažte si, že jste ve své duchovní 

podstatě lepší. Dokažte si, že se dokážete překonat, když se vás snaží ovládnout vášně a špatné sklony. 

24 Ale dědictví minulých dob, kdy jste žili pro uspokojení těla a stavěli si chrám, abyste se uctívali, 

protože jste se cítili být věční, silní a mocní, bude odstraněno tím, že si uvědomíte, co znamenají 

duchovní a materiální hodnoty. 

25 Přesvědčení o vaší síle a duchovní hodnotě nesmí být důvodem k marnivosti. Duchovní velikost se 

totiž velmi liší od velikosti pozemské. 

26 Duch je jiskra světla, semeno lásky, zárodek života. 

27 Uvědomte si, jak špatnou cestou jste se vydali, když jste ve snaze dosáhnout velikosti dovolili, aby 

otěže převzaly pouze vaše pozemské ambice. 

28 Postupně nyní chápete duchovnost, a proto bude mít vaše duše světlo, poznání a milost, až 

přijdete na konec tohoto života, který vám byl dopřán. 

29 Rozumíte době, ve které žijete? 
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30 Modlete se, abyste pomáhali zástupcům národů, kteří se scházejí k řešení konfliktů mezi národy. 

Myslíte si, že všichni mají pro každé řešení jinou představu? Ne, lidé, mýlí se ─ vnitřně, ve svém svědomí 

souhlasí. Jsou to materiální zájmy, které je nutí nedbat na vlastní přesvědčení. Jak snadné by bylo vyřešit 

všechny konflikty, kdyby každý jednal podle svého svědomí. Pak by byl na světě mír. Muži, kteří řídí osudy 

národů, by pak nemysleli jen na svou vlastní velikost, ale na blaho všech. Nic z toho však není vidět a 

nedůvěra udržuje lidi neustále ve střehu. 

31 Opět vám říkám: Pokud se svět vrátí na mou cestu a bude se řídit mým učením, vyřeší své 

problémy a bude žít v míru. 

32 V tento den sestupuje můj univerzální paprsek na vaši duši, aby vás živil chlebem věčného života. 

Je to můj hlas, který vás volá. 

Vidím mezi vámi ty, kteří přišli poslední a které zvu, aby se občerstvili v Mém slově. Někteří jsou 

nevěřící, jiní modlářští, někteří přicházejí do ovčince jako mírné ovce, jiní mají na tváři masku pokrytectví. 

Pochybují o mé přítomnosti a vnitřně se posmívají mému učení, protože je pro ně nemožné, aby se 

Stvořitel dal poznat skrze lidskou schopnost chápání. 

33 Kdyby to nebyl pravý Bůh, kdo se dává poznat, nepředkládal by důkazy, které vám předkládám, 

ani by neučil cestě ctnosti. Kdo nevěří, činí tak proto, že nepřemýšlí. Jeho srdce se uzavřelo a je v 

temnotě. 

34 Hlas vám říká: Já jsem pravý Bůh, Otec, Život a Světlo. Sestupuji, abych se vám v této podobě 

zjevil a odstranil vaše úchylky, omyly a nízké vášně, které vám brání pochopit a proniknout do pravdy. 

35 Já nikoho neprozrazuji ostatním, neboť jste na mé hostině. Prostřednictvím svého světla, které je 

ve tvém duchu, promlouvám k tvé duši, aby byla otřesena a probuzena. 

36 Jsem tentýž Kristus, kterého jste odsoudili ve druhé éře. Ale časy byly určeny podle mé vůle. 

37 Když jsi mě tehdy vedl na kříž, na němž jsem z lásky k tobě sám prolil poslední kapku své krve, 

učinil jsem tě nevinným, který neví, co dělá, ačkoli jsi odsoudil Mesiáše zcela vědom si příčiny. Zanechal 

jsem vás však v péči dvanácti mužů, kteří po Mistrovi šířili Mé učení mezi lidmi. 

38 Dnes mezi vámi objevuji ty, kteří jindy z plných plic volali: "Ukřižuj ho! Je to čaroděj!" A který tak 

špatně odhadl výhody, které jsem poskytoval. 

39 Časy pominuly a vaše duše přišly žít v tomto národě podle Mé Vůle, abyste mohli slyšet "Božské 

Slovo", Slovo lásky a života, jiným způsobem. 

40 Tady jsem s vámi! Dotýkám se tvého srdce, abys Mě mohl ukrýt. Sestupuji dolů v touze po tvé 

duši, kterou velmi miluji. Vždyť jsi ji připoutal k hříchu, a tak jsi zatemnil její světlo. 

