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Poznámka k tomuto problému: 
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

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

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

Boh sa vo svojej bezhraničnej láske vždy dával poznať ľuďom, aby im ukázal cestu ich duchovného 

rozvoja: V biblických časoch, v Prvom čase, prostredníctvom svojich prorokov; v Druhom čase 

prostredníctvom Ježiša Krista a jeho apoštolov; v súčasnosti, v Treťom čase, prostredníctvom svojich 

takzvaných nositeľov hlasu ─ jednoduchých ľudí, ktorí veria v Boha. 

Prípravy na to sa začali v Mexiku v roku 1866 a od roku 1884 sa ľudia z prostého ľudu stretávali nedeľu 

čo nedeľu na jednoduchých miestach, aby počúvali Božie slovo. 

Na začiatku bola hŕstka ľudí na jednom mieste. Koncom roka 1950 sa Boží duch prejavil na viac ako 

sto rôznych miestach nedeľných stretnutí v Mexiku. 

Tento druh zjavenia sa skončil 31. decembra 1950, ako bolo už niekoľkokrát predtým oznámené. 

Posledných pätnásť rokov boli tieto Pánove slová spoluzaznamenávané a zaznamenávané. 

Z tohto obrovského počtu protokolov bolo po roku 1950 vybraných 366, ktoré boli začiatkom 60. 

rokov 20. storočia publikované v 12-zväzkovom diele Libro de la Vida Verdadera (Kniha pravého života). 

Ďalšie informácie a historické súvislosti o vzniku božských zjavení v Mexiku nájdete v prvom zväzku 

tejto práce, ako aj v knihe Nadácie Unicon Úvod do Knihy pravého života. 

Nasledujúce originálne úryvky poskytujú čitateľovi prvý pohľad na niektoré dôležité témy tohto 

zväzku: 

Vrátil som sa k ľuďom uprostred vojnových správ, udalostí a znamení, ktorými som predpovedal svoj 

príchod. Ľudia ma však necítili. 

Uprostred tohto ticha, tejto chudoby, tohto kúta zeme (Mexika) v súčasnosti zaznievam Svoje Slovo 

prostredníctvom ľudského intelektu, zvolávam ľudí, prebúdzam ich k novému životu, obnovujem ich 

prostredníctvom Svojich presvedčivých a láskyplných pokynov, prebúdzam v nich ich driemajúce 

schopnosti, aby som ich pozdvihol na cestu nasledovania svojho Majstra. 

Musím vám povedať, že v tomto čase som vás našiel zapletených do náboženského fanatizmu a 

modlárstva viac než kedykoľvek predtým a zároveň vašu dušu chudobnejšiu na cnosti než kedykoľvek 

predtým. Teraz sa vás pýtam, keď ma rok čo rok počúvate prostredníctvom tohto ohlasovania: kto má 

pocit, že som zničil jeho životné zásady? Kto sa cíti zmätený alebo vidí, že jeho kresťanská viera je 

zničená? Veru, hovorím vám, že som vám pripomenul to, čo som vám v minulosti zjavil, len preto, že ste 

na to zabudli alebo ste to skreslili. To, čo ľudia pred vami skrývali, som vyniesol na svetlo a to, čo bolo v 

mojej tajnej pokladnici, som vám zjavil. Tento vek je vekom duchovnej slobody. Ľudia sú osvietení svojím 

duchom a vedia si vybrať bezpečnú cestu. (188, 33-35) 

Nezamieňajte si túto komunikáciu s komunikáciou, ktorú ľudia vytvárajú z vlastnej vôle ─ niektorých 

vedie veda, iných zvedavosť, ďalších poverčivé predstavy. (188, 45) 

Ja, Otec, som nikoho neodmietol od svojho lona lásky a odpustenia, dokonca ani tých, ktorí sa nechali 

zviesť pokušením a padli do priepasti. Nikoho som neodsúdil. Ani na zemi, ani v "duchovnom údolí" nie sú 

bezbranné bytosti. Kto z vás by mohol byť vyvrhnutý z môjho lona, pretože je hriešnik a nehodný prijať 

moju milosť? Žijem v srdci zatvrdilého hriešnika, ktorý nemohol prijať svetlo môjho Božského Ducha, 

pretože nepočúval volanie, ktoré vychádzalo z hlasu jeho svedomia. Myslíte si, že som sa od neho 

odstránil kvôli reťazi jeho prehreškov? Nie, preboha. Som Otcom všetkých stvorení a neodmietam žiadne 

zo svojich detí. Ja som Láska a ako milujúci Otec nezanedbávam nikoho, svoj ľud. 

Je na vás, aby ste sa modlili za bludára, aby ste prosili, aby svetlo môjho Ducha osvietilo jeho dušu, 

aby sa prebudil, pretrhol putá pokušenia a rozptýlil temnotu, ktorá ho zaslepila. (206, 36-37) 

Dobrí rozsievači spirituality sa nikdy nebudú odlišovať ničím vonkajším alebo materiálnym. Nebudú sa 

tváriť nijako, nebudú mať žiadne odznaky, nebudú hovoriť nijakým zvláštnym spôsobom. Všetko, čo sa 

týka ich spôsobov konania, bude jednoduché a jasné. Ak sa však niečím vyznačujú, je to ich aktívna 

dobročinnosť a oduševnenie. 
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Praví kazatelia spiritualizmu sa nebudú vyznačovať výrečnosťou, ale múdrosťou a jednoduchosťou 

svojich slov, ale predovšetkým pravdivosťou svojich skutkov a spravodlivosťou svojho života. 

Pamätajte, že na zemi som nepotreboval navonok krásny spôsob reči, aby som si podmanil srdcia 

zástupov, ale vedel som ich osloviť láskou, pravdivosťou, uzdravujúcou silou a múdrosťou. Toto je príklad, 

ktorý by ste si mali vziať k srdcu a nasledovať ho podľa Mojej vôle. 

Nechcem ani, aby ste svoju náboženskú prax obmedzili na materiálne miesta uctievania, pretože 

potom uväzníte svoju dušu a nedovolíte jej rozprestrieť krídla, aby dobyla večnosť. 

Oltár, ktorý vám zanechávam, aby ste na ňom slávili bohoslužbu, ktorú očakávam, je život bez 

akéhokoľvek obmedzenia, mimo všetkých denominácií, všetkých cirkví a siekt, pretože je založený na 

duchovnom, na večnom, na božskom. (194, 24-28) 

Dovolil som, aby na zemi existovali náboženstvá, ktoré sú cestami pre dušu, ktoré vedú k Bohu. Každé 

náboženstvo, ktoré učí o dobre a láske a chváli milosrdenstvo, je dobré, pretože obsahuje svetlo a 

pravdu. Keď v nich ľudia chradnú a to, čo bolo pôvodne dobré, sa mení na zlé, cesta sa stráca pod 

vplyvom materializmu a hriechu. 

Preto vám v tomto čase nanovo ukazujem svoju pravdu, ktorá je cestou, podstatou života a zákonom, 

aby ste hľadali tento zákon, ktorý je majákom a vodcovskou hviezdou, mimo foriem a obradov, mimo 

všetkého ľudského. Kto Mňa takto hľadá, bude duchovný. (197, 10-11) 

K zjednoteniu náboženstiev dôjde, keď sa duch človeka povznesie nad materializmus, tradície, 

predsudky a fanatizmus. Potom sa ľudia duchovne zjednotia v jedinom uctievaní: v uctievaní dobra z lásky 

k Bohu a blížnemu. Keď sa tak stane, ľudstvo vstúpi do obdobia dokonalosti. Preto od vás žiadam, aby ste 

moje dielo preukazovali dobrým a čestným správaním. 

Netrápte sa tým, že sa nedožijete realizácie tohto všetkého. V každom prípade však budete mať 

radosť, že ste svojím semenom prispeli k vytvoreniu kráľovstva pokoja - semenom, ktoré prinesie ovocie v 

srdciach budúcich generácií. (187, 43) 

Povedal som vám, že príde čas, keď sa svetlo objaví na všetkých miestach, vo všetkých krajinách, na 

všetkých kontinentoch. Toto svetlo bude svietiť podľa duchovného vzdelania človeka. Vďaka tomu sa však 

vytvorí nová a presnejšia koncepcia stvorenia, nová koncepcia duchovnosti. Týmto spôsobom sa začne 

nová etapa duchovného rozvoja. (200, 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Pokyn 175 
1 Svetlo môjho Ducha vám prišlo odhaliť všetky dary, ktoré spočívajú vo vašej bytosti ─ všetko, čo 

ste v sebe nosili od svojho pôvodu, bez toho, aby ste o tom vedeli. Dala som vám na vedomie, že teraz 

nastal čas, aby ste skutočne spoznali sami seba, objavili sa a spoznali svoje dedičstvo, aby ste boli 

duchovne veľkí. 

2 Z času na čas som vám dával zjavenia: Najprv to bol zákon, neskôr moje učenie a nakoniec plné 

poznanie vášho duchovného poslania. 

3 Hovoríš, že som bola s mužmi trikrát, ale je pravda, že som bola vždy s tebou. Ja som ten Otec, 

ktorý v prvom čase zjavil ľuďom svoj zákon spravodlivosti, ktorý v druhom čase urobil svoje "Slovo" 

človekom v Ježišovi, svojom Synovi, a ktorý sa teraz dáva duchovne poznať svetu. Takto som vám dal 

božské podobenstvo, ktoré vám po celé veky hovorí o vašom duchovnom vývoji a dáva vám poznať, že 

Ten, ktorý k vám hovoril v každej dobe, bol jeden Boh, jeden Duch a jeden Otec. 

4 Pýtate sa ma, čo chcem dosiahnuť, keď sa duchovne zjavujem ľudstvu tejto doby? Na to vám 

odpovedám: Usilujem sa o vaše prebudenie do Svetla, o vaše zduchovnenie a zjednotenie, pretože ste 

boli vždy rozdelení. Lebo kým jedni hľadali poklady ducha, iní sa venovali láske k bohatstvám sveta - 

špiritizmus a materializmus v ustavičnom boji; spiritualisti a materialisti, ktorí si nikdy neboli schopní 

porozumieť. 

5 Nezabudnite: Keď Izrael očakával Mesiáša a mal ho pred očami, rozdelil sa na veriacich a 

popieračov mojej pravdy. Vysvetlenie je jednoduché: veriaci boli tí, ktorí ma očakávali duchom, a 

popierajúci boli tí, ktorí ma očakávali zmyslami "tela". 

6 Tieto dve sily sa budú musieť opäť konfrontovať, kým sa z tohto boja nevynorí pravda. Boj bude 

tvrdý, pretože čím viac času uplynie, tým viac ľudia milujú pozemské, pretože ich veda a objavy im dávajú 

pocit, že žijú vo vlastnom kráľovstve, vo svete, ktorý vytvorili. 

7 Dnešní ľudia rozšírili svoje sféry vplyvu, ovládajú a prechádzajú celou zemou. Už neexistujú žiadne 

neznáme kontinenty, krajiny ani moria. Vytvorili cesty na zemi, na mori a vo vzduchu. Nestačí im však to, 

čo majú ako dedičstvo na svojej planéte, ale skúmajú a hľadajú na nebeskej oblohe a túžia po ešte 

väčších oblastiach. 

8 Požehnávam túžbu po poznaní u svojich detí a ich snahy byť múdrymi, veľkými a silnými 

nachádzajú môj bezvýhradný súhlas. Čo však moja spravodlivosť neschvaľuje, je márnivosť, na ktorej sú 

často založené ich ambiciózne ciele, alebo sebecký cieľ, ktorý občas sledujú. 

9 Nebránim ľuďom v rozširovaní ich vedomostí, ani pred nimi neskrývam svetlo vedy. 

Keď som vložil ľudské semeno do zeme a povedal som mu, aby rástlo a množilo sa, povedal som mu 

tiež, aby si podmanilo zem, to znamená, že medzi všetkými tvormi, ktoré ho budú obklopovať, bude 

človek vedomou bytosťou, ktorá pozná ľudské zákony a božskú spravodlivosť a pestuje cnosti, okolo 

ktorej sa budú harmonicky otáčať všetky bytosti a živly. 

10 Ako ďaleko od harmónie žil človek od chvíle, keď začal chodiť po zemi! Svedčia o tom jeho 

ustavičné pády, nevyčerpateľný kalich utrpenia, ktoré prežíval, a nedostatok pokoja. 

11 Teraz vám dávam novú lekciu, ktorá je určená pre všetkých ľudí. Nie všetci sa modlili v očakávaní 

môjho príchodu, ale bolesť ich udržiavala bdelých a pripravených prijať ma. 

Ľudstvo už má skúsenosti, ktoré mu zanechal izraelský ľud od druhej éry, takže nikto nesmie mať v 

úmysle nedôverovať Božej spravodlivosti. Neviete, že dary proroctva, božskej vedy a duchovnej moci boli 

dané "duchovne chudobným", ktorí túžili po príchode Pána, aby od neho dostali svetlo nádeje a 

poznania? 

Ak sa ma opýtate, kde sa nachádzajú tieto duše, poviem vám, že teraz obývajú domy, kde sa im všetky 

veľké veci, ktoré existujú na tejto planéte, javia ako obyčajný zemský prach. Ale ak sa ma opýtate, čo sa 

stalo s tými, ktorí neprijali nič z môjho kráľovstva, pretože sa im moje slovo a moje sľuby zdali biedne, 

poviem vám, že patria k tým, ktorí sa vteľujú a reinkarnujú až do úplného rozvoja svojej duše. Žiadali totiž 

zlato a moc a právom im bol za ich duchovnú odplatu poskytnutý svet s jeho pochybným bohatstvom a 
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falošnou mocou. Božia spravodlivosť ich postihla, ale nikdy ich nevyhnala z cesty spásy, ktorá vedie do 

kráľovstva pravdy. 

Preto dnes, keď vám hojne posielam svetlo svojho Ducha, budem ich neúnavne hľadať, aby pochopili, 

že už je dosť času skúšky, ktorý im bol určený, a aby pochopili, že teraz je Tretí čas, práve ten čas, v 

ktorom sa končia Veky, o ktorých som hovoril, keď prišlo na súd nad židovským ľudom. 

12 Všetci máte so Mnou "stretnutie" a budete sa musieť zhromaždiť, aby ste si Mňa vypočuli, 

pretože všetci si Mňa musíte vypočuť. 

13 Všetko bude položené na váhy mojej spravodlivosti, na ktorých budú zvážené všetky skutky, ktoré 

neboli odsúdené. Moju prítomnosť a moju moc budete cítiť ako nikdy predtým. Po chaose sa totiž všetko 

vráti na správnu cestu. 

14 Modlite sa a neprestajne bdejte, aby ste neboli prekvapení, ó, ľudia. Ale veru, hovorím vám, že ak 

budete bdieť a modliť sa za svet, bude vás chrániť neviditeľný plášť, pretože ste milovali svojho blížneho a 

cítili jeho bolesť ako svoju vlastnú. 

15 Opäť vám hovorím, že dám pocítiť svoju prítomnosť, svoju moc a svoju spravodlivosť. Ak som 

dovolil, aby človek vo svojej zlobe znesvätil všetko, čo je v jeho živote sväté, stanovím hranicu jeho 

skazenosti. Ak som ho nechal putovať po ceste jeho slobodnej vôle, dokážem mu, že všetko na ňom má 

"zatiaľ a nie ďalej". Ak som ho nechal prežívať jeho snahu o moc a veľkosť vo svete, zastavím ho v jeho 

úsilí a prinútim ho, aby sa zamyslel nad svojím dielom prostredníctvom svojho svedomia, aby mohol 

odpovedať na moje otázky. 

16 Dovolil som, aby sa bolesť, ničenie a smrť prejavili vo vašich životoch, aby ste vďaka týmto 

horkým plodom pochopili, aké stromy ste pestovali. Ale spôsobím aj to, že bolesť zmizne a duša si 

oddýchne a začne rozjímať, lebo z nej zaznie hymnus lásky k jej Stvoriteľovi. 

Bolo povedané a aj zapísané, že ten deň príde, keď ľudia oblečú svojho ducha do bieleho rúcha 

povýšenia, keď sa budú navzájom milovať. 

17 Všetci budú spasení, všetkým bude odpustené, všetci budú potešení. Kde je teda smrť, kde je 

večné zatratenie a peklo bez konca? 

18 Nestvoril som ani smrť, ani peklo, lebo keď môj duch počal myšlienku stvorenia, cítil som iba lásku 

a z môjho lona vyšiel iba život. Ak by existovala smrť a peklo, museli by to byť ľudské diela, pretože by 

boli nešťastné; a vy už viete, že nič ľudské nie je večné. 

19 Veru, hovorím vám, že vo chvíľach, keď prostredníctvom nositeľa hlasu zaznie Moje Slovo, 

zachveje sa nielen duch tohto ľudu, ale aj všetky bytosti, ktoré rovnako potrebujú božské svetlo v 

"duchovnom údolí". 

20 Zvuk ľudského slova k nim nedorazí, ale zmysel a inšpirácia mojich posolstiev áno, pretože môj 

hlas je univerzálny a jeho ozvena sa dostáva do všetkých svetov a domovov, kde prebýva Božie dieťa. 

21 Do každého sveta posielam lúč svojho svetla. Vám som toto svetlo poslal v podobe ľudských slov, 

do iných domovov sa dostáva prostredníctvom inšpirácie. 

22 Vo svetle tohto božského lúča sa teraz všetky duše spoja a vytvoria z neho nebeský rebrík, ktorý 

ich dovedie do duchovného kráľovstva zasľúbeného vám všetkým, ktorí ste duchovnou čiastočkou môjho 

Božstva. 

23 Predstavte si radosť všetkých bytostí, ktoré s vami mali hmotné vzťahy na Zemi a teraz žijú mimo 

vášho sveta, keď sa dozvedia, že hlas, ktorý počujú, počujú aj na Zemi. Neodvrátili sa od teba, nezabúdajú 

na teba a nepýtajú sa na tých, ktorí zostali ešte chvíľu v údolí zeme. Ich pohladenie a požehnanie je vždy s 

vami. 

24 Bývajú tu tí, ktorí boli vašimi rodičmi, deťmi, súrodencami, manželmi, priateľmi alebo 

dobrodincami a ktorí sú teraz jednoducho vašimi bratmi a sestrami ako duchovné bytosti. Ich láska k vám 

je však rovnaká alebo ešte väčšia, rovnako ako ich moc pomáhať vám a chrániť vás. 

25 Modlite sa za nich, ľudia, neprestávajte ich milovať a spomínať na nich, lebo vaša spomienka a 

modlitby sú sladkou útechou v ich boji. Nikdy si ich nepredstavujte skľúčených alebo žijúcich v temnote, 
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pretože by to bolo, akoby ste sa cítili oprávnení vynášať nad nimi súdy. Ak sú ľudia tu na zemi všeobecne 

príliš nedokonalí a nespravodliví, aby správne posudzovali záležitosti svojich blížnych, ako by mali byť 

schopní posúdiť akúkoľvek duchovnú bytosť? 

26 Opäť vám hovorím, že je len na vás, aby ste im vo svete pomáhali svojimi modlitbami a dobrými 

skutkami. 

27 Necíťte potrebu, aby sa vo vašich životoch prejavovali akýmkoľvek materiálnym spôsobom, či už 

pomocou mozgu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, pretože by ste tým popreli duchovnosť, ktorú som 

vás učil. Nemusíte sa odvolávať ani na konkrétny deň v roku. Uvažujte o tom, že duchovný život je 

vzdialený od pozemského času, a preto každý okamih môže byť vhodný na to, aby ste sa k nemu priblížili 

prostredníctvom duchovnej modlitby. 

28 Koľko bytostí, o ktorých ste často verili, že trpia ťažkosťami, sú práve tie, ktoré bojovali za to, aby 

vás priviedli bližšie k tejto ceste k Svetlu, ktorú sami nemohli nájsť, keď boli na Zemi. Preto za nimi 

neplačte a už vôbec nie smútkujte, pretože odišli do "duchovného údolia". Oni "nezomreli", len o 

niekoľko okamihov predišli čas, keď musíte odísť. Tak som to ustanovil ja, aby vám pripravili cestu. 

29 Ľudia, naozaj vám musím hovoriť, že na cintorínoch nemáte čo robiť a že slzy, ktoré roníte nad 

hrobmi, sú slzy nevedomosti, materializmu a tvrdohlavosti? 

30 Duše tých, za ktorými plačete, sú živé, ale vy si stále myslíte, že sú mŕtve v tom tele, ktoré zmizlo 

pod zemou. Vy ich považujete za stratených, zatiaľ čo oni vás očakávajú plní lásky, aby vám vydali 

svedectvo o pravde a živote. Myslíte si, že sú vzdialení alebo necitliví a hluchí k vašim bojom a trápeniam, 

a neviete, koľko kameňov vám odstránili z cesty a pred koľkými nebezpečenstvami vás zachránili. 

31 Nevedomosť spôsobuje, že ste k sebe a k druhým neláskaví a dokonca krutí, hoci vám to musím 

povedať: Kto môže byť ešte nevedomý po vypočutí niektorého z mojich učebných prejavov? 

32 Moje Slovo je lúč svetla, ktorý vás musí všetkých obklopiť, aby ste zostali zjednotení v ohni Mojej 

lásky. Ak po vypočutí uveríte a uvediete ju do praxe, od tej chvíle budete spojení so všetkými, ktorí ma 

milujú, veria mi a oslavujú ma. 

33 Vo svojom učení som vám povedal, že pozemský život je cestou utrpenia duše a koniec jej 

pozemskej existencie je jej Golgotou, aby ste sa ma snažili nasledovať tým, že si zoberiete za vzor moje 

príkladné skutky. 

34 Blahoslavené sú duše, ktoré s vierou a cnosťou dosiahnu vrchol, lebo v okamihu, keď odhodia 

telo, zažijú Otcovo pohladenie ako odmenu za svoju silu a lásku. To sú tí, ktorí vstúpia do večnosti bez 

pohoršenia. 

35 Moje slovo v tomto čase pomôže ľuďom pochopiť význam môjho zákona a môjho učenia. 

Uznanie, ktoré im môže poskytnúť ľudstvo, im nedá blaženosť, blaženosť srdca a pokoj duše. Duša totiž 

nájde dokonalé šťastie len vo vlasti, do ktorej patrí. 

Koľko príležitostí máš byť dobrý a užitočný pre svojho blížneho! Každý dom je vhodným poľom na 

zasiatie môjho semena. Každé mesto a každý národ je ako pôda, ktorá túži po láske a milovaní, a ja vás 

urobím rozsievačmi, aby ste zavlažovali svet láskou a útechou a zasievali pokoj. 

36 Skutky, slová a modlitby sú prostriedky, ktoré môžete a máte používať na plnenie poslania služby 

a lásky k blížnym. 

37 Naučil som vás dokonalej modlitbe, ktorá je pravým jazykom ducha a ktorá privádza človeka do 

priameho kontaktu so Mnou. 

38 Dal som vám dar Slova, ktoré je vyjadrením svetla, ktoré existuje v duchu, a lásky, ktorá spája 

srdce. 

39 Ľudia, ktorí ma počúvajú: nehovorte, že od vás žiadam priveľa, lebo ja viem lepšie ako vy sami, 

čoho ste schopní. Dnes sa cítite slabí, nešikovní, neschopní a nehodní, pretože skúmate svoje vnútro a 

objavujete mnohé slabosti, mnohé nedostatky, ktoré vám nedávajú pocítiť cudziu bolesť. Ale najprv vás 

uzdravím, dám vám pocítiť svoj pokoj, aby som posilnil vaše srdcia a pripravil vám cestu. Potom už 

nebudete pociťovať strach, nebudete mať pochybnosti, ani sa nebudete cítiť neschopní. 
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40 Preto som vám ponechal čas, aby ste ma počúvali a postupne sa posilňovali pri mojom Slove bez 

toho, aby som vás poslal do rozľahlých krajín plniť vaše poslanie. Ale potom, keď bude váš duch nasýtený 

mojou podstatou, nebude čakať na dôkazy ani na znamenia, aby sa vydal na cestu, lebo dostane 

vnuknutie, čo má robiť. 

41 Modlite sa, ľudia, a keď sa budete modliť, pošlem svoj pokoj na všetky národy zeme, požehnám 

vaše domovy a osvietim vaše cesty. 

42 Dám vám dôkaz, že všetko, čo som vám sľúbil, je pravda. Aký to bude dôkaz? Že uvidíte, ako sa vo 

vašom živote splní niečo, v čo ste dlho dúfali, niečo, čo je pre niektorých nemožné dosiahnuť. To, čo som 

udelil, sa pre niektorých čoskoro stane skutočnosťou, iných nechám čakať. Ale naozaj, hovorím vám, 

nebude nikoho, kto by nedostal môj dôkaz lásky. Potom, keď táto milosť dosiahne každého z vás, 

spomeniete si na moje slovo a vaša viera vzrastie. 

43 Nezúfajte, neprelievajte slzy, vedzte, ako čakať na tú hodinu, kým žijete, modlite sa a bdejte 

podľa môjho učenia. 

44 Vidíš, ako v tých chvíľach, keď pozdvihneš svoju dušu, zabúdaš na svoje utrpenie a napĺňa ťa môj 

pokoj? Uistite sa, že ste stále so mnou, nasledujte moje učenie a uvidíte, že môj pokoj a svetlo zvíťazia 

nad vašimi ranami osudu a ťažkosťami. 

45 Pochopte, že vaše utrpenie nie je zbytočné, že máte za úlohu ovládať sa duchovne i telesne, aby 

ste patrili k počtu mojich rozsievačov. 

46 Tí, ktorí prinášajú ľuďom útechu, ktorí dvíhajú padlých, ktorí dávajú silu slabým, museli byť 

osvietení svetlom skúsenosti a stať sa silnými v boji a skúškach. Nesmú sa dať zastrašiť žiadnym obrazom 

bolesti, nesmú sa triasť pred nešťastím blížneho, nesmú sa zľaknúť žiadnej bolesti, keď sa k nim natiahnu 

ruky blížnych v túžbe po milosrdenstve. 

47 Tam, medzi tými, ktorí sa zatvrdili v nerestiach a bolesti, uvidíte mnohých, ktorí sa v túžbe po 

obnove a oduševnení pozdvihnú k svetlu. Ale aby sa k nim táto inšpirácia dostala, musíte do ich sŕdc 

vložiť skutočný dôkaz bratstva, čin, ktorý je lúčom svetla, ktorý osvetlí temnotu týchto ľudí. 

48 Pochopte teda, že bolesť, ktorá vás sprevádzala v mnohých podobách, bola dlátom, ktoré 

vnútorne formovalo vašu dušu pre splnenie delikátneho poslania. 

49 Pokyny, ktoré som vám dal v tejto tretej ére, sú novým testamentom, ktorý sa má spojiť s tými z 

minulých čias, pretože tieto tri tvoria jedno zjavenie. 

50 Moje svetlo osvieti mysle tých, ktorým je súdené spojiť všetky moje učenia do jednej knihy. 

51 Moji duchovní služobníci budú viesť ruku mojich vyvolených, aby v tej knihe nebola žiadna škvrna. 

52 Spory, ktoré existovali v tomto spoločenstve veriacich, ich diskusie a nezhody zmiznú, keď sa 

ponoríte do štúdia tejto knihy a pochopíte pravdu môjho diela. 

53 Dnes si ešte neuvedomujete dôsledky, ktoré pre vás bude mať vaša nejednotnosť. Ale naozaj, 

hovorím vám, zajtra budete plakať nad tým. Koľkokrát som vás žiadal, aby ste zjednotili svoje myšlienky, 

činy a duše, ale rovnako často ste nepočúvali Moje Božské rady! 

54 Inšpiroval som vás, aby ste vytvorili jeden ľud, a dal som vám meno "nový Izrael". Dal som vám 

rôzne úlohy a zadania, aby ste mali všetko potrebné na svojej ceste životom a vo svojich zápasoch, ako sa 

to stalo Izraelu v prvej ére, keď putoval púšťou v túžbe po zasľúbenej krajine. Ešte ste sa však nesnažili 

pochopiť moje príkazy a nechceli ste si všímať príklad jednoty, ktorý tento ľud zanechal v písomnej 

podobe - nezmazateľný príklad, pretože práve vďaka svojej harmónii a súdržnosti dokázali zvíťaziť nad 

nepriazňou osudu, s ktorou sa stretli na svojej ceste. 

55 Čaká na vás nová "zasľúbená krajina", ale vy ste od nej ešte ďaleko. Ešte stále putujete rozľahlou 

púšťou, otroctvo "faraóna" ste už zanechali za sebou a Zákon ste už prijali. Napriek tomu ste sa úplne 

nevzdali modloslužby a bez toho, aby ste si to uvedomovali, uctievate zlaté teľa. 

56 Najprv musíte čeliť skúškam, protivenstvám a prenasledovaniu, aby ste sa mohli prebudiť zo 

spánku. Len vtedy budete pripravení plniť moje príkazy a budete ochotne bdieť nad dielom, ktoré som 
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vám zjavil, tak ako Izraeliti vytvorili stánok a archu zmluvy, aby zachovali Zákon, lebo skúšky ich prebudili 

k svetlu. 

57 Tvoja duša bude tvojím príbytkom a Duch tvojou archou zmluvy. Tam bude môj zákon osvetľovať 

cestu Pánovho ľudu. 

58 V tomto čase sa neobjavil človek, ktorý by ako Mojžiš predstúpil pred tento ľud a zázrakmi 

posilňoval jeho vieru. Ale s malou prípravou by ste mohli pocítiť duchovnú prítomnosť Eliáša, ktorý vás 

vedie, povzbudzuje a inšpiruje na tomto putovaní. 

59 Zástupy, ktoré ma počúvajú, teraz ronia slzy. Ja jediný poznám príčinu ich nárekov, ja jediný 

poznám všetky prekážky a ťažkosti, na ktoré na svojej ceste narazili a ktoré ich zastavujú. 

60 Zostaňte pevní, zástupy, buďte mi verní a uvidíte, že prekážky padnú. Modlite sa a pracujte s 

čoraz väčšou pravdivosťou, úprimnosťou a dokonalosťou, aby ste pri plnení svojho poslania našli útechu a 

silu potrebnú na znášanie životných peripetií. Ak budete žiť týmto spôsobom, keď to budete najmenej 

očakávať, uvidíte, že cesta je čistá a prekážky zmizli. 

61 Vy ste moje polia, na ktorých v súčasnosti rastie pšenica a kúkoľ vedľa seba. Hodina žatvy ešte 

nenastala, ale keď príde, skutky každého z vás budú súdené. Potom vám zanechám dobrých učeníkov na 

zemi a zoberiem z tohto sveta tých, ktorí nepriniesli ovocie jednoty a oduševnenia. 

62 Sledujte a dávajte pozor na moje slovo. Nebuďte sebaistí, pretože ste dostali moje veľmi veľké 

poverenia a poslania, a nemyslite si, že vás môj súd nikdy nemôže zasiahnuť. 

Spomeňte si na Dávida a Šalamúna, ktorí, hoci boli v očiach svojho ľudu veľkí, zaspali vo svojej 

veľkosti, porušili zákon a videli, ako na nich dopadla moja božská spravodlivosť, neúprosná a múdra, keď 

verili, že keď ich Otec tak miluje, nikdy ich nebude trpieť. 

63 Myslite, ľudia, na nové generácie, myslite na svoje deti, ako to robili patriarchovia, ktorí 

pripravovali svoje národy na príchod Mesiáša. 

64 Modlite sa za potomkov, pripravujte im cestu so starostlivosťou a láskou. Pochopte, že majú ešte 

vyššie poslanie ako vy a že bude dobré, ak si nájdu cestu oduševnenia, po ktorej pôjdu. 

65 V čom bude spočívať táto stopa? Vo vašom živote, vo vašich dielach. 

66 Každá duša má veľký dlh voči svojmu Otcovi. Moja láska k vám a Moja spravodlivosť vám ponúkli 

novú príležitosť na zemi, aby ste sa predo mnou ospravedlnili, duchovne sa napravili a očistili, aby ste 

mohli prejsť do ďalšieho domova. 

67 Ó, požehnaný Tretí čas, ty si nositeľom všetkého, čo svet potrebuje, aby sa zachránil zo svojho 

otroctva. Blahoslavení sú tí, ktorí používajú tvoje svetlo, lebo nájdu spásu. 

68 Počas vašej duchovnej cesty životom som vás viedol, skúšal a pripravoval na zjavenie v tomto 

čase. Nie sú to ľudia, ktorí zrodia nový izraelský národ: To ja ho sformujem, očistím, pozdvihnem a 

pošlem do sveta, aby splnilo svoje poslanie. 

Ako tento ľud rastie a pripravuje sa, budem mu uľahčovať cesty, otvárať dvere a odstraňovať 

prekážky, aby mohol napredovať. To isté som urobil Izraelu, keď som ho zachránil z Egypta a previedol 

cez more a púšť. 

69 Tento ľud tu má za úlohu duchovne prebudiť ľudstvo. Ale keď sa to splní a ľudia si uvedomia, v 

akej dobe žijú, vynesiete z ich sŕdc túžbu po svetle a z ich myslí ideál 

Budeme svedkami vzostupného vývoja, ktorý otrasie ľudským životom v jeho základoch a zmení svet. 

70 Svedomie bude vypočuté a poslúchnuté, výzvy Ducha budú pochopené, duchovné potreby budú 

zohľadnené a rešpektované a všade bude žiariť horiaca túžba poznať Boha, cítiť ho, priblížiť sa k nemu a 

šíriť jeho pravdu. 

71 Tieto proroctvá sa splnia medzi ľuďmi, keď ich duchovný hlad a smäd privedú na hranice ich 

odolnosti, keď s poníženou pýchou vyznajú svoju vinu pred svojím Pánom, keď zostúpia zo svojich trónov, 

sudcovských kresiel a čestných miest, odkiaľ sa ma snažili ignorovať, odkiaľ ma odsudzovali a popierali, a 

kajúcne sa za svoje chyby obrátia svoje oči ku mne a budú sa so mnou rozprávať ako deti ─ s Otcom, ktorý 

ich čaká už celé stáročia. 
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72 Ako hlboko klesol človek vo svojom materializme, takže nakoniec poprel Toho, ktorý všetko 

stvoril! Ako sa mohla ľudská myseľ zatemniť do takej miery? Ako by ma mohla vaša veda popierať a 

znesväcovať život a prírodu, ako to robí? 

73 V každom diele, ktoré objaví vaša veda, som prítomný; v každom diele sa zjavuje môj zákon a 

počuť môj hlas. Ako je možné, že títo ľudia necítia, nevidia a nepočujú? Je znakom pokroku a civilizácie 

popierať moju existenciu, moju lásku a moju spravodlivosť? Potom nie ste o nič pokročilejší ako primitívni 

ľudia, ktorí vedeli v každej sile a zázraku prírody objaviť dielo božskej, vyššej, múdrej, spravodlivej a 

mocnej bytosti, ktorej pripisovali všetko dobro vo všetkom, čo existuje, a preto ju uctievali. 

74 Pomocou rastúcej inteligencie sa snažili pochopiť to, čo vnímali ich fyzické zmysly. Aké dokonalé 

uctievanie by mi mohli ponúknuť? Ako by mohli chápať pravdu? Ich zázrak, ich vernosť a ich uctievanie 

som však prijal ako prvé plody rozsiahleho poľa, ktoré musel Môj Duch kultivovať po celé veky. 

75 Odvtedy až doteraz ─ koľko učení som dal ľudstvu a koľko zjavení som mu daroval! A predsa ─ 

hoci toto ľudstvo už malo dosiahnuť vrchol pochopenia a jeho náboženská prax mala byť dokonalá, jeho 

sebecká, pyšná a neľudská veda sa nadúva, aby Mňa poprela, a existujúce náboženské kulty žijú v spánku 

rutiny a tradície. 

76 Dal som vám dar slobodnej vôle a rešpektoval som túto požehnanú slobodu, ktorú som udelil 

svojim deťom. Ale vložil som do vašej bytosti aj božské svetlo svedomia, aby ste pod jeho vedením 

nasmerovali svoje schopnosti na správne cesty. Ale hovorím vám, že v boji medzi dušou a hmotou utrpela 

duša porážku, bolestný pád, ktorý ju čoraz viac vzďaľuje od zdroja pravdy. 

77 Jej porážka však nie je konečná, je len dočasná, pretože povstane z hlbín priepasti, keď už nebude 

môcť znášať svoj hlad, smäd, nahotu a temnotu. Lebo bolesť bude jej záchranou a počúvajúc hlas svojho 

svedomia povstane silná a žiarivá, ohnivá a inšpirovaná a bude opäť používať svoje dary, ale už nie s tou 

slobodou, že ich môže použiť na dobro alebo zlo, ale venuje ich len na plnenie Božích zákonov, čo je 

najlepšia bohoslužba, akú môžete ponúknuť svojmu Otcovi, ktorý vás tak veľmi miluje. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 176 
1 Buďte silní proti pokušeniam sveta a tela. Vždy, keď vám nejaká skúška spôsobí bolesť, spomeňte 

si na moje lekcie z druhej éry a nasledujte môj príklad. 

2 Pýtate sa ma, ako je možné, že sa Ježiša dotkli pokušenia sveta? Na to vám odpovedám, že to 

neboli nízke pokušenia, čo trápilo srdce vášho Majstra. 

3 Telo, ktoré mal na svete, bolo ľudské a vnímajúce, bol to nástroj, ktorý môj Duch použil, aby 

priniesol moje učenie ľudstvu. Poznal skúšku, ktorá ho čakala, pretože mu ju zjavil môj Duch, a táto 

hmotná stránka bytia trpela bolesťou, ktorá ho čakala. 

4 Chcel som, aby vám to telo dalo tie znaky ľudskosti, aby ste boli presvedčení, že moja bolesť je 

skutočná a moja ľudská obeť je pravdivá. 

5 Keby to tak nebolo, moja obeť by v očiach ľudí nemala žiadnu hodnotu. Preto Ježiš trikrát vzýval 

silu môjho Ducha, ktorý ho oživoval, aby zvíťazil v ťažkej skúške: Prvýkrát na púšti, druhýkrát v olivovej 

záhrade, tretíkrát na kríži. 

6 Bolo potrebné, aby som sa stal človekom a dal ti svoju 

telo a moja krv, aby sa v tomto tele prejavila bolesť, ktorú by mu ľudia spôsobili. Keby som prišiel v 

duchu, akú obeť by som pre vás priniesol? Čoho by som sa zriekol a akú bolesť by si mi spôsobil? 

7 Božský duch je nesmrteľný, nepozná fyzickú bolesť. Ale telo je citlivé na bolesť, má obmedzené 

schopnosti, je od prírody smrteľné. Preto som si vybral tento prostriedok, aby som sa zjavil svetu a 

ponúkol mu svoju skutočnú obeť, aby som vám ukázal cestu k vašej spáse. 

8 Majte na pamäti toto umučenie, kým ste hriešnici, a pamätajte na túto Krv, aby ste sa očistili v 

pokání za svoje previnenia a snažili sa ma nasledovať v tomto príklade bezhraničnej lásky, ktorý som vám 

dal. 

9 Pokiaľ ste ľuďmi, pamätajte na mňa na kríži ─ odpúšťal som svojim katom, žehnal som im a 

uzdravoval ich, aby ste aj vy počas svojej ťažkej cesty životom žehnali tým, ktorí vám ubližujú, a robili 

všetko dobré tým, ktorí vám robia zlo. Kto takto koná, je mojím učeníkom a ja mu pravdivo hovorím, že 

jeho bolesť bude vždy krátka, lebo mu dám pocítiť svoju silu vo chvíľach skúšky. 

10 Veľmi málo je tých, ktorí sa snažia poučovať svojich bratov a sestry podľa Majstrových príkladov. 

V tomto spoločenstve, ako aj vo väčšine náboženských spoločenstiev, sa poučenie poskytuje 

prostredníctvom slov, ktoré nemajú žiadnu moc, pretože im chýba potvrdenie skutkami a príkladmi lásky. 

11 Teraz máš možnosť vypočuť si výklad Mojej náuky, ktorý postupne rozomelie tvoje srdce, až kým 

nebude pripravené plniť poslanie, ktoré som zveril tvojmu duchu. 

12 Nebojte sa nasledovať Moje kroky, lebo od nikoho nebudem žiadať, aby robil to isté v Mojej 

obeti. Musím vám tiež povedať, že toto telo samo vyprázdnilo kalich, ktorý mu podal môj Duch ─ iný 

človek by ho nevypil. Lebo moje telo prijalo život a posilnilo sa v cnosti a čistote tej, ktorá ponúkla svoje 

lono, aby ho prijala: Mária. 

13 Meditujte, ľudia, a využite to požehnané ticho, do ktorého vstupujete, keď počúvate moje učenie. 

Veru, hovorím vám, že v týchto chvíľach rozjímania a duchovnosti bude moje semeno klíčiť vo vašich 

srdciach. 

14 V tento deň dosiahnete jednotu a pokoj medzi svojimi srdcami, aby ste sa predo Mnou ukázali 

ako jedna bytosť, ktorá si je vedomá udalosti, ktorej je svedkom, keď počúva Moje slovo prostredníctvom 

nositeľa hlasu. A ja prijímam vášho ducha. Všetko, čo mi obetujete čisto a jednoducho vo svojej modlitbe 

a v úkonoch uctievania, prijímam ako spravodlivý hold detí ich nebeskému Otcovi. 

15 Najnaliehavejšou žiadosťou, ktorú prednášate, je, aby na tomto svete zavládol mier, aby sa medzi 

ľudí vrátil patriarchálny život iných čias; ale ja vám hovorím, že tento mier sa nevráti, kým vy, moji noví 

učeníci, nepoložíte základy nového sveta, pre ktorý vás pripravujem. 

16 Ak v každom blížnom uvidíte brata, ak sa vzdáte ich rozdielneho posudzovania a budete ma v nich 

milovať, uvidíte úsvit nových čias. Potom bude život človeka veselý a ja budem uznávaný a milovaný ako 

Otec. 
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17 Moje slovo v tomto čase je rovnaké ako to, ktoré som vám dal v Ježišovi. Je to ten istý krištáľovo 

čistý prúd, ktorý osviežil vaše duše, keď ste ma nasledovali krajinou Palestíny. Jeho podstata je vám 

známa, nikdy si nebudete môcť pomýliť jeho "chuť", pretože jeho božská pečať zostala vtlačená do vášho 

ducha. A teraz, keď som zostúpil, aby som sa skrze týchto mužov a ženy zjavil, a vy počujete slovo, ktoré 

vychádza z ich úst, uvedomujete si, že môže pochádzať iba odo Mňa, a pýtate sa Mňa, prečo som si 

nevybral inú formu, aby som ľudstvu priniesol Svoje posolstvo tejto doby. 

18 Hovoríš mi, že medzi vami nie sú muži bezúhonných cností, ktorí by mi mohli slúžiť. Neexistuje 

Mojžiš, ani proroci prvej éry, ani Peter, ani Ján. Ale veru vám hovorím, že vo všetkých časoch som posielal 

cnostných duchov a medzi nimi sú tí, ktorí Mi slúžili v pokore. Milujte ich a podporujte, pretože ich úloha 

je veľmi veľká. Ich mysle a srdcia som udržiaval ako čistý zdroj a bolesť bola často najlepším prostriedkom 

na ich očistenie. Ich životy sú podobné životom mojich vyslancov z iných čias. Žehnám im. Blahoslavení sú 

tí, ktorí ma takto nasledovali a pocítili plný význam služby, ktorú som im dal. 

19 Pozývam vás, aby ste vstúpili do môjho kráľovstva, milovaný ľud. Podobne volám všetky národy 

zeme bez rozdielu, ale viem, že nie všetci ma počujú. Ľudstvo zhaslo svoju lampu a kráča v tme. Ale tam, 

kde sa vníma len zmätok, sa objaví jeden z mojich osvietených, ktorý bude šíriť svetlo vo svojom okolí ─ 

duchovný strážca, ktorý bdie a čaká na moje znamenie, aby zaznel budíček, ktorý prebudí a vyburcuje 

jeho blížnych. 

Dovoľte, aby láska týchto vyslancov bola plodným semenom vo vašich srdciach. Neodsudzujte ich zle, 

keď sa vám ukazujú v materiálnej chudobe, počúvajte ich, lebo pracujú v mojom mene, aby vám 

odovzdali silu, ktorú ešte nepoznáte. Naučia vás dokonalej modlitbe, oslobodia vás od pút materializmu, 

ku ktorým ste pripútaní, aby vám dali duchovnú slobodu a aby ste sa mohli pozdvihnúť ku Mne. 

20 Vy, ktorí ma počúvate, dychtivo očakávate naplnenie všetkých mojich slov. Chceš vidieť, ako sa 

ľudstvo mení na mojich učeníkov, popros ma, aby som bol medzi tými, ktorých posielam do iných krajín s 

ťažkým poslaním. Ale naozaj, hovorím vám, musíte sa vopred pripraviť, pretože boj, ktorý vás čaká, je 

veľký. 

Ale nie všetci vyslanci, o ktorých vám hovorím, sú medzi vami, ani všetci nepočuli moje slovo 

prostredníctvom hlasových nosičov. Mnohí, mnohí z nich budú hovoriť intuitívne, pretože som ich 

duchovne pripravil. Rozdelil som ich múdro, aby moje svetlo dosiahlo všetkých vašich bratov a sestry. 

21 Ako si môžete myslieť, že keď som k vám zostúpil, mohol som zanedbávať iné národy, keď ste 

všetci moje deti? Myslíte si, že niekto je odo mňa vzdialený alebo mimo mňa, hoci môj Duch je 

univerzálny a zahŕňa všetky stvorené veci? Všetko žije a živí sa Mnou. Preto môj univerzálny lúč zostúpil 

na celú zemeguľu a duch získal môj vplyv v tomto svete i v iných svetoch, pretože som prišiel zachrániť 

všetky svoje deti. 

22 Nechcem, aby ste premárnili tento čas, aby ste prešli svetom bez toho, aby ste zanechali stopu na 

svojej životnej ceste, ale aby ste boli skutočnými pestovateľmi semena, ktoré som vám zveril a o ktoré sa 

budete usilovať aj po odchode z tohto sveta, až kým neprinesiete svoje semeno, aby rozkvitlo v dušiach 

vašich bratov a sestier. 

23 Nechcem vás zaväzovať k svojim príkazom, iba vás k tomu inšpirujem, pretože neprijmem iné 

plnenie ako to, ktoré sa zrodilo z vašej vedomej a pripravenej duše. Buďte slobodní v medziach mojich 

zákonov, ale zvyknite si na poslušnosť. Naplňte dva zákony, ktoré riadia človeka a ktoré sú v podstate 

jedno, lebo oba pochádzajú odo mňa. 

24 Modli sa za všetky bytosti, túžiac po harmónii a porozumení všetkých voči Mne, a aby tvoja 

modlitba stúpala ako pieseň, ako radostný hymnus, ktorý pozdvihuje duše a ukazuje im cestu, po ktorej 

dosiahnu cieľ svojho osudu. 

25 Moje učenie umožňuje človeku rozvíjať sa vo všetkých aspektoch jeho bytia: scitlivuje a 

zušľachťuje srdce, prebúdza a prehlbuje myseľ a zdokonaľuje a povznáša dušu. 

26 Dôkladne si preštudujte moje učenie, ktoré vám umožní pochopiť správny spôsob praktizovania 

môjho učenia, aby bol váš rozvoj harmonický; aby ste nerozvíjali iba intelekt bez úsilia o ideály duše, 

ktoré máte podnecovať. 
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27 Všetky schopnosti vašej bytosti môžu v mojom slove nájsť svetlú cestu, po ktorej môžu rásť a 

zdokonaľovať sa do nekonečna. 

28 Dal som vám dostatok času, aby ste si osvojili a pochopili moje učenie. Medzitým mnohí z vás, 

ktorí ste kedysi prišli ako deti, ste už dospievajúci, rovnako ako iní, ktorí prišli ako dospievajúci, ste už 

dospelí. Niektorí na tejto ceste vyrástli a teraz patria medzi mojich "pracovníkov" a iní vydýchli naposledy 

a teraz majú svoje miesto medzi mojimi vyvolenými. 

29 Poskytol som týmto ľuďom dostatok času, aby sa v nich zrodila pevná a pravá viera a aby vo 

svojom duchu dosiahli hlboké poznanie môjho Diela. Moje Slovo vás pripravuje na čas, keď už nebudete 

počuť tento hlas a budete sa musieť sústrediť na najvnútornejšiu časť svojho srdca, aby ste cítili moju 

prítomnosť a prijímali moju inšpiráciu. 

30 Moje učenie je zapísané vo vašom svedomí; tam je archa, ktorá najlepšie uchováva môj zákon, 

aby ─ keď uplynie čas a vzdialia sa hodiny duchovného osvieženia, ktoré ste strávili so svojím Majstrom ─ 

podstata môjho Slova vibrovala vo vašej duši plná života, preniknutá láskou a múdrosťou. 

31 Vo všetkých mojich lekciách zistíte, že vám neustále hovorím, aby ste dosiahli duchovnosť, 

pretože to je to, čo by vás malo na zemi odlišovať. Bez oduševnenia nebudete vydávať svedectvo svojim 

blížnym, ktoré by ste mali. 

32 Nebojte sa dňa, keď medzi vami dokončím svoje slovo. Moje dielo nezanikne, ani tvoja duša si 

nezúfa. V duchovnom údolí mám pripravené bytosti, ktoré sa vtelia na zem, aby boli sprievodcami a 

prorokmi spoločenstiev - bytosti svetla, ktoré vás naučia urobiť krok vpred po ceste vytýčenej Mojím 

Slovom. 

33 Dnes vám chcem povedať, že tak, ako ste tu závislí od bytostí svetla, ktoré prichádzajú z 

duchovného sveta, aby vám pomohli na vašej ceste, sú tu aj duchovné domy, ktoré závisia od toho, či k 

nim niektorí z vás prídu s posolstvom môjho poučenia. 

Neviete, kto z tých, ktorí ma v týchto chvíľach počúvajú, musí čoskoro odísť, aby splnil duchovné 

poslanie. To je dôvod, prečo sa mnohé srdcia už dlho potrebujú očistiť a prečo každým dňom pociťujú, že 

ich duše sú viac a viac osvietené svetlom môjho učenia. 

34 Chcem, aby ste sa spojili s duchovnými zástupmi, aby ste svojou láskou ku všetkým bratom a 

sestrám pracovali na spáse všetkých bytostí, ktoré kráčajú mimo cesty života a pravdy. 

35 Uchovajte si toto slovo vo svojej duši, ktoré vám môže poslúžiť v hodine smrti, keď opustíte túto 

existenciu, ako príprava na duchovné oslobodenie. 

36 Pochopte, aký to bol krásny čas zjavení, milovaní ľudia ─ čas svetla, ktorý pozdvihuje duše! 

Blahoslavení tí, ktorí sa pripravujú, lebo dostanete moje svetlo v hojnosti. 

37 Pamätajte však, že je to sotva začiatok éry, že vám nebolo zjavené všetko, čo táto doba pre ľudí 

prináša, ani ste nepochopili všetko, čo ste dostali. 

38 Uplynú dni, roky a storočia, počas ktorých bude toto ľudstvo svedkom nádherných posolstiev 

svetla a duchovných zjavení, ktoré jeho duch nikdy nepoznal. 

39 Tieto časy už prichádzajú, a preto musíte pripraviť cestu pre tých, ktorí vás nahradia. Musíte 

požehnať cestu svojimi dobrými skutkami. Potom začnete stavať pravý chrám, v ktorom budú iní 

pokračovať z vlastnej iniciatívy a neskôr prídu ďalší, aby ho dokončili. 

40 Videl som, ako bojuješ so svojím telom, aby si potlačil jeho vzdorovitosť. Museli ste zvádzať veľké 

boje so svojím srdcom, aby ste si od neho vynútili poslušnosť a podriadenosť. Jeho povaha sa búri proti 

diktátu svedomia, ale ak vytrváte v modlitbe, ak budete pozorní, urobíte z neho najlepšieho 

spolupracovníka pri duchovnom naplnení. Tento boj je súčasťou vášho vykúpenia v tomto čase. 

41 Všetky vaše vlastnosti sú vo vás od chvíle, keď ste boli stvorení. Inteligencia, citlivosť a rozum 

osvietili vašu dušu, aby ste mohli bojovať v poslednej bitke. Potom, keď zvíťazíte nad zlom a vaša duša 

bude pilotom, ktorý vedie telo, budete môcť ísť k svojim blížnym a dať im žiarivý príklad, ako dosiahnuť 

vývoj duše. Bez toho, aby ste sa chválili silou duše a sebaovládaním, budete ukazovať svoje skutky a tie 

budú zjavovať poslušnosť a pozornosť môjmu zákonu. 
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42 Keď už nebudete počuť Moje Slovo prostredníctvom nositeľov hlasu a vaša duša pocíti túžbu 

poslúchať to, čomu som vás v tomto čase učil, nech každý z Mojich učeníkov považuje skupinu, ktorá mu 

bola pridelená, za svoju vlastnú rodinu a nech ju poučuje a vedie. 

Vždy využívajte milosrdenstvo, opravujte láskou a múdrosťou, vytvárajte hmatateľnú atmosféru 

pokoja, akú ste dnes vytvorili, a potom bude môj Duch hmatateľne prítomný, aby všetkých inšpiroval a 

žehnal. 

43 Nikoho sa nepýtajte, odkiaľ pochádza, ani prečo ma hľadá. Eliáš ich bude viesť a jeho hodina 

príde. Už teraz pripravujem tých, ktorí prídu, a prijímam tých, ktorí veria v toto Slovo, ktoré som vám dal 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

44 Učím vás, aby ste boli "vôňou" zeme, aby ste osladili životy ľudí dobrou správou, že sa k nim 

Majster vrátil v tomto čase smútku a zanechal im svoje Slovo ako odkaz, aby sa ním všetci živili a žili 

večne. 

45 Nepoverujem vás úplnou premenou tohto ľudstva. Prinášajte moje slovo do sŕdc s presvedčením 

a ono urobí zázraky medzi vašimi blížnymi. Koľko útechy dostanú v dňoch návštevy, ak budú vedieť 

počúvať a vykladať moje učenie! A vy, ako budete túžiť po tých hodinách, ktoré ste strávili so Mnou a v 

ktorých ste vstrebávali tú božskú podstatu, cítiac sa ako malé deti, ktoré od svojho Otca prijímajú všetku 

jeho nehu a lásku. 

46 Ľudstvo je dnes úrodným poľom na prácu. Polia sú veľmi široké a robotníkov je málo. Ako mi 

predstavíte túto generáciu obrátenú na Moje učenie, ak nebudete pracovať? Máte len obmedzený čas a 

treba toho veľa urobiť. Hodina je vhodná. Znovu postavte "chrámy", ktoré boli v srdciach zbúrané! 

Pomôžte obnoviť domovy, hlásajte oduševnenie svojím spôsobom myšlienkami, slovami a skutkami! 

47 Bdejte, aby sa k ľuďom vrátila cnosť a deti boli pevným putom medzi otcom a matkou, mládež 

pevným základom nových generácií, manžel a manželka obrazom Boha a Jeho stvorenia a aby všetci, 

spojení so strážnymi anjelmi, ktorí vám pomáhajú, tvorili dokonalú harmóniu so Mnou. 

48 Tvoje prosby sa ku mne dostanú, svetlo, ktoré som vrhol, osvetľuje tvoju bytosť. Všetky vaše 

práce sú prítomné a môžete posúdiť svoje zásluhy. Bolesti, ktoré teraz prežívate, pominú a na celom 

svete zavládne mier. 

49 Modlite sa za národy, ktoré medzi sebou bojujú vo vojne. Podeľte sa o svoj chlieb a oblečenie s 

tými, ktorí to potrebujú. Otvorte sýpky a nakŕmte ich. Prejavte svoje bratstvo v tejto hodine utrpenia 

sveta. Praktizujte aktívnu lásku k chorým, pripravujte duše, ktoré musia odísť na onen svet, pozdvihujte 

vieru trpiacich, prinášajte pokoj všetkým svojim blížnym. Pýtajte sa a ja urobím medzi ľuďmi zázraky. 

50 Váš svet je plný otrokov. To je dôvod, prečo v každom človeku žije hlboká túžba po slobode. 

Nesmiete však z toho obviňovať zákony ducha ani ľudské zákony, ale seba. Pretože pravý zákon, či už 

božský alebo ľudský, musí viesť, poučovať a chrániť, ale nikdy nesmie spútavať. 

51 Pochopte, že nie ste slobodní v duchu, pretože ste sa vzdialili božskej podstate, zákonu lásky k 

Otcovi nad všetky stvorené veci, lásky k sebe navzájom ako bratia a sestry v Stvoriteľovi, a stali ste sa 

otrokmi náboženského fanatizmu, modlárstva a povier. 

52 Nie ste slobodní ani v rámci ľudských zákonov, pretože tie, ktoré by mali ustanoviť spravodlivosť 

medzi ľuďmi, sú ovplyvnené sebectvom národov, nespravodlivosťou a lžou. 

53 Vládcovia a tí, ktorí majú za úlohu viesť duše, sú tiež deťmi môjho božstva. Zákony, ktoré 

uplatňujú jedni aj druhí, musia byť ľudské. A predsa, ako ďaleko od seba chodia a žijú. 

54 Kedy ľudstvo dospeje k tomu, že "dá Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo"? 

55 Zatiaľ čo niektorí sa uspokoja len s tým, že žijú podľa noriem tohto sveta a nerešpektujú žiadne 

božské zákony, iní sa usilujú o povznesenie duše po cestách, ktoré im predpisujú rôzne náboženské 

spoločenstvá, hoci sa proti nim v srdci búria a vyhýbajú sa podriadeniu sa pozemským zákonom. 

56 Veru, hovorím vám, že ani jedni, ani druhí si neplnia svoje povinnosti. 

57 Hľa, kráľovská hviezda, ktorá denne vychádza na východe, 

ako svieti a hreje všetkých rovnako, bez toho, aby uprednostňovala niektorého tvora? 
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58 Taká je Otcova láska ku všetkým jeho deťom a taká má byť aj vaša láska a vaša spravodlivosť, aby 

sa moje zákony takto uplatňovali na ľudí. 

59 Nepoznáte dokonalú harmóniu, ktorá existuje medzi Božstvom a všetkým, čo vytvorilo vaše 

srdce? Prečo by teda nemohla existovať dokonalá harmónia aj medzi ľuďmi, ktorí sú Božími deťmi? 

60 Šťastný je ten, kto počuje toto volanie a rozpozná čas svetla, v ktorom žije, pretože bude môcť 

napredovať na ceste rozvoja duše smerom nahor. 

61 Teraz ste v posledných rokoch, keď budete počuť moje slovo, ktoré bolo ako iskra mojej múdrosti 

vo vašich životoch. 

62 Toto poučenie zostane zapísané v knihách a spolu s učeníkmi, ktorí sa skutočne pripravujú a nosia 

vo svojich srdciach nezlomnú vieru, bude živým svedectvom, ktoré zanechám ─ keď príde hodina Môjho 

odchodu ─ tým, ktorí ma v tejto tretej ére nepočuli. 

63 Blahoslavení sú tí, ktorí zostávajú verní napriek skúškam, lebo dosiahnu múdrosť a pokoj. 

64 Aby každý z vás mohol splniť úlohu, ktorú dostal, musíte sa zjednotiť v jednej vôli, zbaviť sa 

zotrvačnosti svojho tela, aby ste sa mohli duchovne vzdelávať, nesústreďovať svoj záujem už len na to, čo 

sa týka vášho hmotného života, a myslieť aj na svoju dušu. 

65 Ja som večný život; ak ho chceš dosiahnuť, stačí, ak splníš môj zákon. 

66 Oddanosť, ktorú máš v mojej "prekážke", keď počúvaš moje slová, by si mal zachovať aj potom a 

vo svojom živote by si mal mať poriadok, úctu, disciplínu, pokoru. 

67 Osvetľujem tvoju dušu, tvoju myseľ a tvoje srdce, uvádzam tvoj život na správnu cestu. 

68 Chcem, aby sa moje učenie zakorenilo vo vašich srdciach, aby ste naň nezabudli, lebo neviete, ako 

veľmi vám bude chýbať v časoch boja, ani neviete, koľko času budete musieť zostať na tejto zemi. Preto 

konajte dobro na základe môjho učenia, aby vás Otec, keď vás povolá, neprekvapil, ale našiel vás 

pracovať ako dobrých pracovníkov. 

69 Veru, hovorím vám, že toto učenie obnoví morálku tohto sveta, pretože bude krokom k 

oduševneniu; pretože prebudí srdcia k bratstvu. 

70 V súčasnosti som ešte stále nepochopený, pretože kým obyčajní ľudia vo svojej nevedomosti 

ponúkajú Mne fanatické kulty, tí, ktorí sa považujú za učených alebo mocných, hovoria, že si vystačia 

sami. 

71 Ako málo ma nasleduje! 

72 Milovaný ľud, nech vás moje slovo naďalej vystrojuje. 

73 Dávam pokoj vášmu srdcu, pokoj vášmu domovu a slobodu vášmu duchu vo chvíľach, keď sa telo 

odovzdáva spánku. 

74 Zachovajte si túto milosť a prijmite moje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 177 
1 Ľudstvo, ktoré v tejto chvíli reprezentuje toto zhromaždenie, ktoré kľačí kajúcne a s bázňou pred 

prítomnosťou svojho Pána: Čím môžete splatiť svoj dlh lásky a byť skutočne milí svojmu Otcovi? 

2 Poviem vám spôsob, ako to dosiahnuť: bojovať za svoj pokoj a pozdvihnutie duše. Takto zmyjete 

svoju vinu a pozdvihnete svoju dušu. 

3 Dávam ti určitý čas, aby si uspokojil túžbu svojej duše. Nový vek vychádza pred vašimi očami ako 

žiarivý deň plný prísľubov a zjavení. Svojím svetlom vám chce povedať: Bojujte! A v tomto slove je 

obsiahnutý Otcov príkaz. Bojujte za mier, za obnovu, za víťazstvo oduševnenia. 

4 Vtlačím tieto slová do vášho svedomia, aby vám ich opakovalo na každom kroku. 

5 Uvedom si, že moja láska je mesto, ktoré si musíš vziať. Čaká vás veľa prekážok a veľa nepriateľov, 

ktorých musíte poraziť. Dajú vám bitku, aby vás zastavili, ale ak viete, ako ju ovládať, v rukách vám zaiskrí 

neviditeľný meč. Je to meč lásky. 

Bojujte, zvíťazte s ním a nepochybujte, lebo nakoniec uvidíte, ako mesto padne, pretože vaša láska 

zvíťazila nad Otcom. 

6 Chcel som medzi vami vytvoriť bratskú a pohostinnú rodinu, aby "karavány" bezdomovcov, 

túžiacich po pokoji a milosrdenstve, vstúpili do vašich domovov a podelili sa s láskou, ktorú som do vás 

vložil. Ale tvoja príprava bola pomalá, meškal si a karavány bezdomovcov sa zastavili na púšti, keď videli, 

že hviezda, ktorá viedla ich kroky, sa zastavila na svojej ceste. Preto nechcem, aby vás ľudia našli "spať" 

alebo hrešiť, keď budete bdieť, lebo potom nebudete môcť byť svedkami môjho návratu, ale zradíte 

svojho Majstra. 

7 Dávam vám čas, aby ste sa kajali zo svojich previnení a obnovili svoje životy. Otec rodiny, ktorý 

porušil svoje povinnosti tým, že opustil svoju, nech vyjde a obnoví domov. 

8 Tí, ktorí sa pridali k tým, čo upadli do neresti, nech povstanú a prekonávajú slabosti tela, 

využívajúc vôľu a silu svojho ducha, až kým sa neuzdravia. Nech sa všetci, ktorí sú služobníkmi tohto diela, 

zjednotia v duchu, milujú sa navzájom a stoja pri sebe. Vtedy hviezda, ktorá sa zastavila na svojej ceste a 

zastavila tak "veľké karavány na púšti", bude pokračovať vo svojej ceste a ukáže týmto zástupom ľudí 

cestu, ktorá vedie do krajiny pokoja. 

9 Keď títo ľudia, ktorí sem prišli na úteku pred vojnou, smrťou a ničením, nesúc si v srdci obrazy 

nenávisti a zločinu, vstúpia do kruhu spoločenstva, kde v každom dome vyrastá svätyňa pravej lásky, kde 

v každom manželstve žiari svetlo môjho zákona, kde rodičia milujú deti, a deti milujú a ctia si rodičov, kde 

sú malé deti vedené s nežnosťou a múdrosťou a kde sú starší ľudia rešpektovaní ─ či si nemyslíte, že 

tvárou v tvár takýmto znakom úcty k môjmu zákonu uznajú, že sa v tomto spoločenstve stal zázrak, ktorý 

možno pripísať len Otcovej milosti? 

10 Ó, ľudia, až do dnešného dňa ste boli tvrdí a nevďační! Nepožadoval som od vás žiadne obety, ani 

som od vás nežiadal nemožné. Ak sa vám niekedy zdá, že je pre vás ťažké nasledovať moje učenie, je to 

kvôli nedostatku lásky. Pre toho, kto miluje, neexistujú prekážky, priepasti ani nemožnosti, pretože láska 

je božská sila, ktorá všetko oživuje, všetko poháňa. 

11 Poďte na moje polia, zástupy ľudí. Pole vás očakáva, aby prijalo semeno vašej lásky a neskôr sa 

vám odmenilo sladkým ovocím, ktoré vzíde z jeho lona. 

12 Pevne sa spojte putami bratstva, lebo na môj ľud číha pokušenie, vojna sa blíži v túžbe po bráne, 

kde spí strážca, aby mor, hlad a choroby prenikli do lona tohto národa s novými a nepoznanými 

vlastnosťami. 

13 Dal som vám pozemskú vedu, aby ste bojovali proti týmto nešťastiam a odstránili toto utrpenie. 

Ja som vás však naučil vyššiu vedu, ktorej sa klaňajú všetci nepriatelia svetla, všetci ničitelia zdravia a 

mieru. Táto veda je silou lásky, ktorá sa posilňuje v modlitbe. 

14 Zamyslite sa nad týmito slovami, ó, ľudia, a potom počúvajte, čo vám radí vaše svedomie. 

15 Môj Duch vám posiela svoj pokoj, ktorý nie vždy viete zachovať. Kedy sa naučíš nosiť Mňa v sebe 

bez toho, aby si Mňa odpudzoval akýmkoľvek svojím konaním alebo myšlienkami? 
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16 Nech nikoho nemýli, keď mu hovorím, že chcem, aby ste ma nosili v najhlbšom vnútri svojho 

srdca, lebo chcem, aby vo vás prebývalo Moje svetlo a Môj pokoj. 

17 Je to hlas môjho súdu, ktorý dnes odmieta vaše nedostatočné plnenie povinností, váš nedostatok 

lásky k tomuto dielu, ktoré som vám zveril a ktoré je vaším osudom. Je to božský hlas, ktorý k vám teraz 

dolieha cez svedomie a rozochvieva vaše srdce, keď sa vás pýta: Čo ste urobili so všetkým, čo som vám 

zjavil a čo som vás naučil v tomto treťom čase? 

18 Chvíľami si uvedomujete zodpovednosť, ktorá bola zverená vášmu duchu. Ale pochopenie je len 

ako lúč svetla, ktorý vás nakrátko prenikne, a potom sa opäť ponoríte do slabosti, pretože sa stále 

považujete za nezrelých, chorých a núdznych, hoci v skutočnosti máte na dosah poklad božských darov. 

19 Ak v mojom slove nájdete výčitku, je zrodená z lásky. Nemali by ste ma nazývať nespravodlivým, 

lebo keby som taký naozaj bol a keby ste sa vo mne stretli s "hnevom", ako to zvyknete hovoriť, moja 

spravodlivosť by vás už dávno zahubila. Ja však neničím Svoje vlastné diela, ale staviam vás na cestu 

vývoja, aby ste na nej dosiahli svoju dokonalosť. 

20 Hovorím vám, že pravdivé poňatie Boha na zemi ešte nepoznáte, hoci som poslal Ježiša, aby ste 

ma skrze neho spoznali. Rozumieť: Keby som vedel, že človek nedosiahne spásu, neprišiel by som k nemu 

s láskou, s akou som ho vždy vyhľadával. Moja prítomnosť medzi vami je presvedčivým dôkazom, že 

prídete ku mne, pretože Otec veľmi dobre pozná budúcnosť a osud všetkých svojich detí. 

21 Spôsobím, že Slovo, ktoré som vám dal v tomto čase, bude jasne zapísané, aby ľudstvo v tejto 

knihe našlo vysvetlenie mnohých učení, ktorým nerozumelo, a správny výklad Mojej náuky. Potom z 

tohto poznania bude prameniť skutočný strach, nie strach z božieho trestu, ale smútok z toho, že sa 

poškvrníme hriechom, že urazíme Stvoriteľa, že sa v posmrtnom živote vrátime k Otcovi s poškvrnenou 

dušou, bez toho, aby sme urobili ďalší krok na ceste oduševnenia a pravého poznania. 

22 Čím budeš môcť splatiť dlh lásky, ktorý máš voči svojmu Otcovi? Čím budete môcť zaplatiť tomu, 

kto vám neustále odpúšťa urážky a nevďačnosť? Poviem vám: konaním skutkov hodných môjho Božstva, 

službou a vzájomnou láskou. 

23 Pred vami je nový rok a v tom, ktorý práve končí, nepožadujem opis prírody ani jej živlov: Dávam 

sa vám pocítiť vo vašom svedomí a pýtam sa vás, čo ste urobili v súvislosti s vaším poslaním a ako ste 

využili čas a dary, ktoré som vám zveril. 

24 Končiaci sa rok mi hovoril o vašich bojoch, slzách, úsilí, námahe, ale aj o smútku, krvi, ruinách a 

nenávisti. Táto bolestivá bilancia priniesla teraz uplynulý rok pred moju prítomnosť. 

25 Nový rok vám doprajem a pred vaším zrakom sa objaví na obzore ako pruh svetla, ktorý zapaľuje 

vašu nádej do budúcnosti. Toto svetlo je hlas, ktorý vám bude denne hovoriť: Bojujte! 

26 Áno, ľudia, bojujte za mier, bojujte za obnovu, bojujte za spravodlivosť! 

27 Štyri roky vám moje slovo dá len na rozlúčku s týmto "dňom". Vedieť, ako využiť tento vzácny čas. 

Moja práca sa neskončí v roku 1950, pretože patrí večnosti, a ani vaša úloha sa vtedy neskončí. Skôr 

naopak, váš boj sa skutočne začne až vtedy, pretože počas môjho ohlasovania ste boli len v príprave. 

28 Pochopte, že duchovnú a pozemskú úlohu treba spojiť do jedného zákona, aby ste mohli Otcovi 

ponúknuť dobré naplnenie. 

29 Nielenže vás učím, aby ste mi dávali, čo mi patrí, ale učím vás aj to, aby ste dávali cisárovi, čo patrí 

cisárovi. 

30 Svet sa o vás čoskoro dozvie a prostredníctvom vás sa ľudia dozvedia o mojom príchode, o mojich 

zázrakoch a o mojom učení. Muži budú skúmať tieto miesta zhromažďovania a súdiť vaše životy. Budú 

medzi nimi ľudia s mocou, duchovní siekt a cirkví, vedci a tí, ktorí skúmajú posmrtný život. Želám si, aby 

ste v lone vašich zhromaždení a v lone vašich domovov, ak nie v dokonalosti, prejavovali rovnakú 

harmóniu, morálku, úctu, vzájomnú lásku a duchovnosť. 

31 Čo by si mysleli tí, ktorí prišli v túžbe po pravde, keby medzi vami objavili fanatizmus vo vašich 

duchovných pobožnostiach a vo vašom súkromnom živote by našli manželov rozvedených alebo deti 

opustené, pretože ich rodičia nevedeli plniť svoje povinnosti? 
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32 Pozrite sa na vtáky, ktoré si stavajú hniezda vo vetvách stromov, a ak potrebujete, vezmite si z 

nich príklad. Nepýtajte sa ma, ako sa majú milovať tí, ktorí sú spojení manželstvom, a ako majú milovať 

svoje deti. Pozrite sa do týchto hniezd a objavíte tam lekciu vernosti a nehy. Keby sa tak všetci muži mali 

radi! 

33 Bdejte a bojujte, aby ste po skončení roku 1950 mohli Otcovi ponúknuť ovocie, ktoré je ho hodné. 

Lebo ak nebudete vybavení, v okamihu môjho odchodu bude medzi zástupmi veľká bolesť. 

34 Ak sa nepripravíte znášať neprítomnosť môjho Slova, aké bolestné bude pre vás moje rozlúčenie a 

tiež to, čo vám hovorí môj duchovný svet. 

35 V tento deň, keď vás môj Duch naplnil pokojom a požehnaním, čo viac by ste si mohli odo mňa 

želať? 

36 Teraz som to ja, kto vás žiada, kto klope na dvere vašich sŕdc a žiada vás, aby ste sa navzájom 

milovali. 

37 Úprimne sa modlite za pokoj národov, hlboko preciťujte bolesť ľudstva. 

38 Veru, hovorím vám, že váš národ obklopujú pohromy a smrť. Nemáte žiadne vedecké prostriedky 

na zastavenie invázie morových rán a ťažkostí. Využívajte však modlitbu a objavíte v nej zbrane a silu na 

boj proti týmto katastrofálnym nebezpečenstvám. Modli sa a spoj svoju modlitbu s dobrými skutkami, 

potom budeš mať skutočné zásluhy pred svojím Pánom, ktorý je všemohúci a pre tvoju pokoru ti udelí 

zázraky, ktoré dokážu ohromiť svet. 

39 Keď sa rozpútajú sily prírody, ktoré dávajú znamenia súdu, modlite sa, zachovajte pokoj a plačte 

nie kvôli sebe, ale kvôli iným. Ale osuš slzy toho, kto ťa prosí, vypočuj jeho nárek a daj mu hojivý balzam. 

40 Milované ľudstvo, nemyslite si, že som sa vrátil v tomto čase, aby som od vás žiadal svoju krv 

preliatu v druhej ére ─ nie, táto životná podstata zostáva ukotvená vo vašich dušiach. Táto krv prehovorí 

v každom z vás, keď príde ten správny čas. Dovtedy mnohí čakajú na návrat Božieho Syna, aby si od neho 

opäť vyžiadali jeho krv. V každom srdci svojich detí práve prežívam svoju Božskú vášeň. 

41 Rodím sa v človeku v jeho nevinnosti, keď sa prebúdza k viere. Trpím v ňom, keď sa rozpútajú 

jeho vášne a bičujú ho. Nesiem ťažký kríž jeho hriechov, jeho nevďačnosti a pýchy. Zomieram v jeho srdci, 

keď ma zaprie a vyhlási, že nemá iného Pána ani iného Kráľa, iba svet. Tam, v najhlbšom a najtajnejšom 

vnútri jeho bytosti, nájdem svoj hrob. 

42 Občas to srdce počuje ako vzdialenú ozvenu hlas Majstra, ktorého by v sebe chcelo zabiť, aby mu 

nekládol prekážky na cestu. Je to hlas jeho svedomia, ktorému sa darí prekonávať múr materializmu, 

ktorý obklopuje jeho srdce, až sa napokon ozve. 

43 Ako som našiel kríž a hrob v každom srdci ľudstva, tak vám hovorím, že aj vo všetkých bude tretí 

deň, keď vstanem plný svetla a slávy. 

44 Dnes sú semenné polia neúrodné. Niekedy chcete dať svojmu životu hodnotu tým, že zasievate 

dobro v akejkoľvek podobe. Ale potom sa toho vzdáte a ľutujete svoj podnik, pretože namiesto ornej 

pôdy, ktorá by vám umožnila zasiať, ste narazili len na kamene, a to preto, lebo ste nepochopili, že pred 

siatím musíte poznať polia, na ktorých chcete siať. Prejdite sa po nich, pripravte ich, vyčistite ich a urobte 

ich úrodnými. To, deti moje, ešte neviete urobiť. Preto vaše dobré úmysly, nápady a inšpirácie často 

zlyhávajú. 

Nezúfajte však vo svojom boji, naopak, môžete prebudiť svojich blížnych tým, že im otvoríte oči pre 

pravdu a svetlo tejto doby, aby si ľudia uvedomili, že každá bolesť, ktorú sú ľudia nútení piť ako pohár 

utrpenia, je srpom vytvárajúcim spravodlivosť, ktorý vyrýva burinu z koreňa. Je to múdra a neúprosná 

spravodlivosť, ktorá orie a pripravuje polia. 

Potom totiž prebudí ľudí, národy a krajiny a už nebude potrebné, aby bolesť zmyla všetky previnenia, 

lebo namiesto nej zostane pokánie, premýšľanie a obnova tých, ktorí chcú dosiahnuť ten istý cieľ, ktorým 

je očistenie. 

Ale keď to dosiahnete, príde čas, keď toto slovo bude počuť celý svet ako pieseň lásky a návratu k 

mieru. 
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45 Dnes vás vidím nechápajúcich všetko, čo na vás prichádza, pretože medzi ľuďmi vládne úplná 

nevedomosť a zmätok. 

46 Väčšina ľudí sa nazýva kresťanmi, a predsa vo väčšine prípadov dokazujú svojím životom a 

skutkami opak. 

47 Keď urobia niečo dobré, dajú to najavo a chvália sa tým, a keď urobia chybu, ľutujú ju a prosia ma 

o odpustenie, robia to tak, že dokazujú, že ani nevedia, v čom spočíva moje odpustenie. 

48 Teraz môžete svetu povedať, ó, ľudia, že ste počuli toto slovo, že moje svetlo opäť prišlo k 

ľudstvu, najmä preto, že im môžete oznámiť, že ľudstvo sa čoskoro zbaví svojej letargie. 

49 Už ti nedám ľudskú krv, aby som ťa zachránil od hriechu. Ak vám moja Božská krv, preliata v 

Druhej ére, hovorila o Božskej a nekonečnej láske, o vznešenom odpustení a večnom živote, pochopíte, 

že táto krv sa ani na chvíľu neprestala vylievať na vás, na vašu bytosť, aby vám svojou stopou ukázala 

cestu k vzostupnému vývoju. 

50 Nikto by nemal očakávať ani hľadať Mňa ako človeka. Keby som vám totiž chcel splniť toto 

želanie, takýto prejav by nebol včasný a vy musíte pochopiť, že Majster nikdy neurobí nič, čo by nebolo 

dokonalé, pretože Jeho učenie je vždy dokonalé, pretože učí to, čo je dokonalé. 

51 Keď sa skončí táto forma ohlasovania, ktorú som vám teraz použil, nebude žiadna prosba ani 

žiadna prosba, ktorá by ma prinútila nesplniť to, čo som vám oznámil. Toto ohlasovanie sa navždy skončí, 

pretože jeho čas vyprší a jeho úloha sa skončí. 

52 Čoskoro to bude 2000 rokov, čo som bol medzi vami ako človek, a krv, ktorú som vám odkázal ako 

dôkaz svojej lásky, je dedičstvo, ktoré je stále čerstvé. 

53 Svet si však žiada moju krv ešte raz a ja mu ju dám, ale nie tú, ktorá oživuje telo, ale tú, ktorá dáva 

večný život duši. Svojím svetlom pošlem ľuďom život a zdravie. Bude ako slnko, ktoré svojím teplom 

zasiahne mrazivé srdcia tohto ľudstva. 

54 Nad všetkými sa rozprestrie moja milosť, akoby to bolo 

by boli krídla škovránka, ktorý zakrýva svoje mláďatá. Moja láska bude jemnejšia a krajšia ako modrá 

obloha, ktorú tvoje oči tak obdivujú. Budeš cítiť môj dych života ako nebeský vánok, ktorý môže vnímať 

len tvoja duša. Som čas, život a tiež večnosť. Ja som jar a leto, jeseň a zima vášho života a každá z týchto 

fáz života je hmatateľným a živým učením, ktoré Božský Majster dáva svojim deťom. 

55 Nechajte božskú rannú rosu preniknúť do vašej duše, aby mohla zažiť večnú jar. Nech sa srdce 

unaví pod žeravým slnkom životného boja, ale nech kvety cnosti, viery a lásky zostanú svieže v hĺbke 

vašej bytosti. 

56 Prečo si smutný? Neviete. Veľmi dobre viem, že vás ťaží smútok, pretože ste dovolili, aby vaša 

duša ochorela súčasne s vaším telom. Keď ťa bičuje búrka vášní alebo skúšok, alebo ťa "sneh zimy" 

zmrazí, stratíš všetku nádej a chuť žiť. 

57 Môj duch je tiež zarmútený, pretože stále vidí toto plačúce ľudstvo, ktoré sa nechce prebudiť a 

uvedomiť si, že táto zem je stále pozemským rajom. Vidím, že hynete od hladu, hoci ste obklopení 

plodnosťou a životom. Práve toto ľudstvo mám na mysli, keď vám hovorím: "Majú oči a nevidia." 

58 Ľudia sa rozbehli za vedou bez miery a cieľa a objavili mnoho "zázrakov". Ale ten zázrak, ktorý 

dáva pravý pokoj, pravé zdravie a pravé šťastie, neobjavili medzi všetkými dobrami zeme, pretože je 

mimo človeka, tam, kam sa človek jednoducho nechcel dostať. Tejto "božskej vede" vás učil Ježiš, keď 

vám povedal: "Milujte sa navzájom. 

59 Hľadajte Ježišovo kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, a nájdete v ňom potrebné svetlo a pokoj, 

aby bol tento pozemský život krajší a ľahší. 

60 Teraz prichádzate, aby ste prijali božský mandát. Vidím, že ste pripravení poslúchať môj zákon 

tým, že sa snažíte nasledovať stopu, ktorú zanechal Ježiš. 

61 Už dávno som nebol medzi vami, ale aj teraz klopem na dvere vašich sŕdc, aby ste sa navzájom 

milovali. 
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62 Blahoslavený je ten, kto sa vedel pripraviť na prijatie nebeského Otca do svojho srdca, lebo On 

mu dáva príležitosť konať dobro v každom čase, vzhľadom na túžbu učeníka byť so svojím Majstrom. 

63 Ak vás v tomto roku čaká skúška, ktorá sa pre vás začína, buďte silní a nezúfajte. Potom budete 

môcť svojim blížnym dokázať, aká sila je vo vašom duchu. Potom budú chcieť poznať zdroj, z ktorého ste 

pili, a zistia, že ja, Kristus, som ten zdroj, od ktorého sa tak vzdialili. 

64 Veru, hovorím vám, že k tomuto zdroju prídu ľudia všetkých rás a náboženstiev, pretože vo 

všetkých formách uctievania, ktoré Mi ľudia zasvätia, bude duchovnosť a nakoniec sa všetci veľmi 

priblížia k pravde, k jednote. 

65 učeníci, boli chvíle, keď ste pocítili moju spravodlivosť a videl som vás pokorne sa vyznávať pred 

mojím Božským Duchom. Potom som odvrátil svoj pohľad od vašich hriechov a zameral som ho len na to, 

že ste moje deti, ktoré milujem a ktorým odpúšťam. Takto vás učím milovať a odpúšťať blížnym. 

66 Nenechajte čas plynúť bez toho, aby ste ho využili, pretože nikto nevie, ako dlho bude žiť na 

tomto svete. Preto vám hovorím: Nečakajte na vhodnejší čas, než je súčasnosť, aby ste sa pustili do 

práce. Nečakajte na lepšie časy, aby vás prekvapila smrť bez úrody a bez naplnenia vášho poslania. 

67 Blíži sa rok 1950, keď sa s vami rozlúčim týmto vyhlásením, a toto rozlúčenie budete pociťovať 

tak, ako to pociťovali Moji učeníci v druhej ére, keď som im oznámil, že prišla hodina Môjho odchodu. 

68 Ak títo ľudia mali útechu, že ma po mojej smrti opäť uvidia, bolo to preto, aby sa im do duše 

ohňom vtlačila pravda duchovného života. Ale len niektorí z vás uvidia Ježišovu ľudskú podobu. Ostatní 

ho budú hlboko cítiť, a to bude spôsob, ako sa so Mnou spojiť z ducha do ducha. 

69 Bdejte a modlite sa za pokoj zeme, aby sa skončili mnohé ťažkosti, lebo na nej je semeno nových 

pokolení. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 178 
1 Ľudia: Vždy, keď sa začína nový rok, počúvam od vás otázky tohto druhu: "Pane, prinesie nám 

tento rok aj skúšky?" Na to vám odpovedám, že život je neustála skúška, ale nemusíte sa báť. Ak totiž 

viete, ako bdieť a modliť sa, budete môcť napredovať v náprave, až kým nedosiahnete cieľ svojho osudu. 

2 Skúšky, ktoré ľudia prežívajú, sú ovocím, ktoré žnú, sú výsledkom ich vlastnej sejby ─ úrody, ktorá 

je niekedy výsledkom semena, ktoré zasiali rok predtým, a v iných prípadoch je ovocím toho, čo zasiali v 

rokoch dávnejších alebo v iných inkarnáciách. 

3 Začína sa nový rok? Potom robte ako dobrí rozsievači, ktorí najprv očistia svoje semeno a čakajú 

na správny čas, aby ho vložili do úrodnej pôdy. Aj vy si teda najprv očistite svoje srdce, aby ste zajtra 

mohli žať dobrú úrodu pokoja, lásky a spokojnosti zo svojich dobrých skutkov. 

4 Videli ste harmóniu, v ktorej žije celé stvorenie? Nemáte dojem, že vo všetkom, čo existuje, sa 

stvorenia navzájom milujú? Pozrite sa na slnko: nie je ako otec, ktorý rozprestiera svoje ruky, aby objal 

všetky stvorenia v náručí plnom života a lásky, svetla a energie? Pozrite sa, ako sa pri dotyku jej teplých 

lúčov otvárajú kvety, spievajú vtáky a zvieratá sa pohybujú, vzdávajúc hold Kráľovi hviezd. 

5 Je to krásny príklad toho, ako by ste mali byť v harmónii so všetkým, čo vás obklopuje v prírode, a 

so všetkým duchovným. 

6 Od pochopenia, ktoré ľudia získajú z týchto učení a z poslušnosti voči zákonom, ktorými sa riadi 

vesmír, závisí ich šťastie, o ktorom si niektorí myslia, že na zemi neexistuje, a iní si myslia, že ho mám v 

hojnosti iba ja, ale ktoré sa veľmi dobre prejavuje v pokoji vašej duše. 

7 Teraz viete, milovaní ľudia, že vaša blaženosť je v vás samých, aby ste ľudí naučili, že v jadre ich 

bytosti, kde si myslia, že je len horkosť, nenávisť a zášť, výčitky a slzy, je svetlo, ktoré nič nemôže uhasiť, a 

to je svetlo ducha. 

8 Kľukatými cestami ľudstvo smeruje svoje kroky, pretože každá generácia preberá ako dedičstvo 

chyby predchádzajúcich generácií a s plynúcim časom sa jej chyby množia. Toto ľudstvo teraz žne ovocie 

semien bolesti, ktoré zasialo predtým vo svete, rovnako ako budúce generácie budú žať ovocie toho, čo 

vy zasievate dnes. 

9 Prečo nesmerujete svoje presvedčenie, úsilie, vedu, ideály a túžby na jedinú cestu spravodlivosti, 

ktorú vám ukazuje moje Učenie? Kedy si ľudia konečne uvedomia pravdu môjho slova? 

10 Môj nemenný a večný zákon vystupuje pred ľuďmi a ukazuje im cestu k pravému šťastiu ─ cestu, 

ktorá vedie na polia, kde človek zasieva dobro a žne úrodu pokoja. 

11 Blahoslavení sú tí, ktorí v hĺbke svojho srdca pocítili moje volanie a ponáhľali sa počúvať božské 

poučenie, lebo vďaka jeho duchovnému významu sa ich poznanie rozšíri. Budú ako opory medzi svojimi 

príbuznými a vďaka svojej viere budú môcť obstáť v skúškach. 

12 Odstránim od vás všetku neprávosť, aby vaše skutky boli príjemné v Otcových očiach. 

13 V tejto Kristovej škole bolo mnoho začiatočníkov, ktorí, keď sem prišli, povedali Majstrovi všetkej 

múdrosti: "Pane, ak Ty si Kristus, ktorý učí touto cestou, a objav v každom z nás úlohu a schopnosti, ktoré 

má, daj nám uskutočniť náš osud, aby sme Ťa dosiahli." 

14 Potom som vám ukázal vaše dedičstvo, dal som vám úlohy a urobil som vás "robotníkmi". Ale 

naozaj vám hovorím, že medzi svojimi deťmi nemám privilegovaných, lebo každý, kto sa priblíži s túžbou 

slúžiť mi, dostane moju milosť do svojho srdca. Ale rovnako príde chvíľa, keď všetko, čo ste urobili so 

zverenými darmi, budem posudzovať ja a budete sa mi musieť zodpovedať. 

15 Teraz od vás ešte nežiadam účet, lebo sa snažíte uplatniť môj zákon na skutky svojho života a ste 

ešte príliš nezrelí, aby ste mohli zniesť trest. Ale každý z vás bude horlivým strážcom môjho poučenia. 

Toto plnenie poslania vám nebude brániť v tom, aby ste si plnili aj povinnosti svojho sveta. Pozrite sa na 

tých, ktorí toto dedičstvo odmietli: Je v nich smútok a prázdnota. Ale moje milosrdenstvo je veľké a 

prejavuje sa tým, že im odpúšťam. 
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16 Kto správne plnil, cíti môj pokoj, a kto nie, toho hľadám cez jeho svedomie, aby som ho udržal v 

bdelosti, aby duša nebola prekvapená hodinou smrti bez dobrých skutkov, lebo bez nich sa nebude môcť 

vzniesť. 

17 Prenášajte moje učenie od srdca k srdcu. Keď ho prijmú vaši spolubratia, niektorí povedia: "Toto 

slovo obsahuje proroctvo"; iní ho budú považovať za málo významné učenie. Zatiaľ čo niektorí ju 

považujú za pokrokovú, iní ju považujú za veľmi zaostalú. Každý si ho bude vykladať podľa svojich 

duchovných schopností a čistoty svojich skutkov. 

18 Buďte pokorní, aby ste boli živým príkladom pre ľudí a aby bolo moje dielo uznané. 

19 Ukážte sa však pokornými nielen v krátkom čase, keď ma počujete, ale v celom svojom živote, aby 

ste mohli zmeniť zmýšľanie svojich blížnych, lebo samotné slovo nepresvedčí. Pripravte sa na príklad a 

dokonca aj na obetu. 

20 Ak ma miluješ, choď a odpusť tomu, kto ťa urazil. Ak ma milujete, choďte do tábora chorých alebo 

do žalára väzňov. Utešujte ich a modlite sa s nimi. Potom vaša láska ohne akúkoľvek aroganciu, ktorú v 

sebe môžete mať. 

21 Moje slovo je výzvou na prebudenie, lebo kým ste so mnou, ste ako nežné ovečky. Keď sa však 

vrátite do každodenného života, "roztrhnete sa" a odopriete si odpustenie. 

22 Čas spokojnosti sa skončil a vy musíte vyjsť zo stagnácie, aby ste dosiahli väčší rozvoj svojich duší. 

23 Získajte biele rúcho duchovnosti, aby ste, keď budete hovoriť ľuďom moje slová, robili to s 

nestrannosťou malého dieťaťa. Potom sa nebudete báť hovoriť o mojich skutkoch, lebo vaše skutky a váš 

život budú hovoriť za vás. 

24 Moje slovo prostredníctvom nositeľov hlasu má rovnaký význam. Ku každému spoločenstvu 

hovorím podľa jeho chápania a schopností. 

25 Dnes, keď sa začína nový rok, ste už v jeho prvých hodinách spojili svoje sily, aby ste pokračovali 

vo svojom boji. Takto ste mi to dali najavo. Vaše predsavzatie je vzísť ako dobrý rozsievač, ktorý vkladá 

semeno do pripravenej brázdy ─ s túžbou priniesť na konci práce bohatú úrodu. 

26 Tým semenom je slovo plné svetla, ktoré zasievate do sŕdc svojich blížnych. 

27 Budete musieť čeliť svetu, ľudskej učenosti, lebo tí, ktorí boli vycvičení, vám dajú boj, a ak by ste 

potom neboli pevní vo viere, vyjdete z neho ako porazení. 

28 Nenaplnil som vaše mysle vedou, aby ste sa hádali s vedcami. Osvietil som vašu dušu, aby 

prenikla do "nepochopiteľného" prostredníctvom povznesenia a inšpirácie. Nikto nebude môcť tvrdiť, že 

ste už počas tohto obdobia vedeli, čo ste dostali. Mnohé z učení, ktoré som vám v tomto čase poskytol 

prostredníctvom ľudskej mysle, sú totiž novými zjaveniami. 

29 Hovoríte o duši, o jej nesmrteľnosti, pretože jej je daný večný život. Ale skôr než budete môcť 

hovoriť o týchto zjaveniach, musíte ich najprv pocítiť. Až potom sa môžete nazývať mojimi učeníkmi. 

30 Spirituál nie je ten, kto vstupuje na tieto miesta stretnutí, kde vám dávam svoje Slovo. Špiritista je 

ten, kto sa duchovne modlí a vznáša sa v duchu z akéhokoľvek miesta. Spiritualista je ten, kto bojuje za 

dokonalosť svojej duše, a tiež ten, kto žije, aby zmiernil bolesť iných. 

31 Pochopte, že spiritualista môže byť kdekoľvek. Poznáme ho viac podľa jeho skutkov ako podľa 

slov. Preto vám to stále hovorím: Buďte príkladom lásky, pokory a milosrdenstva. 

32 Uvedomte si, že nie každý, kto sa nazýva spiritualistom, ním aj je. 

33 Zjednodušil som vaše náboženské praktiky a uctievanie bez toho, aby som vám dal nové zákony. 

34 Dal som vám najavo, že uctievanie môjho božstva prostredníctvom obrazov je nedokonalé a že by 

ste mali zanechať všetok fanatizmus. 

35 Či neviete, že moc vášho Boha je obmedzená, aby prišiel k vám? Nepovedal som ti, že keď uveríš, 

zostúpim do tvojho srdca, aby som ho oživil? Či som vás neučil, že ak máte čisté srdce a dušu, prebývam 

vo vás? 
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36 Túto éru svetla ste nemohli zažiť skôr, pretože malý vývoj, ktorý ste mali, by vám to nedovolil. Ale 

teraz, keď to prežívate a rozmýšľate o tom, zdá sa, že je pre vás najprirodzenejšie zažiť naplnenie 

proroctiev. 

37 Dokonca aj vedci objavili "zázraky" a dosiahli pokroky, ktoré ste kedysi považovali za nemožné. 

38 Prečo by ste nemali prísť k poznaniu, že všetky tieto obdivuhodné skutky sú výsledkom milosti ich 

Pána? 

39 Špiritizmus učí ľudí a pozýva ich, aby ma objavili vlastným spôsobom, pretože Ja som vyjadrený vo 

všetkom ako Stvoriteľ, ako Sila, ako Život, Dokonalosť a Harmónia. A kto iný môže udržať túto harmóniu 

vo vesmíre ako Boh? Tento Boh nemá žiadnu podobu a vy si Ho nesmiete predstavovať v obmedzených 

podobách, pretože potom by ste sa pri odchode z tohto sveta stretli so skutočnosťou, ktorú by ste 

nemohli pochopiť. 

40 Moje poučenie nie je len poznanie, ale aj pohladenie a útecha. Moje milosrdenstvo sa 

rozprestiera nad všetkými, ktorí trpia, ktorí ronia slzy, ktorí znášajú nespravodlivosť. Utešuje matku a 

manželku, chráni pannu, posilňuje mladého muža a podporuje starca. Rozpaľuje svetlo nádeje na tú 

nevýslovnú blaženosť, ktorá vás všetkých čaká. 

41 V tomto čase na vás vylievam svoju milosť, aby ste naďalej kráčali po ceste svetla a aby ani bolesť, 

ani porážka neboli dosť silné na to, aby vás od nich oddelili. 

42 Vo vašej duši už žije túžba dosiahnuť svoj pravý domov, svet Otcovho pokoja. Tu ste sa očistili v 

kruciálnom životnom zápase, v premenlivých osudoch a skúškach. Ja vám však hovorím: Choďte k cieľu 

vytrvalo a oddane, lebo ak vo vás nebude trpezlivosť, cesta sa vám ešte predĺži. 

43 Nech pozemský život trvá akokoľvek dlho, je pominuteľný a prchavý v porovnaní s duchovným 

životom, ktorý je nepominuteľný. 

44 Sľubujem vám slávu života, aby ste sa nebáli stratiť telo, ktoré tak veľmi milujete. 

45 Postarám sa o to, aby sa všetci ľudia, ktorí obývajú túto zem, navzájom spoznali na onom svete, 

milovali sa a žili v mieri. Potom pochopíte zmysel existencie, ktorú ste zanechali za sebou, so všetkými jej 

utrpeniami a skúškami, ktoré sú niekedy pre človeka nepochopiteľné. 

46 Duchovný život je vám tak blízky, že niekedy stačí zavrieť oči tela a otvoriť oči ducha, aby ste 

mohli pozorovať zázraky tejto ríše. 

47 Ste tak blízko "duchovného údolia", že vám môže stačiť okamih, aby ste prešli z tohto sveta do 

onoho. 

Vo všetkých časoch som hovoril ľuďom o týchto zjaveniach prostredníctvom svojich prorokov, ktorí 

svedčili o mojej pravde. V tomto čase vám hovorím o jedinej ceste, ktorá vedie do môjho kráľovstva, a 

robím to prostredníctvom mužov a žien, ktorí sú na to pripravení pre moje milosrdenstvo. 

48 Uvedomte si, že v tomto živote nie ste sami. Ak by ste žili duchovne, mohli by ste vidieť a cítiť 

duchovný svet veľmi blízko vás. Nech sa pravda a sláva tohto sveta odráža vo všetkých skutkoch vášho 

života. 

49 Vždy venujte chvíle najčistejších myšlienok Otcovi, ktorý je na nebesiach, aby ste bez zaváhania a 

osvietení svetlom svojho ducha dosiahli čas, keď vstúpite do priameho dialógu s Mojím duchom, čo bude 

po roku 1950, keď ma už nebudete počuť v tejto podobe. 

50 Bez povznesenia nebudete schopní dosiahnuť dialóg svojej duše so Stvoriteľom. Urobte svoju 

túžbu pozdvihnúť sa ku Mne vlastnou a venujte Mi časť času, ktorý ešte žijete na zemi, aby sa prechod do 

záhrobia stal pre vašu dušu ľahkým. 

51 Pozrite sa, ako sa vaše zmysly, srdce a duša dostali do harmónie, keď ma počúvali. Telo a duša sa 

hlboko zamysleli nad svojou budúcnosťou. Prvý pozná svoj koniec a prijíma ho, druhý sa teší, keď hľadí na 

nekonečný horizont, ktorý sa mu ponúka. Ale kto dokáže zmerať duchovnú vzdialenosť, ktorú musí 

prekonať, aby dosiahol Mňa, ktorý som cieľom vašej dokonalosti? Kto môže aspoň poznať hodinu, ktorú 

ukazujú hodiny večnosti, keď opustí svoje telo na zemi? 
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52 Žite pripravení, pozorujte a modlite sa. Zhromažďujte zásluhy a nebudete sa báť smrti. Lebo keď 

vaša duša opustí telo, roztiahne krídla a bude vedieť lietať ako mladé vtáky, keď opúšťajú hniezdo a 

vydávajú sa na svoj prvý let. 

53 Nemali by ste byť smutní pri pomyslení na odriekanie. Iba materialista túži a trpí, keď myslí na 

uspokojenie tohto života. Nebuďte materialisti, venujte sa tomu, čo sa týka vašej duše, a nevynechávajte 

pozornosť, ktorú ste povinní venovať ľudskej časti svojej bytosti. 

54 Pochopte, že všetko bolo pripravené pre vaše občerstvenie. Kto chce jesť túto hostinu lásky, nech 

si sadne za môj stôl a hoduje ako anjeli. 

55 Neprišli ste sem náhodou, viedol som vás, aby ste sa zúčastnili na mojich prejavoch. Mnohých z 

vás som našiel mŕtvych pre duchovný život a moje slovo vás vzkriesilo. Dnes dýchate život a vo vašom 

srdci je nádej. Prijímam všetkých ─ tých, ktorí majú vieru, aj tých, ktorí ju nemajú. Ľuďom z rôznych cirkví 

a siekt hovorím: Blahoslavení sú tí, ktorí veria v moje slovo. 

56 Ak vnímate moju inšpiráciu a premeníte ju na 

Ak chcete vyjadriť svoje myšlienky a slová, pracujte na sebe: Všetci môžete byť mojimi 

sprostredkovateľmi. Otec chce, aby mu jeho deti rozumeli, a preto vás pozýva do duchovného chrámu. 

57 Hľadajte Mňa čistým srdcom, vždy počúvajte hlas svojho svedomia, a naozaj vám hovorím, že 

Mňa čoskoro nájdete. Ešte skôr, ako tvoja duša odletí, prídem k tebe, aby som ťa priviedol do domu 

pokoja, ktorý som ti prisľúbil. Je však potrebné, aby ste poznali cestu, ktorá vedie ku Mne: Vaša cesta 

smeruje k oduševneniu. Ak chcete vystúpiť na vrchol, musíte sa modliť a usilovať. 

Zatiaľ nevidím medzi národmi zeme svätú túžbu po oduševnení. Materializmus ešte nedosiahol mnou 

stanovenú hranicu, ale koniec tohto obdobia sa blíži. Potom sa budete túžobne vracať k praktizovaniu 

lásky a milosrdenstva, aby ste zásluhami dosiahli vzostup svojej duše. 

58 Temné závoje, ktoré vytvára hriech a pojmový zmätok, sa rozplynú a pravý zákon osvieti všetky 

bytosti. 

59 Dávam vám veľké vízie, ktoré vám hovoria o budúcnosti, aby ste ich mohli interpretovať a 

pripraviť sa. Vydávajte o nich svedectvo svojim blížnym. Ale príde čas, keď ľudia rôznych rás a rôznych 

národov v nekonečne uvidia moje znamenia, a to bude útechou pre jedných a šťastným naplnením pre 

druhých, ktorí v tom uvidia naplnenie môjho slova. 

60 Moje učenie obsahuje všetky duchovné poznatky, po ktorých môžete túžiť. Vo svojej duši objavíte 

skúsenosti, ktoré ste nazbierali počas svojej cesty vývoja, a tie vám poslúžia pri hľadaní cesty k 

duchovnému vzostupu, ak sa viete pripraviť. 

61 Svojou modlitbou vysielaš pieseň chvály, ktorá ma oslovuje. Ponúkaš mi svoj boj v mojom diele a 

dúfaš, že semeno, ktoré si zasial, je dobré a páči sa mi. Potvrdzujem: Rozsievaš moje semeno na 

požehnaných poliach, lebo vieš, že dobrá, ktoré som ti dal, nie sú len pre teba, ale že patria aj tvojim 

blížnym. 

V tomto úsilí som od vás nežiadal žiadnu obeť, ale len dodržiavanie zákona, aby ste žili ako moje deti a 

prejavovali cnosti, ktoré som vám dal do vlastníctva. Buďte čistými nádobami zvnútra i zvonku, aby sa 

vám dostalo božskej dokonalosti. 

62 Niekedy som videl protesty a nespokojnosť s vaším osudom. Časný život, ktorý máte na zemi, vás 

neuspokojuje. Ale Majster vám hovorí: Pravý domov duše je v záhrobí. Buďte trpezliví, odvážne 

prechádzajte skúškami a počas tohto obdobia sa riaďte mojím zákonom. Starajte sa o to, aby sa zlé časy 

stali dobrými, a keď počujete správy o vojne a ničení, modlite sa a nezasahujte, nestavajte sa na žiadnu 

stranu. Tieto a mnohé iné katastrofické udalosti sú rozpútané a vykonávajú dielo očisty medzi ľudstvom, 

ale je to pre dobro a rozvoj duší. Po tejto veľkej bitke, ktorú Duch vedie, vás čaká lepšia zem a potom 

dosiahnete vyšší stupeň, kde si oddýchnete od svojej práce. 

63 Otvorte svoje duchovné oči a zamyslite sa nad časom, v ktorom žijete, potom budete môcť 

potvrdiť moje slová o druhej ére, ktorá ohlásila veľké skúšky pre ľudstvo. 
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64 Všetko sa stalo, ako je napísané. Duchovne povstaňte, nasledujte Moje učenie s čistou mysľou a 

nezabúdajte, že som vám povedal, že boj je univerzálny, že duša zápasí nielen na zemi, ale aj na iných 

úrovniach bytia. 

Pomôžte svojím príkladom tým zástupom beztelesných duší, ktoré stále žijú späté s hmotou. 

Vnímajte, ako sa k vám približujú s túžbou po modlitbe a pomoci. Neodvracajte ich, pomôžte im nájsť 

cestu z ich zmätku, ovplyvnite ich svojím súcitom skôr, ako oni ovplyvnia vás. Potom sa tí, ktorí vďaka 

vašej láske získajú svetlo môjho učenia, stanú vašimi zástancami plnými vďačnosti a budú vám pomáhať 

pri plnení vášho poslania. Všetko sa bude odvíjať v rámci mojich zákonov lásky a spravodlivosti. Milujte 

všetkých vo Mne, aj keď obývate rôzne duchovné úrovne. Mali by ste si tiež navzájom odpúšťať. 

65 Bojujte všetkými silami svojho ducha, aby ste dosiahli naplnenie svojho osudu. V závislosti od 

svojho rozhodnutia umožníte, aby sa prejavila vaša cnosť, a budete môcť dokázať svoju vieru slovami a 

skutkami lásky. 

66 V tomto období, rovnako ako v druhom, sa Majster zjavuje medzi svojimi učeníkmi a vidiac v nich 

takú veľkú jednoduchosť a pokoru, udeľuje im milosť počúvať jeho slovo. 

67 Pamätajte, že každé dielo príde ku mne, keď bude založené na mojom zákone. 

68 Môj zákon je dobré semeno, ktoré ste dostali odo mňa a ktoré vložíte do srdca svojich blížnych a 

do srdca svojich detí. Sú srdcia, ktoré sa na moje volanie zapálili ako pochodne viery a ktoré zostanú v 

mojom diele. 

69 Vo svojich zápasoch ste často prekonávali pokušenia, povzbudzovaní vznešeným cieľom, aby 

moje učenie rozkvitlo medzi ľuďmi. 

70 Chcem osvietiť vašu dušu svojou múdrosťou, aby ste pri stretnutí s človekom, ktorý nezdieľa vašu 

vieru, podali presvedčivý dôkaz, že poznáte pravdu, a zároveň mu pomohli uveriť. 

71 Budú sa vás pýtať, či si myslíte, že ste proroci, a či máte moc nad duchom, a podrobia vás skúške 

ako Eliáša v Prvom čase. Poskytnete im dôkazy. 

Na to však bude nevyhnutné, aby ste v tejto hodine mali vieru, plnili môj zákon a podriadili sa mojej vôli. 

72 Tu Majster hovorí prostredníctvom ľudskej mysle, ktorá je obrazom božskej inteligencie, daru, 

ktorý som vložil do najdokonalejšieho stvorenia, ktoré obýva zem: do človeka. Prečo pochybovať o tom, 

že sa prejavujem v tejto podobe, keď som sa prejavil v každom z vás? Múdrosť, ktorá vyžaruje z tohto 

slova, je nekonečným obzorom, ktorý otváram duchu, aby ste mohli spoznať pravdu a pocítiť tak 

najvyššie šťastie. 

73 Kto otvorí oči tomuto svetlu, nebude ma už môcť hľadať prostredníctvom obrazových výtvorov 

vytvorených vlastnou rukou, pretože bude patriť k tým, ktorí sa inšpirujú povznesením svojej duše a 

komunikujú s mojím božstvom. 

74 Človek sa musí naučiť odpútať sa od tela v okamihu svojho povýšenia, aby mu krátky čas, počas 

ktorého jeho duch prebýva v záhrobí, slúžil na osvietenie a posilnenie. Takto vždy nájde cestu k vzostupu 

a vyznačí ju tomu, kto ju nepozná. Dám vám príležitosť svedčiť o týchto zjaveniach. 

75 Dnes vám hovorím, aby ste sa snažili zachrániť nielen svoju dušu, ale aj dušu svojich blížnych, aby 

sa naplnilo moje slovo, ktoré vás učí milovať jeden druhého. 

76 Mnohé z toho, o čo ma žiadate, vám dávam. Keby ste Mňa však chceli požiadať o zmenu svojho 

osudu, veru vám hovorím, že by som vám to nedoprial, pretože váš osud, ktorý vám hovorí o cnosti, 

dokonalosti a láske, som napísal Ja. 

77 Ten, kto bol stvorený, aby bol robotníkom na mojich poliach, musí na nich zasiať a semeno bude z 

viery, lásky a dobrej vôle. 

78 Napite sa z tohto prameňa, žízniace duše, vy, ktorí ste na 

Hľadáte svetlo a nenachádzate ho. Pocíťte tento sladký pokoj, ktorý vaše srdce nepozná, a keď ho 

pocítite, usúdite, kto je ten, ktorý k vám hovorí. Potom sa už nebudete musieť pýtať, prečo som opäť 

prišiel k ľudstvu, pretože odpoveď nájdete sami v sebe. 
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79 Keby na svete neexistovala nevedomosť, keby neexistovala krv, keby neexistovala bolesť a 

utrpenie, nebol by dôvod, aby sa Môj Duch zhmotnil a stal sa vnímateľným pre vaše zmysly. Ale ty ma 

potrebuješ. Viem, že v týchto časoch vás môže zachrániť len moja láska, a preto som prišiel. 

80 Keby som vás nemiloval ─ čo by pre vás znamenalo, keby ste sa zničili, a čo by znamenala vaša 

bolesť? Ale ja som váš Otec ─ Otec, ktorý v sebe cíti bolesť dieťaťa, pretože každé dieťa je jeho malou 

súčasťou. Preto vám v každom mojom slove a v každom vnuknutí dávam svetlo pravdy, ktoré je životom 

pre ducha. 

81 Tvoje srdce bije rýchlejšie, keď počuje toto slovo, a ty si bol blízko k tomu, aby si hlasno požehnal 

moje meno. Ale nebolo potrebné, aby vaše pery vyjadrili radostné vzrušenie, ktoré zachvátilo vaše duše, 

pretože som vopred vedel o vašom nadšení, keď ste ma počuli. 

82 Som váš Majster, ten istý, ktorého svet obetoval v Druhej ére a ktorý teraz prichádza k ľudstvu s 

rovnakou láskou. Ja som ten, ktorý v agónii kríža pocítil nekonečný smäd po láske a namiesto vody, ktorá 

by bola formou alebo dôkazom súcitu zo strany ľudí, prijal na svoje pery žlč a ocot ako znak pohŕdania, 

opovrhnutia a ignorancie. 

83 Ja však ľudstvu nič nevyčítam, naopak, prinášam mu nové posolstvo, ktoré ho povznesie a dá mu 

pocítiť pokoj, tak potrebný pre dušu. 

84 "Žíznim", povedal som v tej hodine, "žíznim", hovorím vám ešte raz ─ po vašej láske, po blízkosti 

môjho Ducha, po vzájomnej láske. 

85 Aj vy ste smädní, bolesť páli vaše srdce a zúfalo potrebujete sviežu duchovnú vodu, aby viera, 

nádej, útecha a pokoj uhasili váš smäd duše, srdca a mysle. 

86 Žiadate silu? Vezmite si ho so sebou. Potrebujete hojivý balzam? Prijmite ho. Máte ťažký 

problém? Udeľujem vám riešenie. Predstavuješ mi svoju chudobu? Vezmite si kľúče od práce a 

každodenného chleba. Trpíte? Plačte a potom osušte svoje slzy na mojom plášti, pocíťte moje pohladenie 

a vstaňte k životu s novou silou. 

87 Od tohto dňa začnite nový život. Budem sa tešiť z vašich víťazstiev a pomôžem vám prekonať 

prekážky. Opäť vám hovorím: "Ja som Cesta, Pravda a Život". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 179 
1 K svetu hovorím prostredníctvom svojich vyvolených. Blahoslavení sú tí, ktorí sa vo mne 

inšpirovali, lebo ich slovo rozkvitlo, bolo výrečné a ja som v ňom dal poznať svoju múdrosť a svoju vôľu. 

2 Na počiatku vekov začal človek, obdarený inteligenciou a rozumom, získavať vedomosti, formovať 

myšlienky a uctievať svojho Pána. Jeho duch silnel, a keď sa po veľkých skúsenostiach rozvinul, poslal som 

Abraháma, Izáka a Jákoba, aby boli vzorom a koreňmi duchovného stromu - otcami početného rodu, 

ktorého línia pretrvá veky, rozmnoží sa a rozšíri po celom svete. Z neho vyšlo dvanásť kmeňov plných sily 

a moci, aby odovzdali národom úlohu učiť pravému uctievaniu Stvoriteľa a odstrániť hriech. 

Túto úlohu som zveril izraelskému ľudu, pretože v prvých dňoch ľudstva som videl mnoho 

počiatočných ťažkostí a zlých výkladov svojho zákona. Duchovné, jednoduché a čisté uctievanie, ktoré 

som vyžadoval od svojich detí, sa zvrhlo na modloslužbu, na nezmyselné uctievanie a na ohavnosti. Hoci 

som im bol blízko, "cítili" ma ďaleko a v domnení, že plnia Zákon, zhrešili. 

Keď som k ľuďom poslal prorokov, zle ich odhadli, a keď počuli ich slovo plné horlivosti a pravdivosti, 

povedali mi: "Nemôžeme ťa nasledovať, Pane, cesta je príliš ďaleko." Ale Otec, ktorý je Láska a ktorý 

oživuje a sprevádza všetky svoje deti, naďalej čakal na ich uznanie. 

3 Dnes žijete v tretej ére, vyvolení ľudia, a ja som vás poslal s rovnakým poslaním, aby ste prebudili 

svet a poradili mu. Ak sa pripravíte, vaša inšpirácia bude nevyčerpateľná a po roku 1950 ako moji učeníci 

budete svojimi slovami zverejňovať poučenie a s ním aj moju vôľu, moje zjavenia a moju milosť. Vaša 

láska k ľuďom bude robiť zázraky a vy budete žiť život v neustálom nasadení. Ale keď ste už urobili kroky 

k oduševneniu, nesmiete sa cítiť nadradení voči tým svojim blížnym, ktorých duch ešte nedosiahol vašu 

vnímavosť. 

4 Vznášajte sa hore, a ak je potrebné zostúpiť, aby ste zachránili dušu, urobte to. Tak ako pastier 

zostupuje do priepasti, do ktorej spadla jeho ovca, aby ju zachránil a spojil s ostatnými, ktoré tvoria jeho 

stádo. Buďte dobrými pastiermi a učte sa kultivovať srdcia svojich blížnych týmto učením, ktoré je 

životom, vzostupom a slávou. 

5 Nikdy nezatvárajte svoje srdce pred láskou a vďaka nej budete môcť spoznať nekonečné dielo 

svojho Otca. 

6 Buďte zhovievaví k prehreškom svojich blížnych, milovaní učeníci. 

7 Blahoslavení sú tí, ktorí neodsudzujú previnenia svojich blížnych a vyhýbajú sa pohoršeniu, lebo 

preukazujú čistotu srdca a vedia konať milosrdenstvo. 

8 Právo súdiť má len ten, kto to vie a kto je tiež schopný opravovať a poučovať s pravou láskou. V 

súčasnom trápení, ktoré ľudstvo prežíva, vám môžem povedať, že som jediný, kto má právo súdiť. Veď 

medzi všetkými ľuďmi nevidím jediného spravodlivého, ktorý by mal právo to urobiť. 

9 Ak miluješ cnosť a ľutuješ chyby druhých ─ ak konečne zasvätíš celý svoj život zlepšeniu svojej 

duše ─ budeš môcť byť skutočným príkladom. A ak budete učiť a osvetľovať cestu svojich blížnych 

skutkami, slovami a myšlienkami, budete pripravení stať sa podobnými Božskému Majstrovi, ktorý vám v 

čase, keď bol na zemi, ukázal, ako byť dokonalým sudcom. 

10 Dovolil som veľkým hriešnikom vstúpiť do mojej prítomnosti, mužom a ženám. Dovolil som, aby 

mi cestu skrížili veľkí pokrytci, dovolil som im, aby ma skúšali, spochybňovali, vysmievali sa mi alebo sa 

ma snažili ponížiť. Dobre som vedel, že neobstoja pred Mojím súdom a že nakoniec všetci pocítia Moju 

Božskú prítomnosť. Niekedy stačila veta, aby sa človek pohol, inokedy stačil pohľad alebo jednoducho 

mlčanie. Ale chcem, aby ste vedeli, že v mojej práci bola pokora, dôstojnosť, láska, súcit. 

11 Pokora, dobrota a láska boli podstatou Ježišovej spravodlivosti, a predsa ľudstvo nemalo takého 

neúprosného sudcu ako on. Kto by odolal pravej láske, absolútnej čistote, božskému svetlu? 

12 Veru, hovorím vám, že niet sily, ktorá by sa mohla vzoprieť Mojej láske. Nepriatelia sa ukázali ako 

slabí, opozičné sily sú slabé, zbrane, ktoré sa snažili bojovať proti pravde a spravodlivosti, boli vždy 

krehké. 
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13 Boj, ktorý vedú sily zla proti Božej spravodlivosti, sa vám zdal byť nekonečným konfliktom. A 

predsa ─ tvárou v tvár večnosti ─ to bude ako okamih a priestupky spáchané počas nedokonalosti vašej 

duše budú ako malá škvrna, ktorú vaša cnosť a moja milujúca spravodlivosť navždy vymažú. 

14 Každý, kto prijme moje slovo, ktoré je ako krištáľovo čistá voda, už nebude žízniť. Každý, kto ma v 

tretej ére spozná v týchto učeniach, ktoré vám dávam, bude silný vo veľkých skúškach, ktoré ľudstvo 

čakajú, a nezahynie. 

15 Pripravujem vás, aby ste neboli prekvapení. Zapáľte svoju vieru, a aj keď bude fúkať búrkový 

vietor a bude chcieť zhasnúť vašu lampu, bdejte, starostlivo ju strážte a nebudete v tme. 

16 Dnes sa už svet neusmieva, keď počuje moje učenie. Duša vie, že prežíva veľký Pánov deň, keď sa 

musia posúdiť všetky jej skutky a keď môj pohľad prenikne do jej vnútra. Vie, že jej úroda je zmiešaná so 

zlým semenom, ktorého plody jej prinášajú utrpenie. Jej svedomie jej hovorí, že sa neriadila Božími 

pokynmi, že zišla z cesty poslušnosti a podriadenosti, a preto je jej kríž veľmi ťažký. 

Všetkým ľuďom som dal pohár, aby ho naplnili láskou a dobrými skutkami, ale vy mi predkladáte iba 

horkosť a jed. Chcete ho odstrániť, pretože máte pocit, že zomierate, a hľadáte protilátku. Ale ja vám 

hovorím: Poďte ku mne, lebo ešte môžete získať život. Počúvajte ma a pracujte. 

17 Milujte, zažeňte nenávisť, zanechajte staré zvyky, ktoré odvádzajú vaše kroky z cesty dobra. 

Osvieťte si cestu slovom všetkých čias. Hľadajte božské dedičstvo na dne svojej duše a pamätajte na moje 

zásady, ktoré som vám dal prostredníctvom Mojžiša, a na moje slovo a príklad prostredníctvom Ježiša. 

Spomeňte si na Moje zjavenia, ktoré som vám dal ako Duch Svätý v tretej ére, a budete vedieť, prečo 

plačete. Ja však od vás odnímam kalich a ponúkam vám svoj pokoj. 

18 V mojich slovách tentoraz nájdete tú istú podstatu, ktorú vás učil Ježiš, tú istú pravdu, ktorú som 

vám odovzdal v Desatore na Sinaji. Každý, kto Mi chce slúžiť, musí najprv spoznať, že Moja cesta je cesta 

obety a oddanosti z lásky k blížnemu. Ale tiež vám hovorím, že vám pripíšem všetky vaše zásluhy, aby 

som vás priviedol k pravému životu. 