41 Kdykoli se vaše inteligence projevila, nebylo to proto, abyste milovali bližního. Vždyť vaše láska 

ochabla v životě plném pohodlí a materiálního uspokojení. 

42 Zapomínáte na věčný život duše a nakonec se považujete za bohy tohoto světa. Postupně 

pochybuješ o Mé existenci a Mé spravedlnosti, protože vidíš, že nebráním prolévání krve mezi lidmi, aniž 

bys pochopil, že jsem neúprosný Soudce a umožňuji odčinění a očištění provinění skrze bolest. 

43 Otevřete své srdce! Pozvedněte svou duši! Ať vám řekne, že hlas, který slyšíte, je stejný jako ten, 

který k vám vždy mluvil o lásce, milosrdenství a dokonalosti. Třetí čas vás překvapil! Nechtějte Mě vidět 

jako člověka, jak jste to dělali ve Druhém věku! Vzpomeňte si, že jsem vám řekl, že přijdu "na obláčku". 

Můj Božský Duch sestupuje k tobě, a proto sesílám na nositele hlasu Svůj paprsek z žebříku dokonalosti, a 

tak je Můj hlas slyšet i ve špíně tohoto světa. 

44 Nejen vy slyšíte mé slovo. Já, "Slovo", vylévám své světlo na zeměkouli. Když se však zeptáte 

každého, zda slyšel hlas přicházející ze záhrobí, odpoví vám "ne". Proč? 

Protože lidé hluše kráčejí po cestách světa, jsou zahrnuti hříchem a fanatismem, aniž by naslouchali 

volání, které k nim přichází z jejich svědomí. 

45 Od roku 1866 vám dávám Své Slovo, které je spásou pro vaše duše a které vám vytyčuje cestu, po 

níž dosáhnete dokonalého míru na celém světě. 
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46 Svěřil jsem vašim duším obtížné poslání, kterým mají splatit dluh svému Pánu. Chystám se vytrhat 

plevel, abych ho svázal do svazků a hodil do ohně, dokud se z něj nestane popel. Nakonec totiž světlo 

zazáří a mé učení bude uznáno po celém světě. 

47 Člověk vytvoří nové učení a nové zákony, ale už to nebude jeho vůle, nýbrž moje. Pak nastane 

mír, harmonie a bratrství. Srdce se již nebudou živit nenávistí, nepovstane vražedná ruka. Aby se to však 

mohlo stát, musím tě nejprve očistit. Někteří z vás uvidí, jak se tato proroctví z Duchovního údolí naplní, a 

ti, kdo budou nadále obývat zemi, o nich budou svědčit novým generacím po roce 1950. 

48 Lidé: Cesta, kterou jsem vám vytyčil, abyste ke Mně došli, je jediná. Je označen světlem. Na něm 

je život a modlitba. Je to cesta duše. Pokud po ní půjdeš, nezahyneš. Jdeš-li po této cestě, hlásej světu 

učení Ducha, vydávej svědectví o Mých zjeveních a uč své bližní, aby ke Mně přicházeli skrze dokonalou 

modlitbu. 

49 Vzpomeňte si, lidé, na příklad modlitby, který jsem vám dal v Olivové zahradě, když jsem prosil 

Otce o odpuštění pro lidstvo. Ježíšovo tělo se sklonilo před nebeským Otcem, ale ne před nějakým 

obrazem, a Já jsem svá slova směřoval k nebi, které jsem odkázal lidstvu. 

50 Znovu vás zahrnuji svou milostí a láskyplně vás objímám. Poutníci života, učedníci a děti-učednice: 

Je to den milosti, kdy k vám sestoupí hlas Mistra, aby vás pohladil. Neukazuji se jako přísný soudce, ale 

jako spravedlivý Otec, a svým slovem vás vedu po cestě, kterou jsem vám vytyčil a z níž jste sešli. 

51 Všichni jste bojovníci. Vidím, že někteří přicházejí sklíčení. Jiní dosáhli vítězství a další ještě 

nezpívají vítěznou píseň. Stále jste uprostřed této bitvy a neznáte její výsledek. Pole, která musíte osít a o 

kterých ještě nevíte, jsou velmi rozsáhlá. Vy však máte semen dostatek a budete je moci zasít. 

52 Zatímco někteří jsou při plnění svého úkolu obětaví a silní, jiné přemáhá únava a polevují, i když 

vědí, že existuje oko, které všechno vidí, ucho, které všechno slyší, a ruka, která všechno zapisuje. 