19 Pocíťte moju lásku a príďte ku mne, ľudia dobrej vôle. Pozdvihnite svoje tváre a pozrite na Krista, 

ktorý sa vrátil k ľudstvu, aby splnil svoj prísľub. 

20 Prenikám do vnútra tvojho srdca a prijímam tam jednoduchú úctu tvojho ducha, ktorý sa mi 

prihovára v modlitbe a ponúka mi svoje rozhodnutie nasledovať moje učenie, byť silný a ukázať sa v 

skúškach vyrovnaný. 

21 Ako odpoveď na túto úprimnú a pokornú modlitbu vám ponúkam, že budem vždy s vami a že vám 

túto prítomnosť čo najviac sprítomním v ťažkých hodinách, ktorými možno prechádzate. 

22 Svetlo tohto veku rozbíja temný závoj, ktorý zahaľoval ľudského ducha; láme reťaze, ktoré ho 

spútavali a bránili mu dosiahnuť pravú cestu. Veru, hovorím vám: Nemyslite si, že Moje učenie zakazuje 

skúmať všetky oblasti poznania, pretože som to Ja, kto vzbudzuje váš záujem, váš obdiv a vašu zvedavosť. 

Preto som vám dal schopnosť myslieť, aby sa mohla bez prekážok uberať tým smerom, ktorým chce ísť. 

Dal som vám svetlo inteligencie, aby ste pochopili, čo vidíte na svojej ceste. Preto vám hovorím: 

Objavujte, skúmajte, ale dbajte na to, aby váš prístup k prenikaniu do Mojich tajomstiev bol úctivý a 

pokorný, lebo potom to bude skutočne dovolené. 

23 Nezakázal som vám poznať knihy, ktoré napísali ľudia, ale musíte byť vycvičení, aby ste sa 

nepotkli a neupadli do omylu. Potom sa dozviete, ako človek začal svoj život a svoj boj a ako ďaleko sa 

dostal. Keď budete pripravení, musíte sa obrátiť na môj prameň učenia a zjavení, aby som vám ukázal 

budúcnosť a cieľ, ktorý vás čaká. 

24 Nech sa každý pripraví tak, ako mu to diktuje jeho svedomie. Pochop, že príde čas boja a že by si 

potom nemal hľadať tieň pustovne, aby si meditoval, ale že by si mal čeliť svetu a pokušeniam a ani na 

chvíľu neuniknúť tomuto boju. 

25 Ak sa nepripravíte, ak nepochopíte moje učenie, zajtra sa medzi ľuďmi objaví teória, ktorá sa 

bude javiť ako pravdivá, hoci je falošná, a nie je mojou vôľou, aby ste sa stali podvodníkmi. Budú sa totiž 

snažiť dokázať, že môj príchod v tomto čase nebol podľa pravdy. 

26 Využite svoje vlastné sily na prípravu a neplytvajte nimi na posudzovanie skutkov iných. 
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27 Mnohokrát som vám povedal: Zjednotite sa. Ale keď vám hovorím o zjednotení, pochopte, že 

nehovorím len o vašich komunitách, ale že toto slovo zahŕňa celú zem. 

28 Uvedomte si, že som vás neprišiel inšpirovať k žiadnemu úkonu uctievania. Ani v druhej ére, ani v 

tejto som sa neusiloval o trón alebo čestné miesto v miestnostiach, ktoré ste vyčlenili na moje uctievanie. 

Dnes vám hovorím, aby ste mi neponúkali poklady zeme ani ľudské márnosti, lebo potom by ste robili to 

isté, čo pokušiteľ urobil s Ježišom na púšti: ponúkol mu svoje kráľovstvo za moje. 

Už viete, že moje kráľovstvo nie je na tomto svete. Preto som sa stal človekom, narodil som sa v 

pokore a žil som podobne, aby som vám dokázal, že moc a sláva zeme nie sú potrebné na získanie 

nebeského kráľovstva. 

29 Ale prečo by si Mi mal ponúkať hmotné bohatstvo, keď už vieš, že všetko je Moje? Daj mi to, čo 

ešte nemám: svoju lásku. 

30 Obraciam sa na vášho ducha, pretože je mojou súčasťou a musí sa ku mne vrátiť. Ale aby som ju 

zachránil, musel som sa k nej dostať. Dnes musí váš duch stúpať cez cnosť, kým nedosiahne moje lono. 

31 Moji učeníci, hľadajte v sebe myšlienky a skutky, ktoré sa mi páčia, aby ste získali moju milosť, a 

ja, ktorý poznám vašu lásku a úsilie, vám dám, o čo prosíte. Neprosíte ma o pozemské statky, neusilujete 

toľko o pominuteľné radosti, ale o tie, ktoré pretrvajú. Kráčate po ceste k večnému životu, kde si 

oddýchnete od svojho boja. 

32 Uspokojte sa s podstatou obsiahnutou v mojom slove, a keď vás postihne bolesť, utešujte sa 

myšlienkou, že v nej objavíte svetlo, ktoré vám vždy ukáže cestu k večnému životu. Práve táto bolesť 

nedovolí duši zaspať alebo sa stať namyslenou, bude ako rosa, ktorá osviežuje a oživuje srdce. 

33 Vždy som vám hovoril o večnom živote, o ceste, ktorou duša kráča a ktorá nemá konca, na ktorej 

sa rozvíja, zdokonaľuje a dosahuje svojho Pána. 

Aby ste mali príklad na pochopenie a nasledovanie, prišiel som v čase. Obmedzil som sa v Ježišovi, 

narodil som sa a žil ako človek, poslúchal som božské a ľudské zákony, pociťoval som ťažkosti tohto 

života, pracoval som pre každodenný chlieb. Ale okrem tohto plnenia povinností som svetu odovzdal 

svoje posolstvo lásky a miernosti. 

34 Keď prišiel čas kázať a konať, zasvätil som svojho ducha naplneniu tohto poslania. 

35 Nie všetci ste pochopili, že duša je dôležitejšia ako telo. A z tohto učenia lásky, ktoré som vám dal, 

ste mi priniesli veľmi málo ovocia. Aké krehké je tvoje srdce! Mnohí tvrdia, že ma milujú, a nepoznajú 

výhody môjho učenia. 

36 Vtedy, keď som svojim učeníkom zjavil, že sa vrátim k ľuďom, spýtali sa ma, kedy sa uskutočnia 

moje proroctvá, a ja som im povedal: "Pozorujte a modlite sa, a uvidíte ich." 

Mnohí ma očakávali veľmi skoro, ale až teraz som prišiel ako sudca, aby som pripravil cestu pre 

všetkých ľudí. Keby otvorili svoje duchovné oči, videli by ma zostupovať na "bielom oblaku" a odtiaľ 

zosielať na zem nespočetné lúče svetla. 

37 Kto by mohol pochopiť podstatu Môjho Ducha, keďže som Svetlo, Božská Láska, keďže vo Mne 

nie je hmotná forma? Prišiel som k vám uprostred chudoby. Cnosť, ktorú som vás učil, je tá istá, ktorú 

som hlásal v druhej ére. Chcem, aby sa vaše srdcia priblížili ku Mne, a chcem, aby ste spoznali Môj 

obnovený prejav. 

38 Sú mnohí, ktorí zo strachu alebo z nedostatku usilovnosti nerozvíjali a riadili sa iba Mojžišovým 

zákonom bez toho, aby uznali príchod Mesiáša, a iní, ktorí síce uverili v Ježiša, ale stále neočakávali 

prisľúbeného Ducha útechy. Teraz som zostúpil po tretí raz a oni ma neočakávali. 

39 Anjeli ohlásili tieto zjavenia a ich volanie naplnilo miestnosť. Spoznali ste ich? Je to duchovný svet, 

ktorý k vám prišiel, aby bol svedkom mojej prítomnosti. Všetko, čo je napísané, sa splní. Zničenie, ktoré 

bolo rozpútané, porazí aroganciu a márnivosť človeka a ten, ktorý sa stane pokorným, ma bude hľadať a 

volať ma Otcom. Milujte ma a spoznáte ma. Takto bude z vašich sŕdc vychádzať prosba o pokoj národov. 

Milujem vás všetkých a keď sa ku Mne vrátite duchovne pripravení, uzavriem s ľuďmi zmluvu a 

nastane veľká radosť v Otcovi i v deťoch. 
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40 Tí, ktorí ma očakávali, neboli prekvapení mojimi slovami, ktoré som im dal prostredníctvom 

človeka. Ostatní popreli, že Majster prišiel opäť, aby sa svetu predstavil v tejto podobe. Ale ja vám 

hovorím: Modli sa a hľadaj, študuj proroctvá, počúvaj hlas svedomia vo svojom vnútri a budeš vedieť 

odpovedať na každú otázku, ktorá ti bude položená. 

41 Žehnám vám, ľudia. Dal som vám život a povzbudzujem vás na ceste rozvoja, pretože vás 

milujem. Dal som človeku a nižším bytostiam prvky potrebné na život. Všetci žijete vo mne a ste 

podriadení mojej vôli. Povedal som vám, že "list stromu sa nepohne bez Mojej vôle". K životu vám slúži 

vzduch, ktorý dýchate, slnko, ktoré zohrieva vaše telo, voda a ovocie, ktoré vás živia. Ale vám, ktorí ste 

obdarení duchom, dávam možnosť vstúpiť do mojich tajných pokladníc, aby ste poznali všetko, čo je 

potrebné pre váš duchovný vzostup. Váš duch nezomrie, zatiaľ čo hmotná príroda dnes existuje a zajtra 

už nebude. Stvoril som ho, aby slúžil človeku, a keď splní svoj osud, zmizne. 

42 Zem, rastliny a zvieratá vzdávajú hold svojmu Bohu. Všetko stvorenie sa skláňa a podriaďuje 

zákonom. Divé zvieratá v lese sa majú rady, nezabíjajú bytosti svojho druhu, a ak áno, tak len preto, aby 

sa nasýtili. Rešpektujú partnera, nerozmnožujú sa predčasne, nekritizujú sa navzájom. 

Vy ľudia však robíte pravý opak, pretože máte slobodu vôle a vlastnú vôľu. Dal som vám však 

svedomie a zákon, aby vám osvetľovali cestu. Prebuďte sa, otvorte oči pre svetlo mojich pokynov. Keď 

musíte prísť ku mne, prečo spomaľujete svoje kroky? Nerobte si životnú cestu smutnou. Dovoľ duši, aby 

ma hľadala, milovala, chápala, aby sa posilnila vo svojej modlitbe a práci lásky a aby ožila. 

43 Pripravujem vás, aby ste horlivo plnili môj zákon. Takto môžete poučiť svojich blížnych a byť im 

oporou. 

44 Chcem, aby ste ma milovali ako Otca a videli ma v dokonalom diele môjho stvorenia. Nezapieraj 

ma v krištáľovo čistých vodách potokov, v zeleni polí, vo vzduchu, ktorý ti hladí líca, v hviezdami posiatej 

oblohe. 

Nerob mi túto bolesť. 

45 Pozri, ako sa vylievam vo svojej tvorivej sile, aby som živil tvoju dušu. Uzdravujem malomocných 

na tele i na duši. Tak ako telo potrebuje k životu potravu, aj duša potrebuje duchovnú potravu. Potrebuje 

lásku, spoločenstvo s Otcom, plnenie svojich povinností. V tejto harmónii budete môcť šťastne žiť dnes na 

zemi a zajtra v duchovnom domove. 

46 Moja láska je s vami. Moja inšpirácia sa pretavuje do slov prostredníctvom intelektu týchto 

bytostí, ktoré sú na to pripravené. Oni sú mojimi vykladačmi a ja sa prejavujem podľa ich duchovnej 

prípravy a schopností. Vy všetci by ste mohli byť nositeľmi môjho hlasu. Človek je príliš malý na to, aby 

prijal silu Mojej božskosti. Ja však posielam obmedzený lúč do jeho orgánu chápania, aby som sa stal 

zrozumiteľným a aby sa Moje slovo mohlo vysloviť jeho ústami. Hovorím vám: Príďte, aby ste prijali lásku 

svojho Majstra a poučenie, ktoré uhasí váš smäd po poznaní. 

Niektorí z vás cítia strach, ale ja sa vás pýtam: Prečo máte tento strach, keď som vždy so všetkými 

svojimi deťmi, keď ma nosíte vo svojom srdci? 

47 Moja láska k vám je veľká, a preto som si vás vybral z rôznych oblastí a národov, pretože ma veľmi 

potrebujete. Uzavreli ste so Mnou dohodu, pretože ste v minulosti nesplnili svoje poslanie a je potrebné 

urýchliť kroky, aby ste ku Mne prišli čistí a hlasní, ako ste odo Mňa vyšli. 

48 Ešte ste sa nedokázali zdokonaliť a už ste vo vrcholnom období. Už dlho hovorím v tejto ére 

prostredníctvom človeka. Hovoril som k vám v podobenstvách, a ak si prečítate spisy, v ktorých moje 

slovo odovzdali a zapísali prví nositelia hlasu, budete obdivovať moju trpezlivosť a pocítite bolesť z vašej 

nedbanlivosti. Vo všetkých cirkvách, kde sa zhromažďuje ľud, som dal hojnosť svojho Slova života a 

povedal som vám: Učte sa, aby ste rozumeli svojim blížnym. Cíťte ich bolesť, milujte ich tak, ako ja 

milujem vás. 

49 Prišiel som si túžiť po tej časti svojho Ducha, ktorá je vo vás a ktorá mi patrí, aby som si ju vydobyl 

späť. Prišiel som vyhlásiť vojnu, ale nie ľudstvu, ale hriechu, zlu. V tomto boji, ktorý už vo vás zúri, musíte 

zostať silní. Využívajte svoje dary, aby sa zväčšovali a stali sa nevyčerpateľnými, keď budete konať dobro. 
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Ak vám hovorím o obnove, je to preto, že ste stratili milosť a čistotu, ktorými som vás ozdobil a ktoré ste 

si mali zachovať po celé veky. 

50 Povedal som vám, že prídem "v oblaku" a že prídu aj moji anjeli. Nesplnili sa tieto proroctvá? Či 

môj duchovný svet neprehovoril a nepotvrdil všetky moje slová? Prídu veľké skúšky a zničí zem 

pretrepať. Nechcem, aby ste ma potom hľadali ako sudcu, ale ako Otca a Majstra. Ukážem vám pravú 

cestu života, lásky a pokory, aby ste netúžili ani po korune, ani po žezle. Ak chceš byť veľký, buď pokorný. 

51 Chcem, aby ste boli jednotní. Po roku 1950 už totiž nebudete počuť Otcovo slovo 

prostredníctvom hlasateľov a vaša duša bude túžiť po povzbudení, aby pokračovala na tejto ceste, a 

mnohí z vás budú slabí ako Peter a iní budú pochybovať ako Tomáš. Ale kto si z Jána vezme príklad? Veru, 

hovorím vám, že ak ma budete milovať ako ten vyvolený učeník, uvidíte ma v celej mojej sláve a ja vám 

poviem: Poďte ku mne, trpiace srdcia, ja som Otec a cítim bolesť všetkých svojich detí. Modli sa a pocítiš, 

že Cyrenej je ti veľmi blízko a pomôže ti niesť tvoj kríž. Buďte oddaní a silní v skúškach a vaše utrpenie 

bude ľahšie. 

52 Pripravil som tento národ a jeho obyvateľov na zjavenie svojho učenia, aby ľudia pozdvihli svoje 

duše a na onom svete uvideli druhý Jeruzalem, zasľúbenú duchovnú krajinu, kde sa na konci čias 

zjednotia s patriarchami. Mojou vôľou je, aby sa v tomto národe miešali rôzne rasy, aby tí, ktorí sú 

unavení z vojen a sporov, našli pokoj a hľadali miesto, kde by mohli uvažovať o mojom učení, a aby sa 

tým, ktorí túžia po duchovnosti, zjavil môj Duch, ktorý ich naplní svetlom a útechou, aby už z údolia zeme 

videli prahy k vyššiemu životu, kde bude duša prebývať a zažívať naplnenie môjho slova. 

53 Dám tomuto národu nádheru. Nielenže sa duchovne pozdvihne, ale dosiahne aj materiálnu silu. 

Jeho polia budú úrodné, jeho obyvatelia budú mať energiu a morálnu silu a duch, ktorého som vychoval, 

bude svedčiť o vznešenosti a poznaní môjho zákona. 

54 Keď potom príde človek tohto sveta a bude uvažovať o Mojej práci s vami, pocíti túžbu zlepšiť svoj 

život a bude hľadať prirodzené princípy, ktoré mu pomôžu napraviť sa. Bude premýšľať o Zákone, bude 

túžiť po mojom Slove a jeho duša bude opäť v kontakte so mnou. Budem s ním hovoriť tajne a s láskou a 

postavím ho na začiatok cesty. Potom, keď prejde tento úsek cesty, začne stúpať, aby vystúpil na horu, 

kde ho čakám. 

55 Nie všetci budú v tomto čase počúvať Moje slovo v tej istej podobe, v akej hovorím k vám, Mojim 

učeníkom. Ale vedzte, že každý, kto ma hľadá, ma nájde. Moja inšpirácia bude v každom, kto ma miluje, a 

o tom budete svedčiť. Ak ste sa pred nimi pustili do plnenia poslania, pripravte im cestu príkladom lásky a 

pokory. 

56 Buď mi nablízku, nech sa ti otvoria oči tvojho ducha a tvoje srdce nech cíti Moju lásku, nech 

všetko, čo počuješ a cítiš, zostane v tvojom vnútri, aby si zajtra, keď si spomenieš na Moje slovo a budeš 

ho vykladať, mohol poučiť svojich blížnych. 

57 Nepremeškajte tieto lekcie, ktoré sú stránkami Knihy múdrosti, ktorú vám teraz dávam pre vašu 

spásu. 

58 Prijímam vás a vo vás prijímam všetky svoje deti. Moja múdrosť zostupuje na všetkých mojich 

učeníkov, ktorí vedia pripraviť svoje vnímanie a svoje srdce. 

59 Prichádzam do vašich sŕdc ako svetlo a sila, ako pokoj a láska, aby ste sa necítili voči ľuďom slabí. 

60 Vyzbrojte sa trpezlivosťou, pretože viete, že máte vznešenú úlohu šíriť bratstvo a mier vo svete; 

pretože viete, že musíte bdieť, aby sa naplnila vôľa nebeského Otca. Musíte byť ako strážcovia, ktorí 

strážia túto misiu, ktorá ešte nebola splnená. 

61 Môj hlas neprestajne volá človeka na cestu zákona. Ale vy, ktorí ste v tomto čase ako prví prijali 

Moje zjavenia, ste sa stali poslednými, aby ste boli svedkami toho, ako ku Mne prichádzajú zástupy. 

Keďže však patríte k tým, ktorí ma spoznali ako prví, ste povinní byť príkladom okolo môjho učenia, byť 

ako palica pre svojich blížnych. 

62 Vidím, že vzhľadom na veľkosť vašej úlohy vám stále chýba odvaha a viera byť apoštolmi tretej 

éry. Vo svojom živote stále zažívate chvíle slabosti, zúfalstva a boja so sebou samým. Prekonajte všetky 
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prekážky. Tvoje srdce už pocítilo veľkosť môjho Diela. Zistili ste, že moje slovo je povzbudivé. V mojom 

učení ste sa naučili modliť, aby ste sa oslobodili od pokušenia. 

63 Majster nechce, aby ste naďalej strácali čas. Pozrite sa, ako ľudstvo v niektorých ohľadoch 

pokročilo. Chcem však, aby bol ich pokrok úplný, aby ľudský a duchovný život boli v harmónii. 

64 Tento život je krásnou príležitosťou pre vašu dušu, aby napredovala. Vydajte sa na cestu, rásť, 

vyvíjať sa. Pozrite sa, ako sa všetko vo stvorení vyvíja a premieňa. Na začiatku, vo svojej nezrelosti, si bol 

ako atóm, ale vďaka inteligencii, ktorou som ťa obdaril, si nakoniec vzal do rúk látky, ktoré má príroda, 

aby si ich využil. Už keď ste začali obývať zem, platil na nej zákon, ktorý vás čakal. Odvtedy vám Otec 

zjavil duchovný život a poslal vás na cestu do domova, do ktorého musíte prísť, aby ste si oddýchli a 

vychutnali pokoj po boji o dosiahnutie očistenia. 

65 Vždy počúvaj hlas svojho svedomia, aby ti povedalo, či si splnil zákon alebo nie. 

(Podobenstvo) 

66 Počúvajte: Na vysokom vrchu stál muž. Poznal hory, lesy a chodníky, po ktorých sa tlačil ďalej a 

ďalej pri hľadaní potravy pre svojich súkmeňovcov. Jedného dňa, uprostred svojej samoty, počul hlas: 

"Pozerám sa na teba, človeče, a vidím tvoje ťažkosti. Preto prichádzam k vám, lebo som život, ktorý 

pulzuje vo všetkom stvorenom. 

Ale počúvajte: Vstaňte, pozrite sa a choďte k tým, ktorí patria k vám, a povedzte im, čo ste počuli a čo 

ste cítili, ale nemohli vidieť. Potom, keď budú presvedčení o tom, čomu už veríte, vytvorte s nimi jadro 

národa. Nasmeruj ich na cestu k naplneniu zasľúbenia o krajine, ktorú som im pripravil." Keď ten muž 

počul tento hlas, cítil, ako mu srdce búši silou, a neodvážil sa zdvihnúť tvár, aby sa pozrel na toho, kto k 

nemu takto prehovoril. Cítil, ako do jeho bytosti vstupuje neznáma sila, akoby nebeské svetlo zaplavilo 

jeho dušu vitalitou. 

Keď ten hlas zmĺkol, pocítil, ako sa z jeho tela vytráca únava, a zároveň na duši pocítil ťarchu 

zodpovednosti. 

Potom sa vydal k svojim, aby vydal svedectvo o tom, čo sa stalo, a keďže bol spravodlivý muž, všetci 

jeho slovám uverili. Muž povedal: "Ten hlas, ktorý som počul, mi hovoril o ceste, ale neviem, ktorá z tých 

všetkých, ktoré poznám, to je. Možno vedie do nejakého veľkého mesta, alebo možno vedie do rozľahlej 

krajiny plnej viníc." 

Jednej noci, keď odpočíval na lôžku, počul v duchu jasný hlas, ktorý mu hovoril: "Tvoje oči nepoznajú 

cestu, lebo ju pozná len duch. Je to cesta môjho zákona." Potom počul jeho prikázania, ktoré hovorili o 

tom, že treba milovať Boha viac ako všetky stvorené veci, že ho netreba uctievať prostredníctvom 

útvarov vytvorených fantáziou alebo poverou; počul tiež, že treba milovať jeden druhého. Toto bola cesta 

lásky a dobra. 

Keď sa muž prebudil, pochopil, že to všetko bolo božské zjavenie dané jeho duchu. Opäť vydal svojej 

rodine svedectvo o tom, čo dostal vo sne, a plný viery a poslušnosti spojil celý svoj kmeň, aby svojím 

spojením vytvorili zárodok silného a veľkého národa. 

(koniec podobenstva) 

67 Je to moje podobenstvo z dnešného dňa, v ktorom vám hovorím o Mojžišovi, o tom duchu, s 

ktorým vedúci cirkvi tejto doby 

Ten, ktorý sa v tichu modlil a komunikoval so svojím Otcom; ten, ktorý viedol svoj ľud na dlhú cestu 

púšťou; ten, ktorý tvárou v tvár slabosti zástupov rozbil o zem tabule zákona. 

68 Prešli tri veky a dnes sa vás pýtam: Kto z vás pozná cestu? Kto je ten, kto sa skutočne pripravuje 

počuť hlas Večného? Kde sú tí, ktorí by mi mohli povedať, ako by to urobili vaši bratia v iných časoch: 

"Pane, ak je obeta mojej existencie nevyhnutná pre dobro Tvojho diela, urob so mnou podľa svojej vôle." 

69 Dnes nenachádzam nikoho, kto by takto hovoril so svojím Majstrom. Ako v tomto čase oznámite 

svetu moje slovo? Je potrebné, aby ste sa zjednotili, aby bolo moje dielo lásky a čistoty uznané. Ak ju 

budete prezentovať prostredníctvom obradov, symbolov alebo vierouky, nepodarí sa vám otriasť dušami 
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vašich blížnych. Na druhej strane, ak budete svojimi skutkami príkladom lásky, môj zákon bude uznávaný 

a rešpektovaný. 

70 Študujte moje slovo, lebo v ňom budete počuť Otcov hlas, ktorý vám vždy ukáže cestu cez vaše 

svedomie a umožní vám vidieť dokonalosť, ktorú na ňom postupne dosahujete. 

71 Tak ako skúmate ľudské telo a žasnete pri pohľade naň, ktoré je len vonkajšou podobou človeka, 

mali by ste sa ponoriť do rozjímania a skúmania duše, pretože len tak spoznáte jej veľkosť. 

72 Bojujte, a aj keď je váš boj krutý, nesmiete sa unaviť svedčiť o mojej pravde. Konajte dobro, aj keď 

to znamená obetovať sa. Vašou úlohou je zachrániť svojich blížnych. 

73 Dávam vám svoje požehnanie a odpustenie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 180 
(Udelené počas druhej svetovej vojny) 

1 Dávam vám svetlo, aby ste pochopili moje slovo a porozumeli môjmu učeniu, milovaní učeníci. 

2 "Robotník" bude naďalej obrábať a orať pole, na ktorom musí zasiať semeno s vierou a túžbou 

priniesť bohatú úrodu. Ale Majster vám hovorí: Dbajte na výber vhodnej pôdy, aby sa semeno nepokazilo 

a aby ste vždy žali plody, ktoré zodpovedajú láske, s akou ste obrábali svoju pôdu. 

3 Všetci môžete byť "robotníkmi na mojich poliach", ale najprv je potrebné toto poslanie precítiť a 

pochopiť. Cieľom tohto poučenia je odstrániť temnú pásku z očí nevedomých a prinútiť "chromých" 

chodiť, a tak im ukázať, že ja som jediný Boh, ktorému majú slúžiť. Preto vám hovorím: Pripravujem vás, 

aby ste sa ukázali ako príklad pre ostatných, pretože ste otvorili oči Svetlu a pokorne ste priznali, že ste 

boli nevedomí. Aj ja budem cez vás siať a žať ovocie svojho milosrdenstva. 

4 Vaši spolubratia sa vás budú pýtať, ako ste dostali toto učenie, ako prebiehali moje prejavy a 

prečo idete touto cestou. Na každú otázku by ste mali odpovedať úplne pravdivo. Ak sa totiž nebudete 

držať pravdy, nebudete silní a budete porazení. Potom semená nevyklíčia. 

5 Nechcem, aby ste vtedy zostali s prázdnymi rukami, ani nechcem, aby ste boli bez úrody na konci 

svojho boja, keď vás odvediem zo sveta, aby ste nasledovali moju cestu, a nazvem vás "mojimi učeníkmi". 

Nebolo by spravodlivé, aby ste žali sklamanie a zatrpknutosť len preto, že ste sa nenaučili brániť Moje 

Dielo tým, že ho budete študovať a spoznávať, aby ste získali dostatok sily, pokoja a vedomostí, aby ste 

obstáli v skúškach. 

6 Moje učenie je jediná lekcia, vyjadrená v mnohých formách, aby ste ju mohli pochopiť a ku ktorej 

nemáte čo dodať. Ale hoci je to zákon, nechcem vám ho vnucovať, lebo potom by ste upadli do 

pokrytectva, keď by ste navonok predstierali, že ho dodržiavate, zatiaľ čo vaše srdce by ho porušovalo. 

7 Vložil som do vašej bytosti svedomie, aby bolo prítomné na všetkých vašich cestách, lebo 

svedomie dokáže rozoznať dobré od zlého a správne od nesprávneho. Vedení týmto svetlom nebudete 

môcť byť oklamaní, ani nebudete môcť byť nazvaní nevedomými. Ako by mohol spiritualista oklamať 

svojho blížneho alebo sa pokúsiť oklamať sám seba, keď má vo svojej vlastnej bytosti svetlo svojho 

Stvoriteľa? 

8 V tom čase k Ježišovi pristúpil bohatý mladík a povedal mu: "Učiteľ, verím, že si zaslúžim 

kráľovstvo, ktoré sľubuješ, lebo sa riadim učením." Ježiš sa ho opýtal: 

9 "Zachovávate zákon?" A mladík odpovedal: "Áno, Pane, postím sa, správam sa dobre k svojim 

blížnym, nikomu neubližujem. 

zlo a dať časť svojho majetku na podporu chrámu." 

Ježiš mu povedal: "Ak ma chceš nasledovať, zanechaj všetko, čo máš, a nasleduj Majstra." Ale mladík 

mal vo svete toľko majetku, že sa nechcel rozlúčiť so svojím bohatstvom a radšej sa oddelil od Pána. 

Myslel si, že plní môj zákon, a klamal sám seba. 

10 Ako často som vám hovoril: praktizujte činnú lásku k blížnemu, prejavujte túto cnosť, ale 

nechváľte sa ňou, lebo potom by to už nebolo milosrdenstvo a klamali by ste sami seba! 

11 Učeníci: Ak sa nechcete dopustiť chýb alebo omylov, skúmajte svoje činy vo svetle svojho 

svedomia. A ak ju niečo zahmlieva, dôkladne sa preskúmajte a objavíte škvrnu, aby ste ju mohli napraviť. 

Máte v sebe zrkadlo, v ktorom sa môžete pozrieť na seba a zistiť, či ste čistí alebo nie. 

12 Duchovný by mal byť rozpoznaný podľa svojich skutkov, ktoré, aby boli čisté, musia byť diktované 

svedomím. Kto takto koná, bude cítiť, že má právo nazývať sa mojím učeníkom. 
13 Kto by ma mohol oklamať? ─ Nikto. Nesúdim vás podľa toho, čo robíte, ale podľa úmyslu, s 

ktorým to robíte. Som vo vašom svedomí a mimo neho. Ako môžete veriť, že nemôžem poznať vaše 

skutky a ich motívy? 

14 Pripravte sa na boj, aby moje Dielo nebolo napadnuté pre vaše zlé skutky. Lebo v mnohých 

prípadoch bude uznanie alebo neuznanie môjho Diela ľudstvom závisieť od vás. 
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15 Ale čo môže znehodnotiť moje dielo, keďže je pravdou samou, keďže je nepoškvrnenou čistotou? 

Vy by ste však veľmi dobre prišli o možnosť získať zásluhy a pozdvihnúť dušu. 

16 Ak niekto nepozná moju pravdu, je to preto, že sa o ňu nezaujímal a pil z tohto prameňa, ktorý 

nalieva svoju krištáľovo čistú vodu pre všetky pery túžiace po láske. 

17 Pravda, ktorú som zjavil patriarchom, prorokom a spravodlivým, je tá istá, ktorú dnes zjavujem 

vám. Lebo Moje učenie, ktoré dnes dostávate, je Zákon všetkých čias, ktorým som vám ukázal cestu k 

vzostupu, aby ste mohli pokračovať vo svojej ceste životom, kým nedosiahnete cieľ. Vo svojom učení som 

vám nikdy nepovedal nič, čo by nemalo pravdivé vysvetlenie. Ak však budete podávať odlišné a 

komplikované vysvetlenia, ak budete meniť Moje učenie alebo dávať chybný výklad tým, ktorí ho 

potrebujú vysvetliť, budete žať zlú úrodu. 

18 Dávajte pozor na to, ako odovzdávate informácie a ako hovoríte. Pochopte, že ste zodpovední za 

veľmi veľký dar. 

19 Ja som majiteľom semena, vy ste robotníci. Ak je niekto lenivý a neplní svoju úlohu ─ ak niekto 

zíde z cesty, neobviňujte Mňa, ktorý vás všade volá. Uvedomte si, že ten, kto chce získať spásu, musí 

vynaložiť určité úsilie. 

20 Hľa, obraciam sa k vašim srdciam, aby ste, cítiac ma, mohli povedať: "Učiteľ, pôjdem za vami." 

21 Pozorne počúvajte: Otec vždy dával ľudstvu najavo svoju lásku prostredníctvom posolstiev svojim 

poslom. Táto láska, ktorú sa snažíte pochopiť a cítiť až do tejto chvíle, je práve tá láska, ktorá vás vždy 

hladila. 

22 Chcem, aby ste sa týmto svetlom naplnili, lebo bez lásky ma nedosiahnete. Bez tejto sily 

nemôžete pochopiť moju slávu. 

23 Moje Slovo sa dotýka najcitlivejších strún vášho srdca, aby ste sa prebudili k láske a pochopili, že 

ak žijete len preto, aby ste získali bohatstvo sveta, a srdcu a duši nezostáva priestor ani čas na rozvoj ich 

schopností, nerozvinú sa na ceste svojho rozvoja. 

24 Nech vaše srdce nie je domýšľavé, lebo symbolizuje oheň večnosti Toho, z ktorého všetko vyšlo a 

kde všetko ožíva. 

25 Duch používa srdce, aby miloval prostredníctvom tela. Ak milujete len podľa zákona hmoty, vaša 

láska bude pominuteľná, pretože je obmedzená. Ak však milujete duchovne, tento pocit je ako pocit 

Otca, ktorý je večný, dokonalý a nemenný. 

26 Všetok život a všetky stvorené veci sú spojené s Duchom, pretože má večný život. Neobmedzujte 

sa, milujte Mňa a milujte seba samých, pretože máte tú Božiu iskru "bytia", ktorá nepozná hranice v 

láske, ktorá je Bohom samým. 

27 Pochopte, že všetko, čo existuje, je tu pre vás, rovnako ako je všetko podľa svojho určenia 

neustálym holdom a poctou Stvoriteľovi. 

28 Od všetkých bytostí prijímam ich plody, ale všetko dostáva životodarnú silu odo Mňa. 

29 Vysvetľujem vám všetky tieto učenia, aby vaša duša už nebola väzňom vašich zmyslov, aby ste, 

keď sa vydáte šíriť moje učenie, vedeli, že duša, tak ako všetky stvorené veci, podlieha zákonu evolúcie. 

30 "Rozvoj" ─ slovo, ktoré bude na perách ľudí, keď sa budú zaoberať dušou; znamená totiž pokrok, 

vzostup, premenu a dokonalosť. 

31 Kedy sa človek konečne oslobodí od predsudkov, aby sa už neobracal k formám a nevidel všetko, 

čo ho obklopuje, väčšie ako on sám? Potom, keď dosiahne slobodu ducha. 

32 Teraz už dobre chápete, že keď som sa ľuďom vždy dával poznať v múdrosti, bolo to preto, aby 

som oslobodil duše uväznené obmedzenými mysľami. 

33 V tejto dobe ešte stále existujú ľudia s obmedzenou mysľou a bez inšpirácie. Hoci ľudia by už mali 

mať vďaka svojmu vývoju jasnú a prebudenú myseľ, mnohí stále myslia a žijú ako v primitívnych dobách. 

Iní dosiahli veľký pokrok vo vede, ale pritom sa vo svojej márnivosti a sebectve odrezali od sveta v 

domnienke, že dosiahli vrchol poznania. Na ceste k duchovnému pokroku sa však zastavili. 

34 Vám, ktorí ste ma v tomto čase počúvali a v mojom učení ste neustále počúvali slovo "duch", 

hovorím, že veľkosť a svetlo, ktoré toto slovo obsahuje, otriaslo týmto ľudstvom, keď ho pochopilo. 
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35 Pokračujte v tom, aby ste sa správnym chápaním pokory stali hodnými tejto milosti. "Pokora 

neznamená chudobu, ani materiálnu chudobu. 

36 Zachovajte si morálnu silu, lebo utrpením tohto života ste sa posilnili ako oceľ na kovadline. 

37 Vidím, že súhlasíš so svojím osudom. Ak bola vaša minulosť bolestivá, už sa na ňu nepozerajte. 

Zabudnite na to a žite pokojne v prítomnosti. Nebojte sa budúcnosti, lebo "zajtrajšok" som ja. 

38 Všetky moje proroctvá sa naplnia a tento váš malý národ bude ľudstvo považovať za "Zem 

zasľúbenú". Postarám sa o to, aby v nej srdcia pocítili pokoj a duše boli osvietené. K nej budú prichádzať 

vysokí vládcovia iných národov a budú sa v jej lone inšpirovať, aby vládli s láskou. 

39 "Stratené kmene Izraela" sa zhromaždia v tejto krajine pripravenej mojím milosrdenstvom a 

pocítia môj pokoj. 

40 Musíte byť pripravení, pretože vaši blížni sa na vás obrátia. Neviete ako a kedy, ale moje slovo sa 

splní. 

41 Preto vás vyzývam, aby ste sa zjednotili, aby vaši blížni pocítili, že prišli do lona Pánovho ľudu, kde 
dostanú to, čo Môj 

Vôľa je. 

42 Vopred vás informujem o všetkých budúcich udalostiach. Čo sa týka tých "kmeňov", hovorím 

vám, že pohnuté mojou múdrosťou prídu, aby prijali dedičstvo, ktoré ste dostali vy. Neprídu náhodou, ale 

je potrebné, aby ste boli jednotní, aby ste videli, ako sa moje slovo naplní. 

43 V druhej ére, keď Palestíne vládol cisár, bola rozdelená medzi sebou. Izraelský ľud bol otrokom 

pohanov a na svojich pleciach pociťoval bremeno tyranského jarma. 

44 Práve vtedy prišiel k ľuďom Boží Syn. 

45 Koľko bolesti bolo v tom ľude a aké veľké bolo sebectvo ľudí! Ale moje slovo bolo vypočuté a bolo 

ako balzam na všetky rany toho vyvrhnutého ľudu. Uhasil som ich smäd po láske, a preto tí, čo vo mňa 

uverili, hovorili: "Len Nazaretský vie milovať." A predsa som sa mýlil. 

Keď ma ľudia prinútili priniesť obetu, spýtali sa ma: "Ježišu, kde sú tí, čo ťa nasledovali?" V tej chvíli 

som sa pozrel na Jeruzalem a povedal som: "Ešte nie je čas, aby semeno vyklíčilo. Ale príde čas a ľudstvo 

spozná ovocie." A naozaj, po mojom odchode sa moji učeníci vydali na cestu a oznámili moje slovo. 

46 Teraz vám poviem: V roku 1950 sa objavia tí, ktorí nebudú poslúchať moje slovo, a spôsobia, že 

budem znova trpieť obetnou smrťou, ktorá je neposlušnosťou a rozbrojom medzi vami. Potom poviem, 

ako som to urobil vtedy: "Vložil som svoje semeno do týchto sŕdc, ono rozkvitne a z jeho ovocia budú jesť 

národy, ktoré poznajú moje slovo zapísané v Písme." 

47 Tento odkaz je určený pre vás. Pamätajte, že na svojej ceste musíte vždy rozsievať dobro. 

48 Blížia sa dni, keď kresťanský svet sústredí svoje srdce na spomienku na drámu, ktorá sa odohrala 

na Golgote približne pred dvetisíc rokmi. Potom sa niektorí zamyslia, aby zistili, či je ich život v súlade s 

ich svedomím, alebo či boli slabí tvárou v tvár pokušeniu. 

49 Ale tento ľud, ktorý ma teraz počúva, cíti, že nepotrebuje rozjímať o obraze Ukrižovaného, 

pretože chápe, že krv vyliata na Golgote stále pôsobí v ľudských srdciach. Lebo ho "napojili", aby mu 

ukázali, ako plniť poslanie. 

Spirituálni ľudia nepotrebujú prežívať túto drámu; naučili sa duchovne vznášať, až kým nepocítia a 

nezbadajú slávu, ktorá existuje v duchu. Kto má rád 

Tomáš pochyboval, dovolil som mu vložiť prsty do Ježišovej rany a vidieť moju krv, ktorá je stále čerstvá a 

ktorá sa naďalej vlieva do každej duše ako nevyčerpateľný prameň v láske a sile. 

50 Povedal som vám, že som vám tak blízko, že poznám aj tie najtajnejšie vaše myšlienky, že som 

všade, kde ste, pretože som všadeprítomný. Som svetlo, ktoré osvetľuje vašu myseľ prostredníctvom 

inšpirácií alebo svetelných myšlienok. 

51 Ja som vo vás, lebo ja som Duch, ktorý vás oživuje, svedomie, ktoré vás súdi. Som vo vašich 

zmysloch a vo vašom tele, pretože som vo všetkom stvorení. 

52 Cíťte Mňa čoraz viac vo svojom vnútri a vo všetkom, čo vás obklopuje, aby ste, keď príde chvíľa 

odchodu z tohto sveta, mohli naplno vstúpiť do duchovného života a aby vo vašej duši nevznikli žiadne 
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poruchy z dojmov, ktoré môže zanechať zmyslový svet; a aby ste sa mohli ešte o krok priblížiť ku Mne, 

ktorý som zdrojom nekonečnej čistoty, z ktorej budete večne piť. 

53 Neviete, koľko času vám zostáva na tento krok. Preto bdejte, lebo pokušenie sa bude snažiť, aby 

ste sa potkli. Pripravujem vás a sľubujem vám, že moje milosrdenstvo bude pripravené zachrániť vás z 

búrky. Ponúkam vám svoju pomoc, keď vám hrozí pád, lebo pre mňa nie je nikto, kto by mal väčšiu cenu, 

ani nikto, kto by mal menšiu cenu. Ja som Otec a kedykoľvek ku mne prídete kajúcne, prijmem vás a dám 

vám odmenu podľa vašich zásluh. 

54 Zamyslite sa a preskúmajte svoje životy. Nech vás osvieti svetlo vášho ducha. Umožním vám 

vidieť váš duchovný pokrok. 

55 Správne si vykladajte moje slovo s vedomím, že nie je potrebné pochopiť jeho formu, ale význam, 

ktorý obsahuje, a cieľ, ku ktorému vás vedie. Nositelia môjho hlasu sa môžu dopustiť chýb, ale to, čo 

pochádza od Boha, je čisté a nemôže byť poškvrnené. 

56 Dal som vám semeno, z ktorého budete žať bohatú úrodu. Vezmite si zo Mňa príklad a šírte lásku 

a milosrdenstvo medzi svojimi blížnymi na ceste života. Potom ľudstvo spozná vieru a silu, ktorú ste 

dosiahli. 

57 Pokúste sa pochopiť význam Môjho diela, ako ho chápali a interpretovali tí, ktorí Mňa nasledovali 

až do konca. 

58 Keď si pripravíš svoje srdce ako svätyňu, v ktorej očakávaš návštevu svojho Otca, aby v nej mohol 

pocítiť teplo tvojej lásky, vtedy môžeš skutočne povedať, že "škovránok" bol s tebou. Obklopujú ma muži, 

ženy a deti a všetci sú ako hniezda na strome života. 

59 Neustále si sa túlal a hľadal v zemi korene niektorých stromov, aby si posúdil ich plody, a často si v 

tých koreňoch objavil hlodavého červa. Potom ste ma hľadali na horách i v údoliach ─ s nádejou, že 

počujete otcovský alebo aspoň priateľský hlas, ktorý vás vyslobodí z neistoty a povedie vás po ceste 

pravdy. Teraz, keď počúvate Moje Slovo, ďakujete Mi za to, že som vám doprial počúvať Moje učenie, 

ktoré vás pripravuje na dokonalejšiu duchovnú komunikáciu, než je tá, ktorú máte teraz. 

Dnes musím obmedziť svoje svetlo, aby ste ma pochopili. Ale príde chvíľa, keď tvoja duša a tvoja 

myseľ budú schopné priamo niesť moju múdrosť. Dnes mnohým stačí trocha svetla a pokoja v srdci ─ 

pohladenie pre deti, láskavý pohľad ich detí pre unavených starých ľudí; vďaka tomu pocítia lúč svetla vo 

svojom unavenom a smutnom srdci. Potom sa však všetci vydajú na cestu za svetlom, ktoré im osvetlí 

životnú cestu. 

60 Keby ste sa v tomto čase opýtali mnohých mojich detí, či túžia počuť moje učenie, odpovedali by, 

že ho nie sú hodné. Ale ja vám hovorím, že žiadne z mojich detí nie je nehodné ma počuť. Všetci 

potrebujú moje slovo: spravodliví, aby sa občerstvili počúvaním svojho Boha; nevedomí, aby sa učili a 

dosiahli rozvoj svojej duše prostredníctvom učenia Majstra; hriešnici, aby sa obnovili svojím pokáním, 

keď počúvajú Otca. 

61 Prichádza ku mne hlas a hovorí mi: "Poď a pozri, aký som slabý na zemi, aká je moja duša 

poškvrnená. Viem, že ma miluješ a môžeš mi odpustiť, že si sprievodcom v mojej temnote a pomocníkom 

v mojej osamelosti. Príď mi na pomoc, lebo v skúškach tejto hodiny cítim bolesť smrti." 

62 Kto sa so mnou takto rozpráva? Kto necháva svoje volania, aby ma takto oslovili v túžbe po 

milosrdenstve? Je to srdce? Nie, ľudia, to ľudstvo nezabudlo, že Ja som Láska. Uznáva svoju hanebnosť a 

žiada o vykúpenie. 

63 Plakala som nad tvojím odchodom od chvíle, keď si opustil duchovný domov a odišiel na zem. 

Odvtedy ti moje slzy a moja krv odpúšťajú hriechy a môj láskavý a pokojný hlas ti neustále radí na ceste 

životom. Môj tieň ťa sledoval na všetkých tvojich cestách. To ja som ťa v skutočnosti postrádal, nie ty. 

Keď si odišiel, cítil si sa silný a veril si, že už nepotrebuješ moju pomoc. Tvoja cesta bola cestou slobodnej 

vôle, tvoje zmysly sa rozšírili, aby si vdychoval a dotýkal sa všetkého, čo ťa obklopovalo, a musel si klesnúť 

veľmi nízko, aby si opäť obrátil svoje oči ku Mne. 

Aj vtedy ste si spomenuli, že máte Otca, za ktorého stôl ste si sadli. Vtedy si volal k svojmu Pánovi, ale 

ja som ťa už predtým volal a nepočul som tvoje volanie. 
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Prítomnosť pri mojom stole. Hľadal som ťa ako otec, ktorý videl svoje dieťa odchádzať ako malé, s 

nevinnosťou v srdci a bez poznania cesty. 

64 Ak pochopíte moje slovo, pochopíte, že Otcov zámer, keď vás poslal do sveta, aby ste kráčali po 

jeho cestách plných nebezpečenstiev a pokušení, nebol, aby ste na nich zablúdili. Boli totiž vopred 

navrhnuté tak, aby ste dostali lekcie potrebné pre rozvoj duše, aby ste získali skúsenosti, ktoré vám 

chýbali, a napokon aby ste sa ku Mne vrátili plní svetla. 

Keď tvoj duch vyšiel zo Mňa, bol ako iskra, ktorú museli vetry premeniť na plameň, aby sa po návrate 

ku Mne tvoje svetlo zjednotilo so svetlom Božstva. 
65 Hovorím k vám z vrcholu novej hory. Tam vás očakávam a naozaj vám hovorím: V deň vášho 

príchodu sa v tejto ríši bude konať slávnosť. Prídeš tam po ceste bolesti, a tak sa očistíš od svojich 

previnení ─ ceste, ktorú som nenakreslil ja, ale vytvoril ju človek. Aj ty si ma nechal kráčať po tejto ceste. 

Ale odvtedy sa cesta obety a bolesti oslávila mojou krvou. 

66 Počuj zvuk môjho hlasu v nekonečne, ako počuješ zvuk zvona. 

67 Pamätajte, že je čas súdu, lebo veru vám hovorím, že každý priestupok bude odčinený. Samotná 

zem si vyžiada zodpovednosť za zlé využívanie zeme a jej prírodných kráľovstiev človekom. Všetko, čo 

bolo zničené, vás bude volať na zodpovednosť, a tak si ľudia uvedomia, že ich Stvoriteľ stvoril s úmyslom 

lásky a že práve tá vôľa, ktorá ich mohla zničiť, sa o nich stará, chráni ich a žehná im. 

68 Môže duša pokojne odísť z tejto planéty, keď ju ten, kto ju znesvätil a zničil, volá na 

zodpovednosť? To sú tí, ktorí si museli vytvoriť svet, v ktorom sú výčitky svedomia, materializmus a 

dôsledky života v neposlušnosti voči môjmu zákonu ako temné mraky hmly, v ktorých blúdia v bolesti, 

kým sa v nich nerozsvieti, aby mohli začať obnovovať všetko, čo zničili. 

69 Aby som im pomohol, hovorím im: Hľa, tu je Majster opäť medzi svojimi učeníkmi. 

70 Dnes prichádzam, aby som roznietil vieru v tých, ktorí sú skľúčení na krátky čas. 

71 Ak som prišiel k vám, prídem aj ku všetkým, ktorí ku mne povstanú. Moja láska, moje svetlo sú 

pre všetkých. 

72 Keď sa Pán zjavuje medzi svojimi učeníkmi, pociťujete v duši nekonečnú radosť, a aj keď je moje 

zjavenie krátke, prejavujete spokojnosť. 

73 Chcem, aby ste pocítili pokoj a radosť, ktoré zažívate, keď ma počúvate, aj keď ma hľadáte v 

modlitbe, aby vždy, keď dosiahnete toto vnútorné povznesenie, vaše myšlienky boli ako úrodná rosa, 

ktorá zostupuje na neúrodné polia. 

74 Kým svetom zmieta nepokoj, na národy dolieha tieň chaosu a ľudstvom otriasa vojna, počujem 

tých, ktorí hovoria: "Ak pre Boha nie je nič nemožné, prečo nezastaví vojnu a nestvorí nový svet plný 

pokoja?" Ale hovorím vám, že tak ako je v človeku vojna, je v ňom aj pokoj. Každý človek má prísne a 

múdre svedomie a vďaka nemu si dokáže vybrať cestu, ktorá je pre neho užitočná. 

75 Vo svete sa už rozpútal nový boj. Celé národy bojujú s cieľom poraziť svojich nepriateľov. Iní sa 

usilujú o nadradenosť, aby si podmanili národy a udržali otrokov, a ďalší, aby ich rasa dokázala, že je 

najvyššia zo všetkých, ale vo svojej zaslepenosti nepoznajú priepasť, ktorá čaká na všetkých. 

76 V tejto atmosfére temnoty a zmätku nechajte svoje myšlienky preniknúť ako lúč svetla. S nimi 

pomôžete svojim blížnym jasne myslieť vo chvíľach skúšky. Takto splníte poslanie, ktoré som vám 

prikázal. 

77 Buďte silní, aby ste ovládali svoje vášne, a potom sa nepridávajte na stranu jednej alebo druhej 

strany. Vaše srdce musí byť zapálené súcitom a bratstvom ku všetkým a vnútorne sa podieľať na utrpení 

a ťažkostiach, ktoré postihujú toto ľudstvo. Takto bude tvoje srdce biť v jednote s mojím. 

Všetko dobré, čo urobíte, bude mať svoju odmenu. Alebo si nemyslíte, že príchod pokoja medzi ľuďmi 

by bol odmenou za vaše modlitby? 

78 Hľa, nie je to obeta, ktorú od vás žiadam. Neposielam vás kázať medzi tie rozpútané zástupy, 

nedávam vás do rúk pohanov. Teraz stačí, aby ste očistili svoju myseľ, aby ste ňou osvetľovali cestu 

svojim blížnym. 
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79 Bojujte, modlite sa, bdejte, aby vás pokušenie, ktoré má moc predstaviť sa vám zabalené do 

najpríťažlivejších foriem, neodvrátilo od vašich dobrých úmyslov a nezabránilo vám v plnení vašich 

povinností. Naučte sa s ňou bojovať a poraziť ju. Nespite, lebo bude bojovať do poslednej chvíle. 

80 Váš boj je väčší, než si dokážete predstaviť, pretože tento protivník je neviditeľný. Často ho totiž 

hľadáte na mnohých miestach, a predsa ho nosíte skrytého v sebe, vo svojich pocitoch a vášňach. Na 

tento boj neexistuje lepšia zbraň ako modlitba. 

81 Otec vám dal svoju radu. Aj keď je každá adresa učenia iná, jej podstata, zmysel a cieľ sú rovnaké: 

dať vám moju lásku a ukázať vám cestu k dokonalosti, ktorá vám prinesie spásu. 

82 V pamätných dňoch aj to najtvrdšie srdce cíti moju prítomnosť. V nekonečne dlho rezonuje zvuk 

božského zvona, ktorý ohlasuje zjavenie tohto nového času. Ale aké hluché je srdce tohto ľudstva! 

83 Keď sa potom ľudia prebudia a budú túžiť po mojom Slove, bude už neskoro, pretože Ja tam už 

nebudem. Potom budú môcť prijať svedectvo o mojom zjavení. Mnohí sa budú sťažovať sami na seba, 

pretože ma nenavštívili na miestach, kde som sa dal poznať, a nepočuli môj hlas. 

84 V tomto čase ľudstvo sužujú veľké skúšky. Na všetkých miestach sveta sa ozýva nárek. Dôvodom 

je, že duše prišli na zem, aby žali ovocie toho, čo zasiali v iných časoch, pretože nikto neunikne Mojej 

spravodlivosti. Nebol by som už dokonalý, keby som vám to nedal najavo, keby som vám nedovolil žať 

ovocie vašich skutkov. Ľudí však vybavujem aj svetlom tohto posolstva. 

Každému uchu sa dostane správa o mojom návrate, o učení, ktoré som zanechal ľudstvu. Moji učeníci 

sa vydajú na cestu, aby prinášali uzdravujúci balzam chorým, budú nositeľmi kríža tým, ktorých ťaží 

bremeno ich kríža. Tieto pokyny vám často opakujem, aby ste na ne po mojom odchode nezabudli. 

85 Bdejte a modlite sa, aby ste boli silní. Ale modlite sa s duchom, aby ste dosiahli a tešili sa z 

dokonalého spoločenstva s Pánom. Keď uvidíte, že to, čo ste dostali vnuknutím vo chvíľach modlitby, sa 

stalo skutočnosťou, bude to dôkazom, že ste prežili chvíľu duchovného spoločenstva s Majstrom. 

86 Priveď svoj spôsob hľadania Mňa, modlitby k dokonalosti. Pamätajte si: keď už moje Slovo 

nebude počuť vo vašich miestnostiach, muži z cirkví sa vás vydajú znovu získať, budú sa snažiť získať vás 

späť. Budete potom schopní zatvoriť oči pred týmto svetlom a odložiť úlohu, ktorú ste dostali, aby ste sa 

namiesto toho uspokojili s vykonaním obradu? 

87 Nebojte sa, keď niekedy hovorím o tom, že vás ohovárajú a prenasledujú. Len vám hovorím, že ak 

budete plniť môj Božský zákon a ak budete dodržiavať zákony zeme, nemusíte sa ničoho báť. 

88 Dokážte už teraz, že ste počas tohto obdobia nepočuli Ježiša hovoriť nadarmo, že ─ keď som vás 

nazval "učeníkmi" ─ viete dôstojne niesť tento titul. Pred pravdivosťou a čistotou tvojich činov sa sklonia 

aj tí najtvrdohlavejší. Vtedy, keď nastane čas konfliktu medzi náboženskými doktrínami a ideami, keď sa 

ľudia budú najviac brániť hlásaniu môjho duchovného učenia, zázraky, ktoré ti udelím, budú najväčšie a 

tieto dôkazy spôsobia, že sa svet bude triasť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 181 
1 Vy, zástupy poslucháčov, príďte k svetlu, zavrite na chvíľu oči tela a duchom uzrite žiaru Mojej 

prítomnosti, ktorá k vám prichádza. Je to božské svetlo lásky a múdrosti, ktoré vám chcem dať ako odev. 

Je to svetlo, ktoré rozptyľuje temnotu nevedomosti, fanatizmu a zloby. 

2 V tento deň, ktorý ste zasvätili telesnému odpočinku a starostlivosti o dušu, vám dávam svoje 

pokyny. Je to siedmy deň, keď si oddýchnete od námahy týždňa, keď pozbierate ovocie svojej práce a 

načerpáte silu na ďalšiu cestu. 

3 Berte tento deň ako symbol siedmeho štádia vášho vývoja - štádia, v ktorom sa otvorí posledná 

pečať, v ktorom si oddýchnete po dlhej ceste životom. 

4 Mnohí si myslia, že moje svetlo zostupuje len na tie miesta, kde sa zjavuje moje slovo, ale pravda 

je taká, že moja duchovná prítomnosť je so všetkými. Preto som svetlo, ktoré vám posielam, nazval 

Univerzálnym lúčom. Lebo v tom istom okamihu, keď zažiari prostredníctvom nositeľov hlasu, ho všetky 

stvorenia pociťujú rôznymi spôsobmi. Áno, ľudia, keďže som všemohúci a všadeprítomný, prejavujem sa 

v rôznych podobách, z ktorých všetky sú duchovné. Keď ste ma v druhom veku videli ako človeka, bolo to 

preto, že som sa snažil dostať k vášmu srdcu. Teraz ma však "vidíte" prichádzať duchovne, pretože chcem 

osvietiť vašu dušu. 

5 "Spasiteľom" ste ma volali a "Spasiteľom" ma budete volať aj naďalej, pretože vás odvádzam od 

zlých ciest. 

6 Nepreklínajte skúšky, ktoré postihujú vás i celé ľudstvo. Nehovorte, že sú trestom, hnevom alebo 

Božou pomstou, lebo potom sa rúhate. Hovorím vám, že práve tieto utrpenia privádzajú ľudstvo stále 

bližšie k prístavu spásy. 

7 Nazvite ich spravodlivosťou, pokáním alebo ponaučením a bude to pravda a správne. Hnev a 

pomsta sú ľudské vášne vlastné bytostiam, ktoré sú ešte ďaleko od pokoja mysle, harmónie a 

dokonalosti. Nie je spravodlivé, aby ste mojej láske k vám, ktorá určuje všetky moje skutky, dali vulgárne 

meno "trest" alebo nedôstojné meno "pomsta". 

8 Uvážte, že ste sa dobrovoľne vydali na tŕnisté cesty alebo do temných priepastí a že ste 

nepočúvali moje láskyplné volanie ani hlas svojho svedomia, a preto bolo potrebné, aby vám bolesť prišla 

na pomoc, aby vás prebudila, zastavila, priviedla k rozumu a prinútila vás vrátiť sa na pravú cestu. 

9 Bolo potrebné pripustiť, že bolesť je prítomná v temnote a že pokoj prebýva vo svetle, aby ste si 

mohli dobrovoľne vybrať duchovný stav, o ktorý sa usilujete. 

10 Keď vidím, že sa nechávate poraziť bolesťou a namiesto toho, aby ste sa z nej poučili, čo každá 

skúška obsahuje, spokojne plačete, nadávate alebo jednoducho čakáte na smrť ako na koniec svojho 

utrpenia, vtedy sa k vám približujem, aby som s láskou oslovil vaše srdce, dal mu útechu a nádej a posilnil 

ho, aby mohlo prekonať seba samé, svoju slabosť a nedostatok viery a aby mohlo zvíťaziť nad skúškami; 

lebo v tomto triumfe je pokoj, svetlo a duchovné šťastie, ktoré je pravým šťastím. 

11 Preto som prišiel, ľudia, aby som odstránil nekonečnú noc, ktorá vás prikrývala, a daroval vám 

nový deň plný nádhery. Moje Slovo urobí zázrak a roztopí ľad vášho srdca, aby začalo cítiť duchovno a biť 

pre všetko dobré. Moje slovo otvorí mreže väzenia, v ktorom sa tvoja duša videla uväznená. Je však na 

vás, aby ste vykonali ďalší zázrak: dosiahli pokoj a vzostup zásluhami svojich skutkov. 

12 Ako vzdialené budú potom cesty, na ktorých ste si zranili nohy, zanechali stopu krvi a sĺz a kde ste 

do dna vypili kalich utrpenia! 

13 Mojou božskou túžbou je zachrániť vás a priviesť do sveta svetla, krásy a lásky, kde budete 

radostne vibrovať vďaka povzneseniu duše, vznešenosti citov, ideálu dokonalosti. Ale či v tejto božskej 

túžbe nepoznáte moju otcovskú lásku? Kto to nechápe, musí byť nepochybne slepý. 

14 Niektorí tvrdia, že Mňa chápu svojím intelektom, a myslia si, že Mňa takto môžu pochopiť. Iní, 

ktorí sú ešte nezrelší a materialistickejší, ma chcú vidieť v ľudskej podobe, aby vo Mňa uverili, bez toho, 

aby si mysleli, že v ich bytosti existuje vyšší zmysel, prostredníctvom ktorého Mňa môžu pochopiť, pocítiť 
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Moju prítomnosť a pozorovať Mňa. Tento zmysel sa však môže prejaviť len prostredníctvom viery a 

oduševnenia. 

15 Koľko radosti spôsobujú môjmu duchu tí učeníci, ktorí sa skutočne usilujú o povznesenie, lebo 

hoci sú v očiach sveta bezvýznamní a hlúpi, vedia cítiť moju prítomnosť vo svojom srdci, vykladať alebo 

chápať moje vnuknutia a súhlasiť s tým, čo im moja vôľa dáva. 

16 Buďte ako oni, aby ste ma všetci cítili a užívali moje dobrodenia, lebo som pre všetkých. Hľa, po 

vydláždení cesty svojím učením obraciam svoj pohľad na vás, vy, malý počet sŕdc, ktorí patríte k mladším, 

povolaným v tomto čase nasledovať moju stopu. 

17 Toto Slovo Svetla, ktoré vám dávam, je duchovný chlieb, ktorým vás živím v tretej ére. Všetky 

moje deti vo svojom presvedčení o viere túžia po tomto 

Jedlo ─ niektoré vo svojej vonkajšej podobe a iné vo svojom význame. Všetkých prijímam s láskou a 

všetkým udeľujem svoju milosť. 

18 Pri Večeri Pánovej som svojim apoštolom povedal: "Vezmite chlieb, to je moje telo. Vezmite si 

víno, ktoré je mojou krvou, a po mojom odchode budete pamätať na tento pokyn." 

19 Teraz vám hovorím: Prijmite moje slovo, ktoré je večným životom, a zachovajte jeho význam. 

Spomeňte si naň po roku 1950, keď ho už nebude počuť, a živte sa ním. Tak ako si moji učeníci vedeli dať 

do poriadku svoj život prostredníctvom môjho učenia a pokorne ho šíriť, tak by ste mali byť aj vy, aby ste 

tento chlieb duše prinášali všetkým hladným. Veď je napísané, že moje slovo nepominie a bude počuté v 

celom ľudstve. 

20 Povedal som vám: Počúvajte moje slovo a nájdete v jeho podstate chlieb Božej milosti. Povedal 

som vám: túžte po Otcovej láske, lebo to, čo je potrebné pre váš život na zemi, vám bude dané naviac. 

21 Za toto semeno sa budete musieť zodpovedať mne, pretože som vám ho vždy zveril. Kto môže o 

sebe povedať, že splnil svoju úlohu a že je bez akejkoľvek vady? 

22 Praktizovať lásku je najvyššou úlohou vášho osudu. Šírte ju v skutkoch, v slovách a dokonca aj v 

myšlienkach, pretože myšlienka vyslaná s láskou prináša útechu vašim blížnym. 

23 Chcem, aby ste sa naučili odpúšťať. Pozývam vás, aby ste vzali môj kríž lásky a nasledovali ma. 

Počujem a prijímam toho, kto mi vnútorne hovorí: "Pane, budem nasledovať tvoje kroky." 

24 Zároveň sa vás však pýtam: Kto ma zradí v tomto treťom čase? Hľadajte sami seba a odpoviete 

mi, keď príde čas. 

25 Kto sa neriadi mojím zákonom, kto ma popiera, kto akýmkoľvek spôsobom znesväcuje alebo 

poškvrňuje moje dielo, ten ma vydá napospas davu, ktorý svojimi skutkami kričí: "Ukrižuj ho!" Jeho 

spôsob konania totiž spôsobí, že sa ľudia budú pýtať: "Sú toto učeníci Majstra? 

Sú to tí, ktorí počuli jeho slovo?" 

26 Milujte ľudí, nedajte najavo svoje dobré skutky, to bude stačiť, aby ste boli apoštolmi tretej éry. 

27 Dnes som pred svetom, prítomný medzi ľuďmi, a hovorím im: Z čoho ma obviňujete? Hovoril som 

pravdu, radil som dobro, splnil som svoj sľub, že sa vrátim. Nepopieram, čo som vám povedal v druhej 

časti, pretože som vzorom pravdovravnosti. Naďalej nesiem ťažký kríž, a je to človek, kto zraňuje moje 

telo. 

28 Spomeňte si, že v tom čase sa Boží Syn priblížil k ľuďom a oni mu nerozumeli. Ale dnes mi 

konečne môžeš porozumieť. 

29 Som stále ukrižovaný, lebo som rozrezaný na kúsky v podobe každého z vás. Povedz mi: či 

nemôžem cítiť tvoju vlastnú bolesť? Prečo ma teda necítiš? 

30 Opäť budem obetovaný. Ktorí ma ukrižujú v tomto čase? Ktorí z nich na mňa budú volať: "Choď, 

daj sa do toho! 
31 Môj pohľad je prenikavý a zároveň milujúci. Keď z neho vyjde slza, nepadne na zem, ale prenikne 

do vašich duší. Vždy budem s vami. Svet ma stále potrebuje. 

32 Príde čas, keď medzi vami bude cítiť bratstvo, keď vstúpite do svätyne mojich myšlienok. 

33 Odkiaľ prichádzam a kam idem, tam v súčasnosti nemôžete ísť. Ale príde deň, keď vstúpite do 

Mojej prítomnosti a spoznáte Mňa prostredníctvom tohto Slova. Potom uvidíte Víťaza smrti, ktorý vám 
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svojou obetou daroval večný život. Lebo ja som vzkriesenie a život, ja som útecha, ktorá hľadá každú 

utrápenú dušu, aby jej dala pokoj. 

34 Toto svetlo, ktoré na vás v tomto čase žiari, má byť pokojom a morálkou pre budúce generácie. 

35 Veru, opakujem vám, trpím vo všetkých, ktorí trpia. Hlad a smäd ľudí po láske je zároveň hladom 

a smädom môjho Ducha. V nich trpím a v nich som prebodnutý. Ale moja Láska vám hovorí: Učeníci, 

buďte pevní, lebo sa k vám priblížia pokrytci, farizeji a pohania a budú sa vás pýtať, či ste ma uznali a či 

ma milujete. Pri týchto otázkach sa budete báť, a ak ste slabí, poviete ako ten apoštol: "Toho Galilejčana 

som nikdy nepoznal." 

36 Nezabúdajte, že vaša odmena nie je na tomto svete. Ak by ste boli zranení kvôli mne, nezúfajte. 

Odpúšťajte a milujte, buďte mojimi učeníkmi. 

37 Nerobte znamenie kríža navonok, lebo ja sám visím na kríži vo vás. 

38 Dám sa pocítiť vo svedomí všetkých tých, ktorí oslavujú moje božské umučenie pohanskými a 

svetskými oslavami, a spôsobím, že pocítia ľútosť a ich srdce sa rozbúši a rozplače. Prijmem ich pokánie, 

lebo nikdy nebude neskoro otvoriť im oči pre pravdu. 

39 Očistite sa od hriechu a milujte sa navzájom, aby ste mohli vziať Ježišovo telo z kríža a vaše srdce 

bolo jeho pohrebným plátnom. 

40 Spoznajte splnenie môjho prísľubu: "Chrám" bol zničený a ja som ho za tri dni znovu postavil. 

Duchovná svätyňa, v ktorej prebýva Pán, je už postavená. 

41 Stretol som zbožnú ženu, a keď som ju uvidel plakať, spýtal som sa jej: "Prečo plačeš?" A ona 

odpovedala, ako v tých dňoch: "Plačem, lebo Majster zmizol. Išiel som hľadať Jeho telo, ale nie je tam." 

Potom som jej povedal: "Pozeraj hore a vedz, že Majster je s tebou." 

42 "Choďte a povedzte svojim bratom a sestrám, aby sa zhromaždili, lebo ich Majster prekvapí, a 

tomu, kto ma pre svoju vieru pocíti, ukážem večný život." 

43 Milovaní učeníci, v súčasnosti sa na mňa pozeráte pohľadom svojej viery, pretože som nadobudol 

podobu v podstate tohto Slova, v inšpirácii človeka. Ale objavil som aj toho Tomáša, ktorý mi vložil prsty 

do rán, aby mohol uveriť. Dnes sa nemôžete dotknúť môjho tela, pretože som nedotknuteľný. Už nie je 

čas, keď sa ma môžeš dotknúť. 

44 Prišiel som k vám v duchu a príde čas, keď moje učenie prijmete srdcom a duchom. Ja, premožiteľ 

hmoty, pokušenia a smrti, som prenikol do jaskýň temnoty a vniesol svetlo do duší tých, ktorí obývali 

tento svet a prešli do druhého života. Spútaný reťazami výčitiek svedomia a sebaobviňovania som im 

umožnil uzrieť svetlo svojej slávy a oslobodil som ich. Lebo hoci prebývam vo svetle, zostupujem aj do 

priepastí, kde sa duše očisťujú, pretože som vzkriesenie pre všetkých. 

45 Buďte vernými svedkami týchto prejavov. Precíťte ich a s oddanosťou na ne spomínajte, aby ste 

mohli zasadiť ich semená do úrodnej pôdy. 

46 Veru, hovorím vám, že toto pokolenie nepominie bez toho, aby sa neoznámilo moje učenie. 

47 Budú vás zle posudzovať a karhať, ale ja vám hovorím: Nebojte sa posmechu, dokonca ani smrti 

tela. Nikto vás nebude môcť zabiť, lebo ja som s vami. 

Po tejto konfrontácii svet spozná duchovnú radosť zo spoločenstva s Otcom. Pokoj príde k národom, 

pretože sa zmenia ich srdcia a budú nasledovať moje pokyny. Buďte vernými učeníkmi, pamätajte, že som 

vám dal dosť času a príležitostí, aby ste spoznali svet. Čo od nej môžete očakávať? 

48 Ak ste slabí materiálne, ste silní duchom. Pochopili ste zmysel ľudského života a teraz sa snažíte 

pochopiť zmysel duchovného života. Kto z vás v sebe nepocítil dary, ktoré som mu dal? Verte mi, aby ste 

prenikli do neviditeľného a posilnili sa, lebo stále musíte bojovať sami so sebou. 

49 Vzkriesil som vás k novému životu, lebo ste boli mŕtvi. Otvoril som ti svoju slávu, ozdobil som 

tvoju dušu svetlom svojho Slova. Zachovajte si túto milosť a pocítite, že k vám prichádza skutočný život. 

50 Teraz odpúšťajte a milujte tých, ktorí vás urazili, a myslite na to, že ste sa neurazili vy, ale ja, ktorý 

som v každom z mojich detí. Ak odpúšťam všetkým, prečo potom nemôžete odpustiť vy? Kvôli sebectvu a 

márnivosti tela! Ale kam sa podelo vaše telo? Tam, kde splynie s prvkami, z ktorých bola vytvorená, zatiaľ 
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čo duša prežije, aby sa zodpovedala za všetky svoje skutky spáchané prostredníctvom svojej telesnej 

schránky, zatiaľ čo nekonečné svetlo Stvoriteľa ju očakáva, aby sa spojila s dieťaťom v objatí lásky. 

51 Kto by v tej chvíli nechcel byť hoden tejto odmeny? 

52 učeníci, chcem, aby ste v tomto čase pocítili radosť, akú prežívali tí, čo ma videli vystupovať do 

neba. Moje zjavenie sa pred učeníkmi bolo naplnením prísľubu, ktorý som im dal deň pred obetnou 

smrťou. 

Učil som ich vtedy o živote duše a o tom, čo znamená telesná smrť. Nerozumeli tomu, a tak som im 

musel oznámiť, že sa vrátim ako duchovná bytosť, aby som potvrdil všetko, čo som im povedal. Potom, 

keď som bol medzi učeníkmi ─ už ako duchovná bytosť ─ a jeden z nich vložil prsty do mojich čerstvých 

rán, povedal som im: "Budem stále s vami a prídem ako svetlo Ducha Svätého." 

Keď si títo chceli oprieť hlavu o Majstrovu hruď, Ježišova podoba zmizla, pretože dôkaz, ktorý som im dal 

o svojej pravde, bol dostatočný. Sľúbil som, že sa vrátim k ľuďom "na oblaku", a títo učeníci boli tiež 

svedkami naplnenia môjho slova z ich duchovného domova a vy ste videli, ako sa tento prísľub naplnil vo 

vašom svete. Toto je vzkriesenie, ktoré som vám zjavil v tomto čase. 

53 Nechávam vám svoj pokoj. Zachovávajte moje učenie a nechajte sa ním viesť, aby ste sa nestratili 

v temných tieňoch. Po roku 1950 vstúpite do svätyne môjho božského vnuknutia, aby ste sa mohli vydať 

učiť túto dobrú zvesť, ako to robili vaši bratia, moji apoštoli, v druhej ére. Uvidíte, že moje čisté učenie 

bude prekvitať, oslobodené od obradov, tradícií a márností. Netúžim totiž po materiálnych kostoloch, ale 

po srdciach svojich detí, aby som ich premenil na pravú svätyňu, v ktorej prebýva Jehovova láska. 

54 Čo mi dnes prinesiete? Prečo plačeš, keď som ti dal svoj pokoj a dal som ti pocítiť svoju lásku a 

svoju nehu? ─ Na moju otázku odpovedáte mlčky. Naplnil som vás milosťou, ale vy cítite, že ju neviete 

používať. Preto je vo vašich srdciach bolesť. Čo vám však bráni naplniť vaše poslanie? 

Svet, v ktorom žijete, je kameňom úrazu, a čím viac sa očisťujete, tým slobodnejší sa cítite. Vaše 

minulé dlhy už nebudú zaťažovať vašu dušu a budete môcť rozvíjať svoju dušu smerom nahor. 

Nebojte sa chudoby. Keď ťa svet oberie o tvoj majetok, keď si bude žiadať tvoj majetok, vzdaj sa ho a 

nič nestratíš. Bojte sa toho, kto vás chce obrať o pokoj ─ toho, kto sa snaží uhasiť vašu vieru. Veď tento 

majetok nie je len vaším pokladom, ale patrí aj tým, ktorí vám boli zverení. Je to prostriedok, ktorým vám 

dám spásu spolu s tými, ktorých som vám zveril do opatery. 

55 Ku mne prichádza príhovor Márie, milujúcej a nezištnej Matky, a pastier Eliáš mi kladie na srdce 

ľud. Božská neha, Pastier a tvoji anjeli strážni sa za teba neprestajne prihovárajú. Ale ja, Otec, poznám a 

cítim vašu bolesť a moje milosrdenstvo je s vami. Staňte sa celými, ľudia, a zachráňte ľudstvo. Ukázal som 

vám cestu, a ak chcete pokoj, buďte ľuďmi dobrej vôle, zažeňte sebectvo a dávajte to, čo máte v srdci. 

Dnes sa v duchu nemilujete, ale príde čas, keď v každom blížnom uvidíte Moje stelesnenie, obraz 

Môjho Božstva, a táto láska rozptýli bolesť. 

56 Pochopte, že mi všetci patríte. Cenou za vašu spásu je príklad poznačený mojou Krvou, moja 

obetavá smrť lásky, a je potrebné, aby ste si uvedomili, že prichádzam kvôli vašej duši, aby som ju 

priviedol k bránam "zasľúbenej zeme". 

Moje Slovo vás neopustí pred určeným časom a potom, keď sa vybavíte, bude dobrá zvesť známa 

skrze vás a skrze mojich poslov v rôznych národoch. Moje Slovo sa bude skúmať a nakoniec študovať a 

pochopí sa. Okolo roku 2000 sa začnú prejavovať duchovné schopnosti ľudstva, ktoré budú svedčiť o 

mojom Slove. 

57 Pripravte sa a v krátkom čase si uvedomíte svoje duchovné dary. Všetci ste dostali dedičstvo od 

okamihu svojho stvorenia. Preto sa všetci môžete stať aktívnymi a byť mojimi "pracovníkmi". 

58 Polia sú pripravené a čakajú na osivo a starostlivosť. Neotáľajte, začnite plniť svoje poslanie. Čas 

je priaznivý a vaša modlitba a činnosť v zákone naplní vaše duše pokojom. 

59 Uplynulo len niekoľko okamihov od chvíle, keď ste si v duchu spomenuli na hodinu, keď ste videli 

ukrižovaného Božieho Syna. 
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60 Prišiel som vám povedať, že krátky čas, ktorý odvtedy uplynul, bol pre ľudstvo prospešný. Prišiel 

som vydať svedectvo o svojej láske a budem vám veľmi blízko, aby som sa dal poznať každému duchu, 

každému srdcu a každému telu, lebo je vek svetla, čas Ducha Svätého. 

61 Vezmite si moje učenie ako meradlo a uplatnite ho v praxi. Nemyslite si však, že to pre vás 

znamená obeť. Ak by to tak bolo, znamenalo by to, že vaša duša sa nepripravila, a preto nezažíva šťastie. 

62 Ak chceš nasledovať Ježiša, musíš trpieť. Ale na dne tejto bolesti bude šťastie z utrpenia pre 

blížneho. Teraz už vaša obeť nebude krvavá, pretože časy sa zmenili a ľudstvo sa vyvinulo, ale bude z 

lásky. 

63 Vaša duša za sebou ťažko ťahá reťaz, ktorú vytvorili životy, ktoré som vám dal ako príležitosť pre 

vaše zdokonalenie a ktoré ste nevyužili. Každá existencia tvorí článok reťaze. Ale ak budete viesť svoj 

život podľa môjho učenia, ak budete zachovávať Zákon, neprídete už na tento svet, aby ste trpeli. 

64 Ak necháš čas plynúť bez toho, aby si študoval moje slovo, ja, ktorý som čas, ťa prekvapím. 

Študujte, aby ste mohli zaujať svoje miesto v mojom diele. 

65 Chcem, aby sa skončilo nepochopenie a rôzne názory na moju božskosť. Pochopte, že ste všetci 

vyšli z jedného Boha. 

66 Naďalej vám ukazujem jedinú cestu, ktorá vedie do môjho lona. Je široká, drsná, je na nej krvavá 

stopa. Na konci životnej cesty však nájdete kvety lahodnej vône a plody dobrej chuti. 

67 Niektorí z vás oplakávajú časy, keď ste mali šťastie a pokoj. Hovorím vám: nevzdychajte. Znovu 

som vám priniesol šťastie a pokoj a tieto dary milosti trvajú večne. 

68 Keď vám hovorím: "Proste a bude vám dané", žiadate ma o pozemské veci. Ale naozaj ─ ako málo 

odo mňa žiadate! Pros ma predovšetkým o všetko, čo je pre dobro tvojej duše. Nezhromažďujte poklady 

na zemi, lebo sú tu zlodeji! Zhromažďujte poklady v Otcovom kráľovstve, lebo tam bude vaše bohatstvo v 

bezpečí a bude slúžiť šťastiu a pokoju vašej duše. 

69 Poklady zeme sú bohatstvo, moc a tituly falošnej veľkosti. Poklady ducha sú dobré skutky. 

70 Nepopieram vedomosti a vedu, ktoré ľudia dosiahli. Naopak, osvecujem ich schopnosť poznania, 

aby ich diela mali vznešený a vysoký cieľ. Potom určite dosiahnu skutočnú veľkosť. 

71 V druhej ére som svetu ukázal, čo je človek schopný urobiť prostredníctvom viery. Vzkriesil som 

mŕtveho, slepému som dal zrak, malomocného som očistil, chromého som urobil chodiacim. 

72 Žehnám ľudskú vedu, ktorá uzdravila a zachránila od smrti toho, kto bol na pokraji hrobu. 

73 Teraz som vám prišiel ešte raz ukázať svoju múdrosť, ktorá je nad všetky vedy, a hovorím vám: 

Svet spozná Utešiteľa tretej éry. Ale hoci viete, že som opäť medzi ľuďmi, stále ma čakajú, hoci môj 

odchod je už blízko. 

74 Vo svojom Slove druhej éry som vám oznámil, že k vám prídem nanovo, že so Mnou zostúpia 

moje duchovné zástupy. Ľudstvo však nepochopilo a nevyložilo význam môjho slova správne. 

Preto ma každé náboženské spoločenstvo očakáva vo svojom strede, preto očakávajú, že ma uvidia 

svojimi smrteľnými očami; ale tí, ktorí ma teraz takto očakávajú, sú tí istí, ktorí kedysi popierali, že Ježiš je 

Mesiáš, a považovali ho za snílka. 

75 Pokiaľ budete veriť, uvidíte svoju cestu osvetlenú. 

76 Prišiel som v tomto čase, aby som vybudoval svoj chrám. Chrám tvojho srdca, ktorý si zničil, 

obnovím za "tri dni". 

77 Všetci si nechávate svoju výzbroj a takto sa mi ukazujete. Vždy, keď ste otvorili svoje srdce, aby 

ste prijali moje slovo, pocítili ste pokoj. Kto z vás, kto ma hľadal s láskou, nemal so mnou rozhovor? Ale ak 

ste dosiahli toto milosrdenstvo, prečo ho neučíte svojich blížnych? Ak nájdete život v činnosti lásky, 

milujte nezištne. Ak vás plnenie povinností napĺňa zdravím, pracujte neúnavne. 

78 Chcem ťa nájsť hodného Mňa. Chcem, aby vo vašich domovoch zavládol pokoj a aby každý z vás 

pestoval a podporoval dobro, aby ste žili so mnou a zjednotili sa so svojimi bratmi a sestrami. 

(Podobenstvo) 
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79 Kedysi dávno bol jeden pokorný učiteľ, ktorý poučoval svojich žiakov. Boli medzi nimi srdcia plné 

viery, ktoré sa túžili vydať na cestu, aby splnili svoje poslanie. Krátko po tom, čo prijali Majstrovo učenie, 

sa ho spýtali: "Ty, ktorý si múdry a učíš čistej láske a oslobodeniu duše, povedz nám: Kedy budeme môcť 

ísť učiť to, čo sme sa naučili v mene nášho Otca? 

Ale Majster odpovedal: "Ó, učeníci, vy už chcete odovzdávať moje učenie? Už ste sa jej nasýtili? 

Nebojíte sa nebezpečenstva, nebojíte sa nedôvery? 

nie je vypnuté? Si už dosť silný?" 

Jeden žiak však trvá na svojom: "Dal si nám protilátku, cítime sa silní a chceme tvoje učenie uviesť do 

praxe." 

Tento Majster, plný nehy a láskavosti, požehnáva svojich učeníkov, dáva im moc a prepúšťa ich. A tak 

sa učeník vydáva na cestu, pôsobí na srdcia, dáva im to veľké poučenie. 

Mnohí ho vyhľadávajú, a keď počujú jeho slovo, obracajú sa k jeho učeniu a nasledujú ho. Ale po tom, 

čo vybavil týchto nových učeníkov, "robotník" hovorí zástupu, ktorý ho nasledoval: "Musíte sa ukázať 

pred Tým, ktorý mi dal pokyn, aby som dostal poslednú lekciu. Lebo ten Majster sa chystá odísť a chce 

vás opustiť plný svojej múdrosti. Budeš ma nasledovať?" 

80 Vo veľkom zástupe išli k tomu Majstrovi a s prekvapením videli, že je to Majster Majstrov, 

nekonečný Boh, Stvoriteľ všetkých stvorených vecí. Potom si kľakli, pocítili hlbokú ľútosť, ich duše sa s 

ním spojili a srdcia učeníkov zalial pokoj. 

(koniec podobenstva) 

81 Dnes vám hovorím, moji učeníci: Príde chvíľa, keď ma uvidíte v celej mojej sláve. V tom čase sa 

zem a jej obyvatelia očistia a obnoví sa cnosť a krása duše. Bolesť zmizne a všetko bude blažené, bude to 

pre vás nekonečný "deň" bez konca. Nechcete vidieť tieto zázraky? Či nechcete, aby vaše deti 

komunikovali s mojím Duchom a vytvárali svet pokoja bez hriechu? 

82 Dal som vám dary Ducha, aby ste mohli uplatňovať moje učenie. Buďte vytrvalí v dobrom. Ak je 

vaše odhodlanie veľké, zvíťazíte nad zdanlivo neprekonateľným a svet, ktorý v tomto čase neveril v môj 

príchod, si ma zamiluje a bude spasený. 

83 Ľudia, budete sa radovať, keď uvidíte, že moje prejavy sú každým dňom duchovnejšie. 

Prichádzajte ku mne z lásky, nie zo strachu. 

84 Buďte silní, lebo prichádzajú skúšky a vy ich musíte s dôverou prekonať. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 182 
1 Modlite sa za ľudstvo viac ako za seba. Je to ako stroskotanec uprostred mora temnoty a súženia, 

ktorý vo svojom zmätku neobjaví "maják", ktorý ho musí osvietiť, aby sa zachránil. 

2 Každý, kto verí vo mňa a poslúcha moje prikázania, je v záchrannej arche, nech je kdekoľvek, či už 

v "duchovnom údolí" alebo na tomto svete. Ten, kto miluje duchovne a opravdivo, je so mnou. Každá 

ľudská bytosť má v sebe prostriedky na svoju záchranu, a to sú: svetlo svedomia a intuitívne poznanie 

dobra, ktoré žije v duši. Sú to vlastnosti, ktoré som vám udelil. 

3 Modlitba je útechou a oporou srdca v hodinách skúšky. Aby ste boli silní, musíte sa zjednotiť v 

mojom zákone. Potom, aj keď ste na rôznych cestách, ak budete nasledovať moje učenie duchovným 

spôsobom, budete sa mať radi a budete si rozumieť. 

4 Nie všetci, ktorí počuli moje slovo, mu veria, a nie všetci, ktorí tvrdia, že ma milujú, ma naozaj 

milujú. Ak sa chcete nazývať mojimi učeníkmi, musíte poslúchať môj zákon a nasledovať moju stopu. 

5 Moja láska je rovnaká pre všetkých. Či ste nevideli, že som nikomu neodoprel svetlo, teplo a 

chlieb? Aj keď sú skúšky duše ťažké ─ moja ochrana ťa nikdy neopustí. 

6 Chcete ma vidieť v telesnej podobe, aby ste vo mňa uverili a cítili ma blízko? Potom sa ponorte do 

podstaty a života tejto zemegule, ktorú obývate, a uvidíte Mňa zjaveného vo všetkých bytostiach, ktoré k 

nej patria. 

7 Všetkým som vám dal každodenný chlieb. Vidím však jedných sýtych a druhých hladných, a to 

preto, že sa nedelíte s druhými o plody svojej práce alebo o svoj domov. 

8 Umiestnil som vás na začiatok vášho vývoja, aby ste všetci mohli prísť ku Mne. Moja láska, ktorú 

dostávate v týchto prejavoch, je určená všetkým mojim deťom. Poďte ku mne, hľadajte ma svojou 

pripravenou dušou a ja budem s vami. Všetci môžete cítiť moju prítomnosť a živiť sa mnou. 

9 Veľké duchovné diela sa dosahujú cvičením v pokore, pozornosťou k čistote duše a slovom svetla, 

ktoré vychádza z vašich pier. Ale nehovorte o svojich skutkoch, hovorte o Božom diele a nechajte Mňa, 

aby som vás súdil a odmenil vaše úsilie. 

10 Nezabúdajte sa modliť za pokoj vo svete, pretože ho ohrozuje veľké zlo. Ale neopovažuj sa 

zasahovať do mojich vysokých rád. Dovoľ mi, aby som múdro vytrhol zlé stromy z koreňa a prísne 

postihol inštitúcie. 

11 Mali by ste sa modliť a aspoň pomôcť čo najviac ľuďom. Ten čas je blízko a ja vás varujem, aby ste 

žili bdelo a dočkali sa naplnenia týchto proroctiev. 

12 Keď pochopíte moje slovo, budete všetci ako jedno stádo a ja, váš Boh, vás ako pastier dovediem 

k prameňu večného života, kde už nebudete žízniť. 

13 Majster je medzi vami a mojím prianím je nechať vás pripravených, kým nepríde ten správny čas. 

14 Učím vás v tejto chvíli, keď je svet v zdanlivom pokoji. 

15 Človek sa oddal materializmu a len na chvíľu si spomenie na príklad, ktorý mu zanechal Boží Syn, 

aby sa hneď vrátil k boju o život vo svojom svete a k tomu, čo sa týka čisto materiálneho života. Nie je 

pripravený na oduševnenie. 

16 Človek si každoročne pripomína Ježišovo umučenie v určitých termínoch. 

aby si spomenul, a až potom je schopný pohnúť svojím srdcom. 

17 Ale vy, ktorí ste počuli moje slovo, chápete, že neexistujú žiadne konkrétne hodiny alebo dni, aby 

ste si pamätali alebo nasledovali učenie, ktoré vám dáva Božský Majster. Konečne ste pochopili, že v 

každej chvíli môžete konať skutky pre dobro blížneho, inšpirovaní týmto príkladom Božej lásky a 

milosrdenstva. 

18 Chcem, aby ste túto lekciu, ktorú sa práve učíte, odovzdali svojim blížnym. Stačí, aby vaše srdce 

bolo pripravené zasiať. Potom vás prvá úroda naplní radosťou a túžbou pokračovať v dennej práci. 

19 Keď sa moje slovo dostane ku všetkým mojim deťom, bude pre udivených vedcov ako lúč svetla, 

ktorý im osvieti myseľ. A len čo objavia spojenectvo, ktoré existuje medzi Bohom a človekom, vzťah 

medzi ľudskou vedou a tajomstvom Stvorenia, urobia krok vpred, ktorý bude prospešný pre budúce 
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generácie, pretože potom bude všetko napredovať v dokonalej harmónii. Ľudia a udalosti sa potom budú 

vyvíjať k dokonalosti bez prestávky. 

20 V tomto storočí dosiahla ľudská veda veľký rozvoj, preto ho nazvali storočím svetla, bez toho, aby 

pochopili, že toto obdobie sa ukázalo byť aj časom svetla pre dušu. Nevedia, že Duch Svätý sa v 

súčasnosti zjavuje a osvecuje všetkých ľudí, aby naplnil proroctvá. 

21 Vo veľkých ľudských dielach sa prejavuje vplyv a pôsobenie vysokých duchovných bytostí, ktoré 

neprestajne pôsobia na orgány mysle a vyžarujú ich prostredníctvom, pričom svojim vteleným bratom 

predstavujú alebo odhaľujú neznáme. 

22 Preto v každom čase poviem učencom a vedcom: Nesmiete sa chváliť tým, čomu rozumiete, ani 

tým, čo robíte, lebo nie všetko je vaše dielo. 

Ako často slúžite tým duchom, o ktorých vám hovorím len ako o nástrojoch! Neboli ste často ohromení 

úspechmi svojich objavov? Nepriznali ste si často vnútorne, že nie ste schopní a neschopní podniknúť to, 

čo ste už vykonali? Tu máte odpoveď. Prečo sa tým chváliš? Pochopte, že vašu prácu vedú vyššie bytosti. 

Nikdy sa nesnažte zmeniť ich inšpirácie, pretože vždy smerujú k dobru. 

23 Neobmedzené a hlboké je moje učenie; v ňom spočíva podstata, z ktorej sa živia všetky 

náboženstvá. Vo svojom učení vás robím bratmi a sestrami všetkých bez ohľadu na vierovyznanie. Nikdy 

sa nezatvárajte do cely, aby ste sa modlili, lebo by to bolo, akoby ste sa oddelili od ľudstva a akoby ste 

utekali pred pokušeniami zo strachu, že padnete. Ježiš vás naučil čeliť každému boju. Ježiš vedel, že je 

Pravda a že podobne ako svetlo sa nemôže skryť. Už vtedy som vás učil, ako kráčať po Mojej stope. 

24 Bol som odsudzovaný, bol som ohováraný, ale nikdy sa na mne nenašla žiadna nedokonalosť. 

Keďže príroda je dokonalá ako dielo, ktoré ti bolo zverené ─ kto by mohol objaviť chybu alebo 

nedokonalosť v tomto diele, ktoré som vytvoril? Kto by to dokázal tak ako ona? 

25 Vždy, keď nebudete rozumieť môjmu slovu, pozdvihnite sa v modlitbe skôr, ako upadnete do 

omylu. Veď ako si môžete myslieť, že vám dávam myšlienku, ktorá neobsahuje rozum alebo pravdu? 

Pozdvihnite sa, aby vaše myšlienky dosiahli božskú žiaru. 

26 Budete hlásať moje učenie bez toho, aby ste pridávali svoje vlastné myšlienky, lebo nebudete 

môcť nikoho oklamať. Lež bude skôr či neskôr porazená pravdou. 

27 Ak ste k sebe úprimní, spoznáte pravdu, pretože ju objavíte v sebe a vo svojich blížnych, ak ich 

milujete, ak je vo vašom pohľade srdečnosť, ak sú vaše slová a skutky poznačené láskou. Nepovažujte 

vieru za niečo jednoduché, s tým neopodstatneným presvedčením, že zázrak sa uskutoční silou. 

Nezabudnite, že musíte dokázať, že ste hodní takýchto výhod. 

28 Presvedčená dôvera v moje slovo a sila vašej modlitby vás pripravia na získanie viery a vykonanie 

veľkých skutkov. 

29 Dávam vám svetlo a vysvetlenie tajomstva, v ktorom mnohé proroctvá zostali po stáročia. 

30 Žiadajte o svetlo a bude vám dané. Chcem, aby medzi tvojím a mojím duchom bolo spoločenstvo. 

31 Táto milosť, ktorú vyžarujem každým svojím slovom, vás poteší, keď sa už nebudem zjavovať 

prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. Vďaka tejto milosti budete pánmi medzi svojimi blížnymi, 

lebo budete vedieť zachovávať môj zákon. 

32 Nič vás nebude mátať, ani ideológie, ani doktríny vás nezvedú z cesty, pretože všetko, čo ste sa 

odo Mňa naučili, bude vo vašej duši vyryté ohňom. 

33 Vo všetkých denomináciách sú človeku predstavené dve cesty: jedna ─ cesta dňa odpočinku pre 

dušu a druhá ─ cesta večného trestu. Čím viac sa človek snaží spoznať realitu, tým viac naráža len na 

záhady, do ktorých sa jeho myseľ zamotáva. 

34 Ale vy, jednoduchí učeníci, ktorí ste nepoznali vedy, ste na druhej strane prijali moje vnuknutie a 

moje múdre slovo, ktorým sa roztrhol závoj tajomstva, a dozvedeli ste sa, že po tomto živote, po boji, 

bitkách a očistení vás všetkých čaká pokoj a mier, po ktorom túžite. 

35 Vy, ktorí už poznáte túto skutočnosť, budete vedieť, ako ju odhaliť tým, ktorí ju nepoznajú. 

36 Ty budeš prorokom, ktorý ohlasuje moju vôľu. 
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Vtedy budú môcť ľudia okolo vás vidieť, že ste hovorili pravdu, lebo uvidia, že to, čo vaše pery ohlásili, sa 

stalo skutočnosťou. 

37 Pokoj nie je v národoch. Podľa všetkého vládne v mysliach ľudí pokojná dôvera, ale na východe (z 

Mexika, teda z Európy) hrozí vojna. V skutočnosti vypukne vojna a svet sa ocitne v bezútešnej situácii. 

Stane sa tak "čoskoro". 

38 Moje prírodné sily sa rozpútajú a spustošia celé územia. Vedci objavia novú planétu a váš svet 

osvetlí "spŕška hviezd". To však nespôsobí pre ľudstvo žiadnu katastrofu, iba to ľuďom oznámi príchod 

novej doby. 

39 Oznamujem vám tieto proroctvá, aby vás neprekvapili, keď sa naplnia. 

40 Musíte byť v súlade aj s mojimi prírodnými silami, pretože aj ony sú mojimi služobníkmi a 

nástrojmi mojej spravodlivosti. Svet zažije veľké katastrofy, ktoré zamestnajú vedcov, ktorí budú hľadať 

príčinu všetkého v samotnej prírode. Je to vedec, ktorý hľadá svoju existenciu v bunkách, a tým mu uniká 

to podstatné, teda oblasť ducha, prvého a jediného zdroja, z ktorého vyviera všetko, čo existuje. 

41 Veľa vám zjavím, kým ste ešte na tomto svete. Keď však zatvoríte svoje fyzické oči pre tento život 

a otvoríte oči ducha, aby ste mohli pozorovať nekonečno, zistíte, že v živote ducha je viac jasnosti a 

svetla. Vôľa, inteligencia a rozum vás neopustia, pretože sú to vrodené schopnosti ducha. 

42 V náboženských spoločenstvách si ľudia uvedomujú silu zla a personifikujú ho do ľudskej podoby; 

pripisujú mu mocnú sféru a dávajú mu rôzne mená. Ľudia pociťujú strach, keď si myslia, že je blízko, bez 

toho, aby pochopili, že pokušenie má korene vo vášňach, v slabostiach, ktoré v človeku vzbudzuje dobro i 

zlo. V tomto čase vo svete prevláda zlo a vytvorilo silu, moc, ktorá sa prejavuje vo všetkom. A v 

duchovnom svete sú légie nedokonalých, narušených duší, ktoré majú sklon k zlu a pomste a ktorých sila 

sa spája s ľudskou zlobou a vytvára kráľovstvo zla. 

43 Táto moc povstala proti Ježišovi v druhej ére a ukázala mu svoje kráľovstvo. Moje telo, citlivé na 

všetko, bolo pokúšané, ale moja duchovná sila pokušenie prekonala. Musel som totiž zvíťaziť nad svetom, 

nad telom, nad pokušením a nad smrťou. Veď ja som bol Majster, ktorý zostúpil k ľuďom, aby som im dal 

príklad sily. 

44 Po tom, čo Ježiš naposledy vydýchol na kríži, vstal z mŕtvych, zostúpil do priepastí temnoty, kde 

prebývajú zmätené duše, aby ich priviedol k svetlu, a potom sa v duchu vrátil k apoštolom, aby im ukázal 

vyšší život ducha. 

45 Povedal som vám v tomto čase: Nedržte sa predstavy, ktorá existuje medzi ľuďmi o pekle, lebo na 

tomto svete nie je iné peklo ako život, ktorý ste vytvorili svojimi vojnami a nepriateľstvom, a na onom 

svete nie je iný oheň ako pokánie duše, keď jej svedomie ukáže jej previnenia. 

46 Moje učenie osloví teológa, filozofa aj vedca a tí zistia, že moja práca je nevyčerpateľným zdrojom 

zjavenia. 

47 Obnovou človek vymaže svoje peklo, a keď jeho duša vstúpi do záhrobia, nájde tam len svetlo, 

harmóniu a milosť. V životnom svete duše totiž nemôže byť to, čo vytvorila len ľudská povera. 

48 Pripravte sa, upokojte svoju myseľ, pretože teraz prijímate svetlo, ktoré vám posielam. Urob svoje 

srdce vnímavým a nehovor mi len ústami, že ma miluješ. Skutočne ma milujte, lebo chcem, aby ste žili v 

harmónii so Mnou. Dbajte na to, aby tá vlastnosť, ktorú nosíte vo svojej duši a ktorú ste pošpinili, opäť 

zažiarila. Chcem, aby ste cítili, že ste vlastníkmi mojich večných darov a že mi vydávate svedectvo. 

49 Mal som s tebou nekonečnú trpezlivosť, čakal som na tvoje uznanie, ale ty mi stále hovoríš, aby 

som ťa nerušil v spánku, že nechceš žiť v realite. Ale je napísané, že opäť prídem, aby som vzkriesil svoj 

vyvolený ľud a dal mu zbrane na boj proti temnote. Ako to, že si nevšímate svetlo, hoci ste predurčení 

priniesť ho ľudstvu? Veľmi skoro sa premeníte na vojakov mieru, pravdy a lásky. Skúšky, ktoré vám 

posielam, uhladzujú vaše srdcia a uvádzajú ich na správnu cestu. Chystáte sa vziať na seba bremeno a 

začať "prácu dňa". Iní sa vydajú na cestu za naplnením, keď sú v duchu a obývajú iné roviny života. 

50 Nechcem medzi vami vidieť učeníka, ktorý zradí svojho Majstra, ktorý vymení svoje dary za 

falošné bohatstvo, lebo vtedy sa moje rany opäť otvoria a potečú vody súcitu a krvi, aby zmyli škvrnu 

milovaného učeníka. 
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51 Buďte požehnaní vy, ktorí ste sa sem ponáhľali na moje volanie. Dostanete veľké dôkazy lásky a 

posilníte sa v čase boja, ktorý sa blíži. Vaše utrpenie bude ľahšie a vy budete mať pokoj v duši. 

52 Keď sa ma pýtate na poverenia, hľadajte v knihe, ktorú vám dávam, a v každom slove nájdete 

poverenie, nemenný zákon, ktorý hovorí vášmu duchu o svete, ktorý si má podmaniť. Keď pocítite, že 

prišla hodina práce, s prekvapením a radosťou uvidíte, aké rozsiahle sú polia, ktoré som vám zveril, a aké 

bohaté je osivo. 

53 Chcem, aby to, čo som vás naučil, bolo odovzdané v nefalšovanej podobe tým, ktorí v tomto čase 

nepočujú moje slovo. V cnostiach svojho života nájdete to, čo je potrebné, aby ste viedli, radili a utešovali 

ľudí. Očakávam, že v tomto čase dostanem od ľudských sŕdc pochopenie, úrodu, ktorú som nedostal v 

minulých časoch, aby som vám pomohol vystúpiť na vysokú horu, kde som a kde očakávam všetky svoje 

deti. 

54 Ľudstvo: Čo ste urobili so semenom, ktoré som vám priniesol v druhej ére ako dar lásky? Nazývate 

sa kresťanmi, ale v skutočnosti nimi nie ste, lebo medzi ľuďmi nenachádzam lásku, milosrdenstvo ani 

spravodlivosť. Bez toho, aby ste si to uvedomovali, milujete iného Boha a stvorili ste iný svet. Tam máte 

svoje afekty, ambície, majetok, ideály a bohatstvo; okrem toho všetkého pre vás nič neexistuje. Kde je 

vaša viera? Kde je skutočné nasledovanie môjho učenia? Máte ich len vo svojej mysli, ako ďalšiu zo 

svojich teórií. Koľkí z vás si myslia, že to, čo vám hovorím, je prehnané, a koľkí z tých, ktorí sa zajtra 

dozvedia tieto slová, sa budú musieť rozhorčiť. 

Ale veru vám hovorím: Eliáš vám v tomto treťom čase dokáže, že uctievate falošného Boha, hoci 

veríte, že ma milujete. Znovu vám hovorím: Tak ako v Prvom čase prekvapil izraelský ľud, keď uctieval 

Baala, a s autoritou, ktorú dal Boh svojmu prorokovi, podrobil skúške ten ľud, ktorý upadol do temnoty a 

bol na bludnej ceste ─ podobne aj v tomto čase Eliáš zažiari Božím lúčom na duše a spôsobí, že vaše 

modly padnú na zem. Aké sú vaše idoly? Svet, telo, veda, náboženský fanatizmus, neresti, peniaze. 

55 Keď v každej duši vzrastie svetlo, pochopíte, že svet a veda nemôžu byť cieľom, ku ktorému 

smerujete, ani najvyššou dokonalosťou, ale že sú len prostriedkami, ktoré vám Boh postavil na cestu, aby 

ste mohli krok za krokom kráčať k Tomu, ktorý je dokonalý Duch. 

56 Eliáš je priekopník, prorok, posol; ja som svetlo, ktoré prostredníctvom Eliáša znovu ukážem 

ľuďom, ktorí si myslia, že svojou vedou pohnú svetom a že dokážu všetko. Ale keď príde chvíľa skúšky, 

keď sa všade rozšíri pustošenie, Eliáš povie učencom a vedcom: "Privolajte svoju vedu a zastavte postup 

rozpútaných živlov. Použite svoju silu a utíšte zúrivý víchor. Ak to urobíš, uznám tvoju moc a múdrosť. Ja 

vás však budem inšpirovať mocou a poznaním, ktoré prevyšujú vašu vedu, a tou mocou je modlitba. 

57 Teraz je čas, keď Eliášov ukazovák ukazuje na vás, ľudia, a jeho hlas vás vyzýva, aby ste 

prostredníctvom nových učeníkov dokázali svetu pravdu modlitby a silu spiritualizácie. 

58 Duchovným spôsobom budete prežívať skúšky, ktoré prežívali starí ľudia, ľud Izraela. Význam 

týchto lekcií, samotný dôvod týchto výziev, ktoré Pán adresoval svojim deťom, totiž ešte stále nebol 

dostatočne vyložený. 

59 Je pravda, že ľudia sa presvedčili o svojich chybách a ľutovali ich, vystrašení božskou 

spravodlivosťou. Nedosiahli však jadro pravdy, kde je svetlo, ktoré jediné dáva duši pravú múdrosť. 

60 Povedal som vám, že v tomto čase svetla sú všetky Božie zjavenia minulých vekov správne 

pochopené a vyložené. Duša človeka, ktorá prešla obrovskou púšťou svojej púte a prešla nespočetnými 

cestami svojej skúsenosti, totiž dosiahla zrelosť, aby nadviazala kontakt s duchovným, aby sa spojila so 

svojím svedomím v 

byť v harmónii a pochopiť skutočný zmysel svojej existencie. 

61 Človek sa čoskoro prebudí zo spánku, aby vstal a vykonal veľké diela, pre ktoré bol predurčený ─ 

diela inšpirované Duchom, diktované svedomím a odrážajúce sa v emóciách. 

62 Keď veľký počet spiritualistov vytvorí jednotné a silné spoločenstvo, ich kroky zanechajú na zemi 

svetelnú stopu. Bude pre ľudstvo ako väčší brat, ktorý veľkoryso natiahne ruku, aby pomohol svojmu 

menšiemu bratovi vstať. 
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63 Hovoril som k vám láskavými slovami, aby sa vaše srdce stalo láskavým a aby sa zmiernila drsnosť 

vašej povahy. Zajtra to budete vy, kto bude musieť oboznámiť svojich blížnych s Mojím dielom. Ak však 

chcete pohnúť citlivými strunami týchto sŕdc, musíte byť veľmi srdeční a vo všetkých svojich skutkoch 

preniknutí láskou a milosrdenstvom. 

64 Naučte sa komunikovať so Mnou z ducha do ducha, modlitbou bez slov ─ modlitbou, ktorá je 

myšlienkou, ktorá je pocitom. To je tá, ktorá vás privedie najbližšie k Mojej Božskej prítomnosti. 

Pamätajte, že zajtra budete musieť všetky tieto lekcie vyučovať, a preto je potrebné, aby moji noví žiaci 

už teraz praktizovali to, čo ich naučilo moje Učenie. Ak budete učiť svojimi skutkami a kázať svojimi 

dobrými príkladmi, ľudstvo sa bude cítiť pohnuté robiť to isté a prestane uctievať modly, ktoré sú hluché 

a bez života, a konečne bude hľadať pravého, živého a večného Boha, ktorý prebýva iba v duchovnom. 

65 Modlitba je záchranným člnom všetkých stroskotancov na tomto búrkou zmietanom mori, lebo 

kto sa vie správne modliť, posilňuje sa, je naplnený vierou. Cíti sa vyrovnaný so všetkými skúškami a môže 

s dôverou očakávať príchod pokoja. 

66 Mnohé učenia, ktoré som vám dal, vás majú varovať pred nebezpečenstvami, ktoré vám hrozia v 

časoch najväčšej horkosti. Budete totiž súčasťou mojich zástupov svetla a mieru, ktoré sú vždy spojené s 

mojimi armádami duchovných bytostí. 

Pre každého z vás bude existovať množstvo neviditeľných bytostí, ktoré budú strážcami a ochrancami. 

Úlohou oboch bude zjednotiť sa, aby dosiahli najvyšší cieľ: všeobecný mier. Už dnes vám hovorím, že z 

tejto duchovnej harmónie medzi všetkými mojimi služobníkmi sa zrodí sila, ktorá urobí toto spoločenstvo 

neporaziteľným. 

67 Duchovne chudobní budú inšpirovaní; pomalí v reči a chápaní budú mať k dispozícii prúd slov 

preniknutých pravdou a životom. 

68 Už som vás upozornil na to, že na tejto ceste sa vyskytnú prekážky. Ale tiež vám hovorím, že ten, 

kto sa pripraví, sa im bude môcť vyhnúť. Len tí, ktorí teraz spia, kým k nim hovorím, budú tí, ktorí sa 

potknú, padnú a nakoniec sa obrátia späť, mysliac si, že balvany, ktoré sa objavia na ich ceste, sú 

neprekonateľné. 

69 Modlitba, meditácia, veselosť a povzbudenie sú hodnoty, ktoré by mali vstúpiť do vášho 

každodenného života ako jeho neoddeliteľná súčasť, aby sa vám nič nemohlo stať nečakane. 

70 Pochopte, prečo som vám počas všetkých minulých čias opakovane hovoril: "Bdejte a modlite 

sa!" 

71 Teraz vám ponúkam chlieb, ktorý vás nasýti. Je bez kvasu, má v sebe večný život. 

72 Namiesto toho, aby som ťa vo svojom učení odhalil, chcem uzdraviť tvoje srdce a uľahčiť tvoju 

dušu. Pozývam ťa, aby si vystúpil na Moje miesto pokoja a tam Mi vyznal všetky svoje hriechy. Budem 

brať do úvahy vašu bolesť a nebudem vás prísne súdiť. Ak je táto bolesť spôsobená vašimi výčitkami, 

nebojte sa. Prišiel som totiž hľadať práve tých, ktorí medzi vami nenašli ani milosrdenstvo, ani 

pochopenie u svojich blížnych. Chcem ťa zachrániť, aby si bol čoskoro so mnou. 

73 Trénujem váš intelekt, vaše pery, aby vám nebolo trápne hovoriť a svedčiť o mojom Diele. Ak 

cítite lásku, môžete hovoriť; ak máte vieru, môžete konať veľké skutky v mojom mene. 

74 Dám vám biely list, na ktorý si napíšete svoj život, a svedomie k vám bude jasne hovoriť. Podľa 

toho spoznáte, kedy ste si ctili svojho Otca a kedy ste ho neposlúchli. 

75 Dnes sa ma pýtate, ale čo potrebujete, čo by vám moja láska nedopriala? Ale ak pijete kalich 

horkosti na odčinenie svojich previnení, neobviňujte ma, nepýtajte sa ma, prečo som vám nedal piť kalich 

mlieka a medu, keďže patríte k vyvolenému národu. Je na vás, aby ste dosiahli pokoj. Dal som vám 

slobodu vôle, aby ste si mohli vybrať cestu a povzniesť sa ku Mne svojimi zásluhami. Prečo si neberiete 

príklad z dobrých učeníkov? Prečo nežijete životom patriarchov? Pretože ma ešte neoslavujete svojimi 

skutkami. 

76 Dajte, vždy máte čo dať. Nechovajte sa ako bohatý lakomec. Neodháňajte chorých, núdznych, 

pretože si myslíte, že sú hlúpi. Nepohŕdajte hladnými. Ak sa viete vcítiť do ich srdca, objavíte ich bolesť a 

budete s nimi súcitiť. 
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Dal som vám balzam s láskou, ktorý uzdraví každé utrpenie. Bojíte sa kritiky, pretože keď praktizujete 

milosrdenstvo, podobáte sa Mi? Čoho sa bojíš od tohto nespravodlivého a sebeckého ľudstva, ktoré o 

Mne nič nevie? Poď a dodržuj moje nemenné zákony, napi sa mojej duchovnej esencie a cíť sa plný ducha 

pravdy. 

77 Pravda je moje kráľovstvo lásky, svetla a 

Spravodlivosť ─ pravda, ktorá vás učí Zákonu, ktorý som vám zjavil. Pravda je cesta vytýčená Mojou 

láskou, aby ste sa nakoniec stali veľkými, šťastnými, dokonalými a nesmrteľnými. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 183 
1 Zachovávajte moje slovo, učeníci, lebo k tomuto národu sa už blížia ľudia rôznych vierovyznaní, 

ktorí budú od vás žiadať dôkaz, že ste prijali moje poučenie. 

2 V súčasnosti z vás odstraňujem utrpenie a choroby, aby ste sa naučili utešovať a praktizovať 

milosrdenstvo voči svojim blížnym rovnako, ako to robím ja voči vám. 

3 Moje učenie naplní radosťou tých, ktorí ho prijímajú pripravení. Bude to krištáľovo čistá voda na 

smädné pery, chlieb pre hladných, odpočinok a pokoj pre unavenú dušu a povzbudenie a svetlo pre 

všetkých. 

4 Osvetľujem tento ľud od vládcov až po tých najbezvýznamnejších, aby otvorili svoju náruč týmto 

skupinám, ktoré prídu v túžbe po Majstrovi. 

5 Niektorí prídu ku mne skrúšení, iní vystrašení, lebo bolesť sa zmocní ich vnútra a ich svedomie im 

povie, že súd prišiel pre každú dušu. Ale pre všetkých mám v zásobe novú príležitosť na spásu. Duša 

dostane potvrdenie všetkých svojich schopností, a keď sa v nej prebudí viera, uvedomí si 

prostredníctvom nej, prečo som prišiel k ľuďom ešte raz a ako veľmi ich milujem. 

6 Svojimi slovami v tomto čase neprichádzam vymazať to, čo som povedal v Druhom čase. Skôr vám 

ho chcem pripomenúť, pretože ste naň zabudli, a vysvetliť vám ho, pretože ste ho nepochopili. 

Odhaľujem vám len to, čo som vám vtedy nepovedal a čo si nechávam pre súčasnosť, v ktorej sa vaša 

duša rozvíja. 

7 Tí, ktorí s láskou, krvou a slzami zapísali moje slovo, poslúchli svoju pamäť a svoje vnuknutie; 

verne odovzdali moju vôľu. Ale potom prišli iní, moje slovo bolo prekrútené, jeho skutočný význam sa 

stratil pod ideológiou a kultovými formami, ktoré nepatria do môjho učenia. Ale v tomto čase svetlo 

roztrhne každý závoj, aby odhalilo čistotu mojej pravdy. 

8 Učím vás, aby ste sa kvôli Môjmu dielu nesprávne neposudzovali, aby ste nediskutovali 

nespravodlivo. Ale rovnako vás varujem týmito zjaveniami: Falošní učitelia a proroci sa objavia aj v lone 

izraelského ľudu. 

9 Mnohí, ktorí dnes jedia chlieb pri mojom stole, budú zajtra hľadať len svoj hmotný blahobyt, 

vládu a chválu, a vy sa musíte mať na pozore, aby ste sa nedali oklamať. 

10 Veľký je váš boj, verní učeníci, ktorí budete bdieť nad touto vecou. Zanechávam sto 

štyridsaťštyritisíc vybavených, na ktorých bude spočívať táto zodpovednosť. Medzi nimi sú tí, ktorí sa mi 

obrátia chrbtom ─ tí, ktorí budú používať moje meno, aby povedali: Tu stojí pred vami Majster ─ a tí, ktorí 

neuhasili svoj smäd, a tiež tí, ktorí ma nechceli vypočuť v pravý čas. K nim sa obrátia tí, ktorí túžia po 

pravde, a budú oklamaní. 

11 Cvičte sa v pokore a nelichoťte svojim blížnym, ani nedovoľte, aby oni lichotili vám. Odvráťte sa 

od tých, ktorí vám chcú robiť dobre, ale vzbudzujú vašu márnivosť a kazia vás. 

12 Nepodľahnite pokušeniu. Autoritu, ktorú som vám dal, používajte na duchovné skutky, na skutky 

lásky a milosrdenstva. 

13 Nikdy sa neobohacujte mojím učením. 

14 Chránim vás, ľudia, skrývam vás pred pohľadmi vašich blížnych, aby ste v pokoji počúvali moje 

slovo až do roku 1950. Ak ste "roztrhaní", pretože veríte v môj príchod v tomto čase, budem vás brániť. 

Ak ťa zavrú do väzenia, otvorím ti bránu a budeš zachránený. Hovorím vám len: plňte môj zákon, 

neupadnite do úžerníctva a tajnostkárstva. Keď ste povolaní uzdraviť chorého, prejavujte milosrdenstvo a 

dbajte na to, aby vaše skutky boli duchovné. 

15 V Druhom čase po mojom odchode zostala vaša Nebeská Matka, ktorá posilňovala a sprevádzala 

mojich učeníkov. Tí po bolesti a skúške našli útočisko v milujúcom Máriinom Srdci. Jej slovo ich naďalej 

živilo a povzbudzovaní vami, ktorých naďalej poučovala v mene Božského Majstra, pokračovali v ceste. 

Keď zomrela, začal sa ich boj a každý sa vydal cestou, ktorá mu bola naznačená. 

V tomto treťom čase vám bude veľmi blízka Máriina láska, ktorá povzbudí a posilní vašu dušu vo 

všetkých vašich skúškach. 
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16 Postupne otvárate svoje srdcia, aby ste ma cítili a milovali, ale ja vám hovorím: Počúvajte moje 

pokyny a vedzte, ako ich dodržiavať. Milujte nielen mňa, ale aj svojich blížnych. Nesúďte sa navzájom 

nespravodlivo. Každú spravodlivú alebo nespravodlivú vec prenechajte Mojej spravodlivosti, lebo len Ja 

sám poznám jej dôvod a len Mne prináleží súdiť. Tých, ktorí nesplnili Môj zákon, pozývam na túto cestu. 

Potom čoskoro prídu ku mne a ja im poviem: Nie je to nový zákon, ktorý vám teraz predkladám. Je to to 

isté, čo som napísal do svedomia prvého človeka a čo som potom jasne a presne oznámil 

prostredníctvom Mojžiša. 

17 Nenechajte sa viesť slovami svojich blížnych, ak nie sú založené na mojom zákone, a preto 

vstupujete na cestu temnoty v domnení, že ste na ceste svetla. Pompézne vyjadrovanie nie je to, čo ma 

teší. Vždy som s vami hovoril jednoducho. Ak však v týchto slovách objavíte pravdu, vezmite si z nich to, 

čo je pravdivé. 

Podstatné veci, ─ to, čo obsahujú, láska, milosrdenstvo a pokoj, ktoré patria mne, a potom ich môžete 

používať a vykladať správnym spôsobom. 

Dal som vám sudcu, ktorý nikdy neklame, a ten je vo vás; je to svedomie. Aby ste počuli jeho hlas, 

musíte vstúpiť do svojho vnútra, modliť sa a meditovať; potom k vám bude hovoriť s pravou múdrosťou a 

povznesenosťou. 

18 Svet vás sklamal a dnes, keď počúvate moje Slovo, ktoré sa zjavuje prostredníctvom takýchto 

bezvýznamných stvorení v jednoduchých zhromažďovacích miestnostiach, si uvedomujete, že nemusíte 

stavať paláce, aby ste ich zasvätili duchovnému uctievaniu, že nesmiete obmedzovať moje učenie ani ho 

predstavovať prostredníctvom hmotných obrazov. 

19 Aby ste toto poslanie priniesli svetu v tretej ére, bolo vám prikázané, aby ste sa znovu vtelili ako 

duchovia svetla plní sily, a kvôli týmto darom milosti vás vaši blížni zle hodnotili. Na vašu vieru a dôveru 

vo Mňa sa pozerali s nevôľou a nechápali, že nikoho neobľubujem a že si všetkých vážim a chránim. 

Ale vy, ktorí ste ku mne prišli plní ľútosti, ste mi blízki a svojou kajúcnosťou ste hodní priniesť môj dar 

lásky a milosrdenstva chorým, duchovne chudobným. Vaša viera osloví a naplní energiou tých, ktorí sú 

oslabení, a ich duša povstane k novému životu. Mnohí "márnotratní synovia" sa v tomto čase vrátia k 

mojej hrudi a ja budem sláviť sviatok kvôli ich návratu a srdce izraelskej rodiny sa vznesie a bude naďalej 

priťahovať srdcia. 