Uvědomte si, že necháváte uplynout vzácný čas, který dnes prožíváte, a že zítra se vaše oči neotevřou bez 

světla. Pak tvá duše povstane zarmoucená, protože jsi nechtěl slyšet mé slovo. Vaši duši ovládne 

nesmírná touha naslouchat Mi jako v tomto čase. Ale osloví vás jen přísný hlas, hlas svědomí, který vás 

rozechvěje. 

Proto vám dnes říkám: Nevzdalujte se od Mého Slova, nebuďte hluší k Mým pokynům. Vezměte si z 

tohoto pokynu jeho význam jako ze svatého písma, za které se budete muset přede Mnou zodpovídat, 

neboť je to zákon. 

53 Slepota lidí, kteří nechápou velikost mého učení, je důsledkem jejich hříchu a bolesti. 

54 Tato esence, kterou vám dávám, je životem pro duši a balzámem pro každého trpícího ducha. Je 

jako rosa na neúrodných polích. 

55 Pokud jste ještě nesklidili dobré ovoce, zeptejte se svého svědomí na důvod a ono vám odpoví, že 

k dosažení dobrých výsledků je třeba pracovat a bdít. Zasévejte na zemi dobré příklady, zasévejte ctnost, 

odhalujte schopnosti, kterými jsem stvořil vaši duši. Zbavte ji špatných vášní a oblékněte ji do dobrých 

skutků. Pak budete na zemi mými pravými dětmi a ztělesněním mého božství. 

56 Každému z vás jsem svěřil zodpovědnost za zveřejnění Mého trinitárně-mariánského duchovního 

díla, o kterém bude lidstvo diskutovat a které způsobí převrat v myšlení a zmate všechny ty, kteří 

nedokáží pochopit počátek tohoto díla, a tím méně pochopit jeho konečný cíl. 

57 Moji rozsévači spí a nedávají znát mé dílo, které je čisté a hlasité, protože poznávají, že do něj 

přimíchali své špatné skutky. Zbývá vám jen krátký čas, aby svět v tomto vyhlášení uslyšel mé slovo. 

Pokud spíte, zítra budete mít v srdci bolest a hořkost. Nebude to však Otec, kdo vás bude soudit, ale vaše 

svědomí. 

58 Na vychutnání tohoto jídla vám zbývá jen krátký čas. Kteří z nich budou se Mnou na konci roku 

1950? Kdo z vás bude mít úrodnou pšenici své sklizně? 

59 Svět spí ve své hluboké letargii a čeká, až přijdeš a probudíš ho k životu. Ještě jste se nevydali na 

cestu k "mrtvým", protože vám chybí důvěra ve Mne. Čeho se bojíte od lidí? Bojíte se jejich spravedlnosti 

nebo smrti? Řekl jsem vám, že vás osvobodím od smrti. Pamatujte, že jsem vám dal věčný život. 
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60 Neunavilo mě mluvit k vám, neboť jsem "věčné Slovo". Mé Slovo je dláto, které opracovává a 

uhlazuje kamenná srdce, z nichž vyvěrá křišťálově čistá voda. 

61 V této době bolesti a tragédie chci, abyste si ze Mne vzali příklad. Ale vložte ve Mne veškerou 

svou důvěru, pak budou vaši bližní moci poznat záři spirituality. Totéž můžeš udělat se Mnou, nebuď 

nejistý. Břemeno kříže není nad vaše síly. 

62 Lidé, jako odměnu za vaše velké zkoušky máte mé slovo. Kvůli mému dílu jsi byl svými příbuznými 

špatně hodnocen a opovrhován. Kolik z vás se oddávalo orgiím a rozkoším tohoto světa, a tak přivedli 

svou duši k degeneraci, pro kterou byl každý hýřením úder. Ale kdo vás nakonec svedl z této cesty? ─ Váš 

mistr. Pochopili jste Mou lásku a děkujete Mi za ni, protože víte, že k vám mluvím jako odměnu za vaše 

odříkání. 

63 Věřil jsi, že neexistuje pohled, který by znal tvou minulost. Přesto jsem zde a čtu knihu tvého 

života, abys nepochyboval o mé existenci a mé přítomnosti. 

64 V této době jsem vás postavil na místo svých učedníků, stejně jako jsem kolem sebe shromáždil 

své apoštoly ve druhé éře. 

65 Mé slovo vás vede po cestě, kterou zanechala moje stopa. Cestuješ už dlouho, ale stále se z tvých 

úst neozývá vítězoslavný výkřik. Jste stále uprostřed boje a odměny se vám dostane až na konci životní 

cesty. Některé vidím silné, jiné vyčerpané. Dám vám odpočinek, abyste v něm mohli přemýšlet. Nyní je 

totiž vzácný čas, který nikdo nesmí promarnit. 