20 Ak vidíte, že niektorý z mojich učeníkov rastie v múdrosti vďaka svojej oddanosti ku mne, 

nezáviďte mu, pomôžte mu ešte viac, lebo skrze neho budem robiť zázraky a úžitok z toho budete mať vy 

všetci. 

21 Zášť poškvrňuje srdce a spôsobuje chorobu duše. Mojou vôľou je, aby ste sa všetci vyvíjali 

smerom nahor, mali dokonalé spoločenstvo so Mnou a žili v harmónii. 

22 Využite svoj rozum, aby ste pochopili, ako 

veľa spravodlivosti spočíva v osude všetkých tvorov. 

23 Nežijete zbytočne; aj tie najmenšie a najzvláštnejšie skúšky majú svoj cieľ, ktorý som určil. 

24 Premýšľajte o mojom zákone a študujte ho. Nechajte svoje 

dušu, aby sa ku mne dostala prostredníctvom modlitby, aby bola naplnená mojou uzdravujúcou mocou, 

keď bude počuť moje slovo, a aby dostala uzdravujúci balzam na uzdravenie vašich chorých tiel. 

25 Ak sa pripravíte, svet sa vydá novými cestami. Hrozba vojny zmizne a nastane mier. Ak však 

budete konať zle, toto zlo nájde odozvu vo vás. Ešte raz vám hovorím: "Meradlom, ktorým meriate, sa 

bude merať vám." 

26 Poďte a nasýtite sa pokrmom môjho slova, a keď sa najete, nezabudnite na hladných a prineste 

im jedlo. Učte sa prijímať podstatu z môjho slova, využívajte ju, posilňujte sa a zdieľajte ju so svojimi 

bratmi a sestrami. 

27 Z tvojho pozemského sveta cítiš miesto pokoja, ktoré som ti sľúbil. Neustále ma prosíte, aby som 

vám umožnil vidieť svetlá tejto "zasľúbenej zeme". Ale ja vám hovorím, že od nej nie ste ďaleko, že ste na 

ceste, ktorá k nej vedie, a že neprejde veľa času, kým zaklopete na jej brány. 
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28 Cesta je môj zákon. Ak ju budete nasledovať, môžete si byť istí, že prídete do Zasľúbeného mesta 

a tam nájdete všetko, čo som vám ponúkol. Buďte na tejto ceste odvážni a cnostní, osvietení vierou, aby 

ste si cestu životom urobili šťastnou a znesiteľnou. 

29 Poznal si rany osudu. Niekedy sa chveješ chladom, keď cítiš sebectvo a nevľúdnosť ľudí a ukazuješ 

mi svoju odhalenú dušu. Vy však nezúfate, dôverujete, pretože viete, že nad vami bdiem a že Mária, vaša 

Matka, je hviezdou v noci, ktorou prechádzate, a preto sa cítite povzbudení. 

30 V tejto chvíli spoločenstva mi v tichosti zverte srdce svojich trpiacich detí, ktoré potrebujú pokoj, 

a ja vás urobím správcami mojich dobrodení, aby ste ich priniesli svojim blízkym, všetkým svojim blížnym, 

aby ste sa naučili dávať, pretože ste mojimi poslami a orodovníkmi blížnych. 

31 Ak vás vaši blížni prijmú a prijmú váš dar, požehnajte ich. Ak nevedia použiť to, čo im posielam, 

požehnajte ich tiež a nechajte na Mňa, aby som ich duše uhladil a prebudil nekonečnou trpezlivosťou, 

kým ich nepremením na horiace a veriace srdcia. Toto je moja vôľa. 

32 Vítajte tých, ktorí veria v moju prítomnosť; vítajte aj tých, ktorí pochybujú, lebo aj oni, hnaní 

vlastnou dušou, prišli, lebo aj v nich bude viera. 

33 Beda tým, ktorí sa v tomto čase nesnažia zapáliť si lampu, lebo zahynú. Hľa, hoci je čas svetla, 

všade ešte vládnu tiene. 

Z môjho slova viete, že som si vybral tento národ, aby som sa zjavil pri svojom treťom príchode, ale 

nepoznáte dôvod. Majster, ktorý nechce mať pred svojimi učeníkmi žiadne tajomstvá, bol pre vás 

tajomstvom. Zjavím vám všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli s istotou odpovedať tým, ktorí sa 

vás pýtajú. 

Videl som, že obyvatelia tohto kúta zeme Mňa vždy hľadali a milovali, a hoci ich spôsob uctievania 

nebol vždy dokonalý, prijímal som ich úmysel a lásku ako kvet nevinnosti, obety a bolesti. Na oltári Mojej 

Božskosti bol vždy prítomný tento kvet plný vône. 

Boli ste pripravení splniť toto veľké poslanie v tejto tretej ére. Dnes viete, že som reinkarnoval 

izraelský ľud vo vašom strede, pretože som vám ho zjavil. 

Viete, že semeno, ktoré žije vo vašej bytosti, a vnútorné svetlo, ktoré vás vedie, je rovnaké ako to, ktoré 

som zoslal Jakubovmu domu v prvom veku. 

34 Vy ste duchom Izraeliti, duchovne ste potomstvo Abraháma, Izáka a Jakuba. Ste vetvami toho 

požehnaného stromu, ktorý bude dávať tieň a ovocie ľudstvu. 

35 To je dôvod, prečo vás nazývam prvorodenými a prečo som vás vyhľadal v tomto čase, aby som 

svetu oznámil svoje tretie zjavenie medzi vami. Mojou vôľou je, aby "ľud Izraela" bol duchovne vzkriesený 

medzi ľuďmi, aby mohli spoznať pravé "vzkriesenie v tele". 

36 Áno, žiaci, duša nezomiera, iba odlieta do záhrobia, do vesmíru, keď nastane koniec jej tela. 

"Telo" tiež nezaniká, ale rozkladá sa a mieša s 

prvky prírody, z ktorých ho nanovo vynášam a obdarúvam ho dušou. 

37 Tak povstane telo, tak sa na zemi objavia vtelené duše, ktoré sa stali ľuďmi, tak dám Izraelu znovu 

povstať na zemi. Nebudem ho však obetovať pozemkom na tomto svete, ani ho nebudem deliť na 

kmene. Naopak, zo všetkých jej členov vytvorím jednu rodinu, aby som v nej odstránil dedičné 

rozdelenie. Z detí Rúbenových, z Júdových, z Aserových a Zabulonových, z Neftaliho a Benjamínových 

vytvorím manželstvá a rodiny. Týmto spôsobom nechám zmiznúť všetku oddelenosť, pretože to nie je 

semeno od Boha. 

38 Kto by mohol vykonať tieto diela, ak nie Ja? Kto by mohol byť poverený úlohou presvedčiť Pánov 

vyvolený ľud, že Kanaán nie je večnou vlasťou, ale len jej symbolom? ─ len ja, pretože som to bol ja, kto 

ukryl tvoju dušu v inej rase alebo krajine ─ ja, kto ti povedal: "Ty si ten. "Ale ak som ťa opäť poslal, tak 

preto, aby si na zemi dokončil veľkú a ťažkú úlohu, ktorá ti bola zverená od začiatku. Toto je váš kríž. 

39 Vrátili ste sa aj preto, aby ste zmyli škvrny, napravili chyby a zaplatili dlhy. Už neupadnete do 

slabosti ani do modloslužby ako kedysi, hoci ste ľud, ktorý poznal pravého Boha a mal zákon. Ale bolesť ťa 

prinútila hľadať svetlo a pokoj. 
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Podobne aj vy ste sa v prvých dňoch, keď bol vo vašej krajine nedostatok pšenice, a teda aj chleba, 

vysťahovali do bohatého Egypta. Neskôr ste sa ako faraónovi otroci vydali na cestu, odvážne prekonávali 

útrapy púšte a hľadali "zasľúbenú krajinu", pretože ste túžili po slobode. V súčasnosti si sa vzoprel 

posmechu a hnevu svojich blížnych, pretože Mňa hľadáš v tejto podobe, lebo tvoja duša túži po 

povznesení a oduševnení. 

40 Ste "márnotratný syn", ktorý vždy, keď sa vráti do otcovho domu, nájde otcovu náruč vystretú, 

aby ho objal, a prestretý stôl, aby ho usadil k hostine. 

41 Prišiel si unavený z dlhej cesty, tvoja duša bola pošpinená a tvoje telo slabé. Ale prekvapení ste už 

z diaľky videli, že "brány mesta" sú otvorené a čakajú na vás, aby ste prišli, aby som vám dal svoju lásku, 

svoje učenie a požehnanie svojho nového príchodu. 

42 Nebolo mojou vôľou zjaviť sa teraz v Kanaáne, ktorý bol v minulosti vašou vlasťou, lebo už nie je 

čas Mojžiša ani Krista, ale vek Ducha Svätého. 

Počúvate moje Božské slovo a naozaj vám hovorím: Tá manna z prvého veku, ktorá zapálila vašu vieru 

vo mňa, a ten chlieb, ktorý som vám dal pri stole v druhom veku a ktorým som vám ukázal cestu k vašej 

spáse, sú pokrmom, ktorý vám ponúkam aj v tomto čase, aby vaša duša dosiahla večný pokoj a svetlo a už 

nikdy nepocítila hlad. 

43 Pomocou duchovnej jednoduchosti, ktorú si zachovávate, si spomedzi vás vyberám svojich 

nositeľov hlasu, svojich nových prorokov a svojich učeníkov, tak ako som v inom čase z tohto ľudu 

vychoval patriarchov, prorokov, vyslancov a apoštolov. Dnes vám vysvetľujem svoj zákon 

prostredníctvom svojho učenia. Učím vás, ako sa v tomto čase modliť, ako mi slúžiť a ako žiť, aby ste boli 

skutočnými bratmi a sestrami ľudí a Božími deťmi. 

44 Vtedy, keď budú moji noví učeníci silní, Nový Jeruzalem môjho kráľovstva zostúpi k ľuďom a na 

jeho nezničiteľných múroch sa rozbije bezbožnosť, modlárstvo, lož a všetka temnota, ktorá vzišla z 

ľudskej mysle a srdca. 

45 Pamätajte, že váš Otec prostredníctvom sna prisľúbil Jákobovi, že v jeho deťoch požehná všetky 

národy. Uvedomte si, že ak ste z tohto koreňa, vaším osudom je prinášať môj mier a vnášať ho do sŕdc 

svojich blížnych. 

46 Ľudia: V tejto dobe sú ľudia, ktorí sa stále riadia Mojžišovým zákonom, a iní, ktorí žijú podľa 

kresťanskej éry. Nie všetci tušia alebo túžia po nástupe nového veku. Dôvodom je, že nie všetci 

napredujú a vyvíjajú sa rovnako. Preto vám hovorím: Učte sa tomuto učeniu, aby ste boli dobrými 

pracovníkmi, ktorí sú ako dobrý pastier a dobrý rozsievač. Pozrite sa na tých, ktorí obrábajú pôdu: Sejú v 

mojom mene. Ak bolo vegetačné obdobie dobré a ich semeno sa urodilo, pomodlia sa a poďakujú 

Stvoriteľovi. Ak bolo počasie nepriaznivé a semeno sa pokazilo, s napätím čakajú na ďalší rok, aby s 

rovnakou horlivosťou opäť zasiali, kým nenahradia a nerozmnožia predchádzajúce semeno. Ak využijete 

tento čas a vydáte sa plní nádeje a viery zasiať do ľudských sŕdc, rosa mojej milosti urobí z polí, z 

neúrodných polí, úrodné mojou mocou a vaše semeno zasiate s láskou a dobrou vôľou vzklíči. Budem 

chrániť vašu sejbu a žiarivé slnko môjho Ducha pozláti klasy, aby vaša úroda prinášala piesne chvály a 

slávy vášmu Pánovi. 

47 Uvedomte si, že som to ja, kto bdie nad týmto národom, aby som ho chránil pred búrkami. 

Zachovávam ich v pokoji, lebo vo svojich vznešených radách som im určil, aby v tomto čase splnili veľké 

poslanie v ľudskom i duchovnom zmysle. 

48 Nastane chaos, lebo kým budú na zemi vládcovia a ríše, budú aj nároky na moc, nepriateľstvá a 

vojny a nebude mier. 

49 Medzi ľuďmi nie je láska, môj zákon sa nedodržiava. Neexistujú praví bratia a sestry, rodičia ani 

deti, a preto ľudstvo ohrozuje chaos. 

50 To vám len oznamujem, lebo odo mňa nemôže vyjsť nič zlé. Chaos pochádza z nedostatočnej 

vnútornej prípravy človeka, ktorý nepočúva svoje svedomie a necháva sa viesť zlým našepkávaním. Ale vy 

─ čakáte na všetky tieto skúšky, aby sa vaše tvrdé srdcia otriasli? Nie, deti moje, modlite sa, pracujte 

neúnavne aj teraz, získavajte zásluhy a obnovujte sa. Toto je vaša úloha. "Bdejte nad pokojom vo svete, 
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priťahujte moje požehnanie svojimi modlitbami a zostaňte verní môjmu zákonu ako príklad pre svojich 

blížnych. 

51 Každý, kto ma chce nasledovať, bude mať účasť na mojom učení a bude sa nazývať učeníkom. 

52 Všetky duše, ktoré ma obklopujú, sú súčasťou izraelského ľudu. Od ich poslušnosti závisí oživenie 

cností v ľudstve. Dnes som použil tento ľud ako svojho hovorcu, aby som hovoril k ľuďom, a dostal som 

od nich prvé ovocie ich plnenia povinností. 

53 Vy ste prví, ktorých som vycvičil ako bojovníkov pre Moje dielo - tí, ktorí musia s nadšením 

pracovať, aby položili prvé kamene "Veľkého mesta" na pevnú pôdu. Musíte sa posilniť vo viere a dôvere 

vo mňa. Budem k vám neúnavne hovoriť až do posledného dňa roku 1950 prostredníctvom svojich 

nositeľov hlasu a potom zostanete medzi ľuďmi, aby ste vydávali dôkazy o svojej autorite. 

54 Pošlem k vám tých vedcov, ktorí sa namáhali v túžbe preniknúť do tajomstiev duchovného života 

a nedosiahli ho. Budú vás vyhľadávať, pretože vedia, že ste rodák z tohto národa, že máte Moje zjavenia 

a že ste Mnou "pomazaní". S vami budú dychtivo prijímať moje slovo a vy budete intuitívne vedieť, ako sa 

k nim správať ─ bez pýchy, pokorne, ako sa na mojich učeníkov sluší, ako kázal Peter alebo ako hovoril 

Ján. Podobne budete hovoriť aj vy, keď sa pripravíte, a keď sa v túžbe po Mojej pomoci obrátite nahor, 

budem cez vás hovoriť a dosiahnem ich srdcia. V túžbe spoznať miesta a osoby, ktoré Mi slúžili, vás budú 

vyhľadávať, ale vy im budete len sprostredkúvať podstatu Mojej náuky. Mnohí z nich sa obrátia a stanú sa 

súčasťou tohto ľudu vďaka pravde vašich slov. 

55 Cesta tohto národa bola dlhá. Do jej stredu som vždy posielal silných, horlivých duchov, aby 

ukazovali na cieľ a boli obrancami Zákona. Ale tento ľud, ktorý sa formoval v troch obdobiach 

prostredníctvom skúšok, návštev a bojov, niekedy silný a niekedy slabý, niekedy slobodný a niekedy 

uväznený, niekedy nechápavý a potom milovaný a uznávaný, mal vždy moje výsady. 

56 Len ja som vám dal spravodlivosť. Na Kalvárii si dostal najvznešenejší dôkaz lásky, ale aj prísnosť 

mojej spravodlivosti, ak si si ju zaslúžil. Boli ste predurčení na to, aby ste ma prijali v troch časoch. Dnes, 

tak ako v Druhom čase, som vyhľadal pokorných, vydedených a tých, ktorí túžia po spravodlivosti, a 

pozdvihol som ich duše a urobil som, aby zaujali miesto učeníka alebo apoštola. 

57 Žijete v dobe, keď sa človek materiálne rozvíja, chváli sa svojimi vedomosťami a nepozná Mňa. 

Zabúda na svoje duchovné poslanie a opovrhuje prírodou, ktorú som mu dal do služieb, do sféry 

skúseností jeho intelektu, pre život a osvieženie jeho tela a povznesenie jeho duše. Nepozná to, čo má v 

ňom najväčšiu hodnotu a kvôli čomu som vždy prišiel, a to je jeho duša, ktorá mi patrí. Ale tak ako sa 

zmení tvár zeme, aj človek ma spozná. Jeho ideály, ktoré sú dnes ešte materiálne, sa zmenia na duchovné 

ciele. Všetci ľudia sú vystavení skúškam a v nich sa duša očisťuje a ohýba. 

58 Od roku 1866 ľudstvo vstúpilo do nového veku, v ktorom som postupne pripravoval vyvolených. 

Tento ľud dostal poverenie, potvrdil som im ich duchovné dary. Každému stvoreniu som odhalil kmeň, ku 

ktorému patrí, a jeho konkrétnu úlohu. Zjednotil som svoje duchovné zástupy - jedny v tele a druhé v 

duchu, ako je napísané. 

59 Vymenoval som vodcov, aby pre každú komunitu bol 

a oznámil som im, že mojou vôľou je, aby sa všetci medzi sebou zjednotili, aby bol ľud silný. 

60 Stvoreniam, ktoré som vycvičil, som dal úlohu nositeľov hlasu, aby sa ľudským slovom zjavovali 

ľudstvu, a ich počet som rozmnožil, aby sa Moje učenie šírilo. Vytvoril som Telo pracovníkov, aby 

Duchovný svet komunikoval s ľudstvom a zjavil svoju milosť pri liečení a poradenstve. 

61 Bolo mojou vôľou nazvať "základným kameňom" toho, kto má byť oporou vodcu, prostredníkom 

medzi vodcom a tými, ktorí majú príkazy, a dôverníkom ľudu na každom mieste zhromaždenia. 

62 Ustanovil som veštcov a vycvičil som ich, aby dostávali videnia, ktoré mali vykladať ľuďom, aby 

zostali bdelí. 

63 Tým, ktorí chceli napísať, som dal poradie "zlatých pier". Vycvičil som ich myseľ a poslal som na 

ich ochranu duchov, ktorí aj inokedy strážili spisy, aby sa moje slovo vytlačilo a zachovalo naveky. 

64 Vyškolil som "strážcov", aby dohliadali na poriadok v komunite, a nazval som ich "stĺpy". 
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65 Všetky tieto bytosti som osvietil a vylial na ne svoju inšpiráciu. Teraz sa pýtam všetkých, ktorí 

dostali tieto úrady, či pochopili, čo obsahujú. 

66 Dávam vám ešte tri roky na vybavenie. Potom sa tieto služby spoja a vy všetci sa budete nazývať 

"robotníkmi na Božom poli" a budú vám zverení všetci tí, ktorí nepočuli moje slovo, aby ste ich poučili. Už 

nebudete žiakmi, ale majstrami. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 184 
1 Ľudstvo, ponorilo si sa do temnoty. Prišla však hodina, aby ste vystúpili do svetla. 

2 Posielam vám Eliáša, aby vás prebral z letargie. Ako by si mohol cítiť moju prítomnosť, keby si 

nebol pri vedomí? 

3 Neočakávajte, že prídem do vášho sveta ako človek; táto lekcia sa skončila. Napriek tomu, že som 

s vami len v duchu, dokážem vám, že je to vyššia forma zjavenia, než akou som sa zjavoval doteraz. Je to 

dôkaz, že vás považujem za duchovne schopnejších ako ľudí v minulosti. 

4 Nebudem potrebovať telo, aby som mohol prebývať medzi vami, ani nebude absolútne 

nevyhnutné, aby sa môj hlas stal ľudským, aby ma bolo počuť. Napriek tomu ma budete mať 

bezvýhradne pri sebe ako Majstra, ako Sudcu, ako Lekára. 

5 Vaša duša má mnoho schopností a zmyslov, aby ste prostredníctvom nich mohli prijímať Moje 

posolstvá. Ale keďže doteraz nepoznáte tieto schopnosti, ktoré existujú vo vašej bytosti, myslíte si, že ma 

môžete vidieť iba očami tela a počuť ušami. Teraz vám dokážem neudržateľnosť tohto názoru, keď 

pocítite Moju prítomnosť v tichu svojej spánkovej komnaty a vo chvíľach modlitby sa zaplavíte svetlom 

inšpirácie. 

6 Stále ste duše bez svetla, ale spôsobím, že z vás budú vychádzať iskry svetla v podobe inšpirácií, 

vysokých myšlienok, ušľachtilých citov a dobrých skutkov. 

7 Ste ako Lazár v hrobe, mŕtvi pre duchovný život. Ale na moje volanie povstanete, aby ste ma 

nasledovali a vydali svedectvo o mojej pravde. 

8 Udalosti, ktoré denne otriasajú národmi zeme, sú výzvami spravodlivosti, ktoré vás vyzývajú k 

pokániu, modlitbe, spomienke a očisteniu. Tento čas skúšky však bude trvať dovtedy, kým tvrdohlavosť a 

hlúposť ľudí neustúpi, kým sa nevzdajú svojej arogancie a bezbožnosti. 

Na zemi nebudú vždy počuť výzvy k spravodlivosti, pretože neskôr, keď sa ľudstvo očistí, budú ľudí 

vzrušovať úplne iné udalosti. Budú to božské inšpirácie a duchovné prejavy, budú to zjavenia prírody. 

Niektoré pre dokonalosť vašej duše, iné pre prospech vášho života vo svete. 

9 Viete, aký je dar alebo cnosť, vďaka ktorej môžu ľudia získať viac milosti? ─ Charita. Zušľachtí totiž 

ich srdcia, dá duši príležitosť darovať sa svojim blížnym a bude tým, čo najviac zožne v semene viery. Lebo 

"polia" a "polia" sú plné biedy, bolesti, chudoby a chorôb ─ polia, ktoré túžia po láske a čakajú len na 

semienko a trochu dažďa, aby rozkvitli. 

10 Ak sa tým, ktorí hlásajú Moje Slovo na zemi, zdá v súčasnosti nemožné zastaviť postup hriechu, 

rozmach nepriateľstva a vášní, návrat ľudí k dobru a spravodlivosti nie je pre Mňa nemožný, dokonca ani 

ťažký. 

11 Vidíte tých ľudí, ktorí vládnu veľkým národom? Poznáte silu ich zákonov a doktrín? Vidíte, že 

vedci neuvážene a opovážlivo prenikajú do tajomstiev prírody? Veru vám hovorím, že sa predo Mnou 

pokorne poklonia so všetkou svojou aroganciou, so svojou zručnosťou a so všetkými svojimi 

vedomosťami. Každé ľudské dielo totiž nakoniec dosiahne svoju hranicu, keď ľudia musia sami od seba 

otvoriť oči realite a uvedomiť si rozsah každého svojho diela, závažnosť svojich prehreškov a rozsah 

svojich odchýlok. 

12 Nechcem vám povedať, že všetko, čo urobili, je nedokonalé ─ nie. Ale je tak málo dobra, ktoré 

prinášajú svojim blížnym, tak málo dobra, ktoré robia, že je lepšie, aby môj zákon súdil nespravodlivé a 

zlé, ktoré váži na váhach spravodlivosti viac. 

13 Ľudstvo má ešte krátky čas na to, aby dokončilo svoje dielo a zodpovedalo sa božskému sudcovi, 

keď ho bude volať na zodpovednosť. 

14 Moje svetlo zatiaľ postupuje, šíri sa a preniká všade a do každej duše. 

15 Mojou vôľou bolo, aby raz, keď nastane čas Mojich prejavov, boli všetci Moji označení už 

pripravení, bdeli a modlili sa, čakali na hodinu Môjho príchodu a vytvorili jedno telo a jednu vôľu, aby 

počuli, čo vám chcem zjaviť. Ale nenašiel som medzi vami pravé bratstvo. 

16 Tento ľud, ktorý dostal moje poučenie, bude cvičiť svojich blížnych a urobí z nich pánov. 
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17 Ale naozaj vám hovorím, že som neprišiel osvietiť len vás, ktorí žijete na zemi, ale povolal som aj 

všetky duše, ktoré sa stratili v iných, vám neznámych svetoch života. 

18 Akú odovzdanosť som videl u duchovných bytostí, ktoré plnia Moje príkazy! Ich duša, oslobodená 

od tela, sa v tomto čase ľahšie pripravovala na plnenie svojej úlohy. 

19 Koľko z nich očakáva, že ma bez chyby a 

previnenia, po dlhom období odčinenia. A keď som im zjavil tú časť Knihy siedmich pečatí, ktorá 

zodpovedá šiestemu obdobiu, ich duše boli povznesené a vo svojom povznesení vás povzbudili, odstránili 

prekážky na vašej ceste a pridelili vám čestné miesto učeníkov. 

20 Aby sme pochopili božské učenie, je potrebné obnoviť sa a skúmať zákon. 

Vďaka tomu pochopíte moje Slovo a dostanete veľké zjavenia, ktoré by ste nemohli dosiahnuť 

prostredníctvom ľudskej vedy. 

Príde deň, keď človek skloní svoju šiju a bude milovať svojho Otca s úctou a láskou, ktorú od vás 

žiadam. 

Môj prejav je zrozumiteľný pre všetkých. Hovoril som podľa možností tvojho mozgu, lebo si nemohol 

pochopiť všetku moju múdrosť. K tomuto jednoduchému slovu, ktorým som vám oznámil Svoje učenie, 

by ste nemali pridávať nič, čo pochádza z vášho rozumu, a ak ho preložíte do iných jazykov, dbajte na to, 

aby jeho božský význam zostal nedotknutý. 

21 Pripravte sa na to, aby bol váš mozog ako čisté zrkadlo, ktoré odráža moje svetlo v celej jeho 

jasnosti, keď sa budete venovať tejto náročnej misii. 

22 Žite blízko mňa. Ja som život, začiatok a koniec všetkých stvorených vecí. Ak som vám zveril takú 

úlohu, ako je tá moja, je to preto, že vás milujem a chcem, aby ste si zo mňa brali príklad. 

23 Zachraňujte srdcia, robte zázraky, milujte sa navzájom. 

24 Ak v sebe cítiš potrebnú vieru a silu duše, aby si vzal kríž, choď do domovov a prinášaj moje slovo, 

choď cez šíre zeme a plavi sa po moriach. Pôjdem pred vami a pripravím vám cestu. 

25 Buďte ostražití, lebo mnohí vlci v ovčom rúchu prídu k vám a budú vás chcieť zviesť na scestie. Ale 

sledujte a zistíte, aké sú zámery ich sŕdc. 

26 Keď vaši spoluobčania trpia a 

Ak chcete zastaviť ich slzy, urobte to. Dávajte všetko dobré, čo je vo vás, potom sa vám neskôr, na onom 

svete, dostane väčšej milosti, než akú ste preukázali na tomto svete. 

27 Milovaný ľud, vaša modlitba stúpa ku mne, ako kedysi stúpali ku mne vaše žalmy v chráme. Ale 

ten čas už uplynul a vaša duša sa vyvinula. Veľký jeruzalemský chrám už neexistuje, lebo moje slovo sa 

naplnilo a z jeho hmotnej konštrukcie nezostal kameň na kameni. 

28 Nie je tam Archa zmluvy, ani tabule zákona na 

oltár viac. Tvoj duch hľadá pravdu za hranicami čísel a symbolov, ktoré mu slúžili na to, aby veril a chápal, 

a ktoré ho učili uctievať Mňa. Dnes však chápe, že už nemajú žiadne opodstatnenie, pretože ich význam 

pochopil duch. Symboly boli len hmotné predmety, ktoré Pán používal na to, aby človeku vysvetlil božské 

učenie. 

29 Keď teda žiak pochopí základné učenie, mal by zabudnúť na staré formy uctievania, aby sa 

pozdvihol v túžbe po vyšších inšpiráciách a duchovnejšom uctievaní. 

30 Pamätajte si, že kým musíte mať pred očami nejaký symbol, ktorý ma stelesňuje, nemôžete sa 

spojiť priamo s Božským Duchom. Uvedomte si však, že všetci ste povolaní využívať tento dialóg medzi 

duchmi. 

31 Všetko, čo vás v tomto živote obklopuje a objíma, je odrazom večného života, je hlboké učenie, 

ktoré sa vysvetľuje prostredníctvom hmotných foriem a predmetov, aby sa dalo pochopiť. 

32 Ešte ste nedospeli k jadru tejto nádhernej lekcie a človek sa stále znova mýli, pretože si život, 

ktorý vedie na zemi, predstavuje ako večnosť. Spokojil sa s jej vonkajšími formami a odmietol všetko, čo 

obsahuje božské zjavenie, ktoré je podstatou a pravdou obsiahnutou vo všetkom stvorení. 
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33 Keď táto "kniha" zanechá svetlo v dušiach a bude pochopená do poslednej stránky, človek opustí 

zem a jeho duša sa presunie do nového domova, kde spozná a využije všetko, čo ho ľudský život na tejto 

ceste naučil. Potom bude schopný pochopiť mnohé učenia, ktoré mu boli zjavené počas života v hmote. 

34 Skúmajte tieto slová, ktoré vám váš Majster venoval s takou láskou, aby ste v ich svetle mohli 

posúdiť svoje skutky. A keď si uvedomíte, že ste sa zastavili, zistite, aké príčiny to spôsobili, aby ste sa im 

v budúcnosti vyhli a mohli vždy napredovať na ceste svojho rozvoja. 

35 Poslanie, ktoré som prikázal svojmu ľudu na zemi, je veľké a veľmi delikátne. Preto som ho v 

každom veku vyhľadával, aby som ho inšpiroval svojím Slovom a zjavil mu niečo viac z obsahu Zákona. 

36 Zákon lásky, dobra a spravodlivosti je duchovným dedičstvom, ktoré som mu odkázal po celé 

veky. Od lekcie k lekcii som privádzal ľudstvo k poznaniu, že Zákon sa dá zhrnúť do jedného prikázania: 

láska. Milujte Otca, ktorý je pôvodcom života, milujte svojich blížnych, ktorí sú súčasťou Otca, milujte 

všetko, čo Pán stvoril a prikázal. 

37 Láska je pôvod, začiatok, semeno múdrosti, veľkosti, moci, vznešenosti a života. Toto je pravá 

cesta, ktorú Stvoriteľ vytýčil duši, aby krok za krokom a od domu k domu čoraz viac pociťovala 

približovanie sa ku Mne. 

38 Keby človek od počiatku vekov vytváral kult z duchovnej lásky namiesto toho, aby upadal do 

modloslužobných obradov a náboženského fanatizmu, tento svet, ktorý sa dnes stal slzavým údolím kvôli 

strachu a biede ľudí, by bol údolím pokoja, kam by duše prichádzali, aby získali zásluhy a po tomto živote 

dosiahli tie duchovné domy, do ktorých má duša vstúpiť na svojej ceste. 

39 Veru, hovorím vám, že v žiadnej epoche ľudského života človek nepostrádal poznanie Môjho 

zákona. Z Božskej iskry, ktorá je jeho duchom, mu totiž nikdy nechýbala iskra svetla v duši, intuícia v mysli 

či tušenie v srdci. Napriek tomu sa tvoja duša vrátila na onen svet s temným obväzom pred očami a ja ti 

hovorím, že kto nevyužije ponaučenie, ktoré život na tomto svete v tomto údolí skúšok obsahuje, musí sa 

doň vrátiť, aby dokončil svoju nápravu a predovšetkým sa poučil. 

40 Chybná je vaša predstava o tom, čo znamená život na zemi, čo je duša a čo je duchovný svet. 

Väčšina veriacich si myslí, že ak budú žiť v určitej spravodlivosti alebo ak budú v poslednej chvíli 

svojho života ľutovať svoje previnenia, ktorých sa dopustili, budú mať nebo isté. 

Táto falošná predstava, ktorá je človeku veľmi príjemná, je však príčinou, prečo človek počas celého 

života nevytrvá v plnení zákona, a tak spôsobuje, že keď jeho duša opustí tento svet a vstúpi do 

duchovného sveta, zistí, že prišla na miesto, kde nevidí zázraky, ktoré si predstavovala, ani necíti 

najvyššiu blaženosť, na ktorú si myslela, že má nárok. 

41 Viete, čo sa stane s bytosťami, ktoré si boli isté, že sa dostanú do neba, a namiesto toho našli len 

zmätok? Keďže už neboli doma na zemi, pretože im chýbala opora ich telesnej schránky, ani sa nemohli 

vzniesť do výšin, kde sa nachádzajú sféry duchovného svetla, vytvorili si ─ bez toho, aby si to uvedomovali 

─ svet, ktorý nie je ani ľudský, ani hlboko duchovný. 

Potom sa duše začnú pýtať samy seba: Je toto nebo? 

Je toto domov, ktorý Boh určil dušiam po ich dlhom putovaní na zemi? 

42 Nie ─ hovoria iní ─ to nemôže byť "lono Pána", kde môže existovať iba svetlo, láska a čistota. 

43 Postupne, prostredníctvom reflexie a bolesti, duša pochopí. Chápe Božiu spravodlivosť a 

osvietená svetlom svojho ducha hodnotí svoje minulé skutky a zisťuje, že boli biedne a nedokonalé, že 

neboli hodné toho, čomu verila. 

Potom sa v nej vďaka tejto introspekcii objaví pokora a túžba vrátiť sa na cesty, ktoré mala za sebou, 

vymazať škvrny, napraviť chyby a urobiť niečo skutočne záslužné pred svojím Otcom. 

44 Je potrebné osvietiť ľudstvo o týchto tajomstvách, aby pochopilo, že život v hmote je pre človeka 

príležitosťou získať zásluhy pre svoju dušu ─ zásluhy, ktoré ju pozdvihnú, kým si nezaslúži žiť vo sfére 

vyššieho oduševnenia, kde musí stále nanovo konať záslužne, aby nezostala pozadu a aby mohla ďalej 

stúpať z úrovne na úroveň; lebo "v Otcovom dome je mnoho príbytkov". 
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45 Tieto zásluhy získate prostredníctvom lásky, ako vás to naučil večný Otcov zákon. A tak bude vaša 

duša postupovať krok za krokom po rebríku k dokonalosti a spozná úzku cestu, ktorá vedie do nebeského 

kráľovstva ─ do pravého neba, ktoré je dokonalosťou duše. 

46 Vítam vás, ktorí ku Mne prichádzate, aby ste našli cesty pokoja a lásky. Týchto ľudí vítam a dávam 

im najavo, že ich čaká duchovná úloha. 

47 Učeníci, budete bojovať so mnou, budete pracovať v blízkosti svojho Majstra, a tak pôjdeme 

cestou, ktorá vás dovedie na vrchol hory. Prídeš ku mne s pokorou, bez toho, aby si žiadal svojho Otca, 

aby ti dal ten či onen dar, ale aby si ochotne prijal to, čo pripravil pre každé svoje dieťa. 

48 Vo svojej duši máte svetlo a navyše ste už pokročili ďaleko na ceste skúšok, ktoré urobili vašu 

skúsenosť plodnou, a preto sa už nenechávate ovládať márnivosťou, keď chcete byť veľkí, aby vás 

obdivovali a slúžili vám. 

49 Kto iný ako ja by mohol vládnuť dušiam a riadiť ich osud? ─ Nikto. Preto ten, kto chcel zaujať 

miesto svojho Pána, lebo chcel vládnuť, vytvoril si kráľovstvo podľa svojich sklonov, záľub, nárokov na 

moc a márnivosti ─ kráľovstvo hmoty, nízkych vášní a mrzkých citov. 

50 Nemôžete si podmaniť ducha, pretože v ňom je dokonalá spravodlivosť. V duši má moc nad 

ušľachtilými citmi iba čistota, iba dobro ich poháňa ─ slovom, duša sa živí iba pravdou a dobrom. 

51 Preto, ó, žiaci, hoci sa vidíte bohato obdarení a chápete, že máte dobro, ktoré nemajú všetci, 

nemali by ste sa cítiť nad nikým nadradení. Dajte všetko, čo máte, do služieb mojej veci, pretože ju 

charakterizuje láska, a mali by ste jej zasvätiť celý svoj život, aby ste boli takto užitoční svojim blížnym. 

52 Zničte ríšu márnosti, ktorú ste vytvorili. Ovládajte ľudské vášne a nechajte svoju dušu, aby sa 

odhalila vo svojom najvnútornejšom jadre, plnom lásky a svetla, ktoré vám dáva múdrosť. 

Snažte sa brať si Ježiša za vzor vo všetkých činnostiach svojho života. Nebol poslaný na zem, aby 

odčinil priestupok alebo aby prijal Otcov súd. Kristus, ktorý k vám dnes opäť hovorí, zostúpil do ľudských 

sŕdc, aby v nich nastolil svoje kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pravdy. Nepriniesol ľuďom materialistické 

učenie ani nespravodlivé zákony. Neprišiel, aby v ľuďoch vzbudzoval chamtivosť, ani aby živil ich vášne. 

Priniesol učenie o láske, ktorá je morálkou duše. Preto povedal zástupom: "Moje kráľovstvo nie je z tohto 

sveta." 

53 V hĺbke svojho srdca sa ma pýtaš, ako je možné, že sa veľké duchovné bytosti vzbúria a chcú 

pracovať proti Bohu. Hovorím vám toto: Tí, ktorí povstávajú proti Mne, ešte nie sú skutočne veľkí. Sú to 

nedokonalé duchovné bytosti, ktoré dokázali rozvinúť jednu časť svojich schopností a zanedbali rozvoj 

ostatných. Ich inteligencia je rozvinutá, ale nie ušľachtilé city ich duše. 

54 Preto som vás vtedy upozornil, že človek nežije len z chleba. Lebo okrem pozemského učenia, 

ktoré mu dáva zem, potrebuje na svoju úplnú dokonalosť svetlo ducha, ktoré môže dostať len v mojom 

učení. 

55 Vy ľudia: Po mnoho storočí ste putovali po zemi, vždy zaťažení bremenom svojich vášní. Ale 

koniec prišiel, už ste v ére svojho duchovného oslobodenia, v ktorej bude duša vládnuť v tele, ktoré bude 

jej služobníkom, a v ktorej bude mať nekonečno ako svoj domov. 

56 Čoskoro budete vedieť, odkiaľ ste prišli a kam idete, aby ste vedeli, ako prideliť svetu miesto, 

ktoré by mal mať vo vašom živote, a duši miesto, ktoré by mala mať vo vašej existencii. 

57 Tieto slová, ktoré vám chcem dať, sú prorockého charakteru, aby ste mali podnet na to, aby ste sa 

usilovali a počítali so svetlom nádeje vo vašej budúcnosti. 

58 Tí, ktorí prechádzajú svetom a prelievajú slzy kvôli svojim bolestiam, nech si nemyslia, že som ich 

opustil. Skúšam ich trpezlivosť a čakám len na to, kým dosiahnu očistenie, aby potom mohli zvýšiť počet 

Mojich nasledovníkov. 

59 K ľuďom príde oduševnenie, rozptýli ich pochybnosti, prinúti ich vrátiť sa na bezpečnú cestu, 

prinúti ich vidieť svetlo pravdy. Vtedy ľudia povedia: "Splnilo sa Pánovo slovo, keď nám povedal: 'Každé 

oko ma uvidí'." 

60 Musíte vedieť, že bolesť v tomto čase je veľmi veľká, pretože duša človeka teraz spláca dlhy, ktoré 

vaše srdce nepozná, a vymazáva škvrny, ktoré vo vás boli dlho. Neviete, kto ste a aké boli vaše skutky na 
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dlhej ceste, ktorú ste prešli. Teraz sa však vy, ktorí poznáte toto zjavenie, musíte vyzbrojiť trpezlivosťou a 

odovzdať sa. To vás povznesie a pomôže vám dosiahnuť očistu. 

61 Ubezpečujem vás, že zatiaľ nie je potrebné, aby ste poznali svoju minulosť; stačí, ak máte intuíciu 

alebo tušenie, že ste sa v iných časoch dopustili chýb, ktoré teraz musíte napraviť. Na druhej strane 

chcem, aby ste prostredníctvom môjho Slova poznali veľa o svojej budúcnosti, pretože toto svetlo vo 

vašich srdciach vzbudí nádej na dosiahnutie života v pokoji a svetle, v ktorom sa duša a telo vyvíjajú 

smerom nahor. Prídu totiž časy, keď medzi fyzickým a duchovným bude vládnuť harmónia. 

62 Moje svetlo osvetlí všetky cesty a sekty a náboženstvá pred sebou uvidia jedinú cestu, jediný 

zákon: Zákon lásky Božského Ducha. Toto bude svetoborné učenie, ktoré zjednotí všetky duše. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 185 
1 Žehnám vás, lebo veríte, že je to môj Duch, ktorý vám dáva toto učenie, hoci moje učenie 

počúvate prostredníctvom ľudského rozumu. 

2 Neberiete do úvahy nedokonalosti nositeľa hlasu, zaujíma vás len pochopenie božského významu. 

Tí, ktorí takto študujú moje slovo, objavujú pravdu. To budú učeníci, ktorí sa zajtra vydajú vysvetľovať 

ľuďom moje učenie. Pochopia to tí, ktorí sa mýlili vo výklade Písma v minulých časoch. Aby sme totiž 

objavili pravdu mojich zjavení, nie je potrebné držať sa hmotného významu slov, ale hľadať duchovný 

význam, ktorý je podstatou, ktorá je pravdou a životom. 

3 Preto som tento ľud podrobil skúške, ktorá je zároveň hlbokým učením, pretože som mu dal Svoje 

Slovo prostredníctvom ľudského intelektu a prikázal som mu, aby sa nezaoberal vonkajšou podobou 

Slova, ale aby prenikol do jeho jadra a objavil jeho zmysel. Vďaka tomuto poučeniu budú títo ľudia 

schopní vysvetliť tým, ktorí hľadajú výklad mojich predchádzajúcich posolstiev, spôsob, ako mentálne 

objaviť významový obsah akéhokoľvek učenia, pasáže alebo akéhokoľvek 

podobenstvo odhaľuje pravdu, ktorá je jedna. 

4 Vidím medzi týmto ľudom aj takých, ktorí postupne pochopili, že čím viac sa pripravuje ich duša a 

telo, tým výdatnejšie a jasnejšie sú moje pokyny prostredníctvom hlasu-nosiča. Ach, keby sa všetky tieto 

zástupy skutočne usilovali o to, aby dokázali, že sú hodní mojej milosti ─ aké veľké a dokonalé by bolo 

moje prejavy! 

Stále však vidím, že mnohé srdcia sa usilujú o vonkajší kult, aby mohli veriť v Moju prítomnosť, a 

neuvedomujú si, že namiesto toho, aby dovolili svojej duši slobodne povstať, zadržiavajú ju pri hmotnom 

oltári, rozptyľujú ju zbytočnými obradmi a unavujú ju zaužívanými tradíciami. Veru, hovorím vám, že 

tento čas pre vás už uplynul. 

Dlho ste osviežovali svoje zmysly v nádhere kostolov, dlho ste obdivovali umelecké diela svojich 

blížnych. Teraz musíš toto všetko zanechať za sebou, aby tvoja duša mohla dosiahnuť úžasný život, ktorý 

je jej určený, nasýtiť sa svetlom vo chvíľach modlitby v Ňom a odovzdať svojmu telu všetky radosti a 

inšpirácie, ktoré dostáva počas svojho vytrženia. Potom si uvedomíte, aké úbohé a neohrabané boli 

formy, ktorými sa svet snažil predstaviť Božské. 

5 Vaša duša prešla z detstva do dospievania, a preto sa v jej živote musí udiať zmena. 

6 Kedysi som od vášho ducha prijal všetky obety, ktoré mi prinášal, aj keď obsahovali veľa 

nevedomosti a nedokonalosti. Dnes sa ku mne dostane len to, čo je čisté, úprimné a pravdivé. 

7 Vidíte, aké krásne sú tie kvety z vašich záhrad, ktoré mi niekedy ponúkate? Veru, hovorím vám, že 

ani tento dar nemôžem v tejto chvíli prijať, pretože tieto kvety nie sú vaším dielom, ale mojím; ale to, čo 

by ste mi mali ponúknuť, sú duchovné kvety vášho srdca, to znamená vaše dobré skutky, vaše čisté 

modlitby, vaše cnosti. 

8 Už sa neklamte, už sa nesnažte nahradiť vonkajšími znakmi to, čo musí byť hlboko duchovné. 

Nebojte sa búrať obmedzenia, nebojte sa pozrieť pravde do očí. Nebo patrí len odvážnym a nadšeným. 

9 Keď vo svojich srdciach odstránite všetok fanatizmus a modlárstvo a naučíte sa modliť od ducha k 

duchu, dosiahnete pravý Pánov oltár - ten, ktorý nie je z tohto sveta. Na tomto oltári budete môcť 

priniesť svoju obetu, ktorá bude obetou vašich dobrých skutkov a ktorá bude v mojich očiach krajšia ako 

kvety vašich záhrad. Veď dobré skutky vašej duše nikdy nezvädnú. 

10 Vy, zástupy ľudí: Otvorte svoje srdcia, aby do nich mohla prúdiť rosa mojej milosti. Chcem, aby 

tento ľud bol ako obrovská záhrada, v ktorej kvitnú najkrajšie kvety myšlienok, srdca a duše, ktoré si 

budem vážiť. 

11 Ľudia: Keď vám hovorím o pobožnostiach a obetách s jasnosťou, s akou ohlasujem svoje Slovo, 

cítite bolesť, pretože vás odvádzam od vašich predchádzajúcich názorov? Nie, Majster," hovoríš mi. 

12 Dôvodom je to, že v mojom slove je balzam a svetlo, ktoré nedovolí, aby sa v mysli objavili 

nejasnosti, ani aby sa srdce zarmútilo. 



U 185 

67 

13 Chcem, aby ste sa rovnako prihovárali svojim blížnym, keď sa im budete snažiť otvoriť oči pre 

svetlo. Robte to s jasnosťou a láskou, ktorú som použil pri vás, a nezanecháte v ich srdciach bolesť, ale 

pokoj a svetlo. 

14 Na základe božského prísľubu som sa vám v tomto čase dal poznať. Vo význame obsiahnutom v 

jadre tohto slova som bol úplne a úplne s vami. Kto našiel tento zmysel, ten ma pocítil. Na druhej strane 

tí, ktorí trávili svoj čas posudzovaním vonkajšieho vzhľadu Môjho prejavu, neboli schopní objaviť Moju 

pravdu. 

15 Zatiaľ čo niektorí boli v najväčšom úžase, keď počuli Moje slovo, iní nepocítili ani najmenšie 

zachvenie, ani si neuvedomili Moju prítomnosť a to, že ma počuli. 

16 Keď už nebude počuť Moje Slovo prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, bude mnoho sŕdc, 

ktoré budú plakať nad koncom tohto času, rovnako ako budú tí, ktorí ─ hoci ma počuli ─ si neuvedomia 

dobro, ktoré mali a ktoré stratili, pretože ho nevedeli využiť. 

17 Prídu časy, keď sa toto slovo rozšíri na mnohých miestach. Ale potom to bude prostredníctvom 

svedectiev tých, ktorí ho počuli, pochopili a uverili mu, a budete svedkami toho, že mnohí z tých, ktorí 

nikdy nemali milosť počuť moje učenie, budú môcť objaviť božský význam, ktorý toto učenie uchováva 

ako poklad, a s presvedčením a vierou budú volať: "Je to slovo Majstra!" 

18 Uvidíte svojich blížnych, ako plačú blahom, vnútorne pohnutí Mojím posolstvom, a uvidíte ich, 

ako nariekajú, že nepatria k Mojim vyvoleným. Potom budete mať výčitky svedomia, že hoci som bol s 

vami tak dlho, vaše srdce neprejavilo vieru a lásku, ktoré uvidíte vzklíčiť v blížnych len vďaka vášmu 

svedectvu. 

19 Medzi týmito zástupmi objavíte tých, ktorí intuitívne vnímajú duchovné, inšpirovaných, tých, ktorí 

predvídajú dialóg ducha s duchom, vidiacich a tých, ktorí majú dary a schopnosti ducha v plnom rozvoji. 

20 Myslíte si, že dávam svoje slovo všetkým národom sveta? Nie, aj s týmto mojím novým zjavením 

je to ako v minulých časoch, keď som sa zjavil iba jednému ľudu, ale oni mali za úlohu ísť a šíriť Dobrú 

zvesť a zasiať semeno, ktoré dostali v mojom posolstve. 

21 Pamätajte, že v iných krajinách moje semeno vzklíčilo s najväčšou mocou len vďaka svedectvu 

mojich apoštolov. 

22 Pamätajte, milovaný ľud: Ak ostatné národy uverili týmto svedectvám, bolo to preto, že tí, ktorí 

ich vydávali, to vedeli urobiť so všetkou láskou a pravdivosťou, akej bolo ich srdce schopné. Hovorím vám 
to, pretože ak chcete, aby mi svet uveril skrze vás, musíte sa pripraviť na to, aby ste boli ako títo apoštoli 
v ich láske, pokore, duchovnosti a viere. Potom bude svet považovať toto učenie za pravdu a moje slovo 
bude pre ľudí posvätné. Potom uvidíte svojich blížnych, ako dychtivo čítajú spisy vytvorené mojím 

Slovom, a uvidíte, ako ich prekladajú do rôznych jazykov, aby ich poznali všetky národy. 

23 Uvidíte, ako sa toto slovo, na ktoré si tunajší ľud tak zvykol, ktoré bolo tak ponížené tými, čo ho 

najviac počuli, zajtra stane oázou pre tých, ktorí na zemi veľmi trpia. Uvidíte, ako sa stane balzamom a 

životom, potravou a svetlom v životoch tých, ktorí túžia po pravde, láske a spravodlivosti. 

24 Muži a ženy, ktorí už dlho počúvate moje slovo a ktorí ste sa tiež ujali úloh v rámci tohto diela: 

dovoľte mojim slovám, aby pohli vašimi srdcami, dovoľte Duchu, aby prehovoril v najvnútornejšej časti 

vašej bytosti. Jedli ste veľa ovocia zo stromu života, ale čo ste urobili so semenom? Prečo všetko, čo 

zasievate, nepochádza zo semena, ktoré som vám dal? Vidím, že používate aj svoje vlastné semeno, ktoré 

pridávate k tomu, čo som vám zveril do starostlivosti. Kto z vás nerozumie, čo vám v týchto chvíľach 

hovorím? 

25 Neschvaľujem všetky práce, ktoré robíte. Hovorím vám, aby ste k dobru, ktoré konáte, nepridávali 

žiadnu nečestnosť, lebo potom už nebudete rozsievať Moju pravdu tak, ako som vám ju zjavil, a zajtra, 

keď príde hodina, keď váš duch bude žať ovocie svojej sejby, prirodzene zistí, že toto ovocie presne 

zodpovedá tomu, čo zasial na svojej ceste života. 

26 Som podstatou všetkého, čo je stvorené. Všetko žije vďaka mojej nekonečnej moci. Som v 

každom tele a v každej podobe. Som v každom z vás, ale je potrebné, aby ste sa pripravili a stali sa 

vnímavými, aby ste ma mohli cítiť a nájsť. 
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27 Som dychom života pre všetky bytosti, pretože Ja som Život. Preto som ti dal pochopiť, že ak ma 

máš pred očami vo všetkých svojich dielach, nie je potrebné, aby si znázorňoval môj obraz v hline alebo v 

mramore, aby si sa mi klaňal alebo ma cítil blízko seba. Toto nepochopenie viedlo ľudstvo len k 

modloslužbe. 

28 Vďaka môjmu slovu vnímate harmóniu, ktorá existuje medzi Otcom a všetkými stvorenými 

vecami, chápete, že Ja som esencia, ktorá živí všetky bytosti, a že ste mojou súčasťou. 

29 Pokiaľ pochopíte zmysel svojho života, osud duše a cieľ rozvoja, vstúpite do duchovného života. 

Takto zabudnete na podoby, ktoré ste Mi dali, v ktorých ste Mňa hľadali, a postupne zahubíte falošné 

presvedčenia a mylné predstavy, v ktorých bolo toto ľudstvo uväznené toľké stáročia. 

30 Duša sa bude môcť vyvíjať na základe svojich schopností, kým nedosiahne svoju dokonalosť. Ja 

som však Majster, ktorý vám vždy stál po boku na vašej ceste rozvoja, aby váš život nebol neplodný. 

31 Ak sa stanete ľuďmi dobrej vôle, váš život bude v súlade s dokonalosťou celého stvorenia. 

Dosiahneš svetlo pravého poznania a ovocie tvojich skutkov ti prinesie večný pokoj. Vaša fyzická časť je 

látka, ktorá sa vo Stvorení rozpustí na atómy. 

To ste pochopili, ale pre mnohých je nesmrteľný život duše nepochopiteľný. Chápu len to, čo vidia ich 

oči alebo čo dokazuje ich veda. Kde sú tí, ktorí s vami žili v pozemskom živote? ─ Neviete. Môžete si len 

predstaviť, že žijú vo svete svetla. Na to vám Majster hovorí: Je ich okolo vás veľa. Duša má schopnosť 

zaujať miesto, ktoré jej Otec určil v záhrobí, a zároveň s vami plniť úlohu. Taká je sila duchovnej duše. 

32 Ešte ste nepochopili toto učenie. Ale aby ste dosiahli rozvoj tejto schopnosti, bolo by potrebné, 

aby ste splnili to, čo som vám povedal v Druhom veku: Človek, aby dosiahol Moju milosť, sa musí vo 

svojej čistote podobať dieťaťu. 

33 Ale už by ste sa nemali cítiť opustení. V každom diele, ktoré človek vykoná, je prítomný vplyv 

ducha svetla. Duchovný svet ovplyvňuje a riadi orgány ľudskej mysle. Ten svet je väčší a krajší ako ten, 

ktorý vidíš svojimi očami. Je to svet svetla a dokonalej harmónie. Jeho obyvatelia sú so mnou, bdejú nad 

stvorením, spojení so mnou. 

34 Ale môžete sa aj napriek tomu, že poznáte tieto učenia a veríte v ne, naďalej sťažovať, že ľudia, 

ktorých ste na tomto svete milovali, odišli na druhý svet, hoci viete, že nad vami bdejú? Prečo na nich 

myslíte v ich ľudskej podobe, keď sú teraz čisto duchovní? 

35 Dnes som vám hovoril o tom, čo nazývate tajomstvom druhého života. 

36 Iba ja vám môžem zjaviť tieto učenia. Ľudia to nedokážu, pretože neprenikli do skrytej múdrosti. 

37 Musel som vás pripraviť na vstup do mojej svätyne, aby ste si vypočuli ďalšie z mojich učení. 

Vidím totiž, že si najprv musel zapôsobiť na svoje zmysly, aby tvoja duša mohla povstať. Tvoje oči hľadali 

obraz, ktorý by ti hovoril o Mojej prítomnosti, tvoje uši očakávali hudobné tóny piesní, aby si očistil srdce 

od pozemských starostí, a dokonca aj kadidlo a vôňa kvetov boli potrebné, aby si mohol myslieť na Mňa, 

hoci len na niekoľko okamihov. Keďže ste však všetky tieto liturgické zložky našli len v kostoloch 

zasvätených tejto službe, neboli ste schopní pochopiť alebo dokonca pocítiť moju prítomnosť mimo nich. 

Na druhej strane dnes namiesto rozvíjania zmyslov vášho tela vaša duchovná príprava začala prebúdzať 

vašu dušu, aby nebrala do úvahy to, čo sa týka fyzických zmyslov. 

38 Vaše oči už nehľadajú obraz, ktorý by vám mohol predstavovať božstvo, vaše uši už nevyžadujú 

zvuky, ktoré ste potrebovali, aby ste na chvíľu zabudli na podnety sveta. Už nečakajte, kým sa zúčastníte 

na slávení bohoslužby, aby ste uverili, že som prítomný len pri tomto úkone a na tomto mieste. 

39 Jediné, čo vás dnes zaujíma, je, ako si vyčistiť myseľ, ako očistiť srdce, aby ste boli schopní prijať, 

precítiť a pochopiť božský význam môjho Slova, a vy viete, že na to nie je lepší prostriedok ako meditácia 

a modlitba. 

40 Dnes by vás znepokojilo všetko, čo by sa vám mohlo postaviť pred oči, a najlepšia hudba by sa 

vám zdala príliš slabá v porovnaní s nebeským koncertom môjho Slova. A namiesto toho, aby vám tieto 

veci pomohli vo vašej oddanosti, môžu vás nakoniec vyrušiť. Nepotrebujete ani nechcete nič vonkajšie, 

preto ste si zvykli zatvárať oči počas toho, ako prijímate moje ohlasovanie. Duša sa totiž vo svojej 

najvyššej túžbe po povznesení chce zbaviť všetkých kontaktov s hmotou. 
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41 Kedysi bol oltár, ktorý ste postavili môjmu božstvu, ďaleko od vás, dnes ste ho postavili vo svojich 

srdciach. Vašu obeť, ktorá bola dlho hmotná, ste teraz nahradili duchovným prejavom. Vieš, že v mojich 

očiach je tvoja láska krajšia ako najkrajší kvet tvojich záhrad a že odpustenie, ktoré udeľuješ blížnemu, je 

pre 

Mám väčšiu cenu ako pokánie, ktorým si si kedysi myslel, že môžeš zmyť svoje škvrny. 

42 Počúvam vás v tichu, pre mňa nie je potrebné, aby ste hýbali perami. Nie som hriešnik, ktorý 

počúva iného hriešnika. Som v Duchu a počujem vašu dušu, ktorá sa snaží povstať a komunikovať so 

mnou. 

43 Mnohí počas tohto obdobia počuli moje slovo, ale nie všetci ho prijali ako pravdu. Samozrejme, 

nie všetci dospeli do obdobia, keď sú schopní pochopiť toto učenie. Vo všetkých časoch bolo mnoho 

povolaných, ale len niektorí boli nakoniec vyvolení ─ z dôvodu, ktorý vám dnes pripomínam: Ide o to, že 

medzi tými, ktorí zostali a pripravujú sa ma nasledovať, sú len tí, ktorí chápu, cítia alebo veria v čas. 

Niekedy vidíte, že vaši spolubratia sa tvária ako duchovne veľmi vyspelí a chápu Moje učenie lásky. 

Potom vidíte, že neprijali ako pravdu to, čo prijali v mojom slove, a to preto, lebo nie je to predovšetkým 

ľudská inteligencia, ktorá ma môže objaviť, ale duch, ak je v ňom prítomná láska. Nezamieňajte si jedno s 

druhým. 

Na druhej strane vidíte, že na moje prejavy prichádzajú niektorí vaši spoluobčania, ktorí sa zdajú byť 

nevzdelaní a až príliš materializovaní, o ktorých ani zďaleka nepredpokladáte, že by boli schopní citovo 

pochopiť moje slovo, a žasnete nad ich vnímavosťou a pochopením, ktoré zrejme dosiahli. Dôvodom je 

to, že sú nešikovní vo svojej vonkajšej podobe, vo svojej ľudskosti, ale vo svojej vnútornej podobe dosiahli 

veľmi veľký duchovný rozvoj. 

44 Tí, ktorí uverili, sa nie vždy prebudili k viere od prvého okamihu. Takmer všetci sa vnútorne trápili. 

V ich srdciach som objavil tieto ─ alebo podobné ─ otázky: "Je to pravda? Je možné, že sa tu stretávam s 

Pánovou prítomnosťou? Je možné, že tu nájdem uzdravenie svojich chorôb, o ktorých som si tak dlho 

myslel, že sú nevyliečiteľné?" Keď však prijali zázrak, niektorí sa ma ešte pýtali: "Je to ten, čo ma 

uzdravil?" 

Ale boli aj mnohí, ktorí uverili od prvého okamihu, keď počuli môj hlas, a boli aj takí, ktorí ešte 

predtým, ako počuli moje slovo, uverili v to isté. 

45 To, čo najviac trápi myseľ mnohých ľudí, je bieda, úbohosť, v ktorej som sa zjavil. Boli totiž 

zvyknutí na okázalosť obradov a bohatstvo v hmotných chrámoch. Ale ja vám hovorím, že tak ako som 

kedysi posudzoval márnivosť ľudí, keď som im ukazoval svoju jednoduchosť, tak som sa dnes vyhýbal 

falošným prejavom a chcel som sa objaviť nielen medzi chudobnými, ale aj medzi hriešnikmi. 

46 Ak zajtrajší ľudia pokojne preštudujú spôsob môjho zjavenia a porovnajú ho s proroctvami 

obsiahnutými v Písme a podrobnejšie preskúmajú oblasť činnosti, v ktorej som sa prejavil a v ktorej sa 

moje zjavenie odohralo ─ národ, ktorý som si vyvolil, a ľud, ktorý som povolal ─, dospejú k 

jednoznačnému záveru, že všetko sa uskutočnilo dokonale a že sa verne naplnili všetky proroctvá. 

47 Tu sa znovu prihováram ľuďom, hovorím k nim svojou Božskou podstatou, ale slovami a pojmami, 

ktoré sú v ich dosahu. Ale zatiaľ čo niektorí vo Mňa veria len vďaka božskej podstate, ktorú nachádzajú v 

Mojom Slove, iní potrebujú na to, aby uverili, to, čo vy nazývate zázrakmi. Preto vám hovorím, že ste tí 

istí ľudia ako tí z druhej éry, ktorí mi priniesli svojich chorých, pre ľudí nevyliečiteľných, aby vyskúšali 

moju moc. 

48 Niektorých som našiel slepých, iných chromých, mnohých malomocných a ďalších posadnutých 

zmätenými duchmi. Uzdravím vás všetkých a v pravde vám hovorím, že nikto nezahynie. Musím vás však 

upozorniť aj na to, že musíte byť pripravení, pretože zázraky tohto času budem konať viac vo vašej 

pozdvihnutej duši ako v tele. 

49 Lazár nebude jediný, prostredníctvom ktorého vám dám poznať vzkriesenie. Vzkriesim všetkých 

"mŕtvych". 

50 Vy, zástupy, tu máte moje slovo. Môžete mi veriť alebo neveriť, milovať ma alebo nemilovať. Ale 

naozaj, hovorím vám, tento čas sa už nezopakuje, tieto lekcie múdrosti, tieto božské rozhovory už 
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nebudete počuť v tejto podobe. Ak ma chcete počuť po roku 1950, musíte v duchu vstúpiť do záhrobia. 

Pamätajte, že som vám povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 186 
1 Buďte vítaní všetci učeníci, ktorí sa ku Mne približujú, aby si rozšírili svoje poznanie. Šťastní a 

požehnaní nech sú všetci, ktorí chcú jasne spoznať pravdu Môjho učenia. 

Dobre robíte, ak chcete roztrhnúť závoj, ktorý zakrýva vaše duchovné oči. Ťažká zodpovednosť ťaží 

všetkých, ktorí sa nesnažia preniknúť hlbšie do tajomstiev mojej skrytej múdrosti. 

2 Kedy ich konečne omrzia pôžitky, ktoré im poskytuje telo? Kedy si uvedomia, že tieto pôžitky im 

zabránili vychutnať si občerstvenie duše? Sú vazalmi kráľovstva hriechu, sú otrokmi svojich vášní a chodia 

po svete ako hluchí, slepí, chromí a malomocní, neuvedomujúc si svoje odchýlky. Keď si človek konečne 

uvedomí, že jeho duša je chorá, nevie, ako má hľadať liek vo svetle, ktoré vyžaruje z môjho Ducha. 

3 Slepý vedie slepého: Tak vidím mnohé národy sveta, viac než dosť národov zeme. Cnosť zoslabla a 

dobré city sa stratili. Ľudské srdce, do ktorého by mali vstupovať všetky ušľachtilé city a každá 

povznášajúca myšlienka, sa dnes stalo zdrojom sebectva, necností a úchyliek. 

4 Čo je zvláštne na tom, že váš Pán, ktorý vás nekonečne miluje, k vám dnes prichádza, aby vám dal 

zbrane, ktorými môžete bojovať proti zlu, ktoré vládne vo všetkých ľuďoch? 

5 Je pravda, že moje učenie je zbraň, svetelná šabľa, ktorá zasahuje srdce a najcitlivejšiu časť tela. 

sa dotýka ľudí. Vôľa zvíťaziť nad zlom je to, čo potrebujete, a túto silu pre vašu dušu vám dáva moje 

Slovo. Najväčší a najušľachtilejší boj, v ktorom vás chcem vidieť zvíťaziť, je ten, ktorý vediete sami proti 

sebe, aby ste ovládli svoje vášne, sebectvo a zmyselnosť. Pri každej príležitosti nechajte v sebe vypuknúť 

tento veľký boj. 

6 Na jednej strane stojí dobrá vôľa, rozum, spravodlivosť a láska, na druhej strane sa vzmáhajú 

skazené ľudské vášne. Svetlo však zvíťazí nad temnotou. Keby som vedel, že to tak nebude, nedovolil by 

som vám viesť zbytočný a neplodný boj o vašu dušu. 

7 Keď myslíte na patriarchov, prorokov alebo mojich apoštolov, nemyslite na nich ako na 

výnimočných ľudí, lebo všetci boli stvorení z tej istej podstaty, z ktorej ste boli stvorení aj vy. Ale boli to 

ľudia, ktorí sa snažili zostať na ceste svetla, držať sa pravdy, vždy dodržiavať môj zákon a žiť v dobre. Ich 

vôľa neochabla, a preto po sebe zanechali diela, ktoré sú príkladom pre ich ľudských bratov. 

8 Poznáte ľudí, ktorí sa ženú za pôžitkami, pohodlím alebo len za každodenným chlebom, sú 

ľahostajní k darom Ducha, nevnímajú pravdy, ktoré vám zjavujú večný život? Neskôr ich uvidíte, ako 

dychtivo bežia do duchovnej svätyne, aby sa stali spolupracovníkmi pravej Cirkvi. 

9 Práve v mojom Božskom Slove nájdu ľudia svetlo, ktoré ich naučí využívať silu, ktorú v sebe duša 

skrýva, a naučí ich pevne kráčať po ceste skúšok, ktorá je životom. Kto vidí moje svetlo, neurobí chybný 

krok, ani sa nepotkne. 

10 Musíte pochopiť moje slovo, lebo ak to neurobíte, uvidíte tajomstvá, v ktorých vám Majster 

hovoril jasne a dokonale. Boh nemá pre človeka žiadne tajomstvá. Ide o to, že raz ste nechceli preniknúť 

k Svetlu a inokedy ste chceli poznať zjavenia predčasne. Špina, do ktorej človek upadol, je dôvodom, 

prečo správne nepochopil mnohé z mojich učení, hoci už bolo načase, aby ich pochopil. 

11 Čo ste sa naučili zo svojich náboženstiev? Načo ti je hovoriť, že veríš tomu alebo onomu, ak sa 

svojím životom nepodriaďuješ zásadám, ktoré odporúčajú, a nesnažíš sa prostredníctvom nich priblížiť ku 

Mne? 

12 Ak chcete vedieť, či plníte božský zákon, spýtajte sa sami seba, či vo svete prijímate úrodu lásky. 

13 V tomto čase vám chcem povedať veľa vecí, aby ste pochopili, že som pripravený dať vám svoje 

nebeské kráľovstvo. Ale na to musíš oslobodiť svoju duchovnú dušu, lebo to bude ona, ktorá ma prijme. 

Potom ma uvidíte a pocítite. 

14 Medzi ľuďmi dobrej vôle bude zmluva o pokoji. Upozorňujem vás však, že s uzavretím tejto 

zmluvy by ste nemali čakať, kým sa ocitnete v duchovnom dome. Zásluha spočíva v tom, že tu, kde svet 

prijal Baránkovu krv ako semeno lásky, ponúkate Otcovi hold vďačnosti a svoju najlepšiu obetu: svoju 

poslušnosť tým, že sa navzájom milujete. 
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15 Verte v nesmrteľnosť duše. Hovorím vám to preto, lebo niektorí veria, že smrť zničí existenciu 

tých, ktorí zotrvávajú v hriechu, a vylúči ich z večného života a namiesto toho ich vystaví večnému trestu. 

16 Tí, ktorí si takúto myšlienku osvojili, si nesprávne vysvetlili niektoré moje zjavenia a nesprávne 

pochopili ich význam. Ak by to bolo správne a možné, bolo by to ako vysvetliť porážku lásky, dobra a 

spravodlivosti. Aký význam by potom malo to, že som sa stal človekom ─ Moje utrpenie, Moja smrť a 

Moja prítomnosť medzi vami ako človek? Nezabúdajte, že som prišiel kvôli hriešnikom, chorým, otrokom, 

hladným, strateným. 

17 Tvoja duchovná duša vlastní Večný život, ktorý jej daroval Božský Duch, a jediné, čo z človeka 

umiera, je schránka, telo, ktoré duša opustí, aby sa mohla vzniesť. Uvidí tiež, že hriech, ak v sebe nejaký 

má, pominie a temný obväz nevedomosti z neho opadne ako zvädnuté ovocie. Duša však po každej z 

týchto "smrtí", ktoré v sebe zažije bez toho, aby zomrela, povstane silnejšia, vedomejšia, žiarivejšia a 

čistejšia. 

18 Zažili ste vo svojom živote nejakú fyzickú vášeň, ktorá ovládla celú vašu bytosť a znemožnila vám 

počuť hlas svedomia, morálky a rozumu? 

Stalo sa to, keď duša klesla na dno, pretože ju premohli pokušenia a moc zlej šelmy, ktorá prebýva v 

tele. 

A nie je pravda, že ste zažili hlboký pocit šťastia a pokoja, keď sa vám podarilo oslobodiť sa od tejto 

vášne a prekonať jej vplyv? 

19 Tento pokoj a radosť sú dôsledkom víťazstva duše nad telom - víťazstva, ktoré bolo dosiahnuté v 

obrovskom boji, v "krvavom" vnútornom boji. Stačilo však, aby duša načerpala novú silu a povstala, 

povzbudená a usmernená svedomím, a už zvíťazila nad telesnými pudmi a oslobodila sa od toho, aby bola 

ešte viac zatiahnutá do skazy. 

V tomto boji, v tomto odriekaní, v tomto boji proti sebe samému ste videli zomierať niečo, čo vo vás 

prebývalo bez toho, aby to bol váš život. Bola to len nezmyselná vášeň. 

20 Pochopte teda, že keď sa človek nechá viesť vnuknutím svedomia a podriadi všetky svoje skutky 

vyššiemu prikázaniu, akoby sa v ňom zrodil nový človek, pre ktorého niet smrti. Lebo telo bude považovať 

len za nevyhnutnú schránku pre dušu, a keď sa tá vydá na cestu do svojho pravého domova, telo sa bude 

musieť ponoriť do lona zeme, aby sa v ňom rozplynulo. 

21 Hovorím vám, že neexistuje "večná smrť" a už vôbec nie večné vykúpenie. Len to, čo je škodlivé, 

zomiera ─ neužitočné, zlé, a keď sa dosiahne očistenie, musí sa skončiť odčinenie. Už vtedy som vám 

povedal, že nič v mojom diele nezanikne. Tiež som vám povedal, že žiadne z mojich detí nezahynie, a 

navyše som vám zjavil nesmrteľnosť duše, keď som vám povedal: "Ja som život, kto verí vo mňa, nikdy 

nezomrie." 

22 Milovaní ľudia: Zavrite svoje ľudské oči a pocíťte moju prítomnosť "na oblaku". Počujete ľudský 

hlas, ktorý vysiela nositeľ hlasu, ktorého používam, aby som vám odovzdal svoje mentálne vibrácie. Ale 

ak sa duchovne pozdvihnete, budete cítiť moju duchovnú prítomnosť. Ó, požehnaný tretí čas, keď každé 

oko bude môcť uzrieť svojho Pána! Modloslužba padne na zem a ľudia naplno spoznajú pravdu. 

23 Aby som uviedol tento čas, chcel som sa vám prihovoriť prostredníctvom vašej vlastnej mysle, aby 

ste ma cítili bližšie, dôvernejšie, aby som vám viac patril. Aj v druhej ére som sa priblížil k ľuďom tým, že 

som sa narodil medzi nimi, žil som po ich boku, zdieľal som ich bolesti a utrpenie pred ich očami. 

24 Dnes, pri mojom novom slove, sa zástupy prebúdzajú a vytvárajú vzájomné spoločenstvo. Väčšinu 

z nich tvoria chudobní zeme, tí, ktorých nazývate "vydedenými", ale v skutočnosti im nechýba žiadny z 

darov, ktoré vám dal Duch Svätý. Vďaka môjmu učeniu sa títo ľudia prebudili z letargie a uvedomili si 

všetko, čo v sebe nosia. V dôsledku toho sa v nich začal duchovný rozvoj a ich rozpačitosť postupne 

zmizla. Intuícia osvietila ich bytosť, inšpirácia pohladila ich myseľ, dar zraku osvietil ich pohľad počas 

modlitby, prinútil ich odhrnúť závoj z duchovna a tiež im odhalil niečo z toho, čo ich čaká v budúcnosti. 

Dar uzdravovania ─ či už jednoduchým slovom, "pomazaním", alebo dokonca myšlienkami ─ sa vynoril z 

najhlbších hlbín ich sŕdc a u pokorných učeníkov tohto Diela sa prejavili mnohé ďalšie schopnosti. 
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25 Dôvodom je, že tí, ktorí na zemi nič nemali, keď pocítili, že dostali dedičstvo od Otca, dali celé 

svoje srdce a nadšenie do služby tejto veci, a tak objavili mnohé dary milosti, ktoré ich bytosť mala a o 

ktorých nevedeli. 

26 Ako mohli ľudia objaviť dary, ktoré mal ich duch, keď ich srdce túžilo len po pozemskom 

bohatstve? 

27 Keby sa ľudia vedeli modliť, keby pochopili, že poznám reč srdca, že rozumiem potrebám ich 

duše, že chápem aj ich najmenšie túžby, že viem vyložiť ich myšlienky, nech sa zdajú akékoľvek, poslali by 

svoju modlitbu k Stvoriteľovi. Človek je však svetský a zhmotnil svoje uctievanie Boha a svoj duchovný 

rozvoj. Ale ako ľudstvo pochopí svoje chyby? Tým, že do nej pošleme oduševnených ľudí, ktorých deti 

budú žiť vo vyššej morálke, ktorú učí moje učenie. 

28 Ľudstvo napadlo Božiu spravodlivosť svojou vedou, hriechom, vojnami, doktrínami a 

materializmom, a keďže jeho previnenia boli veľmi veľké, mohlo očakávať len trest. Ale pozrite sa, ako 

som odpovedal a poslal ľuďom Svoje Božské svetlo, ktoré je útechou, zjavením, odpustením a pokojom, 

aby ich osvietilo a pomohlo im v ich vývoji. 

29 Človek si naplnil kalich horkosti, ktorý bude musieť neskôr vypiť. Ale naozaj, hovorím vám, cez 

túto bolesť dostane svetlo. Ja však prinášam do vašich sŕdc svetlo, ktoré vás mierne zasiahne, ktoré 

presvedčí vášho ducha láskou a pravou múdrosťou. 

30 Vy, zástupy, ktoré práve teraz počujete tento hlas, sa radujte pri pomyslení, že vám bolo súdené 

uzrieť moje svetlo v tomto čase veľkých duchovných bojov. 

31 Nespite, lebo k vám nehovorím len prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. Hovorím k tebe 

kedykoľvek, keď je tvoja duša v pokoji a môže sa zdvihnúť, aby so Mnou komunikovala. 

32 Aby ste mohli používať svoje srdce ako sprievodcu, dovoľte Mi, aby som ho najprv uhladil, aby ste 

mohli prijímať božskú inšpiráciu prostredníctvom jeho pocitov. 

33 Nielen vy ma vzývate, ale aj vaši bratia a sestry podľa rôznych náboženstiev vzývajú svojho Boha. 

Neprichádzam len k vám, ja, Duch Utešiteľ, dávam pokoj každému utrápenému srdcu a duchu. 

34 Človek si vo svojej fantázii vytvoril obraz Ježišovej lásky, preniesol ho na plátno a dal mu ľudskú 

podobu, pretože nedokázal stvárniť Stvoriteľovho ducha. 

35 Od všetkých ľudí, od všetkých národov všetkých čias som vždy prijímal ich uctievanie, ich zápalné 

obety, obrady a obety, lebo pre Mňa sa počíta dobrý úmysel, a nie skutok. 

36 Je pravda, že obrazy, ktoré mi ľudia vytvorili, sú nedokonalé, ale ja sa nepozastavujem nad dielom 

obrazu, v ktorom ma spoznávajú, ale dobrý úmysel ich zámeru je to, čo ma oslovuje. 

37 Ako sa však Otec poteší, keď uvidí, že ľudstvo praktizuje oduševnenie ako títo ľudia, ktorí začínajú 

robiť prvé kroky, zavrhujú povrchné a vonkajšie, cítia, že ma skutočne nosia vo svojich srdciach, že som 

vo vašom úmysle, keď chcete vykonať dobré dielo, že som vo vašich myšlienkach, keď sa snažíte 

komunikovať so Mnou. 

38 Kto by pri počúvaní tohto hlasu mohol pochybovať, že Božia sláva sa prejavuje v úbohosti 

ľudského tela? Je Bohu milšie zjaviť sa v chlebe, ktorý je neživou hmotou, než prostredníctvom svojich 

vlastných detí, človeka, stvoreného na jeho obraz a podobu a považovaného za najdokonalejšiu bytosť 

stvorenia? Prečo by sa Svetlo, Boží Duch, nemohlo prejaviť prostredníctvom privilegovaného stvorenia, 

stvoreného na Jeho obraz a podobu? Nie je nič zvláštne na tom, že Boh sa môže dať poznať 

prostredníctvom orgánu ľudskej mysle. Ale toto ľudstvo je neverné a podozrievavé, pretože bolo 

mnohokrát zranené vo svojich najsvätejších citoch. Preto len počuje a nepočúva. 

39 Ľudské srdce musí byť opäť opracované dlátom lásky, aby z neho mohli vzísť pocity bratstva a 

šľachetnosti. 

40 Ľudské srdce sa zatvrdilo do takej miery, že zostáva otupené tvárou v tvár bolesti alebo nešťastiu 

blížneho. Musí však cítiť cudziu bolesť a pochopiť jej príčinu, aby človek mohol napredovať na svojej ceste 

rozvoja. 
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41 Ak sa človek uspokojí so súdením blížneho, bude vynášať len nesprávne súdy. Ak sa však pokúsi 

pochopiť príčinu jeho bolesti s ušľachtilým úmyslom pomôcť mu, odhalí sa mu skrytý pôvod tejto bolesti, 

ktorú potom môže zmierniť. 

42 Koľko ľudí si robí svoj život neznesiteľným pre nedostatok duchovnej viery, pretože si myslia, že 

existuje len fyzický svet, a pochybujú o existencii ducha, pretože im to nič nedokáže. Tieto a iné smutné 

úvahy ich privádzajú do zúfalstva a dokonca ich privádzajú k smrti. 

43 Prvá lekcia, ktorú dáte svojim budúcim žiakom, by mala byť založená na tomto pokyne. Dáte im 

príležitosť vystúpiť z prvého stupňa ich cesty rozvoja. Odhalíte im, že Otec vo svojej nekonečnej láske a 

dokonalej spravodlivosti udeľuje každej duši toľko hmotných životov, koľko potrebuje na svoje 

zdokonalenie; že niektoré fyzické bytosti trpia viac ako iné, že sú životy plné blaha a iné plné trpkosti a 

pokánia. 

44 Pozemšťania, ktorí žijú bez bolesti a bez veľkých skúšok, sú dôvodom, prečo ma mnohí nevedomí 

a nespokojní nazývajú nespravodlivým. 

45 Takýchto prípadov bude na vašej ceste viac než dosť a vy budete tí, ktorí budú povolaní podať 

vysvetlenie. Opýtajú sa vás, či je isté, že po tomto živote príde odmena alebo trest. Na to odpoviete, že 

pokiaľ duša nedosiahla potrebný stupeň vývoja, aby mohla (navždy) žiť v Duchovnom údolí, musí sa 

inkarnovať na tejto zemi a každý pozemský život prechádza podľa pokroku predchádzajúceho. Niekedy sa 

tak stane preto, aby sme získali dobrú úrodu, inokedy preto, aby sme splatili nejaký dlh alebo dokončili 

začaté dielo. 

46 Keď duša prejde celú cestu, ktorá jej bola vytýčená ako jej pozemský osud, bude môcť vystúpiť do 

duchovného domova, kde nájde pokračovanie cesty, ktorá ju dovedie do večnej blaženosti, do lona Pána. 

47 Nenechávajte tmavé alebo nejasné miesta. Nepresvedčíte všetkých, ale aj cez pochybnosti 

neveriacich sa posuniete vpred tým, že spoznáte ich myšlienky, aby ste presvedčili ostatných, s ktorými sa 

neskôr stretnete vo vojne slov. 

48 Veru, hovorím vám: Moje učenie bude pre ľudstvo ako prebudenie za jarného rána, ako rosa, 

ktorá robí polia úrodnými dnes, keď je svet poľom smrti, vyprahnutým a suchým. 

49 Choďte ku všetkým v mojom mene. Kto by mohol odmietnuť láskyplné Ježišovo meno, keďže 

moja obeta bola za všetkých? 

50 Nech vaši blížni cítia, že ste práve na úpätí hory a čakáte na oživujúce pokyny svojho Majstra. 

Lebo moje slovo je život pre tvoju dušu. 

51 Stôl som prestrel bielymi obrusmi a položil som na ne plody stromu života, aby sa tvoja duša 

posilnila. 

52 Svetlo Ducha Svätého vyslobodzuje tvoju dušu z temnoty, lebo si zablúdil, stratil si cestu a pre 

život milosti si mŕtvy. 

53 Upadli ste do modloslužby, milovaný ľud, do neposlušnosti a nevďačnosti. Opustili ste svetlo a 

obrátili ste sa k temnote, odhodili ste biele rúcho a namiesto krištáľovo čistej vody ste pili kalnú vodu a 

otrávili sa ňou. 

54 Stal som sa človekom v druhom veku, aby som vás naučil milovať a odpúšťať, prišiel som, aby som 

vám dal príklad pokory a miernosti, ako Majster som vám dal svoje poučenie. Ale časy pokročili a vy ste 

upadli do omylu. 

55 Ó, ľud, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých ľudí! Hľadal som ťa a našiel som ťa v katakombách, 

našiel som ťa na púšti, kde si živil sedem hriechov. Dnes prichádzam ako dobrý pastier a hľadám vás na 

všetkých cestách a chodníkoch a zachraňujem vás z priepasti. Počúval si ma, cítil si ma a dostal si odo 

mňa všetko, čo tvojej duši chýba. Dal som vám dôkazy lásky, osvietil som vás a z knihy svojich poučení 

som vám dal hojnosť. 

56 Poďte, ľud môj, stúpajte na horu krok za krokom. Keď budete stúpať, budete sa cítiť v 

spoločenstve so svojím Otcom a budete môcť požívať ovocie stromu života. Z vrcholu hory tečie prameň 

krištáľovo čistej vody, ktorá uhasí váš smäd. 
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57 Izrael tretej éry: Počúvate svojho Majstra, ktorý vás poučuje a prorokuje. Na aký účel, milovaní 

ľudia? ─ aby ste sa vďaka mojej božskej milosti prebudili z letargie, v ktorej sa nachádzate. 

58 Kto má oči, bude vidieť, kto má mozog, bude myslieť, a kto má uši, bude počuť svojho Učiteľa. Vy 

ste tí, ktorých môj ukazovák označil: mŕtvi, ktorým som dal život, slepí, ktorým som vrátil zrak, stratení, 

ktorých vediem svojím svetlom, a stroskotanci, ktorým som ukázal záchranný čln. 

59 Uvažujme o hostine, ktorú Otec pripravil pre "márnotratného syna", ktorý zahynul, bičovaný 

víchricami a pijúci kalich horkosti. 

60 Cíťte ma a nechajte ma prebývať vo svojich srdciach a povedzte mi, ako som povedal svojim 

učeníkom v druhej ére: "Vezmite a jedzte, toto je moje telo." Podobne aj ja vám v tomto treťom čase 

hovorím: "Vezmite a jedzte, toto je moje slovo." 

61 Milovaní učeníci, blíži sa rok 1950, keď k vám prestanem hovoriť v tejto forme. Ale vzhľadom na 

to vám hovorím, že dostanete moje slovo v hojnosti a vydáte sa na cestu ako váš Majster. Budete ako 

maják pre ľudstvo a budete obdarúvať svojich blížnych hojnou láskou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 187 
1 Poďte a jedzte chlieb večného života pri Majstrovom stole. Anjeli pripravili hostinu a váš Otec vás 

všetkých prijíma. Jedzte a pite, ale oceňujte nebeskú chuť tohto jedla a nesprávajte sa ako niektorí, ktorí 

si sadnú k môjmu stolu, pojedia, vypijú a potom odídu bez toho, aby si uvedomili, s kým boli. 

2 Chlieb, ktorý vám dnes ponúkam, je ten istý chlieb, ktorý som vám priniesol v druhej ére. Hľadajte 

význam v oboch a zistíte, že je rovnaký - význam Mojej Božskej lásky. 

3 Prišiel som vás vykúpiť, ako som to urobil v druhej ére, a všetkým, ktorí ma chcú nasledovať, 

hovorím: "Vezmite svoj kríž a nasledujte moje kroky." Dobre viete, že kríž pozostáva z pokory, lásky, 

milosrdenstva, odriekania a obety. Tí, ktorí sa na ňu vydajú, už poznajú cestu, po ktorej musia ísť. Nikoho 

som neoklamal, keď som mu povedal, že moja cesta je posiata ružami. Chcem totiž, aby ma moji vojaci 

nasledovali z lásky a viery. 

4 Viem, že keď som svojim deťom ukázal pravdu svojho učenia, tí, ktorí ma nasledujú, budú verní a 

úprimní vo všetkých skutkoch svojho života. Medzi mojimi vernými nebudú žiadni platení sluhovia, ale 

len horliví učeníci a nezištní nasledovníci. 

5 Ak by si niekto toto dielo vyložil nesprávne a zneužil ho na nečestné účely, získa si meno "zradca" 

a jeho svedomie bude jeho vlastným sudcom. 

6 Už ste mali bolestný a smutný príklad v jednom z mojich žiakov druhej éry, aby ste sa mu vyhli a 

nesnažili sa ho z akéhokoľvek dôvodu napodobniť. Nie je totiž správne, aby niekto, kto patril k mojim 

verným deťom, musel odísť, aby skryl svoje previnenie, ktoré ho poškvrnilo, ako to urobil Judáš, keď 

odišiel od poslednej večere, lebo pochopil, že nie je hoden zostať ani o chvíľu dlhšie medzi tými, ktorí 

čoskoro položia svoj život, aby vydali svedectvo o pravde zjavenej skrze Božského Majstra. 

Tí, ktorí ma vtedy nasledovali, to robili z lásky k Mojej veci. Dnes chcem, aby ste ma aj vy, ktorí ste 

sem prišli v túžbe po mojom učení, nasledovali, ale nie poháňaní ľudskými záujmami alebo nesprávne 

chápaným strachom z mojej spravodlivosti. Chcem, aby vás k tomu inšpirovala len láska k blížnemu, lebo 

v ňom milujete a oslavujete svojho Otca a Stvoriteľa. 

7 Keby som vás chcel presvedčiť o strachu, stačilo by si to želať a prírodné sily by sa rozpútali, a tak 

by som vám ukázal, že som jediný mocný. Chcem však, aby sa v každom z vás nahromadili zásluhy, ktoré 

sa získavajú prostredníctvom pokory, viery a lásky. 

8 Teraz je nový čas, a to je dôvod, prečo teraz dostávate nové učenie. Udalosti z predchádzajúcich 

čias, ktoré čakajú na ľudstvo, sa totiž v tomto veku nezopakujú. Bolo by to, akoby sa zastavil čas a ľudstvo 

by opakovalo tú istú lekciu. 

9 Vojaci Ježišovi ─ tak vás nazývam, pretože vám zverujem svoju vec: Skúmajte moje učenie, aby ste 

si boli istí touto pravdou. Potom, keď nadobudnete dôveru, nesmiete upadnúť do spánku a teológovia 

vás nebudú zahanbovať svojimi otázkami, hoci to, čo som vám dnes predstavil, nie je žiadna záhada. Pred 

tvojím duchom sa otvorila tajná pokladnica, aby si mohol stále lepšie spoznávať svojho Otca. Aký by to 

malo zmysel, keby som za vami prišiel s tajomstvami? Mohli by ste tieto tajomstvá nazvať odhaleniami? 

10 Sľúbil som vám Ducha pravdy, ktorý k vám príde, aby vám vysvetlil moje predchádzajúce učenie, a 

teraz vám môžem povedať, že v tomto Slove som priniesol všetko, čo je určené pre tento čas. 

11 Pochopte, ako byť mojimi učeníkmi, keď budete pozorne počúvať moje učenie, dôkladne o ňom 

uvažovať a neskôr ho uplatňovať. 

12 Deti moje: Kým vy ma poznávate podľa mojich slov, ja vás poznávam podľa vašich skutkov. 

13 Spoločne sa lepšie naučíte moju lekciu. Učenie je podrobné, plné svetla, pretože v slove sa vylieva 

láska samotného Otca. Preto musíte vynaložiť všetku svoju vôľu, aby ste sa ukázali ako dobrí učeníci. 

14 Váš svet je púšť, ja som oáza. Ste smädní pútnici, ktorí ma volali a ukázali mi všetku svoju túžbu 

po spravodlivosti a láske. Poslal som vám svoje slovo ako čistú a priezračnú vodu. Občas to bolo ako 

manna, ale vždy to bola potrava, ktorá posilnila tvoju dušu na dlhej a ťažkej ceste púšťou. 

15 Keď príde čas, staneš sa oázou, ktorá poskytne tieň, vodu a osvieženie trpiacemu pocestnému. S 

tebou sa uzdravia srdcia tých, ktorí trpia, lebo ja ťa práve premieňam na hojivý balzam. 
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16 Teraz je čas svetla, všetci ste ním odetí. Toto svetlo umožní človeku pochopiť, že v ňom existuje 

atóm božstva, ktorým je duša, ktorej inteligencia, vedená svedomím, ho privedie k pokoju. 

17 Tieto dary ho majú oslobodiť od smutných náplastí a umožniť mu vystúpiť do sfér dokonalej 

múdrosti. 

18 V priebehu vekov som videl mnoho svojich detí, ktoré odmietli pôžitky, ktoré ponúka tento svet, a 

vydali sa cestou môjho zákona, aby zanechali ľudstvu duchovné príklady a inšpiráciu. Tieto bytosti, títo 

ľudia, ktorí rovnako ako vy obývali zem a prišli len preto, aby priniesli svoje posolstvo lásky a útechy, dnes 

žijú v duchovnom svete a tešia sa skutočnému pokoju. 

19 Nežiadam od vás, aby ste Mi venovali všetok svoj čas, pretože som vám dal povinnosti a 

zodpovednosť na zemi. Musíte však pochopiť, že ľudské telo, ktoré tak veľmi milujete, je len plášťom 

alebo schránkou duše. Je to telo, v ktorom sa prebúdza každé utrpenie. 

20 Dovolili ste, aby toto telo bolo plné nedokonalostí a pokušení, ktoré vaša myseľ vytvára, keď sa 

nebadáte a nemodlíte. 

21 Viem, že kým ste na tomto svete, vaše srdcia a zmysly k nemu budú inklinovať. Ale bojujte proti 

všetkému škodlivému, nezmyselnému a nemorálnemu. Neodporúčam vám, aby ste sa zatvárali do 

kláštorov a pohŕdali svetom a kontaktom s blížnymi, pretože by to bolo nepochopenie vašej lásky a služby 

môjmu Božstvu. Nesnažte sa byť puritánmi a zabúdajte, že je vašou povinnosťou plniť aj zákony prírody. 

22 Plňte zákony, ktorým vás podriadil Stvoriteľ. Niektoré sa týkajú duše, iné tela, a ja len nariaďujem, 

aby ste odmietli to, čo je škodlivé, aroganciu a pokrytectvo. 

23 O milovaní učeníci, ktorí počúvate učenie Majstra: Pozrite, ako moje Slovo prebúdza schopnosti, 

ktoré vo vás spali. 

24 Právom môžete povedať, že toto sú už posledné chvíle mojej prítomnosti medzi vami v tejto 

podobe. Sú to vzácne chvíle, lebo keď si na ne po mojom odchode spomeniete, môžete povedať: "Akú 

milosť nám Pán udelil!" 

25 Takže, milovaní učeníci, chráňte sa pokušenia. Nezaoberajte sa vecami, ktoré sa vás netýkajú. 

Uistite sa, že sa vo vás odráža spiritualizácia. Viem, že váš boj je horúci, že konať dobro je niekedy ťažké a 

trpké. Preto vás učím, aby ste najprv milovali a odpúšťali svojim blízkym a potom sa posielali medzi ľudí. 

26 Neunavujte sa, lebo práca pre dušu sa nikdy neskončí. To, čo sa vám teraz javí ako odplata alebo 

trest, vaša duša, keď sa bude usilovať o vzostup, dostane ako odmenu, pretože sa nikdy neunaví milovať 

a rozsievať dobro. 

27 Blahoslavené je pripravené srdce, pretože sa podobá voňavej ruži, ktorá vydáva svoju vôňu. 

Blahoslavená je ľudská myšlienka, ktorá sa dokázala pozdvihnúť ku Mne, lebo vidí duchovné krásy. Kto 

vie, ako pozdvihnúť svoju dušu, bude konať veľké skutky a jeho myseľ pochopí a vytvorí lepší svet. 

28 Vybavil som vás, aby ste sa vydali budovať svet, v ktorom vládne dobro. Ľudia tejto doby totiž 

svojimi hriechmi tak či onak prispeli k zničeniu toho najvznešenejšieho a najvyššieho, čo môže v ľudskom 

srdci existovať - duchovnej lásky. 

29 Nesnažte sa toľko o svoje pohodlie. Vzdajte sa túžby zabezpečiť si budúcnosť. Nebuďte viac 

nespokojní. Čo si želáte alebo čo očakávate od tohto sveta? Už ste mali pocty, radosti, chvály. Niektorí 

mali všetko, iní veľa. A predsa vás všetkých nachádzam bez dobrých skutkov. 

30 Spýtajte sa sami seba, či ste boli k sebe spravodliví. Máte inteligenciu, rozum a slobodnú vôľu. V 

súčasnosti počúvate moje slovo, nemôžete sa nazývať nevedomými. Naučili ste sa ma hľadať v 

nekonečne, kde nie sú žiadne formy, lebo ja ako Boh ich nemám. 

31 Som vo vás. Prečo by ma ľudia mali vždy hľadať v tej modrej farbe, ktorú nazývajú "nebom"? Aj to 

vám môžem povedať: som mimo tohto neba. Hľadajte Mňa s pokorou a úctou a Ja vám dovolím hlboko 

preniknúť do Mojej múdrosti. Ale ktorý človek prenikol vo svojom myslení tam, kde je Božia moc? ─ 

Nikto. Lebo nikto nepozná cestu ani rebrík, po ktorom by sa ku mne dostal, lebo človek nepočúva hlas 

svedomia. 
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32 Človek ešte nepozná svoj svet, Zem, ktorej príroda pre neho stále skrýva mnoho prekvapení. A 

stále existuje veľa svetov, ako je ten, ktorý vás obklopuje. Ale ak nie je známe stvorenie, ktoré je len 

časťou Môjho diela, prečo sú tu tí, ktorí tvrdia, že ma poznajú prostredníctvom svojej vedy? 

33 Hovorím k duši, ktorá jedného dňa prejde pravou cestou, ktorá vedie ku Mne, a uvidí Moju 

božskú slávu. 

34 Buďte pokorní ľudia plní porozumenia. Buďte ľuďmi pokoja. 

35 Prosíte ma, aby som na vás vylial svoju milosť, pretože viete, že moje slovo je jedinou potravou 

pre vašu dušu. Lebo život, ktorý žijete, vás občas privedie k pádu. V ústach máte horkú chuť, preto sa k 

vám približujem, aby som vám dal sladkosť a nežnosť vo svojom Slove a utíšil váš smäd svojou láskou, 

ktorá všetko napĺňa. Existujú však nekonečne hladnejší ľudia ako vy. Preto vás nechávam ako správcov 

svojich zjavení, aby ste sa s týmito ľuďmi podelili o moje dary milosti. 

36 Musíte sa stať majstrami, ale musíte si do srdca vtlačiť moje posledné lekcie, jednu po druhej. 

Ešte nie ste pripravení. Keby v tejto chvíli Majster zavolal najpokročilejšieho, aby zaujal jeho miesto a 

hovoril v jeho mene, necítil by sa na to schopný, strach by ho neopustil a jeho pery by sa neotvorili. 

37 Ale čoskoro budete musieť hovoriť týmto spôsobom ─ po roku 1950, keď stiahnem svoje slovo. 

Potom musíš prekonať všetok svoj strach a využiť Moju silu, aby si úplne vstúpil do plnenia svojej úlohy. 

Už to nebude to isté vytrženie, ktoré ste poznali doteraz a prostredníctvom ktorého som k vám v tomto 

čase hovoril. Bude stačiť, ak sa ku Mne pozdvihnete plní viery a budete počuť hlas svojho ducha, potom 

bude inšpirácia vo vašom rozume. 

38 Poučíte zástupy, aby vás podporovali svojimi myšlienkami, oddanosťou a vybavením. Potom sa 

postaráte o to, aby vaše slovo skutočne prinášalo božskú inšpiráciu. 

39 Pozrite sa, ako sa zmení forma (vyhlásení) a všetko sa zjednoduší, aby ľudia lepšie porozumeli. 

Človek totiž chce mať jasno, nechce už viac unavovať svoj intelekt lúštením poučiek, ktoré považuje za 

nejasné. Preto v posledných časoch svojho ohlasovania robím svoje slovo ľahšie pochopiteľným, aby ste 

sa nemýlili. 

40 Aj v Druhom čase Majster v posledných obdobiach (svojho učenia) objasnil svoje učenie, pretože 

tieto posledné lekcie mali urobiť všetky predchádzajúce učenia zrozumiteľnejšími. 

41 Hovorím vám: Chcem, aby všetky vaše činy boli iskrou pravdy. Veď učenie, ktoré som vám dal, je 

ako krištáľovo čistá voda. Neukazujte ľuďom nič z Mojej práce zavádzajúcim spôsobom, pretože všetko 

má svoje hodnoverné vysvetlenie a dôvod existencie. Vo všetkom, čo odovzdávate, nesmie byť strach zo 

sveta. Takto všetci tí, ktorí oklamali svojich blížnych nečestnými vyhláseniami, spoznajú svoj omyl a v 

Mojej službe zostanú len tí, ktorí sú pripravení s dobrým úmyslom a dobrou prípravou prinášať ľuďom 

Moju pravdu, Moju lásku a Môj pokoj. Veru, hovorím vám, burina, ktorá rastie v srdciach, bude 

odstránená z úrodných polí. Iba tak ľudstvo spozná skutočné pôsobenie Ducha Svätého. 

42 Všetkých mojich učeníkov nájdete roztrúsených po celej zemi. Veď každý, kto je duchovný vo 

svojom spôsobe života a uctieva Mňa, je duchovný. 

43 K zjednoteniu náboženstiev dôjde, keď sa duch človeka povznesie nad materializmus, tradície, 

predsudky a fanatizmus. Potom sa ľudia duchovne zjednotia v jedinom uctievaní: v uctievaní dobra z 

lásky k Bohu a blížnemu. Keď sa tak stane, ľudstvo vstúpi do obdobia dokonalosti. Preto od vás žiadam, 

aby ste moje dielo preukazovali dobrým a čestným správaním. 

Netrápte sa tým, že sa nedožijete realizácie tohto všetkého. Určite však budete mať uspokojenie z 

toho, že ste svojím semenom prispeli k vytvoreniu Kráľovstva pokoja - semenom, ktoré prinesie ovocie v 

srdciach budúcich generácií. 

44 Pripravte sa, rozsievači na mojom poli, lebo polia sú pripravené prijať semeno môjho učenia. 

45 Nie je ďaleko deň, keď uvidíte zástupy ľudí, ktorí vás budú vyhľadávať a prechádzať cez moria v 

túžbe po tom, čo vám Majster odovzdal. 

Tento kontinent ich privíta s bratstvom a mierom. Rasy sa budú miešať, bude to spojenie ľudí, pretože 

ich zvyky a myšlienky sa budú prelínať; a to prinesie skutočný a trvalý mier. Vznikne nový svet. Ten, ktorý 

prežívate v súčasnosti, je prípravou naň. 
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Boj sa musí predĺžiť, aby sme získali čas, pretože idey, ktoré dnes prevládajú, sa nedajú vymazať za 

okamih. Medzi týmito dvoma svetmi je potrebný určitý čas: Tú, ktorú prežívate a ktorá musí zmiznúť, a tú 

zajtrajšiu, ktorá ju nahradí. 

46 Stále sa nachádzate v najťažšom období boja. Preto som vás prišiel viesť, aby ste mohli uzrieť svet 

zajtrajška. Dávam vám potrebné právomoci, aby ste mohli uskutočniť svoje predsavzatie, a žehnám 

ľudstvu. 

47 Buďte požehnaní, lebo sa snažíte rozšíriť svoje poznanie, aby ste objavili to najvyššie, a túžite 

jasne vidieť, keď vstupujete na duchovnú cestu. Ale moje učenie budete môcť plne spoznať až vtedy, keď 

budete tak ďaleko, že vám spadne obväz, ktorý vám zakrýva oči. 

48 Človek je zodpovedný za svoju duchovnú zaostalosť. Lebo hoci je obdarený rozumom a duchom, 

nesnaží sa pozdvihnúť na úroveň života, ktorá mu patrí. Necháva sa unášať a užíva si telesné rozkoše, 

zabíja svoju dušu, ochorie a vlečie sa ako "ochrnutý" bez najmenšej túžby uzdraviť sa zo svojho utrpenia. 

49 Moje učenie a moja obetavá smrť priniesli len veľmi málo. Na konci storočí totiž so smútkom 

vidím, že (stále) slepí vedú slepých a chromí chcú, aby ochrnutí chodili. Vidím, že väčšina ľudí sú krehké, 

ale slabé bytosti, a to preto, že nechcete žiť tak, ako som vás učil. Dovolíte, aby vás ovládli vášne, aby sa 

rozrástli vo vašich srdciach a škodili vám. 

50 Ste obdarení skvelými vlastnosťami, ale nevyužívate ich. Inteligenciu a vôľu som určil do služby 

ducha, aby ste boli pánmi svojich činov, svojich životov a dobrými zákonodarcami, aby ste zvíťazili a 

vyhrali bitku v boji, ktorý vediete medzi duchom a telom. Keď to dosiahnete, budete dobrými prorokmi, 

ktorí budú viesť zástupy ─ ľudí dobrej vôle. Potom sa nebudete báť boja, pretože porazíte sami seba. 

Budete sa cítiť silní a budete sa na seba navzájom pozerať s úctou a láskou ─ dokonca aj na podriadené 

bytosti, na tých vašich malých bratov, ktorí sa potom stanú vašimi priateľmi. 

51 Nemyslite si, že proroci staroveku, ktorých nazývate "veľkými mužmi" a ktorí dosiahli 

oslobodenie, boli silní a vznešení len preto, že im to bolo súdené. Boli takí, pretože bojovali a budovali 

skutočný chrám mieru a lásky. Ale aj tí, ktorí vynakladajú najväčšie úsilie na dosiahnutie pravdy, sú v 

nebezpečenstve, že upadnú do omylu. Vďaka svojmu duchovnému povzneseniu však rozlišovali dobro od 

zla a odmietali každého nepriateľa, čím dosiahli, že svetlo, ktoré v nich bolo, zvíťazilo. 

52 Tento princíp života, ktorý je vo vás ─ toto svetlo pochádza z môjho Božského Ducha a každý 

človek ho vlastní bez toho, aby chápal, akú má hodnotu. Preto týmto pokladom opovrhol, a hoci je 

obdarený skvelými vlastnosťami, aby bol nesmrteľný, sám sa ich zbavuje, dobrovoľne sa zabíja a stráca 

svoju silu. Umožňujem mu pocítiť a spoznať dôsledky jeho omylu, aby potom svojím úsilím a 

skúsenosťami znovu nadobudol dôstojnosť a hľadal naplnenie a radosti ducha a navždy zanechal 

pominuteľné pôžitky. 

53 Čo je potrebné, aby sme vždy žili podľa mojich zákonov? Aby ste využili svoju silu a energiu a 

pracovali ako moji skutoční učeníci na porážke temných síl, ktoré ovládli svet. 

54 Chcem, aby ste pochopili Moju pravdu a aby ste pochopili, že pre vás nemám žiadne záhady ani 

tajomstvá ─ ak sa v tomto čase pripravíte, budete praktizovať pravé uctievanie Môjho Božstva. 

Hovoríte, že dodržiavate zákon a veríte vo mňa, ale vaše skutky hovoria opak. Dnes sa len učíte o 

Mojej vôli a Mojich pokynoch, ale príde deň, keď budete vybavení. Potom vás urobím účastnými svojej 

slávy, uzavriem s vami zmluvu a na tomto svete zavládne pokoj. 

55 V tom čase ma budete uznávať za jediného Pána a budete sa milovať ako bratia a sestry bez 

akéhokoľvek zvýhodňovania. Ale ak chcete byť dnes Mojimi pravými učeníkmi, nebude potrebné, aby ste 

opustili zem, aby ste sa cítili silní a čistí. Už v tomto svete, ktorý obývate, uvidíte, ako sa moje prísľuby 

naplnia, pretože všetko sa stane skutočnosťou. 

56 Stôl je pripravený. Posaďte sa, zaujmite svoje miesta, nechajte sa viesť a slúžiť mi. Vezmite si so 

mnou z chleba pravdy, nechajte sa osvietiť svetlom lásky a spievajte svojmu Bohu chválu. 

57 Počujte, aká krásna harmónia znie. Nech váš hymnus lásky zaznie v nebi a nech sa hlasy anjelov 

spoja s vašimi. 

58 Odovzdajte mi svoje utrpenie, odovzdajte mi svoje problémy a už si na ne nezvyknite. 
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59 Ako ste v tejto chvíli so Mnou, tak aj ľudstvo príde ku Mne podľa Mojej vôle; čakám na nich. 

Buďte úprimní všade, kam pôjdete, aby Moje učenie nebolo napádané, ale aby ho všetci uznávali kvôli 

plodom, ktoré ponúka. 

60 Moje božské slovo zaznieva vo vašom duchu ešte silnejšie ako vo vašom sluchu. Dávam vám svoje 

učenie, aby ste zajtra mohli byť majstrami. Aby ste však mohli hovoriť o mojom učení, je potrebné, aby 

ste poznali jeho základný princíp, a tým je láska. Okrem toho vám hovorím, že nestačí len poznať tento 

základný princíp ─ treba ho mať, cítiť ho. Ako môžete hovoriť o láske, ak ste ju necítili k svojim blížnym? 

61 Ak vo svojom učení často opakujem slovo "láska", je to preto, že mám na to právo, lebo vás 

skutočne milujem. 

62 Povedal som vám, učeníci, že zajtra budete majstrami. To sa stane, keď budete milovať svojho 

blížneho. 

Pozri, ako ťa moje slovo postupne uhladzuje ako jemné dláto ─ raz sa dotýka tvojho vnímania, inokedy 

strún tvojho srdca alebo tvojho ducha, aby ťa osvietilo jeho svetlo. 

63 Takto hovorím k vašej ľudskej časti bytosti, aby bola poslušná a oddaná vášmu duchu, ktorý by 

mal v skutočnosti viesť kroky ľudskej bytosti na zemi. Je to ten, kto má na to silu a svetlo. 

64 Dnes vidím človeka, ktorý stojí na duchovnej ceste. Vydal sa cestou vedy, moci a vášní. Myslíte si, 

že keby sa nezastavil vo svojom duchovnom rozvoji, čo znamená priblížiť sa k láske, dobru a pravde, tiež 

by zapálil vojnovú hranicu? 

65 Nastal čas oduševnenia, a keby sa ľudia bránili pozeraniu na moje svetlo, upadli by do omylu, 

pretože aj príroda prinesie prejavy, ktoré by potom neboli schopní pochopiť. 

66 Nenasledujte ma zo strachu pred mojou spravodlivosťou ani z pocitu povinnosti. Akú hodnotu by 

mala vaša práca, keby ste ju nerobili dobrovoľne? ─ Viete, že ku mne musíte prísť vlastnými zásluhami. 

Poznal si už svet a jeho rozkoše, ktoré ťa len oslabili a zatienili tvoju dušu. Ale nemýľte sa, ak si myslíte, že 

vám odopieram aj dobré a spravodlivé skutky, ku ktorým ste na zemi zaviazaní a ktoré neustále 

potrebujete. 

67 Mám vás všetkých rád a nerozdeľujem vás na rasy. Pokiaľ sa však človek nepovažuje za duchovnú 

dušu, ale len za ľudskú bytosť, bude sa považovať za vyššieho ako jeho blížni a budú existovať nezhody a 

vojny. 

68 Univerzálny jazyk môjho Slova, ktorého podstatou je láska, budú počuť všetci ľudia a bude to on, 

kto ich spojí medzi sebou a s ich Otcom. 

69 Prebuďte sa, ó, ľudia, lebo váš boj sa začne po roku 1950, keď moje Slovo skončí prostredníctvom 

týchto nositeľov hlasu. Ale vy a vaše deti a neskôr ich deti zapíšu moje učenie nezmazateľne do srdca 

ľudstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 188 
1 Poďte, milovaní učeníci, tu je Majster. Vy ma poznáte podľa významu môjho slova, ja vás poznám 

podľa vašich skutkov. 

2 Moji učeníci budú vo svete spoznávaní podľa čistoty svojich skutkov, a keď prídu do mojej 

prítomnosti po dobrom splnení svojich povinností, poviem im: Vy ste naozaj moji učeníci, lebo ste robili, 

čo som vás učil. 

3 Snažte sa dosiahnuť oduševnenie, pretože to znamená oslobodenie duše. Prispôsobte sa mojim 

zákonom, ktoré sú láskyplné a neomylné, a tie budú riadiť váš život, pretože všetko, čo vás obklopuje, či 

už materiálne alebo duchovné, žije v rámci môjho zákona. 

4 Človek, ktorý je dokonalým dielom vo stvorení, má žiť podľa milosti, ktorú do neho vložil Stvoriteľ. 

5 Nehovorím vám, aby ste sa odvrátili od povinností sveta, ktoré som vám určil na zachovanie, 

uspokojenie a zdokonalenie. Buďte vyrovnaní a spravodliví a dajte svojej duši a telu to, čo je potrebné. 

6 Od začiatku som stvoril človeka slobodného, ale jeho slobodu vždy sprevádzalo svetlo svedomia. 

Nepočúval však hlas svojho vnútorného sudcu a zišiel z cesty zákona, až vytvoril tie vražedné, krvavé a 

obludné vojny, v ktorých dieťa povstalo proti otcovi, pretože sa odvrátil od každého zmyslu pre ľudskosť, 

milosrdenstvo, úctu a duchovnosť. 

7 Ľudia sa už dávno mali vyhýbať ničeniu a vojnám, aby si ušetrili strastiplnú povinnosť odčinenia. 

Vedzte, že ak sa im nepodarí očistiť sa v dobrom skôr, ako prídu ku Mne, musím ich opäť poslať do tohto 

údolia sĺz a krvi. Lebo tí, ktorí žijú v rozpore s dokonalosťou, nebudú môcť prísť ku Mne. 

8 Ako sa toto Slovo mohlo dostať k ľudstvu? Tak, ako som to robil v minulosti: prostredníctvom 

poslov, prorokov a učeníkov. 

9 V tomto čase vás pripravujem na to, aby sa moje učenie a zjavenia dostali na všetky miesta na 

Zemi. 

10 Ak ste dnes ešte neznámi, zajtra budete známi. Úlohou nových apoštolov bude obnoviť morálku v 

tomto ľudstve. Tento boj bude neľútostný. 

11 Vždy sa modlite, aby ste získali silu. Buďte energickí, aby ste dosiahli dokonalosť. Dávajte si pozor, 

lebo zlá šelma číha na dušu v tisícich podobách. 

12 Kvapkám svoje slová do tvojho srdca ako kvapky rosy, ktoré ho oživujú. Ale keby ste rozumeli 

všetkému, čo vám hovorím, ako jasne by ste spoznali cestu! Nechávam pokoj a svoje svetlo prúdiť do 

vašich myšlienok, lebo cez ne sa dostanete aj ku Mne. 

13 Počúvajte učenie, ktoré vám Majster dáva v duchovnom jazyku, v univerzálnom jazyku lásky, 

ktorý privádza ľudí bližšie k ich Stvoriteľovi. 

14 Moje slovo je ako nový úsvit pokoja pre tvoju dušu, ako lúč svetla, ktorý osvetľuje tvoju cestu. 

Tento hlas ste počuli mnohokrát a postupne ste pochopili, čo hovorí. 

15 V súčasnosti sa zjavujem celému ľudstvu, pretože teraz je čas, keď celý svet spozná spiritualizáciu, 

čas duchovného spoločenstva. Kristus lásky sa teraz vlieva do svojich detí, aby mohli dosiahnuť spásu. 

16 Je mnoho ľudí, ktorí bez toho, aby ma počuli ako vy v tomto čase, sa usilujú o ten istý cieľ, o ktorý 

sa usilujete vy, pretože cítia, že nastal čas boja ducha o spoločenstvo s jeho nebeským Otcom. 

V druhej ére som vám dal pochopiť, že nastane obdobie, keď človek spozná a rozvinie mentálny dialóg 

a prijme Moju múdrosť prostredníctvom intuície a inšpirácie. Vtedy ku mne pristúpil farizej a povedal mi: 

"Ak si Boží Syn, hovor ako On; ak si poslaný Otcom, hovor ako Otec." Ja som mu však odpovedal takto: 

"Kto pozná Syna, pozná Otca, lebo ja pochádzam od neho." 

17 Skutočne, vždy som bol v mužovi. Ale aby ste ma cítili, je potrebné, aby ste sa nenechali viesť 

inštinktmi tela. Keď sa človek prebudí a začne skúmať, čo som mu zjavil, uvedomí si zmysel života a 

poslanie, ktoré je v ňom obsiahnuté. Len vtedy už nebude cítiť bolesť a návštevy, pretože svoje 

schopnosti a zmysly dal do služieb ducha. 

18 Keďže život Ježiša Nazaretského je všetkým známy, máte príklad, aby ste mohli nasledovať cestu, 

na ktorej nikdy nezahyniete. "Ja som Cesta, Pravda a Život, Ja som tkanivo sveta, ktorý obývate, a vzduch, 
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ktorý dýchate. Ja som sila, ktorá spôsobuje, že sa človek pozdvihne k vyššiemu životu, z ktorého vidí, 

chápe a cíti všetko, čo ho obklopuje. Tento svet totiž nie je len slzavým údolím, ale aj miestom, hoci len 

dočasne, kde môžete zažiť uspokojenie, radosť a pokoj. 

19 Spoznajte ma a spoznáte sami seba. 

20 Vidíte, ako ľudia prešli týmto svetom a vždy sa očisťovali bolesťou. Je to preto, že ste nevedeli, 

ako sa ku mne priblížiť, hoci ste vždy mali moje svetlo, ktoré vám hovorilo o pominuteľnosti tohto života 

a nesmrteľnosti duše. Preto k vám dnes hovorím duchovnou rečou a používam vašu ľudskú reč, aby som 

vám porozumel. 

21 Ako poslucháči ste pochopili a pokročili, pretože počujete tieto prejavy a už ich nezažívate len vo 

svojej pozemskej časti bytia, teda navonok, ale chápete ich v túžbe po ich podstate. Už viac nevnímate vo 

svojom sluchu zvuk hlasu toho, skrze ktorého k vám hovorím, pretože božský zvuk Môjho Slova našiel 

ozvenu v najvnútornejšej časti vašej duše a srdca. 

Toto je ďalšia premena môjho božstva, pretože ja, "Slovo" Otca, tým, že sa takto prejavujem, 

spôsobujem, že vaša myseľ, ktorá je obmedzená, komunikuje s neobmedzenou mysľou Otca. 

22 Tvoja duša, poctená prijatím mojej milosti, mi povie: "Pane, prichádzaš do nášho srdca ako pravý 

závan lásky." 

23 Veru, hovorím vám, že keď raz takto pochopíte a budete žiť moje učenie, dosiahnete duchovnosť, 

pretože sa vzdáte márností a nezmyselného uspokojenia, aby ste počuli Nebeský koncert. 

24 Dobre si premyslite všetko, na čo vás upozorním. Spomeňte si, ako vedci pri skúmaní ľudského 

tela žasli nad jeho dokonalosťou. Ale ak je telo, ktoré je v tomto živote pominuteľné, tak úžasne 

dokonalé, viete si predstaviť slávu duchovnej duše, ktorej prirodzenosť je nesmrteľná? 

25 Obdivujte len nesmiernosť mora, rozmery vašej planéty, aby ste ocenili význam svojho bytia viac 

než všetky tieto zázraky, pretože máte dušu, ktorá vás môže v okamihu preniesť za tieto hranice a ktorej 

sa, keď sa očistí a bude prebývať v ríši Otca, ukážu všetky svety. 

26 Kto ma počul, stráca strach z návratu k svojmu pôvodu, a aj keď sa považuje len za atóm 

uprostred stvorenia, cíti vnútornú blaženosť z toho, že existuje, pretože je dieťaťom Nebeského Otca. 

27 Keď opustíte tento svet, budete ako kvapka rosy, ktorá naďalej oživuje všetko stvorené. Hovorím 

vám: Boh, Nekonečný, Večný, je vo všetkom stvorení, je podstatou, ktorá všetko oživuje. V stvoreniach 

vidí všetku krásu svojho diela a prežíva blaženosť, ktorá existuje v plodoch jeho inšpirácie; pretože všetko 

o ňom hovorí, všetko ho oslavuje a vzdáva mu hold. 

28 On je v každom prejave života, pretože je pôvodcom všetkého, čo existuje. Premýšľajte o tom a 

pochopíte, že smrť neexistuje. 

29 Toto je lekcia pre tento deň - lekcia, ktorá bude, tak ako všetky lekcie, ktoré som vám dal, 

zapísaná podľa mojej vôle do knihy, ktorá bude odkazom pre budúce generácie: Tretí zákon. 

30 Teraz urobíte tretí krok vpred. Čas, keď ste ma hľadali prostredníctvom symbolov, sa skončil. 

Teraz sa pred vašimi očami začína nový vek, ale nie nová cesta. Neprišiel som zničiť vaše semeno ani vás 

zmiasť cudzími slovami. Nehovorím vám, aby ste popierali duchovné posolstvo, ktoré som vám zanechal 

v minulosti. Pokračujem len v učení, ktoré som začal a zanechal v jeho druhej časti. 

31 Keď sa Kristus zjavil v plnosti svojho ľudského života, aby ľuďom ohlásil príchod Božieho 

kráľovstva, prekvapil ľudí, ktorí slávili obrady a ceremónie, a preto im povedal, aby nezabúdali na Zákon a 

dodržiavali tradície. Potom som však svojimi slovami a skutkami zavrhol všetky zbytočné formy 

uctievania, aby som v ich srdciach ponechal iba Boží zákon. 

Nikto nemôže povedať, že Ježiš poprel Mojžišov zákon, lebo svojím životom, svojimi skutkami a svojou 

krvou som vás naučil plniť ho. Učil som vás však aj nové lekcie, ktoré boli v súlade s dobou, v ktorej som 

prišiel, a ktoré boli v súlade s vaším duchovným vývojom. Toto bola druhá časť veľkej knihy mojej 

múdrosti. Učil som vás čistejšej forme modlitby, aby rozkvitla vaša láska k Bohu a k blížnemu. 

32 V tom čase ste ma spoznali ako Lásku. Oznámil som vám dôvod svojho príchodu, zjavil som vám 

duchovný život, oznámil som vám svoj druhý príchod, nový čas, a zanechal som vás pripravených, aby ste, 
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keď príde čas, mohli prijať moju tretiu lekciu, tretiu časť knihy, ktorá je dnes otvorená pred vaším 

duchom. 