66 Nepřehlížejte mé pokyny a nebuďte hluší k mému hlasu. Poslechněte si toto slovo a vezměte si z 

něj jeho význam. Vyčistěte svou mysl a očistěte své srdce, abyste mohli poznat jeho velikost. V něm je to, 

co dává život vaší duši. To je rosa, kterou nechávám padat na vyprahlá pole, a to je semeno, které máte 

přinést lidstvu. Pokud některé z mých dětí nemohly po zasetí sklidit ovoce, bylo to proto, že semeno 

nebylo čisté. Zasejte dobré semeno a čekejte na dobré ovoce. 

67 Vyžeňte ze svého srdce strach z lidí, který vám vždy bránil v plnění vašeho poslání. Osvoboď svou 

duši od každé skvrny, dokud nebude nahá, a pak ji začni oblékat světlem svých dobrých skutků. Pak se 

budete cítit vnitřně hodni šířit můj Zákon. Vysvětlete mou nauku a nechte lidi, aby ji prozkoumali. Při 

pronikání do mého Díla neobjeví jeho začátek, ani neuvidí jeho konec. 

68 Moje učení je tak čisté, že se nemusíte před lidmi omlouvat ani stydět. Pokud byste se přesto měli 

stydět, bude to kvůli tomu, co jste k tomu přidali, nebo kvůli tomu, že váš život není v souladu s tím, co 

učíte. Často byste rádi prošli nepoznáni, ale to nebude možné, protože jsem vás poslal, abyste se o tuto 

radostnou zvěst dělili příkladem svých dobrých skutků. 

69 Svět si uvědomí, že pro něj nečekaně nastala nová doba, a obrátí se na ty, kteří mu o těchto 

věcech mohou něco říci. Ale kdybyste spali, s jakou bolestí byste se probudili! 

70 Zbývají vám jen "okamžiky", abyste toto Slovo slyšeli. Kteří z nich budou se mnou, až to skončí? 

Kteří z nich budou zachovávat Můj Zákon čistý, jak jsem vám ho dal? 

71 Pamatuj, že od té chvíle se statečně vydáš na cestu za splněním svého vznešeného poslání. 

Neměli byste se bát smrti, neboť vám říkám, že smrt na vás nebude seslána. Měli byste však zasadit 

smrtelnou ránu pokušení, které nosíte ve svém těle, abyste nepadli. Dobrý učedník se musí naučit 

překonávat sám sebe, aby mohl učit druhé překonávat jejich slabosti a vášně. 

72 Nepoznáváš jednoduchost, s jakou k tobě mluvím? Vpravdě vám říkám, že je to totéž, co se 

projevilo ve Druhé éře, kdy jsem se omezil na to, abych byl podobný člověku a povznesl ho svým Slovem 

a svým příkladem, aby se stal podobným Bohu. 

73 Buďte mými nástroji, ale nikdy mi nebráníte, abych se dostal k srdcím. Proč pochybujete o tom, že 

můžete udělat totéž? Nepochopili jste dobře učení. Protože jste mé děti, zdědili jste něco podobného po 

svém otci a váš otec je dobrý. 

74 Přišel jsi na zem z duchovního světa, abys hledal stopy Božského Mistra mimo všechny tahy 

osudu. A nyní, když se skrze tebe dávám poznat, opouštíš všechno, co máš, abys Mi naslouchal. Myslíte 

si, že vaše odříkání a oběti nebudou Mnou odměněny? Nezapomínejte na konečný cíl svého osudu v 

jediném dni, abyste mohli každý den udělat krok vpřed. 
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75 Pamatuj, že mi nic nedáš. Vše, co získáte, bude vaše. 

76 Proč se skláním a někdy dokonce sestupuji do nejhlubší propasti, abych tě zachránil? Protože tě 

miluji. 

77 V tomto učení máte základ, krátkou a jistou cestu k návratu do vlasti. Je to učení o oduševnění. Až 

to pochopíte, kolik světla budete mít ve svých myšlenkách, ve svých slovech a ve svých dílech! 

Neopakujte pouze rty, že jste spiritisté. Jakmile jím skutečně budete, nebudete to muset vytrubovat do 

světa. 

78 Přemýšlejte o těchto naukách, které právě dávám vašemu srdci a duši. Zítra je tam budete muset 

hledat, abyste je naučili své bližní. 

Můj pokoj s vámi! 
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