33 Vrátil som sa k ľuďom uprostred vojnových správ, udalostí a znamení, ktorými som predpovedal 

svoj príchod. Ľudia ma však necítili. 

34 Uprostred tohto ticha, tejto chudoby, tohto kúta zeme v súčasnosti zaznievam Svoje Slovo 

prostredníctvom ľudského intelektu, zvolávam ľudí, prebúdzam ich k novému životu, obnovujem ich 

prostredníctvom Svojich presvedčivých a láskyplných pokynov, prebúdzam v nich ich driemajúce 

schopnosti, aby som ich pozdvihol na cestu nasledovania svojho Majstra. 

35 Musím vám povedať, že v tomto čase som vás našiel zapletených do náboženského fanatizmu a 

modlárstva viac než kedykoľvek predtým a zároveň vašu dušu chudobnejšiu na cnosti než kedykoľvek 

predtým. Teraz sa vás pýtam, keď ma rok čo rok počúvate prostredníctvom tohto ohlasovania: kto má 

pocit, že som zničil jeho životné zásady? Kto sa cíti zmätený alebo vidí, že jeho kresťanská viera je 

zničená? Veru, hovorím vám, že som vám pripomenul to, čo som vám v minulosti zjavil, len preto, že ste 

na to zabudli alebo ste to skreslili. To, čo ľudia pred vami skrývali, som vyniesol na svetlo a to, čo bolo v 

mojej tajnej pokladnici, som vám zjavil. Tento vek je vekom duchovnej slobody. Ľudia sú osvietení svojím 

duchom a vedia si vybrať bezpečnú cestu. 

36 Môj lúč a moji duchovní poslovia prenikli do atmosféry, v ktorej sa vznášajú temné závoje 

materializmu a hriechu. 

37 V týchto chvíľach ste sa zamysleli a uznali ste, že naozaj neuctievate iného Boha ako toho, 

ktorého ste uctievali predtým ─ že nikto nezatvoril dvere vašich sŕdc Márii, Panne a univerzálnej Matke ─ 

že toto učenie posilnilo vašu vieru a rozšírilo vaše poznanie večného života duchovnej duše a že som vám 

svetlom svojho Slova napísal do duše tie najvyššie prikázania milovať blížneho ako seba samého a milovať 

sa navzájom. 

38 Prišiel som len preto, aby som z vašich sŕdc odstránil to, čo je škodlivé ─ to, čo vám nedovoľuje 

napredovať. Preto vám stále opakujem, že som vám daroval duchovnú slobodu, aby ste ma našli a pocítili 

v každej chvíli a na každom mieste a namiesto toho, aby ste sa pýtali sveta na to, čo vám nemôže 

odpovedať, duchovne sa pýtali svojho Otca a prijímali z jeho milosti chlieb Ducha. Ak si teda urazil svojho 

Boha v osobe svojho brata, odpusť mu, ak on urazil teba, alebo ho popros o odpustenie, ak ty si urazil 

jeho, a ja ti odpustím. Veď ten, koho si neurazila, ti nemôže odpustiť zlo, ktoré si spôsobila inému. 

39 Učeníci: Keďže sa už nečudujete, že som k vám prišiel v tomto čase, nečudujete sa ani tomu, že sa 

duchovný svet dostáva medzi vás. 

40 Od začiatku vývoja ľudstva Otec sľuboval prejavenie duchovných bytostí ako dôkaz a zjavenie 

existencie tohto sveta, tohto života. Veru, hovorím vám, že svet bol vždy v spojení s človekom podľa 

Mojej vôle. 

Na začiatku vášho vývoja som zakázal človeku oslovovať duchovné bytosti, pretože na to ešte 

nenastal čas. Ani vtelení, ani beztelesní neboli na túto komunikáciu pripravení. 

41 Eliáš v tejto tretej ére, predchodca môjho príchodu, je ten, ktorému som dal kľúč, aby otvoril 

dvere duchovného sveta svetla, aby jeho obyvatelia mali prístup do hmotného sveta, tak ako som ľuďom 

umožnil vstup do záhrobia, a aby medzi nimi došlo k zblíženiu, harmónii a láske. 

42 Ešte predtým, ako môj hlas určil čas na túto komunikáciu, boli na zemi neposlušní, zvedaví a 

netrpezliví, ktorí nerešpektovali zákaz a stali sa priekopníkmi iného druhu komunikácie, v ktorej sa temné 

a zmätené bytosti zviditeľnili, pretože im to nebolo určené mojím božstvom. 

43 Moje konanie je iné; až keď som usúdil, že ste dostatočne schopní a uvedomelí na to, aby ste 

prijali toto učenie, priniesol som vám toto veľké poučenie - jedno z najväčších, ktoré som dal tomuto 

svetu, aby ste sa prostredníctvom ducha naučili vidieť, pýtať sa, chápať a objavovať. Ale keď som vám 

otvoril tento obzor, naučil som vás zákonu, ktorý vám zakazuje chváliť sa týmito darmi a obchodovať s 

nimi alebo ich zneužívať. 

V tomto čase, keď ste prenikli do môjho učenia, niektorí pociťovali strach, iní podozrenie, niektorí 

dokonca zdesenie, a našli sa aj takí, ktorí pociťovali hrôzu zo slova "duch" bez toho, aby si uvedomili, že 
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majú v sebe toho, ktorého im dal Stvoriteľ, ktorý je tiež duch. Kto vo vás vzbudil tento strach? Kto vo vás 

vyvolal odpor voči duchu? Nepremýšľali ste o tom, že telo alebo lono, ktoré tak milujete, je len prach, 

ktorý sa vráti na zem, a vy budete žiť len v duchu po celú večnosť? Čo urobíte, keď sa ocitnete v takomto 

stave? Utečiete teda sami pred sebou? 

44 Aby som vám pomohol vo vašom poslaní, darujem vám potrebný čas na štúdium; a aby som vám 

uľahčil živobytie a ťažkosti, posielam vám duchovných služobníkov, skutočných anjelov milosrdenstva, 

svetla a pokoja. Verte, že táto komunikácia nie je výsledkom ľudskej vôle, ale Božej inšpirácie. 

45 Nezamieňajte si túto komunikáciu s tou, ktorú ľudia vytvárajú z vlastnej vôle ─ niektorých vedie 

veda, iných zvedavosť, ďalších poverčivé predstavy. 

46 Ak sa na to zameriate, zistíte, že tieto dva druhy inšpirácie sú v ľudstve prítomné od prvého 

človeka, ktorý okrem hlasu svojho Pána, ktorý mu ukázal cestu k svetlu, počul aj iný hlas, ktorý ho 

podnecoval k neposlušnosti a arogancii. Odvtedy spoznávajte boj človeka pod vplyvom týchto dvoch síl, 

dobra a zla. Tak ako človek odjakživa poznáva zákon prírody a cíti sa osvietený svetlom ducha, tak 

odjakživa pociťuje aj pokušenia. 

47 Hovorím vám to, aby som posilnil vašu vieru a vaše poznanie. Nech vám nechýba úcta k mojim 

duchovným poslom a vyslancom, lebo keby ste mohli uzrieť vznešenú milosť, ktorou sú odetí, uznali by 

ste, že ani Šalamún v nádhere svojho trónu nedisponuje vznešenosťou týchto služobníkov. 

48 Čo by povedali národy, ktoré krvácajú a hynú od moru a hladu, keby sa medzi nimi ukázal svet 

pokoja a milosrdenstva a oni by mohli počuť jeho hlas útechy a lásky? 

49 "Fluidom" nazývate silu, ktorou tieto bytosti liečia vaše fyzické alebo morálne neduhy. A 

skutočne, v tejto tekutine je liečivá sila. Je to tá istá, ktorou Ježiš navrátil zrak slepým, pohyblivosť 

chromým a reč nemým. Pomocou nej uzdravil malomocného a vzkriesil mŕtveho. 

50 Nikto (z vás) neprichádza do mojej prítomnosti. Ale ak by niekto prišiel ako čistý, neodišiel by 

takto zašpinený. 

V tomto čase, keď Eliáš podľa Božieho príkazu otvoril ľuďom brány záhrobia, privediem ľudstvo k 

pochopeniu, že táto komunikácia nebola zo strany tých, ktorí ju praktizovali, ničím nekalým, ale milosťou, 

ktorú Otec určil vtedajším ľuďom a ktorá bude predzvesťou dialógu ducha s duchom po roku 1950, keď 

vám bude táto milosť opäť odňatá. 

51 Cvičte sa, aby ste neskôr nepodľahli klamstvu, zavádzaniu, pretože mám ešte veľa lekcií, ktoré 

vám chcem zjaviť. Nech vaša predstavivosť neprináša falošné zjavenia alebo inšpirácie. Z neba príde 

svetlo k pripravenému človeku, aby mohol hovoriť s blížnym mojou pravdou. 

52 Blíži sa čas, keď ľudia odmietnu zbrane, snahu o moc a nepriateľstvo a budú sa usilovať o 

duchovné veci a medzi masami sa objavia apoštoli, ktorých slovo bude počuť a ktorých stopa bude 

nasledovaná. Bude to v čase vojny ideológií, náboženstiev a svetonázorov. 

53 Tento boj bude mohutný, strašnejší ako tie, ktoré spôsobili nároky na pozemskú moc. Lebo pokoj 

sa vytratí zo sŕdc, myslenie zatemní temnota fanatizmu a hlas svedomia a rozumu už nebude počuť. 

Fanatizmus sa rozbúri až na dno a znásobí svoje sily, postaví kostoly a bude sa predvádzať. Niektorí 

zahynú, keď sa budú držať svojich modiel, iní však otvoria oči svetlu a budú zachránení z tejto priepasti. 

54 Dnes sa vám všetky tieto proroctvá zdajú vzdialené, ale ich naplnenie je blízko. Oči ľudí uvidia 

modly, falošných bohov a veľké cirkevné stavby, ktoré boli pýchou a pompou cirkví, zvrhnuté z ich 

podstavcov. Vy však nebudete tí, ktorí verejne odhalia tých, ktorí klamú; túto úlohu splnia iní. Máte byť 

pripravení slovom, srdcom a mysľou, aby váš duch pracoval s pravou láskou na spáse tohto ľudstva. 

55 Tvárou v tvár víchrici, ktorá sa rozpútala, neutiekajte, ani nehľadajte katakomby, aby ste sa ukryli, 

ale zostaňte uprostred hurikánu pokojní. Potom uvidíte, ako sa ľudia prebudia z letargie a začnú 

porovnávať rôzne náboženské komunity. A potom, keď vo všetkom objavia ľudskú nedokonalosť, budú sa 

pýtať: "Čo je to špiritizmus?" Potom nech moji poslovia a apoštoli bez nadutosti a rúhania, bez akejkoľvek 

samochvály poukážu na úprimnosť, jednoduchosť a svetlo tohto učenia a svet sa skloní, presvedčený o 

jeho pravdivosti. 
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56 Budú vážne spory, budete prenasledovaní a ohováraní. Všade narazíte na odpor a niekedy aj na 

vážne a opodstatnené argumenty. Nesmiete sa však nechať ohromiť ľudskými slovami. Ak sa totiž 

nezakladajú na skutkoch pravdy, sú to len prázdne slová. 

57 Ak mi dôverujete a pripravujete sa, nenechám vás samých. Budem hovoriť tvojimi ústami a ty 

budeš vedieť o dielach, ktoré konám tvojím prostredníctvom. 

58 Ľudstvo začne cítiť pravú cestu a bude ma hľadať tak, ako som očakával ─ duchom. Každý, kto 

spozná, že nosí Otca vo svojom srdci, okamžite prestane byť nepriateľom svojho brata a blížneho. Potom 

sa presadí odpustenie, zmierenie, láska a bratstvo. 

59 Vtedy budú môcť ľudia povedať, že videli Ježiša, že zostúpil z kríža, aby povedal svetu: Krv, ktorú 

som vylial za vaše vykúpenie, prestala tiecť. Som tu, navždy s tebou. 

60 Ľudia, prijal som vo svojom zjavení dobrých i zatratených, ľudí všetkých druhov ─ tých, ktorí ma 

milujú, i tých, ktorí sa mi obrátili chrbtom. Lebo všetci sú moje deti, všetkých rovnako milujem a všetci 

ma budú rovnako milovať a slúžiť mi. 

61 Dnes som prišiel, aby som vás všetkých zjednotil, pretože moja Krv preliata v Druhej ére vám 

nestačila. Pretože ste neboli schopní dokončiť dielo bratstva a lásky, ktoré vás učilo moje učenie. 

62 Kedy sa presvedčíte, že len v plnení môjho zákona môžete nájsť zdravie, šťastie a život? 

Uvedomujete si, že v hmotnom živote existujú zásady, ktorým sa musíte podriadiť, aby ste prežili. Zabudli 

ste však, že aj v duchovnom svete platia zákony, ktoré treba dodržiavať, aby sa človek mohol tešiť z 

prameňa večného života, ktorý existuje v Božskom. 

63 V tom čase ma budú musieť počuť arogantní a hlúpi, materializovaní a neveriaci a ja znovu 

zasijem do ich srdca, ktoré bolo pre moje semeno ako neúrodná pôda, kým zo skál nevyrastú kvety. 

64 Na každú dušu vylejem prameň svojej milosti, kým nebude očistená. Ale už to nebudú vody 

Jordánu, ale svetlo mojej milosti, mojej spravodlivosti, ktoré, keď sa dotkne tejto duše, prebudí ju, aby 

počula hlas svojho svedomia, ktoré ju privedie k modlitbe, pokániu a obnove. 

65 Teraz plním to, čo som vám sľúbil v Druhej ére. Oznámil som vám to, keď som vám 

prostredníctvom Svojho Slova oznámil, že nastane čas pokoja a oduševnenia. Teraz žijete v dobe, keď sa 

vymazávajú tradície, obrady, ceremónie, symboly a obrazy a váš (ľudský) duch sa oslobodzuje od 

predsudkov, fanatizmu a modlárstva, aby namiesto toho prijal pravé uctievanie Boha. 

66 Keď sa tieto slová dostanú do uší materialistov, budú sa nedôverčivo usmievať Môjmu učeniu a 

Mojim proroctvám. Ale pochybnosti ľudí mi nikdy neublížili. 

67 V druhej ére sa stalo, že keď sa dobrá zvesť o mojom učení dostala do veľkých miest a veľkých ríš, 

ako bol Rím, ľudia sa tiež usmievali, keď sa dozvedeli, že Ježiš bol chudobný Galilejčan, za ktorým išlo 

niekoľko rybárov, ktorí boli rovnako chudobní a skromní ako on. Ich posmešky ma nezasiahli, lebo som 

vedel, že ma nepoznajú. Nechápali, že moja moc má korene práve v tejto pokore a že moja moc spočíva v 

tom slove plnom lásky a spravodlivosti, ktoré sa mnohým zdalo nepochopiteľné a iným sa zdalo nemožné 

ho uskutočniť. 

68 Keď sa dozvedeli, že Ježiš zomrel, ukrižovaný ako zločinec, a že táto smrť mala slúžiť ako 

odstrašujúci príklad pre jeho učeníkov a nasledovníkov, neočakávali, že táto krv poslúži na to, aby sa 

semeno, ktoré bolo zasiate len v niekoľkých, stalo plodným. 

69 Medzi pochybovačmi sa objavila viera, medzi veriacimi obeta, medzi otrokmi a utláčanými svetlo 

nádeje a všade bolo počuť božské učenie Spasiteľa z úst ľudí, ktorí volali po spravodlivosti a hovorili o 

láske. Vyššia moc obklopila dušu veriaceho ľudu a táto vyliata sila bola ako biela voda, ktorú nedokázala 

zastaviť žiadna ľudská sila. 

70 Bol to potok, ktorý tiekol z mesta do mesta a z kraja do kraja, valil sa do údolí a do hôr. Nebolo 

domu, či už to bola chatrč alebo palác, kam by tento vplyv nedosiahol. Bola to rieka života, ktorá sa 

vyliala na mŕtve polia, bola to večne milujúca spravodlivosť vášho Otca, ktorá prišla k ľuďom, aby očistila 

ich duše a súdila ich skutky. Keď tento prúd prestal tiecť, zjavil sa nový svet, na zemi sa objavilo nové 

ľudstvo, a predsa bolo rovnaké. 
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71 Svetlo nového učenia ju vyburcovalo z letargie, aby jej pomohlo duchovne napredovať a priblížilo 

ju k dokonalej bytosti, ktorú nazývate Bohom a Otcom. 

Preto vám, skeptickým a materialistickým ľuďom, teraz hovorím: Ak počujete chýry o tom, že som bol 

s ľuďmi a že som sa im sprostredkoval prostredníctvom ich intelektu, a ak ste získali poznanie o učení 

obsiahnutom v Mojej náuke, neposmievajte sa a nepovažujte realizáciu učenia Môjho Diela ─ toho Diela, 

ktoré vám práve predkladám ─ za nemožnú pre ľudí. Neskôr budete ľutovať, že ste ho odmietli počuť, keď 

budete svedkami jeho rozkvetu. Preto ak cítite, že príval vody naráža na vaše dvere, otvorte ich a 

nechajte ho vstúpiť. Uisťujem vás, že zmyje len to, čo je nečisté, pretože sa nedotkne toho dobrého, čo je 

vo vašom živote. 

72 Tým vám dávam najavo, že sa musíte naučiť chápať význam tohto Slova, aby ste postupne 

spoznali Moju pravdu, keď sa do nej ponoríte. Pri tomto rozjímaní totiž nakoniec dospejete k 

presvedčeniu, že mnohé z proroctiev, ktoré boli vyslovené v minulosti, sa teraz skutočne uskutočňujú, 

rovnako ako mnohé z proroctiev, ktoré vám oznámili Moji poslovia, keď vám ohlasovali príchod Ducha 

pravdy, Ducha útechy. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 189 
1 ľudstvo, prichádzam vás spojiť. Vidím vás, akoby ste boli jeden národ roztrúsený po celom svete, 

a chcem vás vidieť ako jedno dieťa. Tu máte novú stránku Knihy života, ktorú Moji učeníci ešte 

nepoznajú. 

2 Môj ľud: Eliáš, ktorého duch sa prejavuje prostredníctvom mojich nositeľov hlasu a ktorý k vám 

hovorí slovami plnými svetla a proroctva, je ten istý, ktorý udivoval svet svojou mocou v prvom veku, a 

nemáte sa čudovať, keď vám zjavujem, že bol medzi ľuďmi aj v druhom veku, v ktorom bol vtedy známy 

ako Ján Krstiteľ. Hovorím vám, aby ste sa tomu nečudovali, pretože som vám toto učenie nezjavil len 

dnes, ale už bolo zapísané. 

3 Dôkazom toho je, že proroci hovorili, že Eliáš príde pred Kristom, aby pripravil cestu Pánovi, a toto 

proroctvo sa naplnilo. Potom však Ježiš vyhlásil, že keď sa uskutoční jeho druhý príchod na svet, Eliáš 

príde ako prvý, aby všetko napravil. Tento prísľub sa medzi vami nevyhnutne splnil. 

4 Ak si toto Zjavenie zajtra preštudujú tí ľudia, ktorí veľa zápasili s Písmom, budú môcť vidieť, že 

Eliášov Duch prišiel v tomto čase, aby splnil to isté poslanie, ktoré mu bolo zverené v druhej ére - 

pripraviť Pánove cesty očistením tých, ktorí sa neskôr stanú učeníkmi Ducha Svätého. 

5 Dnes som neprišiel trpieť na zem ako kedysi, keď som musel znášať posmech pohanov, trpkosť 

prenasledovania a neskôr aj smrť. Z Eliášových úst totiž vyšlo prorocké slovo, ktoré ohlasovalo súd nad 

všetkými zločincami. 

6 Dnes prišiel v duchu, a preto sa ho ľudská ruka nebude môcť dotknúť ani mu ublížiť. Napriek tomu 

mu tento ľud dal vypiť kalich utrpenia nevďačnosti. 

7 Eliáš je pastier, ktorý s láskou hľadá svoje stratené ovce. Niekedy sa mu podarilo zhromaždiť 

deväťdesiatdeväť oviec. Ale všimol si, že mu chýba jeden, ktorý by doplnil počet, ktorý tvorí jeho stádo. A 

táto malá ovečka narieka, keď vidí, že zablúdila do tŕňového živého plota na skalných útesoch. Eliáš sa ho 

však urýchlene vydá hľadať. Aká radosť prenikne jeho ducha, keď sa mu podarí zachrániť ho pred 

nebezpečenstvom. S akou láskou chce priviesť milovanú ovečku späť do spoločnosti svojho druhu. Aká 

veľká je však jeho bolesť, keď po návrate do ohrady zistí, že mnohé iné ovce z ohrady vyskočili a odišli, 

pretože sa riadili svojou slobodnou vôľou. 

8 Zástupy ľudí, ktorí boli svedkami Eliášovej prítomnosti a videli rozkvet diela, ktoré ohlásil, nebudú 

tými, ktorí sú najviac zaujatí štúdiom zjavení, ktoré im dal ich Pán. Zajtra prídu ľudia, ktorým bude stačiť 

štúdium svedectiev tohto ľudu, aby s presvedčením trúbili do štyroch svetových strán, že toto dielo je 

pravda, že Pán bol s ľuďmi aj inokedy a že Eliáš bol opäť jeho predchodcom. 

9 Poď si odpočinúť a počúvaj ma. Moje Slovo vás chce živiť, dodať vám útechu a odpustenie, aby 

ste sa cítili povzbudení a plnili poslanie, ktoré som vám dal. 

10 Nedávaj si predsavzatia nasledovať ma len vtedy, keď ma počúvaš; cíť ma v každom okamihu 

svojho života. 

11 Veľmi veľká je morálna a duchovná zaostalosť, v ktorej sa ľudstvo nachádza! Aká veľká je 

zodpovednosť tých, ktorí v tomto čase prijali milosť a svetlo môjho Slova! 

12 Učeníci, staňte sa majstrami, vyžeňte zo svojich sŕdc strach z ľudí, zbavte sa ľahostajnosti a 

nečinnosti, uvedomte si, že ste skutočnými nositeľmi nebeského posolstva. Ste to vy, kto musí všetkým 

vysvetliť, čo sa deje v tejto dobe, kto musí bojovať za vyučovanie princípov môjho učenia, na ktoré 

ľudstvo zabudlo. 

13 Nebudeš len odovzdávať moje slovo ľuďom, ako som ti povedal. Trénujte sa, aby ste ho vedeli 

vykladať. Nehľadajte slová, ktoré by prekvapili vašou vybrúsenou výrečnosťou. Hovorte jednoduchým 

spôsobom, ktorý najlepšie vyjadruje pravdu ducha. 

14 Ako môžeš vedieť, kedy hovoríš ty a kedy hovorím ja tvojimi ústami? Keď zabudnete na seba, keď 

budete myslieť na bolesť svojho brata a budete sa cítiť ponížení, nehodní zaslúžiť si moju milosť, práve 

vtedy na vašu myseľ zostúpi moje božské vnuknutie. Celá vaša bytosť bude v tej chvíli preniknutá láskou k 

Otcovi a k vášmu bratovi. 
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15 Ak robíte dielo v mojom mene, vedzte ho používať, ale nikdy o ňom nehovorte bezdôvodne. 

16 V celej mojej práci je spravodlivá odmena. Kto dáva, ten dostáva. Ten, kto to odmietne, nakoniec 

zahynie z núdze. Chcem, aby ste pochopili moje učenie, ktorého základom je milosrdenstvo a láska. 

17 Musíte sa venovať dobru, to je vaša úloha. Ale kým sa vaša telesná prirodzenosť bráni, necítite sa 

hodní byť mojimi učeníkmi. Potom si myslíte, že sú mnohí, ktorí sú lepší ako vy, a predsa neboli povolaní. 

Hovorím vám: Dôvodom je, že si bol v najväčšej núdzi, pretože tvojmu srdcu chýbal pokoj, pretože tvoja 

cesta bola plná nástrah a tvoje nohy boli zašpinené bahnom tohto sveta. 

18 Ani moji učeníci z druhej éry neboli "spravodliví", keď som si ich vyvolil. Oni sa však svojimi 

skutkami zaslúžili o to, že sa riadili mojimi pokynmi a dosiahli vyššiu duchovnú úroveň. Chcem, aby ste sa 

rovnako zmenili a stali sa hodnými, aby vás vaše skutky pozdvihli a priblížili ku Mne. 

19 Keby som sa vás spýtal: "Čo ste sa naučili z mnohých vecí, ktoré som vás naučil?" Potom by ste 

museli priznať, že ste ho použili len veľmi málo. Ja vás však neodsúdim, ale odpustím vám. Veď vaše dlhy 

sú dlhmi celého ľudstva. Preto keď hovorím k vám, hovorím ku všetkým svojim deťom. 

20 Volám vás svojimi poslami. Musíte nájsť správny spôsob, ako zaobchádzať so svojimi blížnymi. Ak 

presvedčivými slovami a skutkami prekonáte ich neveru, bude to pre vás veľká zásluha. Dávajte pozor, 

aby ste svoje svedectvo podali dokonale, aby ste nikdy nezmarili účel môjho učenia. 

21 Vždy sa usilujte o harmóniu medzi duchovným a materiálnym. To znamená, že by ste sa mali 

naučiť dávať Bohu, čo je Božie, a svetu, čo je jeho. 

22 Takto sa vám dávam vo svojom Slove. Využívajte jej podstatu, ktorou je múdrosť, a všetko dobré 

a dokonalé, čo by ste sa v nej mali snažiť nájsť, ak je vaším ideálom, aby vaša ruka bola neskôr štedrá k 

vašim blížnym. 

23 Nastal správny čas, využite ho, lebo prichádza deň, keď toto slovo už nebude počuť. Moja vôľa sa 

musí naplniť. Éra duchovného dialógu medzi Bohom a človekom je už blízko. Potom už nebude potrebná 

ľudská schopnosť chápania ako nositeľ hlasu alebo prenášač mojej vôle. 

24 V tomto čase, keď sa prejavujem slovami plnými svetla, som udelil tomuto ľudstvu, aby 

odovzdávalo Moje učenie správnym spôsobom. 

25 Dnes vidím, že každý z mojich učeníkov zhromaždených okolo Majstra chápe moje Slovo iným 

spôsobom, a keď sa navzájom delia o svoje chápanie, dostávajú sa do diskusií a kritiky, hoci jednota 

myšlienok je to, čo chcem vo svojom ľude. Preto musíte byť milosrdní, tolerantní a počkať na vhodnú 

chvíľu, aby ste mohli prehovoriť. 

26 Dnes máte rôzne predstavy o mojom učení, ale nakoniec všetci dospejete k rovnakému 

pochopeniu a realizácii. To vás povzbudí v boji, pretože keď budete všetci jednotní, budete sa cítiť 

silnejší. 

27 Vždy som vám hovoril: Nevytvárajte si teórie z môjho učenia a zjavení, lebo tie by zbavili pravdu, 

ktorou som vás obliekol, jej sily. 

28 Objavte v Mojom učení slobodu, o ktorej vám hovorím, aby ste sa na nej mohli zakladať a všetko 

spoznať s väčšou jasnosťou. 

29 Vždy, keď som k vám prišiel, učil som vás, ako dosiahnuť spoločenstvo s vaším Otcom. Učil som 

vás, aby ste našli pravdu v sebe, aby ste ju nehľadali v učeniach, ktoré len brzdia ducha. Ľudstvo prešlo z 

detstva do éry svetla, v ktorej duch a ľudská myseľ zažili nekonečno, ktoré sa pred nimi otvorilo. 

30 Aby svetlo, ktoré osvetľuje túto dobu, mohlo byť videné každým okom, je potrebné, aby ste strhli 

pásku z očí náboženského fanatizmu. Preto som vám zanechal napísané na doskách Zákona, ktoré som 

dal Mojžišovi: "Nebudete sa klaňať obrazu nijakého stvorenia ani hmotným veciam, akoby boli vaším 

Bohom. Toho budeš milovať celým svojím srdcom a celou svojou dušou viac ako všetko stvorené." 

31 Ale ty sa ma pýtaš: Prečo svet upadol do fanatizmu a vonkajších foriem uctievania? Pretože tí, 

ktorí sa zasvätili môjmu zákonu, namiesto toho, aby odmietli pocty, slávnostné rúcha a márnosti ako 

Ježiš, prijali bohatstvo, tituly a pozemský pôvab, čím zbavili dušu všetkej slobody. A uprostred tohto 

zmätku v mysliach sú stále takí, ktorí sa cítia neomylní, hoci neomylný je len jeden, a to je váš nebeský 

Otec. 
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32 Ak teda chcete dosiahnuť zlepšenie svojej duše, absolvovať svoj životný boj s inteligenciou a 

duchovnosťou, buďte ľuďmi dobrej vôle a pokorného srdca. Takto dosiahnete pokrok, ktorý privedie vašu 

dušu k spáse. 

33 Dávam ti pocítiť svoju lásku, teraz odstránim balvany z tvojej cesty, aby tvoj kríž nebol taký ťažký. 

34 Vidím do vnútra vášho srdca a hovorím vám: trénujte svoju myseľ, zvyšujte svoje myslenie a 

zjednoťte svoje city, aby ste počuli a pochopili moje slovo. 

35 Modlite sa a napravte svoje správanie, pretože mier vo svete závisí aj od vášho rozvoja. Musíte sa 

modliť, pretože svet je ohrozený vojnou a vy sa musíte usilovať o dosiahnutie mieru. Vy ste ľudia, ktorí 

spoznali silu modlitby, jej vplyv a svetlo. 

36 Všetci hľadajú svetlý obzor a nenašli ho, pretože medzi ľuďmi neexistuje bratstvo, a keď vidia 

panorámu zatienenú národmi, v ktorých sa rozpútala vojna, povzbudzuje ich len predtucha, že niekde na 

zemi musí existovať mierový kút. Ten roh bude tým národom, ktorý bude vidieť zďaleka ako žiarivú 

hviezdu. 

37 To je zodpovednosť tohto ľudu, ktorý sa musí duchovne a fyzicky pripraviť na to, aby bol 

príkladom bratstva, vnútorného pozdvihnutia a lásky, či už ide o uzdravenie chorého alebo stlačenie ruky 

nepriateľovi na znak odpustenia. 

38 Buďte usilovní na mojich poliach a uvidíte, že všetko, čo vás obklopuje, je odeté do väčšej krásy, 

pretože potom nájdete zmysel svojej existencie. Kto upadá do stagnácie a rutiny, nedovolí svojej duši, 

aby sa pozdvihla a uzrela slávu, ktorú obsahuje život, keď žijete podľa môjho zákona. 

39 Pozorujte sa, aby ste zistili, kedy sa vaša existencia stáva zbytočnou, pretože sa nechávate strhnúť 

telesnými náklonnosťami. Chcem, aby ste zanechali ovocie, ale to ovocie bude ovocím pokoja pre vaše 

deti. Vtedy vaše srdce rozkvitne a tieto plody budú vašimi skutkami. 

40 Prostredníctvom teba oznámim svetu svoje slovo tohto času, ktoré bude známe po roku 1950. 

41 Tieto zjavenia zasiahnu celé ľudstvo. Preto som vycvičil tých, ktorých nazývam "zlatými perami", 

aby horlivo pracovali na Mojom diele a nasledovali volanie svojho svedomia, aby sa Moje Slovo zachovalo 

v písomnej podobe. Tieto spisy sú určené nielen pre súčasné generácie, ale aj pre tie, ktoré prídu. 

42 Vznešenosť môjho slova spočíva, ako vždy, na jeho jednoduchosti a na jeho význame. Chcem, aby 

váš jazyk bol rovnaký, keď hovoríte o mojom Diele. Nezabúdajte, že nehovorí len človek, ale aj srdce. 

Buďte čistí vo svojom konaní. 

43 V každom okamihu odo mňa dostávaš silu, svetlo a pokoj, ktoré potrebuješ na svojej životnej 

ceste. Prijmite aj moje požehnanie. 

44 V tomto treťom čase urobím celé ľudstvo svojimi učeníkmi. Aby som to dosiahol, nechám teraz 

svoje svetlo prúdiť do každej ľudskej bytosti. Potom ich oslovím svojím slovom, ktoré vám dnes dávam. 

Svedectvá, zápisky a príklad môjho ľudu sa stanú známymi od krajiny ku krajine a od národa k národu, 

prebudia srdcia a oživia duše vo svetle ich svedomia. 

45 Dnes mnoho ľudí bezcieľne blúdi a často sa ma pýtajú: "Pane, kam ideme? Kam nás tento život 

zavedie a aký cieľ nás čaká?" 

46 Sú to vystrašené duše, ktoré sa ma takto pýtajú. Žijú v agónii vo svete, ktorý dosiahol vrchol 

skazenosti a materializmu. Posielam im svoje svetlo ako lúč nádeje, aby pokračovali v bdení a modlitbe, 

kým búrka neprejde a do ich sŕdc nevstúpi pokoj. 

47 Tu, v tomto kúte zeme, nechávam zaznieť svoj hlas, ktorý sa stal ľudským prostredníctvom 

osvietených, ktorých som si vybral, aby ma použili na toto ohlasovanie. A keď sa tu prihováram týmto 

zástupom, venujem niektoré zo svojich slov deťom, ktoré nabádam, aby sa posilnili v cnosti a utiekli pred 

prúdom skazy, ktorý strhol toľko sŕdc do záhuby. 

48 Chcem, aby tieto bytosti od útleho detstva plne poznali úlohu, ktorú im budúcnosť určila. 

Rozprával som sa aj priamo s mladými ľuďmi, aby som ich usmernil na ich neistej ceste životom. Lebo ich 

považujem za krehkú loď uprostred rozbúreného mora, a aby som stál pri nich, vztýčil som pred ich 

očami svoje dielo ako maják, ktorý ich vedie do záchranného prístavu. Práve mladí sú odo mňa 

najvzdialenejší. 
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49 Kým je človek ešte dieťaťom, modlí sa a myslí na Boha. To isté sa stane, keď prekročí vrchol 

svojho života a začne zapadať ako slnko pri západe. Pokiaľ je však jeho srdce ako vták, ktorý chce lietať, a 

jeho telo sa chveje pri kontakte s pokušeniami sveta a on sa cíti silný, potom sa vzďaľuje od božského 

učenia, pretože nechce, aby jeho učenie o pokore, láske a obetavosti spôsobilo, že jeho skutky, slová a 

myšlienky budú pre neho výčitkou na každom kroku. 

50 Až keď ľudské srdce pocíti, že stroskotalo v mori svojich vášní, obráti svoj zrak nahor v túžbe po 

božskom majáku, ktorého svetlo mu ukazuje cestu, ktorá ho vedie do prístavu spásy. 

51 Počul som srdce vdov, ktoré mi hovoria: "Otče môj, pozri na nás, sme ako opadané lístie zo 

stromu, ktoré vietor rozfúka." Prihovoril som sa im, aby som im povedal, že nie sú sami, že Ten, ktorý 

odišiel na duchovné putovanie do iného sveta, ich odtiaľ vidí, pomáha im a chráni ich a že ich predišiel len 

na krátky čas, aby pripravil cestu pre všetky bytosti, ktoré Mu boli zverené. 

52 Ale ak ho necítite, ak jeho prítomnosť nie je vo vašom živote citeľná, modlite sa, adresujte mi 

svoje prosby, lebo ja vám dám pocítiť jeho prítomnosť. Pre niekoho bude palicou, pre iného oporou a pre 

ďalšieho milujúcim spoločníkom, ktorý ho vedie a pomáha mu na ceste životom. 

53 Keď divé zvieratá v lesoch, vtáky vo vzduchu a kvety na lúkach v každom okamihu prijímajú 

žiarenie Otcovej lásky a života ─ ako by ste si mohli myslieť, že vám čo i len na sekundu odopieram milosť 

svojej božskej lásky, hoci máte vo svojej bytosti čiastočku môjho vlastného božstva? 

54 Otec rodiny sa na mňa obrátil, aby mi povedal o svojich potrebách a starostiach. Jeho deti 

nerešpektujú jeho autoritu, odvracajú sa od neho a stávajú sa nepriateľmi otcových rád. 

55 Musím vás upozorniť, že vaše poslanie je veľmi ťažké a váš kríž ťažký. Ale ak dokážeš vypiť svoj 

kalich utrpenia s vierou a trpezlivosťou a vieš milovať svojich blížnych a svoje deti, potom si ma vezmeš za 

príklad na svojej ceste životom a tvoje deti nezahynú. 

56 Ľudia: Ak chcete, aby sa moje dielo rozšírilo po celej zemi, žite podľa môjho učenia, aplikujte moje 

pokyny na všetky svoje skutky, posväcujte svoj domov silou, ktorá vychádza z tohto slova. Pochopte, že 

vaša minulosť je zapečatená kniha a že život sa vám teraz predstavuje ako nová, vašim očiam neznáma 

cesta, po ktorej musíte kráčať až do konca. 

Dnes ste pokojní, z môjho slova si berte len to, čo chcete, a moje učenie využívajte, kedy chcete. Ale 

príde čas, keď budem tento ľud volať na zodpovednosť od prvého do posledného slova, ktorým som ho 

učil. 

57 Nezabúdajte, že tento národ už dlho plní duchovné poslanie na zemi a je povolaný k tomu, aby 

naplnil vysoký osud medzi ľuďmi. Ak vám Pánova milosť určila, aby ste v nej žili, zasejte do nej svoje 

semeno, aj keby to malo byť len jedno semeno, ktoré však bude pozostávať z lásky, pokoja a 

oduševnenia. Vaša cesta na zemi tak nebude neplodná. 

Už teraz vás musím upozorniť, že nech je osud tohto národa akokoľvek vysoký, nesmiete ho 

považovať za "zasľúbenú krajinu" alebo "nový Jeruzalem". Nikoho nemýľte a sami sa nenechajte zmiasť. 

Pánovým učeníkom, duchovným, Otec nemohol dať ako dedičstvo hmotné statky. Keďže poslanie tejto 

krajiny je veľké, keďže tento národ má dosiahnuť vysoký stupeň rozvoja, nech sú jeho obyvatelia tými, 

ktorí svetu ohlasujú moju prítomnosť, a tými, ktorí svojím príkladom a skutkami svedčia o veľkosti a 

pravde môjho učenia. 

58 Zanechám medzi vami žiarivú stopu svojho ohlasovania, ktorou budete môcť otriasť svetom. Toto 

je moje slovo, zapísané pod božským diktátom. 

59 Najprv bude zapísaná v hmotných knihách, kde sa ľudia môžu priblížiť k mojej tajnej pokladnici a 

preniknúť do mojej múdrosti. Potom, keď sa táto podstata uchová v srdciach mojich učeníkov, objaví sa v 

mysliach Pánovho ľudu pravá kniha. 

60 Obdaril som vás darmi milosti, keď som prostredníctvom nositeľov hlasu rozozvučal vibrácie 

svojho Slova. Poslal som vám svoj duchovný svet, aby vám vysvetlil a interpretoval moje posolstvá. 

Posypal som vašu cestu zázrakmi a dovolil som vašim očiam žasnúť nad kontempláciou duchovných vízií. 

Ale nie ste jediní, kto sa teší a bude tešiť z týchto prejavov. Lebo som vám oznámil, že "každé oko ma 
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uvidí". A naozaj, svet ma uvidí a duchovný svet sa tiež prejaví a všetky tieto prejavy vo svete nakoniec 

spôsobia, že sa zatrasú aj tie najdôverčivejšie srdcia. 

61 Ľudia prišli s túžbou, aby sa duchovné zhmotnilo a božské poľudštilo, aby mohli veriť. Niektorým 

som túto milosť udelil. 

62 Ľudia, hlboko si uvedomte svoj osud, ktorý máte medzi všetkými národmi zeme, aby ste mohli 

splniť svoje poslanie ─ teraz, keď je na to priaznivý čas. 

63 Pripravím vaše srdcia, aby v nich prebývali. Svet sa tiež pripraví. Semeno pokoja vyklíči v mysliach 

ľudí a vy, ktorí ste ho rozptýlili do všetkých kútov zeme, budete šťastní, keď uvidíte plody svojej práce. 

Veď tým, že ste si na svojej ceste vzali za príklad Majstra, ukázali ste, ako žiť spravodlivo, a modlili ste sa 

za všetkých. 

64 Vo všetkých národoch sa bude hovoriť o zmierení, bratstve a mieri, a to bude začiatok 

zjednotenia. 

65 Pripravil som vás a opýtal som sa vás, či ste už pripravení ísť k nepokojným tulákom, k svojim 

blížnym, aby ste im ukázali múdrosť, ktorú som vám dal ako inšpirované ohlasovanie, a aby ste 

uspokojivo odpovedali na ich otázky. Nech sa nikomu nezdá nemožné splniť toto poslanie. Uvedomte si, 

že vedomosti, ktoré som vám dal, vám umožňujú pochopiť vaše poslanie. 

66 Nie je potrebné, aby sa všetky moje deti dostali na miesta, ktoré nazývate cudzinou. Často im 

stačí modliť sa v myšlienkach a očistiť svoje srdce, aby sa ich duch prejavil blížnym na akúkoľvek 

vzdialenosť a splynul s nimi. A tie budú prebudené duchovným svetom. 

67 Mali by ste sa spojiť s duchovným svetom a vytvoriť s ním ochranný múr, ktorý zabráni novým 

vojnám a novému utrpeniu. Mali by ste sa naďalej modliť za tých, ktorí predstierajú, že duchovnú 

nadvládu dosahujú násilím. Budete prekvapení a svet bude prekvapený, keď ľudia uvidia, že to nie je 

moc, ktorá ovládla rozum, bratstvo a spravodlivosť. 

68 Dávajte si pozor, aby ste nerobili zdanlivú lásku, zatiaľ čo sa vo svojich srdciach oddávate 

sebectvu. Urobte čo najviac dobra, ale bez toho, aby ste hľadali osobný prospech. Robte to z lásky, čo je 

zákon, ktorý som vás naučil, a získate zásluhy pre rozvoj svojej duše. Zvestujte moje učenie, ako som vám 

ho dal. Je to to isté, čo som oznámil svojim prorokom a apoštolom v iných časoch. 

69 Človek vo svojom materializme zistil, že je výhodné prekrúcať Moje Slovo, ktoré som vždy 

odovzdával. Moje dielo je však dokonalé a nie je založené na materiálnych slovách. Pripravte sa a vždy 

nájdete moju pravdu. Potom zistíte, že som vám vždy štedro dával svoje semeno, aby ste ho aj vy 

odovzdávali s rovnakou láskou a milosrdenstvom. 

70 Nebude potrebné, aby ste na niekoho zapôsobili pomocou obradov alebo vonkajších foriem. 

Chrám tvojho srdca sa stane viditeľným a tvoji blížni v ňom uvidia jeho večné svetlo a oltár. 

71 Naučte sa ma cítiť aj teraz ─ vo svojich dobrých skutkoch aj vtedy, keď sa snažíte vyjsť z bahna, do 

ktorého ste spadli. 

72 Učil som vás hľadať pravdu v jednoduchosti. Aká biedna je ľudská myseľ, keď hľadá pravdu v 

zložitých vedách, ktoré sama vytvorila! Prečo ma hľadáte tak ďaleko, hoci ma nosíte v sebe? Kto nevie, že 

bol stvorený na obraz Otca a obdarený božskými vlastnosťami, ako sú duch, inteligencia a vôľa? 

73 Žil som s ľuďmi v druhej ére, delil som sa s vami o váš chlieb a váš domov; ale Kristova veľkosť je 

zakorenená v jeho pokore. 

74 Učím vás to, aby ste sa vedeli odlúčiť od hmotných vecí pre lásku k blížnemu. Predovšetkým sa 

však musíte očistiť, pretože to je zákon, podľa ktorého by ste sa mali vyvíjať. A ak je to zákon, že sa všetko 

má vyvíjať, nesmú vás prekvapiť proroctvá, ktoré sa ešte len majú naplniť. To, čo môžu vidieť vaše oči, 

vás naplní radosťou, až keď si uvedomíte, že všetko sa riadi najdokonalejším zákonom a že to, čo sa dnes 

deje s vašou dušou, sa jej nemohlo stať predtým, pretože všetko sa odhalí vo svojom čase, kým 

nedosiahne dokonalosť. 

75 O pokrok ľudstva sa nebojuje len na zemi, ale aj v iných svetoch sa duchovný svet usiluje o svoju 

spásu a pokrok. Preto vám hovorím, že spiritualistické semeno prinesie ovocie v lone všetkých 
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náboženských spoločenstiev. Po veľkých sporoch, keď ľudia povedia, že je to nové náboženstvo, ktoré 

zasieva rozpory, odpoviete, že špiritizmus je 

Je to učenie, ktoré bolo ľuďom dané ako prvé a jediné, ktoré riadi duše. Tento hlas však bude vychádzať z 

vášho srdca, kde sa nachádzajú vaše city, ktoré sa prejavia, keď budete plakať nad bolesťou iného 

človeka, alebo keď budete plakať od radosti nad bolesťou blížneho. Veď to, čo som vás vždy učil, je 

milovať sa navzájom. 

76 Hovorím k vám prostredníctvom ľudského intelektu. Moje svetlo a moja milosť cez ňu prúdia a 

stávajú sa slovami ─ slovom, ktoré označuje jedinú cestu, ako sa ku mne dostať: čistota citov a pokora. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 190 
1 Ľudia, ľudstvo: Eliášova prítomnosť je v tomto čase so všetkými. 

2 Vy, zástupy ľudí, ktorí sa tešíte z tohto zjavenia: Počujte hlas Eliáša, ktorého meno sotva zostalo v 

povedomí ľudstva, hoci som vám na hore Tábor oznámil význam jeho poslania; ale vy ste nechceli 

pochopiť toto zjavenie. Teraz, keď ste počuli Eliášov hlas, cítite jeho prítomnosť a zdá sa vám, akoby ste 

počuli príchod jeho ohnivého voza. 

3 Eliáš je lúč svetla, ktorý som vám vždy posielal, aby vám osvetľoval cestu. On je ten, kto osvetlil 

zem, aby ste mohli nájsť a nasledovať cestu, ktorá vás privedie bližšie k bodu, kde vás čaká váš Otec. On 

je sprostredkovateľom veľkých tajomstiev duše, ktoré vám v tomto čase vysvetlil, aby ste lepšie pochopili 

svojho Otca. Aj dnes plní podobnú úlohu ako v prvej ére: vytláča modly z ich oltárov, aby svet naučil 

pravému duchovnému uctievaniu Boha. 

4 V Eliášovi nájdete vysvetlený a dokázaný zákon reinkarnácie, proti ktorému dnes ľudia toľko 

bojujú. V ňom môžete objaviť aj poučenie a osvietenie o tom, čo je prejav cez ľudskú myseľ, keď sa 

duchovne prejavil ústami a mysľou proroka Elizea. 

5 Pozrite sa, koľko a aké veľké učenie vám Eliáš vždy prinášal, ako učil vášho ducha. Pozrite sa, ako 

vám v každej dobe zjavoval veľké zjavenia, ktoré sú pre vás ťažko vysvetliteľné. Ale všetko to poznanie, 

ktoré ste v minulosti nemali pochopiť, vám teraz v tejto tretej ére vysvetlí ten istý Eliáš, ktorý prichádza s 

poslaním vrátiť všetkým veciam ich pravý zmysel. 

6 Blahoslavení sú všetci tí na svete, ktorí cítia, ako sa svetlo ich ducha začína oživovať, a hovoria: 

"Eliáš prišiel", a potom dodávajú: "Druhý príchod Pána sa blíži." Ako v tých druhých časoch, keď ľudia 

spoznali, že Ján prorokoval a hovoril o zázrakoch nebeského kráľovstva, a pýtali sa: "Je to Eliáš?" 

7 Veľký prorok, predchodca, posol je medzi vami. Teraz sa však nestal človekom, je v duchovnom 

svete a lúč svetla, ktorým sa zjavil, je rovnaký ako ten, ktorým zničil falošných bohov a ktorým zapálil 

pravú vieru v srdci Pánovho ľudu. 

8 Duše, nasledujte ho! Ľudstvo, počúvaj ho! On je pastier, ktorý vás vedie do môjho lona, on s 

majákom, ktorý osvetľuje a ukazuje cestu do prístavu spásy. 

9 Pochopte, že čas sa kráti a blíži sa deň, keď k vám už nebudem hovoriť prostredníctvom týchto 

nositeľov hlasu. Tí, ktorí použili moje učenie, budú mať pokoj. Ale bude veľa "sirôt", ktoré budú márne 

hľadať moju prítomnosť v tejto podobe. Ja sa však neodstránim, budem vám veľmi blízko a budem 

hovoriť prostredníctvom každého, kto sa pripraví z ducha na ducha. 

10 Príde čas, keď rôzne sekty a náboženské spoločenstvá budú ohlasovať príchod Pána a tvrdiť, že sa 

naplnili všetky predpovede a že teraz nastal tento čas. Vy, ktorí poznáte pravdu, povedzte im, čo o Mne 

viete. Od roku 1866 som sa zjavil ako Duch Utešiteľ a hľadal som svojich, skrze ktorých budem zvestovať 

Dobrú novinu, ó, ľudstvo! 

11 Nemali by ste sa cítiť vzdialení od tých, ktorí ─ hoci ma očakávali ─ nevedeli včas objaviť 

predchádzajúce znamenia a príliš neskoro pochopili to, čo ich 

predtucha. Neposudzujte sa nesprávne kvôli týmto rozdielom. Keďže nemohli byť svedkami Mojej 

prítomnosti, osvietil som ich duše a sú na dobrej ceste. Všetci sa zjednotíte v ideáli. 

12 Moje vybrané sú na rôznych vetvách stromu. Mnohí prídu pred rokom 1950, aby boli svedkami 

môjho vyhlásenia, iní si dajú načas. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Moje slovo prostredníctvom 

nositeľa hlasu, lebo budú v sebe cítiť, že už poznajú tento hlas, že nie je ľudský, ale pochádza odo Mňa. 

13 Prišiel som vám povedať, aby ste sa riadili svojím svedomím, aby ste sa oslobodili a nestali sa opäť 

otrokmi tých, ktorí vás chcú podriadiť nedokonalým kultom, predsudkom a dogmám. 

14 Vy všetci môžete byť mojimi "pracovníkmi", vyslancami môjho učenia. Vo svojom boji sa nebudeš 

cítiť opustený, na mojom lone budeš v bezpečí a nebudeš sa musieť ničoho báť. 

15 Ja, ktorý stojím nad celým stvorením, a predsa v ňom pulzujem, hovorím prostredníctvom 

človeka, svojho obľúbeného stvorenia. Nebuďte prekvapení, že sa dávam spoznať prostredníctvom málo 

vážených, nevzdelaných ľudí a že sa zjavujem na miestach chudoby a biedy. Uisťujem vás, že to, čo je pre 
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vás palác, nie je pre mňa. Na druhej strane je možné, že tam, kde vidíte len biedu a úbohosť, sa vo vašom 

vnútri skrýva skutočná duchovná nádhera. 

16 Hovorím vám to preto, lebo mnohí sa v sebe čudovali, prečo sa nedám poznať vo veľkých 

synagógach alebo vo veľkolepých kostoloch. Už v tých časoch sa mnohí ľudia čudovali, prečo sa Mesiáš 

nenarodil a nevyrastal v tieni sionského chrámu. 

17 Dnes, ako aj vtedy, vás učím, že to, čo prichádza priamo k Otcovi, je úprimnosť vášho srdca. Veď 

každá jeho rana mi hovorí o tvojich dobrých skutkoch. 

18 Pozrite sa na pokoru, s ktorou som k vám vždy prichádzal. Uvažujte, že som vždy prichádzal bez 

trónov, bez žeziel a palácov, vždy zahalený do jednoduchosti a miernosti. Čo by si o Mne mysleli 

chudobní, vyvrheli, vydedení, keby ma videli prichádzať k nim obklopeného prepychom a luxusom? Cítili 

by sa ponížení, nehodní Mňa. Páni, boháči, veľmoži zeme by ma naopak nazývali Bohom svojej 

spoločenskej triedy a postavenia. 

19 Keď ma chudobní tohto sveta vidia bosého, dychčiaceho a krvácajúceho pod ťarchou kríža, chvejú 

sa súcitom nad pokorou svojho Pána a cítia sa s ním jedno. Na druhej strane bohatí, ktorí by mali mať 

rovnaké pocity ako obyčajní ľudia, ma nemôžu v chudobe pochopiť. Potom pokryjú obrazové zobrazenie, 

ktorým predstierajú, že ma predstavujú, purpurom, zlatom, hodvábom a tým, čo nazývajú drahé kamene. 

Robia to preto, lebo zabudli na moje učenie, a preto ma chceli obklopiť všetkým, čo najviac odporuje 

môjmu učeniu: márnosťou. 

20 Musím vám ešte raz povedať, že nehovorím proti žiadnej z cirkví, lebo všetky sú vo mne 

požehnané. Ale musíte tiež pochopiť, že ja ako Majster musím pomenovať chyby, ktorých sa človek 

dopustil, aby ste ich jedného dňa mohli odstrániť. Ak by som vám totiž nepomohol odhaliť pravdu: Kedy 

by ste ho našli sami? 

21 Dovoľte Mojej pravde, aby vytvárala svetlo a lásku, aby sa dostala ku každému človeku, ku 

každému náboženskému spoločenstvu a ku každému ľudu, rovnako ako Ja dovolím, aby sa vaša pravda 

alebo to, čo ste si stanovili ako pravdu, dostalo ku Mne. Čo je to tá tvoja pravda, ktorú dostávam od 

všetkých? Je to vaša modlitba, vaša viera a vaša nádej. 

22 Toto svetlo, ktoré je v každej duši, keď ku Mne povstane, keď ku Mne prehovorí, sa oslobodí od 

každej temnoty a každej lži, aby Mi ukázalo len to, čo v sebe nosí ako pravdu. Veď aj zlý, keď sa mi prizná, 

ukáže mi svoje škvrny hanby bez toho, aby sa ma snažil oklamať. 

23 Je povinnosťou človeka zdokonaľovať sa, zlepšovať svoj život na zemi bez toho, aby odsudzoval 

spôsob, akým ma hľadajú iní. Ja jediný som schopný posúdiť pravdivosť vašich prác. 

24 Od modloslužobníka až po duchovného, všetci sú pod mojím svetlom a mojím pohľadom. Tak ako 

často dostávam veľké dôkazy o povznesení od tých, ktorých považujete za duchovne zaostalých, tak vás 

môžem uistiť, že často dostávam dôkazy o veľkej zaostalosti od tých, ktorí sa považujú za majstrov 

duchovna. 

25 V tomto čase ma prijal iba jeden veriaci ľud a tomu som zveril túto stránku knihy svojej múdrosti. 

Ale na tejto stránke knihy plnej Mojej lásky je posolstvo pre všetky náboženstvá, ktoré existujú na zemi. 

26 Moje svetlo prebudí všetkých ako božské, univerzálne svitanie, a keď človek vstane, aby prežil 

nový deň, jeho zmysly zažijú blízkosť Božského. 

27 Teraz vám musím povedať, že to nie je nebeské kráľovstvo, ktoré zostupuje k človeku, ale je to 

duša človeka, ktorá povstáva do kráľovstva svojho nebeského Otca. 

28 Prečo mi vždy dávate dôvod, aby som k vám prichádzal s výčitkami? Prichádzam k vám z lásky, 

pretože vidím, že vo svojom srdci nosíte bolesť, a chcem vás potešiť. Chcem, aby ste mali môj pokoj vo 

svojej duši. 

29 Niekedy sa vám zjavujem ako Sudca, niekedy ma máte ako Otca a vždy sa vám ukazujem ako 

Majster. V týchto troch prejavoch máte božskú podstatu, ktorá je jedna: Zákon, Láska a Múdrosť. Toto je 

Trojica, ktorá existuje v mojom Duchu. 

30 Zavrite oči a uvoľnite dušu, aby mohla intenzívne prežívať tieto chvíle spojenia so svojím 

Majstrom. Dovoľte mu, aby sa cítil blízko Pána ─ ako tí, ktorí nasledovali Majstra v druhej ére po cestách, 
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cez údolia, dediny, rieky a púšte, aby nevynechali ani jedno z Jeho učení. Potom budete schopní pochopiť 

obrazný zmysel, v ktorom niekedy hovorím, keď používam statky zeme, aby som vám predstavil 

duchovno a urobil ho pre vás hmatateľným. Zažijete, ako moje Slovo privádza vaše duše bližšie k 

nebeskému kráľovstvu. 

31 Poďte, ľudia, aby som vás poučil. Alebo chcete, aby to bola bolesť, ktorá vás bude učiť po celý 

život? 

32 Príďte na moje panstvo bratsky osiať polia. Ubezpečujem vás, že toto dielo vás nesklame ako svet. 

33 Tu, priamo pred tvojou dušou, je cesta, ktorá ťa vyzýva, aby si po nej kráčal a nikdy sa nezastavil. 

Každý krok, ktorý na nej urobíte, priblíži vašu dušu k dokonalému domovu, ktorý na ňu čaká. 

34 Už teraz je čas, keď budem s vami, aby som vám dal svoje poučenie v tejto forme, veľmi krátky, a 

chcem, aby ste sa naučili získavať zásluhy, aby Moje Slovo v týchto posledných rokoch hojne zaznievalo 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. 

35 Čo musíte robiť, aby božské dary boli ako odmena za vaše zásluhy? Rozvíjajte svoju vieru, 

horlivosť a duchovnosť. V lone ľudí by mala vládnuť láska, človek by mal praktizovať aktívnu lásku, mal by 

milovať pravdu. 

36 Veru, hovorím vám, že ak sa nezjednotíte podľa Mojej vôle, ľudstvo vás rozptýli a vyženie zo 

svojho stredu, ak uvidí, že sa váš život vzďaľuje od toho, čo hlásate. 

37 Čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že v každom spoločenstve sa Boh uctieva inak a moje učenie sa 

praktizuje inak? Nemohli by pochopiť, že som to bol ja, kto vás učil. 

38 Zverujem vám tieto posledné tri roky môjho zjavenia, aby ste pracovali na zjednotení tohto ľudu ─ 

na zjednotení, ktoré zahŕňa duchovné a vonkajšie, aby vaša práca plná harmónie a súhlasu bola najlepším 

dôkazom toho, že vás všetkých ─ v rôznych spoločenstvách a v rôznych provinciách ─ učil jeden Majster: 

Boh. 

39 Nie všetci z vás videli očami ducha časy, ktoré sa blížia pre ľudstvo. Nie všetci ste pocítili ich 

bolesť. V súčasnosti však s vami formujem početný ľud a robím z neho usilovného pracovníka, ktorý ma 

začína milovať a ktorý teraz túži pracovať na tom, aby ľudské srdce bolo plodné. 

40 Rozsievači môjho slova: Keď príde čas práce na poli, vstaňte plní viery, v ktorej som vás poučil. 

Nebojte sa posmechu ani opovrhnutia. Sejte na úrodnú pôdu, nie na skaly ani na pohyblivé piesky, lebo 

tam semeno neprinesie úrodu. Videli by ste, ako klíči a rastie, ale nepriniesol by žiadne ovocie. Ak ho 

zasiate medzi tŕnistý živý plot a burinu, tiež neprinesie ovocie. Preto sa musíte modliť, aby ste dostali 

moju inšpiráciu, a potom pochopíte, ako si vybrať pripravenú krajinu. Ja, majiteľ krajiny, vám dám veľké 

Poskytnite oblasti na kultiváciu. Buďte naplnení veľkou chuťou pracovať. Zasejte a budete žať. A príde 

deň, keď si pripravíš chlieb na obživu z pšenice svojej úrody. Pamätajte, že vám hovorím obrazne a 

neviete, či túto úrodu nebudete žať na onom svete. 

41 Dnes vám totiž hovorím: Veľký úspech musíte dosiahnuť prostredníctvom tela, ktoré som vám 

zveril. Je to vaša podpora a musíte ju viesť múdro. 

42 Svet postihli pohromy a nešťastia, ktoré som mu oznámil. Pomaly sa začína báť, snaží sa povstať a 

hľadá záchrannú ruku, slovo povzbudenia, a vy ste tou záchranou. 

43 Budete musieť prekročiť moria a vystúpiť na hory, aby ste sa dostali do iných krajín alebo národov 

a išli k tomu, kto trpí. Nebojte sa cesty, choďte v jednoduchom oblečení bez toho, aby ste si ťahali druhé 

nohavice. 

44 Keď som ti ukázal tvoju úlohu, povedal som ti: "Vezmi svoj kríž a nasleduj ma." Prečo sa bojíte, že 

prídete o pozemské pohodlie? Hovoríš mi, že miluješ svet a že nemôžeš podstúpiť obetu a fyzické 

zrieknutie, ktoré si toto poslanie vyžaduje. Ja však predstupujem pred vás a hovorím vám: V každom 

veku, v akomkoľvek stave a v akomkoľvek rozpoložení Mňa môžete milovať a slúžiť Mi bez toho, aby ste 

prestali plniť svoje povinnosti. 

45 Premeňte svet svojím príkladom, odstráňte zlé predsudky a urobte z neho raj, a nie slzavé údolie. 

46 Dávam vám krátky čas na splnenie vašej úlohy na zemi. 
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47 Pamätajte, že svojim deťom musíte zanechať duchovný odkaz, pretože z ich potomkov vzídu 

požehnané generácie, prostredníctvom ktorých sa zjavím. Medzi týmito dušami budú proroci, vykladači 

môjho slova, ľudia veľkej viery, ktorí ukážu ľudstvu cestu. 

48 Chcete žiť podľa môjho slova? Žehnám vás, lebo ste ma počuli a chcete ma nasledovať. Tvoje 

srdce je preplnené milosťou. Dajte ho každému, kto oň požiada. 

49 V tomto čase prichádzate prijímať moje učenie ─ niektorí ako žiaci, iní ako nováčikovia a ďalší 

poháňaní svojou zvedavosťou. Všetci však hľadáte mier, pokoj a tiež naplnenie proroctiev, ktoré 

zodpovedajú tomuto času. 

50 V sektách a cirkvách ste nenašli úplnú istotu môjho návratu. Práve mimo nich som poslal posla, 

aby vám priniesol túto dobrú správu. Prišiel som súdiť každú dušu a položiť základy nového života, 

nového duchovného poriadku pre ľudstvo. Ak sa pripravíte, budete môcť zo svojho sveta vidieť 

dokonalosť "duchovného údolia", kde prebývajú duše spravodlivých ─ tých, ktorí sa dokázali povzniesť 

vďaka svojim zásluhám a ktorí dnes, spojení so Mnou, pracujú na vašej spáse. 

Všetko, čo ste dnes nemohli pochopiť, spoznáte v lone tohto jednoduchého ľudu, lebo sa vylialo moje 

svetlo a závoj, ktorý vám zakrýval oči, sa roztrhol. Hovorím o očiach duše, ktoré sa zatvorili pred 

duchovným a božským. Získali ste späť toto svetlo a som vami vedený. Pokračujte v bdení. Keď ovládneš 

telo a dušu, plný pokory, pôjdeš v mojich šľapajach, to svetlo ťa zahalí ako slávnostné rúcho a tvoji blížni 

spoznajú, že patríš k mojim vyvoleným, a ľudia ťa budú milovať a rešpektovať. 

51 Ste vojaci dobra. Dal som vám zbrane, aby ste mohli bojovať proti hriechu, ale nie proti svojim 

blížnym. Nechcem, aby sa človek narodil, vyrástol a zomrel v hriechu bez toho, aby poznal požehnanú 

úlohu, ktorú priniesol na zem. Ak preniknete do môjho učenia, stanete sa silnými a neporaziteľnými. 

Nebude žiadne pokušenie, ktoré by vás mohlo zvrhnúť, a takto pripravení povstanete a stanete sa viac 

než ľuďmi - vtelenými anjelmi pre dobro ľudstva. 

52 Mnohí sú povolaní a len málo vyvolených a ešte menej je medzi nimi privilegovaných. Ale beda 

im, ak sa vyvyšujú! Nebudú ako Šalamún, do ktorého som vložil múdrosť, milosť a moc a ktorému som 

zveril ľud, aby mu vládol. Ale po období duchovnej veľkosti, v ktorom podával dôkazy o svojom vysokom 

duchu, prestal bdieť, ovládlo ho telo a všetko jeho dielo, inšpirované láskou a spravodlivosťou, zatienilo 

jeho sebectvo a telesné konanie. 

Neprepadajte arogancii, aj keď vidíte, že prostredníctvom vás rozdávam veľké dobrodenia. Ak by som 

si ťa vyvolil, aby si spravoval nejaký okres alebo národ, a ty by si, inšpirovaný Mnou, vydal spravodlivé 

zákony, nebuď namyslený, ako sa to stáva ľuďom. Potom pozdvihneš svoju dušu a pokloníš sa mi. 

53 Mnohí prídu do tejto krajiny, ktorú som si vyvolil, a uvidia Moje svetlo, ktoré sa odráža v jej 

obyvateľoch, a budú sa cítiť šťastní, keď vás spoznajú a vstúpia na túto pôdu, kde som zjednotil Svoj ľud, 

aby som ho učil v tretej ére. Tí, ktorí prídu po roku 1950, budú túžiť po Písme, a keď spoznajú moje 

zjavenia, pocítia silu, ktorá vychádza z môjho učenia, budú vás žehnať a milovať ma. Koľko z nich patrí k 

"izraelskému ľudu", k 144 000 označených, ktorí sa k vám pridajú, aby nasledovali moje príkazy. 

54 Dnes sú národy ponorené do materializmu a dezorientácie. Hovoril som k nim duchovne a moje 

semeno je zasiate do srdca mojich vyvolených, aby sa rozptýlilo všade. Urobte zo svojho národa čo 

najviac, aby ste pomohli všetkým na ich duchovnej ceste. 

55 Malý je počet mojich učeníkov, ktorí ma v tejto chvíli obklopujú. Ale moje slovo sa rozšíri až na 

kraj zeme. Plná lásky sa dostane do srdca všetkých, ktorí volajú po láske. 

56 Teraz je vhodný čas, aby ste sa dozvedeli o poslaní, ktoré musíte splniť voči ľudstvu. Pripravil som 

vás na to, aby ste pochopili, ako plniť svoje poslanie na tomto svete, a aby ste vedeli, čo vás čaká za 

hmotnou hranicou, kde sa začína duchovný život. Pomohol som vám duchovne sa rozvinúť, aby ste sami 

od seba pochopili, prečo sa dejú udalosti, ktoré myseľ nie je schopná pochopiť. 

57 Pokiaľ je duša spojená s telom, neuvedomuje si a ani nemôže poznať zásluhy, ktoré dosiahla v 

predchádzajúcich životoch. Teraz však vie, že jeho život je večnosť, nepretržitý vyšší vývoj v snahe 

dosiahnuť najvyšší bod. Dnes však neviete, akú výšku ste dosiahli. 
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58 Pozorujem ťa od chvíle, keď si začal svoju životnú cestu so zmätenou mysľou, s nemotorným 

mozgom. Videl som, ako ste sa postupne prebúdzali a vyvíjali, až kým ste nezískali jasnejšie predstavy o 

realite. Videl som, ako bojujete s protivenstvami, skúškami a pokušeniami. A keď si konečne objavil 

hodnotu duchovného života, pretože si sa vyvinul vyššie, videl som, ako sa tvoja duša usmieva. Ten 

úsmev vyjadroval pokoj, spokojnosť a nádej. Videl som však aj to, ako padá späť, ako sa poškvrňuje vo 

svete. Potom sa rozplakala a musela sa očistiť, aby získala moju milosť. Ale aj vo svojich pádoch našla 

svetlo, svetlo skúsenosti. 

59 Teraz sa vám ponúka príležitosť, aby ste už viac neklamali sami seba, pretože ste si strhli pásku, 

ktorá zahalovala jasnosť pravdy mojím svetlom, a uvideli ste široký obzor, aby ste napredovali istým 

krokom. 

60 Svetlo, ktoré osvetľuje cestu, je jasné. Nemôžeš už viac zablúdiť, ak sa nechceš postaviť proti 

samotnej pravde, zvedenej falošným pôvabom pozemských rozkoší a majetku. 

61 Nemôžem vám ani povedať, aby ste žili v dôvere v seba samých, ani že ste oslobodení od každého 

pokušenia. Existujú totiž sily, ktoré sa snažia zbúrať to, čo v súčasnosti budujem s vami ─ sily, ktoré 

skrývajú svoju temnú povahu a prezentujú sa ako plné príťažlivosti. Upozorňujem vás na to, aby ste sa 

mohli brániť silou svojej viery. 

62 Osudom človeka, pre ktorého som stvoril všetko, čo existuje, je poznať pravdu a vyvíjať sa 

smerom nahor. Ale cesta je široká, aby ste na nej mohli rozvinúť všetky svoje schopnosti, vidieť Mňa, cítiť 

Mňa a milovať Mňa. Cesta je tŕnistá, kamenistá a bude skúškou sily a viery, s akou ste si ju vybrali. Keď ju 

prejdete, duša sa očistí. 

63 Iná cesta je cesta odbočiek a obchádzok, ktorá však ─ pretože prináša potešenie a obsahuje 

zjavné zaujímavosti ─ zastaví vaše kroky bez toho, aby ste si všimli, že ste sa zdržali, pretože sa tešíte zo 

života. Kto však bude na tejto ceste prekvapený hodinou smrti, zažije nekonečné utrpenie, keď si 

uvedomí, že neurobil nič pre dobro svojej duše. 

64 Mohol by som vám vymenovať jednu cestu za druhou, ktoré sa ponúkajú ľudskému pohľadu. 

Keďže ich je veľa, zdá sa, že je ťažké vybrať ten najvhodnejší. 

65 Duša, keď prišla prebývať na zem, dostala ako príležitosť na svoj rozvoj a zdokonalenie hmotu 

alebo ľudské telo, ktorého úžasná a dokonalá konštrukcia jej umožňuje cítiť, myslieť a pohybovať sa v 

ňom dobrovoľne, v súlade so schopnosťami duše. 

66 Duša sa podieľa na uspokojení tela, rovnako ako je vystavená skúške v utrpení. Ľudská bytosť je 

však vnímavá aj na radosti a utrpenia duše. Pokiaľ sú obe spojené, tvoria jednu bytosť. 

67 V ľudskom stvorení je dokonalosť. Preto sa Kristus, "Slovo", stal človekom v ľudskom tele, ako je 

to vaše. On však netrpel pre svoje vlastné nedokonalosti, ale pre ľudí, ktorých svojou bolesťou, obetou a 

slovom pozdvihol, pretože oni klesli veľmi nízko. 

68 Keď musí duša s vypätím všetkých síl prekonať neústupnosť a 

Ak telo nedokáže prekonať svoju vzdorovitosť, milosrdná láska Otca, ktorý stvoril dušu a telo, mu príde 

na pomoc, aby vás zachránila, ako dobrý pastier zachraňuje stratenú ovcu. Lebo žiadne z mojich detí sa 

nestratí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 191 
1 V chlebe a víne na mojom stole je semeno večného života. Príďte k nemu, jedzte apite. Neplačte 

už pre hlad a smäd, nebudem už počúvať váš nárek a vaše vzlyky. Chcem vidieť radosť a pokoj vo svojich 

deťoch. Ako Otec som celý Láska, ako Majster zostávam Láskou, a keby som sa mal prejaviť ako 

neúprosný Sudca, aj v tejto Spravodlivosti by bola Moja Láska. 

2 Dôvodom je, že podstatou môjho ducha je láska. V ňom máte svoj začiatok a svoj koniec. 

Pristúpte bližšie, učeníci, a posaďte sa okolo Majstra, ako ste to robili v čase, keď som bol medzi vami ako 

človek. Nech si vaša duša spomenie na láskyplný hlas Božského Majstra, ktorým bol Ježiš. Nech si 

spomenie na tie príležitosti, keď ste za mnou chodili do údolí, na brehy riek, na púšť a do hôr, aby ste 

počúvali moje slovo. 

3 Vaša duša sa preniesla do nebeského kráľovstva, keď počúvala slovo toho Majstra, ktorý používal 

postavy a pozemské stvorenia, aby vytvoril svoje podobenstvá a dal ľuďom predstavu o tom, čo je 

nebeské kráľovstvo. Ale kým niektorí verili, iní pochybovali. Všetky srdcia však zaplavil pokoj a všetci chorí 

boli uzdravení. Chcem, aby ste sa so mnou cítili ako v samote v údolí. Nech steny rokovacej miestnosti a 

symboly zmiznú z tvojich očí, aby žiadna prekážka nezastavila tvoju dušu pred vzostupom ku Mne. 

4 Učeníci: Ak som vás nazval Božím ľudom, milovaným a vyvoleným, nemyslite si preto, že ostatné 

spoločenstvá na zemi milujem menej. Keď ma všetci spoznajú, vytvorím z nich duchovnú rodinu, v ktorej 

budú všetci rovnako milovaní. 

5 Nepovažujte sa za duchovne menejcenných v porovnaní so žiadnym národom alebo rasou. Ak si 

myslíte, že ste jediní privilegovaní, pravdivo vám hovorím, že keď som vám od najstarších čias dával 

božské zjavenia a proroctvá, nebolo to preto, že ste najmilovanejší, ale preto, že ste prvorodení medzi 

ľuďmi v duchovnom zmysle. Uvedomte si, že namiesto márnivosti by ste mali cítiť svoju zodpovednosť. 

6 Pozrite sa na dejiny Izraela a uvidíte, že nikdy nedovolil ostatným národom podieľať sa na 

dedičstve a milosti, ktorou ho Otec vyznamenal. Pretože robila opak toho, čo jej predpisoval môj zákon a 

moje učenie, izolovala sa vo svojom sebectve a používala svoje dary pre seba. 

7 Počas tohto času som nanovo pripravil vašu dušu, osvietil som ju, aby som ju nanovo viedol po 

ceste, na ktorej naplní svoj osud varovať, žehnať a zachraňovať svojich blížnych. 

8 Čoskoro už toto slovo nebudete počuť. Nemyslite si však, že som sa vzdialila, že som vás nechala 

samých ako siroty a tých, ktorí zišli z cesty rozvoja. Môj Božský Duch vás zanechá pripravených a bude 

nad vami bdieť aj potom. Ako božský tieň budem nasledovať tvoje kroky. Budem vás naďalej inšpirovať, 

hovoriť vašimi ústami, uzdravovať chorých vaším prostredníctvom a kriesiť "mŕtvych" vaším hlasom, a 

keď budete zjednotení, zriadim vo vás svoju pravú svätyňu. 

9 V tomto čase som zistil, že srdce človeka je pustejšie ako kedykoľvek predtým, ako kamenistá 

krajina, skamenená zem, pokrytá burinou, žihľavou a bodliakom. Všade rastie burina a stromy s 

jedovatými plodmi. Vody sú znečistené, pramene vysychajú, studne sú zakalené a rieky už netečú. V 

záhradách nie sú žiadne kvety, a ak sa nejaké nájdu, sú zvädnuté. Na stromoch nie sú žiadne hniezda ani 

vtáky. Nákazy všetko pohlcujú a hlodavý červ všetko ničí. Toto je obraz, ktorý sa v tomto čase naskytá 

môjmu pohľadu. Ja som však prišiel, aby som vám priniesol osivo, vodu a náradie na obrábanie, aby ste 

mohli obhospodarovať polia, ktoré vám boli pridelené. 

10 Nehovorte, že vás opúšťam príliš skoro. Pamätajte, že tentoraz to neboli len tri roky, čo som k 

vám hovoril ako v druhej ére. Vtedy stačili tri roky, aby správa o mojich zázrakoch prekročila hranice 

Judska a otriasla kráľovstvami a ríšami. Za tie tri roky sa z mojich žiakov stali majstri. Prebudil som v nich 

lásku, ukázal som im, že ľudstvo je nevďačné, ale napriek tejto nevďačnosti má v sebe šľachetnosť a táto 

šľachetnosť je iskrou božskej lásky, ktorú v sebe nosí každý človek, pretože je dieťaťom môjho Božstva. 

11 Ježišovo učenie otriaslo najhlbšími koreňmi ľudského srdca. Tam som postavil chrám, v ktorom 

stále prebývam. Človek však vo svojej chamtivosti po moci, bohatstve, ľudskej sláve a pôžitkoch zmenil 

život, zvyky, zákony a zásady, a preto je potrebné, aby sa Kristus vrátil k ľuďom na zemi, aby ich prebudil z 

hlbokého spánku a znovu im ukázal cestu. Tu som, hovorím k vám od roku 1866 až dodnes ústami 
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mnohých po sebe nasledujúcich nositeľov hlasu, vždy to isté slovo, tá istá podstata, tie isté zjavenia a 

proroctvá. 

12 Už to nie sú tri roky, čo som hovoril tento raz. Bolo potrebné predĺžiť čas môjho kázania, aby som 

vám vysvetlil svoje učenie mnohými spôsobmi, aby ste ho konečne pochopili. Ako často sa stáva, že 

niektorý z mojich učeníkov po tom, čo vyznáva, že ma miluje a verí vo mňa, odíde a zaprie ma po tom, čo 

sa mu dostalo prejavov a dôkazov mojej pravdy. Ale potom, keď upadne do skazy, narieka, kaja sa a 

hovorí mi: "Ty si Majster, pomôž mi." Ja, ktorý som nekonečná láska a trpezlivosť, ho zdvihnem, 

pritiahnem ho k sebe, posadím ho na najlepšie miesto pri svojom stole a poviem mu, že je "márnotratný 

syn". Urobím hostinu, on je veselý, a keď všetci ─ ani nie tak Majster ─ uveria, že sa navždy kajal, znova 

upadne do pokušenia. Koľkokrát som videl mnohých padnúť, povstať a vrátiť sa ku mne. Preto sa čas 

môjho zjavenia sa vám predĺžil až do roku 1950, aby som vás prijal po prvý, druhý a tretí raz a zanechal 

vám konečne silu v živote. 

13 Aké nové podnety a zážitky vám už svet môže ponúknuť? Aké príjemné prekvapenia vám už veda 

pripravila, alebo aké nové pôžitky by vám malo poskytnúť telo? Čo sa máš naučiť na cestách neresti a 

hriechu? Ak túžiš po novom uspokojení a túžiš po pravých radostiach, ak túžiš po poučení a pokoji, príď 

na môj majetok, kráčaj po mojich cestách, uč sa siať moje semeno a nájdeš viac, než po čom môžeš túžiť. 

14 Kto toto dielo nepovažuje za čisté, dokonalé a bezhraničné, robí tak preto, lebo nezostril svoj 

pohľad, aby spoznal pravdu, aby sa priblížil k pokladnici pravej múdrosti. Pretože je veľmi nezrelý a 

nedovolil mi, aby som mu stále pred oči predkladal to, čo mu mám zjaviť. 

15 Blížia sa posledné tri roky tejto rallye. Budú predstavovať tie tri, v ktorých som kázal v druhej ére. 

16 Uskutočním reformy ─ nie svojho zákona, ale vašich bohoslužobných úkonov. Dlho som čakal, že 

ich budete realizovať sami od seba, ale tento krok ste neurobili. 

Oznámil som vám svoj odchod na rok 1950. Potom bude mozog mojich nositeľov hlasu a duchovných 

nadaných pre tieto prejavy uzavretý. Povedal som vám, že potom sa začne dialóg medzi duchmi. Čo však 

budú robiť tí, ktorí sa nepripravujú? Budú naďalej vzývať Môj Božský lúč, ale ten už nebude zostupovať, a 

potom budú hovoriť s dojmom, že sa stále prejavujem prostredníctvom ich mysle. Ich jasnovidci budú 

svedčiť, že som tam prítomný, a liečitelia budú v vytržení a budú hovoriť, že hovorí duchovný svet. Potom 

sa budú tí, ktorí poslúchli Moju vôľu, vysmievať. Budú tvrdiť, že Otec im túto milosť odňal, a nastane 

veľký zmätok. 

17 Uvažujte: Ak sa vydali na cestu ako predchodcovia a poslovia národov ─ čo iné by ste mohli robiť? 

Našli by ste polia posiate omylmi a klamstvami. Ešte stále máte čas premýšľať a pripraviť sa na čas, keď sa 

vás svet bude pýtať. Nebude sa totiž uspokojovať s tým, že bude skúmať moje slovo, lebo ho vždy nájde 

čisté, ale bude skúmať ovocie, ktoré prinieslo medzi týmto ľudom. Potom sa tvoji spolubratia budú snažiť 

preskúmať tvoj život, tvoje skutky a uctievanie, aby našli potvrdenie môjho učenia a mojich zjavení. 

Keby ste sa mohli spasiť iba poznaním môjho Slova, ľudstvo by sa bolo spasilo od čias Mojžiša 

prostredníctvom zjavenia Zákona. Napriek tomu musel neskôr prísť Kristus, ktorý sa stal Majstrom. A aj 

dnes prichádzam v Duchu, aby som k vám neúnavne hovoril a aby ste pochopili, že to, čo vás zachráni a 

vynesie na moju pravicu, budú vaše skutky lásky, pokory a milosrdenstva. Nepamätáte sa na mojich 

vtedajších apoštolov, ktorí sa neuspokojili so svedectvom slovami, ale spečatili ho svojimi skutkami, 

vlastným životom a krvou? 

18 Dnes chcem len to, aby sa dvere vašich sŕdc otvorili súcitu s blížnym, aby ľudstvo vďaka cnosti 

mojich nových učeníkov ďakovalo nebesiam, že toto Dielo nie je len ďalšou doktrínou alebo novou 

teóriou, že nie je ľudskou fantáziou ani výplodom pomýlenej mysle, ale pokračovaním cesty, ktorú 

ľudstvu vytýčil Boh od počiatku vekov a ktorou sa napĺňajú Ježišove ohlásenia a proroctvá. Je to ten istý 

Kristus, ktorý pôsobil v druhej ére a ktorý k vám teraz hovorí. 

19 Kým sa svet pripravuje vyprázdniť pohár utrpenia, ktorý ponúka vojna, ja vám dávam med, aby 

ste boli ako dobrá chuť na zemi. Ak svetlo, ktoré svieti v mysli človeka, spôsobuje, že človek koná veľké 

skutky pre dobro ľudstva, a spôsobuje, že sa ľudský život mení a rozvíja ─ ako svetlo Mojej Božskej 

Múdrosti premieňa zvyky ľudí, aby ich pripravilo na duchovný život? 
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20 Božské svetlo, múdrosť, ktorá na vás žiari z môjho Ducha a obmedzuje sa podľa vašich schopností, 

vám poskytuje vnútorné osvietenie, ktoré rozptyľuje všetku temnotu. Premýšľajte a uvedomíte si, že 

predtým, než ste si uvedomili túto pravdu, ktorú dnes máte, bolo všetko vo vašom svete života neisté a 

nevedeli ste si predstaviť, že sa vám dostane osvietenia toľkých tajomstiev, ktoré váš intelekt nemohol 

pochopiť. 

21 Dnes odstraňujem túto temnotu z ľudskej mysle, vychovávam človeka tak, aby už nemohol 

pochybovať o pravde, ktorú nosí v sebe. 

22 Pokiaľ budú existovať pochybnosti a slabosti, ktoré sa vás pokúšajú poraziť, nebude medzi vami 

pravá viera. Viera je citeľná, je to impulz, ktorý vás núti realizovať myšlienku bez strachu z neúspechu. Je 

to duchovný pohľad, ktorý je schopný vidieť pravdu, konečný cieľ cesty. 

23 Nechajte v sebe zakoreniť vieru, lebo nie všetci ju máte. Keď sa zapáli, bude bojovať s odporom 

pokušenia, ktoré na vás číha. Aby ste odmietli zlo, musíte si dávať pozor, aby ste naň našli zbrane v 

zmysle môjho Slova. Ale tí, ktorí si nie sú istí mojou prítomnosťou a mojím príhovorom, posudzujú to, čo 

vidia a počujú, bez toho, aby sa ich duša mohla pozdvihnúť ku mne, pretože stále potrebujú liturgickú 

nádheru, ktorá lichotí zmyslom, a myslia si, že tak pocítia to, čo nazývate inšpiráciou alebo povznesením 

duše. 

24 Učím vás, že už nie je potrebné, aby vaša duša hýbala srdcom prostredníctvom zvuku hudobných 

tónov. Moji učeníci v druhej ére sa vnútorne pozdvihli, až kým nepocítili duchovný pokoj záhrobia a nad 

hlavou mali len nebeskú klenbu. Boli povznesení, pretože vo svojich srdciach cítili zvučný hlas Majstra. 

25 V tomto čase sa Mi zapáčilo dať sa vám spoznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

Akým lepším spôsobom by si Mi mohol porozumieť, ak nie týmto, kde používam tvoju vlastnú myseľ a 

jazyk? 

26 Prostredníctvom tohto učenia dosiahnete povznesenie, pretože všetko je určené na vývoj. 

Pochopte, že všetko má jeden princíp: silu dobra. Rozvíjajte svoje cnosti v kruhu života, v ktorom žijete. 

Máte moje svetlo, aby ste položili základy, na ktorých budete budovať svet zajtrajška. 

27 Máte hmatateľné dôkazy o svojom duchovnom rozvoji. Dnes už nemôžete myslieť ako kedysi. Vy 

ste iní ako vaši rodičia a vaše deti budú iné ako vy. Nemôžete sa tomu vyhnúť, je to vyššia sila, ktorá vás 

poháňa. Veru, hovorím vám, zlo nezvíťazí, bude to cnosť. Lebo kto praktizuje lásku, nemôže byť sebecký, 

kto cíti lásku, nemôže nenávidieť, svetlo nedovolí tmu. 

28 Chcem, aby ste bezpečne kráčali po ceste, ktorú vám ukážem, aby ste po nej naučili kráčať aj 

svoje deti. Vaša rada by mala byť vždy úprimná, potom sa moje slovo dostane včas k srdcu toho, kto ho 

potrebuje. 

29 Budú aj takí, ktorí v dôsledku vlastnej skazenosti budú bojovať sami proti sebe, ale budú 

potrebovať moje svetlo, aby spoznali svoje chyby a milovali svojho blížneho ako vlastného brata. 

30 Idem pred vami, ľudia, a odstraňujem každú prekážku z vašej cesty, aby ste mohli ísť vpred. 

31 Príďte dnes na hostinu, milovaný ľud, kde sa môžete na krátky čas tešiť z prítomnosti svojho 

Majstra. 

32 Príď a naplň svoje srdce mojím pokojom ─ tým pokojom, ktorý je vo mne a ktorý ti na zemi tak 

veľmi chýba. 

33 Mne stačí, ak ma počuje niekoľko ľudí, lebo zajtra budú svedčiť o tom svojim blížnym. 

Viem, že keby som zavolal všetkým, väčšina by neprišla, pretože sú zaneprázdnení záležitosťami tohto 

sveta. Odmietli by ma a zabránili by ľuďom dobrej vôle, aby si ma prišli vypočuť. 

34 Tu, v ústraní týchto jednoduchých miest, kde sa dávam poznať, dávam klíčiť svojmu semenu. 

Zhromažďujem jednoduché mysle do skupín, a keď sú ďaleko od hluku materialistického života, hovorím 

im o láske, o večnosti, o duši, o pravých ľudských a duchovných hodnotách, aby uvažovali o živote 

pomocou ducha, a nie zmyslov. 

35 Týchto novoprichádzajúcich nazývam učeníkmi, a tých, ktorí nikdy nič nevlastnili, ktorých si nikdy 

nevšimol ich blížny, naplnilo uspokojenie, keď videli, že ich volám a že povstali k novému životu. 



U 191 

101 

Odchádzali s presvedčením a radosťou, že môžu byť užitoční svojim blížnym. Veď Pán do nich vložil svoje 

zjavenia a ukázal im cestu lásky. 

36 Niektorí ich odmietajú a vysmievajú sa im, pretože sa nazývajú Ježišovými učeníkmi. Ale veru, 

hovorím vám, že hoci im je táto milosť odopretá, zostanú mojimi učeníkmi. 

37 Človek verí, že nebo je tak ďaleko a vysoko, že je veľmi ťažké, keď sa dávam poznať týmto malým 

deťom, a to preto, lebo majú len hmlistú predstavu o tom, čo je "nebo" a čo slovo "nebo" znamená. 

Nevedia, že "nebo" je pre dušu stav dokonalosti, čistoty a svetla, ktorý musí dosiahnuť každá duša, a nie 

konkrétne miesto v priestore. 

38 Ako duša stúpa, čoraz viac rozširuje svet alebo domov, v ktorom prebýva. Preto keď dosiahne 

svoju dokonalosť, bude ovládať nekonečno, bude môcť ísť všade, všetko v nej bude svetlom, harmóniou s 

Otcom a so všetkým. Toto bude jej nebo, toto bude jej nebeské kráľovstvo. 

Čo môže duša vidieť viac ako večný pokoj, múdrosť, blaženosť milovať a byť milovaný? 

39 Je to asi dvetisíc rokov, čo som prebýval medzi ľuďmi. Dnešným ľuďom sa ten čas zdá byť taký 

dlhý, že teraz vidia dejiny mojich skutkov a spomienky na moje slová cez okuliare fantázie, akoby všetko, 

čo ma v tom čase obklopovalo, bolo nadprirodzené. Musia však vedieť, že vtedajšia zem a ľudia boli 

rovnako prirodzení ako tí súčasní. Ak si myslíte, že milosť Mojej prítomnosti si zaslúžili len títo, ste na 

omyle. Vždy som totiž prebýval v srdci človeka a z času na čas som sa mu zjavoval, či už ako človek, ako v 

tej druhej ére, alebo v duchu, ako dnes. 

40 Je potrebné, aby ma človek poznal, aby mal jasnú predstavu o pravde. Lebo kto pozná pravdu, 

nemôže zísť z cesty zákona, lebo vtedy počuje hlas svojho svedomia. 

41 Kto nepozná pravdu, je slepec, ktorý nemôže nájsť pravú cestu. Je to hluchý človek, ktorý 

nepočuje vnútorný hlas, ktorý prichádza od Boha. Preto som opäť prišiel na svet, aby som odhalil pravdu, 

ktorá mu bola skrytá, a zjavil mu nové svetlá, ktoré ho pozdvihnú zo smutnej a biednej situácie, v ktorej 

duchovne žije. 

42 Budem vedieť, ako v človeku prebudiť ušľachtilú túžbu stúpať ku Mne po ceste dobra. Zjavím mu 

existenciu pravého neba, novej "zasľúbenej zeme", a dokážem mu, že nie som vzdialený ─ jednoducho 

preto, že keby som bol vzdialený od ľudstva, človek by vôbec neexistoval. 

43 Učeníci, zachovajte si vo svojich srdciach spomienku na tieto slová, aby ste sa vo svojich 

rozjímaniach a kontempláciách tešili z môjho zákona. 

44 Pochopte, že Ja som zdrojom lásky. Poď ku Mne a uspokojíš svoju túžbu po súcite a láske. Pozrite 

sa na svetlo môjho Ducha, ktoré osvecuje každú myseľ, a povstaňte k užitočnému a plodnému životu. V 

minulosti si nebol schopný riadiť ani svoje vlastné kroky a dnes vedieš zástupy. 

45 Mnohí išli k priepasti, ale počuli môj hlas a vrátili sa späť a dnes sa snažia vyliezť na vrch. Teraz, 

keď ste mojimi učeníkmi, hovorím vám: Keďže som s vami vytvoril spoločenstvo, prijmem vás len vtedy, 

ak ku mne prídete zjednotení v jednej vôli. 

46 V tomto spoločenstve je veľa vecí, ktoré nie sú pochopené, a mnoho nesprávnych interpretácií; 

preto sú tu rozpory a rozdiely. Hovorím vám, že ešte stále je čas študovať moje učenie, aby sme napravili 

tieto omyly a vykorenili zo sŕdc zástupov veriacich všetko, čo vyklíčilo ako škodlivá rastlina. Najväčšiu 

zodpovednosť za to nesú tí, ktorí dostali príkazy ako prví, lebo tí ma počúvali najdlhšie. Tým, ktorí prišli 

prví, hovorím: naplňte svoje srdcia láskou a v tých, ktorí prišli poslední, vidíte svojich menších bratov a 

sestry. Nech váš príklad, váš život a vaše slová ukazujú zástupom veriacich dokonalosť, veľkosť a 

výnimočnosť môjho diela. 

47 Je potrebné, aby sa cirkevní predstavitelia usilovali študovať moje učenie a prikázania, aby bdeli a 

modlili sa za svojich členov cirkvi, aby ich ľudia počúvali a poslúchali a aby ich ľudia považovali za 

prorokov. 

48 Zakaždým, keď počujete Otca hovoriť k vám tónom spravodlivosti, ste otrasení. Potom ťa však 

tvoja slabosť opäť privedie na dno a ty sa dostaneš do "skúšok púšte", ktoré slúžia na to, aby posilnili 

tvoju dušu. 
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49 Kedy sa s vami spoja všetci synovia tohto ľudu, ktorí sú dnes rozptýlení po národoch? Sú to srdcia, 

ktoré len čakajú na správu o množstve ľudí, ktorí sú na ceste do "zasľúbenej zeme" s ťažkosťami, aby sa 

vydali na cestu a pridali sa k nim. Nebude potrebné, aby sa materiálne zjednotili, pretože cesta je v srdci a 

"zasľúbená zem" je v pokoji duše. 

50 Každý dostane na svojom mieste vnuknutie svojho Otca a myšlienky svojich bratov a sestier, aby 

sa cítil potešený. Môj nový "izraelský ľud" sa objaví na všetkých miestach zeme a bude s pravou 

úprimnosťou vyučovať učenie o oduševnení. 

51 Ako si môžete myslieť, ľudia, že to, že sa stretávate na rôznych miestach zhromaždenia, by malo 

byť dôvodom na to, aby ste sa od seba vzdialili. Iba nevedomosť vám zabráni uvedomiť si duchovné putá, 

ktoré spájajú všetky Pánove deti. 

52 Nech sa dary vášho ducha prejavia tak, aby intuícia a zjavenie viedli vaše kroky a aby ste 

nesprofanovali a nepoškvrnili dary, ktoré som vám zveril. 

53 Tento čas priniesol vašej duši božský dar novej príležitosti pozdvihnúť vás k vášmu Otcovi. 

54 Ten, ktorý prišiel ako Mesiáš, ktorý chodil po zemi a svojím slovom a skutkami ukázal človeku 

cestu k spáse, je ten, ktorý dnes prichádza v Duchu a dáva počuť svoj hlas spravodlivosti prostredníctvom 

svedomia. 

55 Vyzval som mnohých, aby sa zúčastnili na tomto zjavení a počuli toto Slovo. Ale nie všetci 

povolaní sa ponáhľali. 

56 Zástupy, ktoré ma nasledujú, sú tí, ktorí vo svojich dušiach pocítili túžbu prísť a užívať si tieň 

mocného stromu a prijať ako dedičstvo semeno, ktoré potom ponesú do celého sveta. Počuli hlas svojho 

Pána a chceli byť rozsievačmi ako on. Postupne sa z nich stávajú učeníci, ktorí vedia, že zajtra opustia 

teplo otcovského domu, aby priniesli dar všetkým, ktorí túžia po láske, pravde alebo spravodlivosti. 

57 Mocne som oznámil svoje slovo, aby sa tento ľud nestal bojazlivým voči učeným. Lebo veru vám 

hovorím, že mnohí z menovaných učencov zblúdili od svojej vlastnej učenosti. 

58 Skutky, slová, modlitba - to je poslanie, ktorým tento ľud musí poučiť svojich blížnych. Pod 

ochranným plášťom najláskavejšej Matky musí prekonávať vzdialenosti a veriť, že božská milosť sa od 

neho neodlúči. 

59 Často budete hovoriť o Máriinej existencii a láske a zistíte, že to srdcia nedojíma. V iných 

prípadoch budete odmietnutí, pretože hlásate jej meno a učíte viere v ňu. Ale buďte pokojní, pamätajte, 

že keď Ježiš zomieral na kríži, žena, ktorá bola ponorená do bolesti, cítila, že zomiera pod krížom. Bola to 

Mária, Matka, ktorá cítila všetku bolesť tohto sveta. Venoval ten dav divákov nejakú pozornosť 

prítomnosti tej ženy? Nie, ľudia. Ale čas plynul a ona, ktorej meno nebolo známe, bola vnímaná ako 

Matka Vykupiteľa v ľudskom zmysle a v duchovnom ako Matka ľudstva. V srdciach ľudí bol postavený 

oltár tej nebeskej materinskej láske, ktorá sa prostredníctvom Márie zviditeľnila svetu. 

60 Ako ten, kto čerpá vodu zo studne, aby zavlažoval svoje polia, aj ľudia prichádzajú k zjavovaniu 

môjho Slova. Každý má množstvo ľudí, rodinu alebo spoločenstvo, ktoré ho duchovne živí, a vie, že len u 

Mňa môže nájsť krištáľovo čistú vodu, ktorá môže dostatočne rozkvitnúť a priniesť ovocie na jeho 

poliach. 

61 Moje srdce ako Majstra s dojatím prijíma vyslancov, ktorí prichádzajú zo vzdialených miest v 

mene skupiny ľudí. Prostredníctvom nich posielam do týchto sŕdc svoje posolstvo pokoja a svoje učenie 

múdrosti. 

62 Dobre robíte, že ma hľadáte v lone tých, ktorí ma počúvali najdlhšie, lebo oni sa veľa naučili. 

Nezabúdajte však, že na to, aby ste Mňa našli, nemusíte prekonávať hmotné vzdialenosti, pretože Ja som 

všade. Jediná vzdialenosť, ktorú musíte prekonať, aby ste pocítili Moju prítomnosť, je tá, ktorá existuje 

medzi vašou materializáciou a duchovnými dobrami. 

63 Vráťte sa v pokoji do svojho domova, susedstva alebo do lona svojej komunity. Najskôr sa však 

odejte horlivosťou, spravodlivosťou a energiou, aby ste tých, ktorí vám patria, priviedli na správnu cestu, 

aby ste nedovolili nikomu, aby svojimi skutkami znevážil toto učenie, aby ste vo svojich srdciach priniesli 

hojivý balzam, ktorý osuší slzy vašich blížnych, ktorí deň čo deň klopú na vaše dvere v túžbe po vašej 
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milosti. Dbajte na to, aby sa moje učenie prostredníctvom vašich skutkov ukázalo také, aké je: ako pravý 

zdroj lásky, odpustenia a spásy. 

64 Zamyslite sa nad svojou minulosťou, uvažujte o svojej prítomnosti a prídete k záveru, že ste boli 

skutočne poslaní na túto zem, aby ste splnili toto poslanie. O tejto pravde vás nepresvedčia ľudské slová, 

ale dôkazy, ktoré som vám poslal na cestu životom. Presvedčení o pravdivosti tohto učenia by ste sa mali 

venovať plneniu svojho poslania so všetkou horlivosťou a láskou, ktorej ste schopní. 

65 Majster vám hovorí: Neobmedzujte túto prácu na zaužívaný postup, nech sa vám zdá akokoľvek 

hlučný, a nehovorte: "Pane, aké dokonalé je tvoje dielo." Lebo za tým, čo vidíte, je niečo vyššie, čo 

dosiahnete zajtra. Takto budeš večne prechádzať z jednej úrovne na druhú bez toho, aby si niekedy 

zahliadol hranice Mojej múdrosti, pretože ona žiadne nemá. 

66 Nezastavujte sa, ale ani nechoďte príliš rýchlo. Merajte svoje kroky a každý nech si je istý štúdiom 

a meditáciou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 192 
1 Buďte vítaní v tento pamätný deň, keď si pripomínate okamih, keď ľudstvo prvýkrát počulo moje 

slovo prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Roky ubiehajú a ja vidím, že duchovné schopnosti 

tých, ktorých som používal, ako aj tých, ktorí ma počúvali, sa rozvíjajú. Už nie sú "deťmi" v duchovnom 

zmysle, ani nevedomými tvárou v tvár prejavu Božstva. Vďaka vnútornému povzneseniu, ktoré dosiahli, 

dosiahli svetlo Majstra, ktoré sa prejavuje medzi ľuďmi, aby zdokonalilo váš duchovný život. 

2 Neznalosť duchovných právd, v ktorej sa ľudstvo nachádzalo, bola odstránená mojím svetlom a 

človek pochopil, že moc Všemohúceho sa obmedzila na akt lásky, aby sa prostredníctvom svojich detí dal 

počuť a pocítiť. 

3 Odvtedy nastala nová éra pre ľudí, ktorým už nič nebráni potešiť a osviežiť dušu milosťou, ktorú 

toto dielo obsahuje. 

4 Odvtedy sa všetci moji učeníci oslobodili od falošnej viery vo večné zatratenie, keď zomrú v 

hriechu, alebo vo večnú blaženosť, keď ich smrť prekvapí bez akejkoľvek vady. Prebudili ste sa a pochopili 

cestu vývoja, po ktorej duša kráča reinkarnáciami, až kým nedosiahne dokonalosť, aby mohla žiť v 

duchovnom živote bez toho, aby musela žiť dlhšie na zemi. Pochopili ste dôvod nápravy a zmysel skúšok. 

5 Hriešnici, ktorí prišli ku mne, pochopili, že neexistuje večné zatratenie, a plní nádeje a viery sa 

pustili do práce pre dobro duše. 

6 V ich mysliach sa vytvorila nová predstava o tom, čo je duchovný život, a ten, kto bol vierou 

mŕtvy, sa pre tento život znovu narodil. Tento zázrak sa stal prostredníctvom môjho ohlasovania ľudským 

intelektom. 

7 Na začiatku som vám dovolil zachovávať vaše náboženské zvyky a praktiky, pretože vaše duše 

nimi boli preniknuté a vaše zmysly si na ne zvykli. Ale nakoľko Moje poučenie vnieslo svetlo do vašich 

duší, tieto obrady a úkony uctievania postupne zanikli. Povzbudení zázrakmi, ktoré ste dosiahli vierou, ste 

dosiahli zopakovanie toho, čo vám Ježiš povedal v druhom období: viera robí zázraky. 

8 To, čo som vám dal v roku 1866, bolo pripomenutím Zákona, ktorý vám už oznámil Mojžiš, a Slova 

Ježiša, "jednorodeného Syna", ktorý vás učil v druhom veku. 

9 Bolo potrebné, aby ste si v tomto čase pripomenuli, že Zákon bol vyhlásený už v prvej ére. 

10 Plnenie, ktoré by ste mali dať môjmu zákonu, nemá hranice. Dnes v jednej forme, zajtra v inej, 

vždy sa musíte usilovať o dobro pre svojich blížnych. Môj zákon nie je prikázanie, ktoré sa vynucuje silou, 

je to večná výzva k dobru. Nebudem vám vnucovať dobro, ale budem vám ho vštepovať a postarám sa o 

to, aby ste ho pocítili, a keď ho pocítite, budete mať pocit, že ste naplnili Boží zákon. 

11 Človek si vo všetkých časoch vytvoril vo svojej mysli obraz Boha, podľa ktorého ho hľadal a 

uctieval. Keďže však v praktizovaní viery existovali omyly, Otec si vybral poslov a vyslancov ─ ľudí 

osvietených Mojím božstvom ─ ktorí chybné predstavy opravili. Medzi nimi sú moji nositelia hlasu, 

ktorých som pripravil, aby ste prostredníctvom nich počuli moje slovo svetla. Zatiaľ čo niektorí so 

záujmom počúvali božské posolstvá, iní, uvedomujúc si, že ich pevne zakorenené zvyky sú v rozpore s 

nimi, pociťovali odpor voči výzve mojich poslov. 

12 Všetci poslovia môjho Božstva museli trpieť výsmech, všetci zažili krutosť a nevďačnosť ľudí. V 

každej epoche moji priekopníci hlásali a robili to, čo som im zveril, vždy v súlade s duchovným pokrokom 

ľudstva. 

13 Vždy som vám zjavoval svoju existenciu ako Stvoriteľ vesmíru a od začiatku som vám dával 

najavo, že základnou podmienkou života v mieri na tomto svete je láska a milosrdenstvo. Potom ste 

zistili, že vo vašej bytosti je niečo, čo nepatrí do tela. Keď sa toto tušenie formovalo vo vašom srdci, 

odhalilo vám existenciu duše a presvedčenie, že po tomto živote je tu pre ňu ďalší: večnosť. 

14 Keď s vami Ježiš prebýval ako človek, oboznámil vás so svojím stále novým a večne platným 

učením, ktoré vám ukázalo cestu, po ktorej musíte kráčať, aby ste ju opäť našli. A v treťom čase ste ma 

opäť počuli, teraz už ako Ducha Svätého, prostredníctvom ľudského rozumu. 
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15 Vždy, keď som k vám prišiel, odvrátil som vás od uctievania falošných bohov, aby som vás 

priviedol na pravú cestu. Božský Duch na vás skutočne zostúpil a ukázal svetu, že Jeho Slovo ako semeno 

lásky je život, ktorý sa rodí, rastie a zdokonaľuje. Keď Kristus dokončil svoje dielo, povedal: "Všetko je 

dokonané", to znamená, že táto úloha sa skončila. Napriek tomu vopred prisľúbil, že sa k ľuďom vráti, 

pretože pre nich mal ešte stále pripravené nové lekcie. 

16 A tu je s vami Majster, ktorý vám odhaľuje nové 

učenia a pamätajte na zabudnuté, aby ste boli vždy prítomní povinnostiam svojej duchovnej duše, ktorá 

má byť pravým obrazom Stvoriteľa v očiach Otca i v očiach vašich blížnych. 

17 Po svojom pôsobení ako Ježiš medzi ľuďmi som vždy poslal tých, ktorí prišli ako "vojaci" alebo 

apoštoli, aby svojím pôsobením potvrdili moje učenie a zabránili ľudstvu prekrútiť moje učenie. Ale 

mnohí "hluchí" a "slepí", ktorí si nedokonale vykladali Moje slovo, sa rozdelili, a tak vznikli rôzne sekty. 

Ale ak sú potom ľudia duchovne rozdelení, ako by sa mohli navzájom milovať podľa najvyššieho 

prikázania môjho zákona? 

Preto vám hovorím, že táto civilizácia je len podvod, pretože ju ľudia sami ničia. Kým ľudstvo 

nevybuduje svet na základoch Môjho zákona spravodlivosti a lásky, nebude môcť mať pokoj a svetlo 

ducha, na ktorého cnostiach by vytvorilo a formovalo skutočný svet vzostupného rozvoja, a to tak v 

duchovnej oblasti, ako aj vo vede a morálke. 

18 Keby ste už boli schopní riadiť svoj život podľa príkazov svojho svedomia, Božstvo by sa nemuselo 

materiálne ozývať, aby vám pripomínalo vaše povinnosti. Keby ste už pochopili, že krv dokonalého 

človeka, ktorým bol Ježiš, bola vyliata, aby vám ukázala cestu k vašej spáse, ustavične by ste ma na tejto 

ceste hľadali, ale nechápete. Ale ja vás milujem a hľadám tých, ktorí na mňa zabudli, aby som pre nich 

obnovil svoj prísľub a povedal im, že nebeské kráľovstvo na nich stále čaká. Neprinášam vám nové učenie 

ani nový zákon, ale mnoho nových zjavení. Ale všetko, čo vás učím, vás má viesť k tomu, aby ste plnili to 

najvyššie prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

19 Čím dlhšie budeš počúvať Moje učenie a učiť sa odo Mňa, tým viac bude tvoj duch osvietený. 

Potom bude márne, ak sa budete snažiť klamať sami seba, lebo On ako Sudca vás bude volať na 

zodpovednosť. Márne sa budeš snažiť ospravedlniť svoje zlé skutky, lebo svedomie bude neúprosne 

poukazovať na tvoje chyby, kým ich nenapravíš. Sami budete svojimi sudcami. Ja totiž nevynášam 

rozsudky odsúdenia, ani vám neurčujem miesto, ktoré budete mať vo svete ducha po tomto živote. Iba 

vás poučujem, aby ste si sami pre seba vypracovali svetlo a mier pre posmrtný život. Rovnako vám 

ukazujem, že medzi Bohom a človekom je dôverný vzťah. Milujte ma, aj keď si neviete predstaviť, aký 

som. Nemám žiadnu podobu, som jednoducho láska, sila, múdrosť, všetko, čo existuje. Ak však nemôžete 

pochopiť všetky tieto vlastnosti, pozrite sa na mňa a predstavte si ma prostredníctvom Ježiša. A 

pamätajte, že vám povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca." 

20 Ak miluješ, ak cítiš potrebu byť dobročinný, ak potrebuješ odpustiť, predstav sa Ježišovi. Cíťte ho, 

dovoľte mu žiť vo svojom srdci. Vtedy budete v pravde "susedmi" svojho Otca, a to tak v láske, ako aj v 

tom, že duchovne nemáte žiadnu podobu, pretože ste svetlo. 

21 Milovaný ľud, vidím vás unavených a vyčerpaných bremenom vašich previnení. Prosíš ma o hojivý 

balzam, ktorý uzdraví tvoju dušu i telo. Ale ja vám hovorím: Začnite bojovať sami so sebou, preskúmajte 

svoje vnútro a spoznajte sa. Posúďte sa vo svetle svojho svedomia, aby ste vedeli, prečo práve teraz 

trpíte. Takto, plní pevných predsavzatí poslúchať môj zákon, môžete vykoreniť semeno zla a byť zdraví. 

Burinu treba vytrhnúť za koreň a hodiť do ohňa. Nie človek je burina, ktorá rastie na zemi, ale hriech, 

nevedomosť, ktorá sa rozmnožila a preniká do sŕdc. Ale moje slovo osvieti ľudskú dušu, moje vnuknutia a 

zjavenia zastavia postup zla a premenia srdce človeka na úrodnú pôdu a na týchto poliach zasijem svoje 

semeno, kým neprinesie hojné ovocie. 

22 Ja som lekár, ktorý navštevuje chorých. Keď si unavený z utrpenia a nemôžeš nájsť súcitnú ruku, 

ktorá by ťa uzdravila, príď ku mne, modli sa a spoj sa so mnou a ja ti dám útechu, ktorú potrebuješ. 

Nebudem odsudzovať vašu minulosť, povediem vás cestou plnenia zákona a krok za krokom vás 

premením na ľudí dobrej vôle. 
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23 Sľúbte si, že sa napravíte. Neprisahaj predo mnou, lebo telo je slabé a môže ťa bodnúť do chrbta. 

24 Keď sú časy nepriaznivé, nezúfajte, nerúhajte sa. Odolajte búrkam, prijmite skúšky a vaša duša sa 

očistí a dosiahne dokonalosť. 

25 Zastavím ľudskú túžbu po moci. Ničenie bude mať svoje hranice a po dni, o ktorom vám hovorili 

proroci, keď bude ľudská pýcha zvrhnutá, udelím každému stvoreniu pokoj podľa jeho zásluh a tomuto 

svetu zažiari nový úsvit. Kto môže preniknúť do mojich vysokých rád? Kto sa odváži zničiť to, čo som v 

tebe stvoril? Duša je nedotknuteľná. Ak zničia telo, zostane duša, ktorej podstata je nesmrteľná. A duch 

ako zákon bude naďalej viesť jeho kroky, kým nedosiahne mňa. 

26 Každý, kto sa skloní pred Božím súdom, nájde smer, ktorý vedie k dokonalosti. Zaznamenal som 

osud každej duše, jej začiatok a koniec je vo Mne. Počas jej cesty ju čakajú veľké pocty. Bude bojovať 

jeden boj za druhým, ale na všetkých svojich cestách ma nájde a moja láska ju posilní. Otec sa od dieťaťa 

neodlúči, a keď sa vráti do Božieho lona, v nebi bude hostina a na tomto svete radosť. Potom sa Majster a 

žiak budú môcť stretnúť v jednote. 

27 Veru, hovorím vám, nielen na tomto svete sú učeníci. Aj na druhom svete duše prijímajú moje 

učenie a počúvajú to isté slovo, ktoré počúvate vy. Dokonca aj tí, ktorí sú majstrami vďaka svojej výške a 

vedomostiam, pristupujú k počúvaniu slova Božského Majstra. Tak ako vo vašom svete existujú rôzne 

fyzické povahy podľa vyspelosti duše, ktorú každý človek má, tak aj v duchovnom svete existuje mnoho 

stupňov na rebríku k dokonalosti. 

28 Tak ako vy prichádzate počúvať Mňa, aby ste sa naučili, ako plniť svoje poslanie, aj bytosti svetla 

sa pripravujú počúvať Mňa, aby mohli stále lepšie slúžiť svojmu Otcovi. Preto som vždy obklopený 

zástupmi anjelov, keď s vami hovorím. V tej hodine sa s vami spoja prostredníctvom božských zväzkov 

lásky. 

29 V "Duchovnom údolí" sa ľudia od seba navzájom nevzdiaľujú, nikto nie je vylúčený. Medzi 

všetkými vládne veľká príťažlivosť a súcit. Toto by malo robiť duchovné spoločenstvo v národoch, 

cirkvách a sektách, kým nedosiahne bratstvo medzi ľuďmi. 

30 Noví učeníci uvidia, ako sa naplnia proroctvá, ktoré ohlasovali Kristovu vládu vo vesmíre. 

31 Vedzte, že tí, ktorí prebývajú na iných svetoch, Mi odtiaľ slúžia a dostávajú Moje príkazy. Prídu k 

vám ako pomocníci a spoločníci a odhalia vám svoju silu a svetlo na vašej ceste. Budú k vám hovoriť 

prostredníctvom daru proroctva. Podobne aj budúce generácie, ktoré budú o krok ďalej ako vy, dostanú 

do svojich myslí svetlo veľkých duchov. 

32 Vďaka všetkému, čo vám zjavujem, si uvedomte, že nie všetko, čo sa deje vo vašom svete, je 

dielom ľudí. Pochopte vplyv duchovného sveta na váš život. 

33 Moje učenie vám dalo dostatok vedomostí na to, aby ste rozbili pásky fanatizmu a nevedomosti ─ 

tie pásky, ktoré vám bránia vidieť pravdu. 

34 Uvoľnite svoju dušu, pred ktorou sa otvoria nekonečné priestory. 

Nenúťte ju, aby verila len v podoby, ktoré vytvára vaša predstavivosť. Dovoľte jej, aby sa nechala 

inšpirovať mojím učením, aby robila objavy a videla. Takto dosiahne múdrosť. Ak chcete mať veľkosť 

duše, pomôžte jej rozvinúť sa, nebrzdite ju vo fanatizme. Všetko sa vyvíja, všetko sa mení a zdokonaľuje. 

Iba môj Zákon je nemenný a neochvejný, pretože vždy bol a je dokonalý. Je to sprievodca svetom, je to 

božská rada, svetlo, ktoré inšpiruje dobro. 

35 Zajtra budete hovoriť pod mojou inšpiráciou, a kým ten čas príde, duchovný svet preniká do srdca 

ľudstva, aby mu ukázal cestu, ktorá ho privedie do kráľovstva mieru. 

36 Moja vôľa si vybrala hriešnikov, lebo som nechcel spravodlivých, lebo tí sú už spasení. Ale teraz si 

ťa vybralo moje milosrdenstvo. Ukážte svoj život svojim blížnym ako zrkadlo, príklad a dôkaz obnovy. 

37 Poznám boje, ktoré existujú vo vašej duši, slabosti vášho srdca, takže niekedy nenachádzate silu 

zvíťaziť v skúškach. Potom prosíte Majstra a žiadate ho, aby vám prišiel na pomoc, potom pred ním 

vyznávate, že nie ste hodní mojich darov a milostí. 

38 Preto som sa k vám priblížil a povedal som vám: Pite z esencie môjho slova, lebo to je moja krv, 

ktorá vás umyje a vykúpi. 
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39 Duše sú nadšené, keď ma počujú, srdcia bijú rýchlejšie, keď prijímajú svetlo môjho Slova, pery 

začínajú stískať prvé výrazy oduševnenia. Sú to tí noví učeníci, ktorí sa narodili pre pravý život. 

40 Videl som tvoju úbohosť a chudobu, ale zároveň veľkú pokoru a odovzdanosť v tvojej duši, a keď 

prišla tá správna chvíľa, prišiel som a priniesol ti tvoje dedičstvo. 

41 Keď začali prichádzať zástupy na miesta, kde sa zjavuje Moje Slovo, videl som len osirelé srdcia. 

Potom si počul moje slovo, ktorého podstata ako mocný uzdravujúci balzam spôsobila zázrak a vzkriesila 

ťa k životu. 

42 Len moje slovo, len toto učenie by vás mohlo naučiť hľadať vo svojej bytosti existenciu vašej duše, 

jej schopnosti, vlastnosti a úlohy. 

43 Teraz, keď začínate spoznávať sami seba, postupne zažívate veľkú dôveru v život, skutočnú a 

pravú vieru vo Mňa, pokoj, aký ste predtým nepoznali. 

44 Nemyslíte si, že je správne, aby vaša duša poznala cestu, ktorou sa musí vydať? To som chcel, keď 

som vám dával svoje pokyny. Pamätajte, že som vám v tých dňoch povedal: "Ja som cesta, kto po nej 

kráča, nepadne. 

45 Nielen tí, ktorí ma počujú prostredníctvom intelektu týchto nositeľov hlasu, budú múdri. Nie, 

pripravujem všetko na to, aby sa Moje Slovo dostalo na všetky miesta na zemi, aj keď sa už nebude šíriť 

cez tieto vysielače. Moje posolstvo je totiž určené všetkým národom, ktoré tvoria ľudstvo. 

46 Ľudia, ktorí ste sem prišli chorí a uzdravili ste sa liečivým balzamom môjho Slova: pochopte, že ste 

neprišli len preto, aby ste sa uzdravili z choroby, ktorá vás trápila. Pochopte, že pravým cieľom môjho 

povolania bolo odhaliť vám duchovné poslanie, ktoré by ste mali plniť voči svojim blížnym. 

47 Netešte sa z toho, že ste získali späť svoj pokoj. Usilujte sa aj pre svoju dušu o radosť, ktorú dávajú 

skutky milosrdenstva. Vaše svedectvo by sa nemalo obmedziť na to, že poviete: "Uzdravil ma Majster," 

ale okrem toho by ste mali to isté povedať aj svojmu blížnemu. Vtedy mi budete skutočne preukazovať 

spravodlivosť a im budete svedčiť o láske svojho Otca. 

48 Kto necíti súcit s núdznymi, kto necíti cudziu bolesť vo svojom srdci, neurobil krok, ktorý musí 

urobiť na mojej ceste, aby sa mohol nazývať Kristovým učeníkom. 

49 Našiel som vás zatvrdnutých, ľahostajných a sebeckých voči druhým a začal som na vás vylievať 

svoje dobrodenia, aby som vaše srdce urobil láskavým a prebudil vo vás súcit, aby ste neskôr mohli 

obrátiť svoju pozornosť na druhých a zabudnúť na seba. 

50 Dnes svet nevie, že zhromažďujem ľud, ktorého hlas bude jedného dňa počuť všade. Pošlem 

nových učeníkov kázať. Ale to sa stane len vtedy, keď budú pripravení, keď budú schopní čeliť boju a 

ľudia ich nebudú môcť umlčať, pretože im predtým poskytli presvedčivé dôkazy o Mojej pravde. 

51 Ľudstvo nevie nič o daroch, ktoré v súčasnosti zjavujem tomuto ľudu a ktoré sú duchovnými 

darmi, ktoré má každá ľudská bytosť a každá duša. Keď moji učeníci rozvinú tieto schopnosti a pripravia 

sa, budú schopní vydať plnohodnotné a pravdivé svedectvo svojim blížnym. 

52 Tento ľud musí ešte tvrdo bojovať, aby dosiahol svoje vybavenie a oduševnenie. Bude musieť 

prejsť mnohými skúškami, aby sa očistilo od škvŕn, ktoré na ňom stále držia. Ale Moje slovo vyrieknuté v 

týchto časoch sa naplní, tak ako sa naplnilo to, čo som zjavil ľudstvu v minulých časoch, a uvidíte, ako sa 

duchovné semeno rozšíri po všetkých cestách zeme ako nezastaviteľný prúd krištáľovo čistej vody ─ 

očisťujúcej, očisťujúcej, zmietajúcej všetko zlo ─ ktorá robí polia úrodnými a prináša život a pravdu do 

všetkých krajín. 

53 Čo znamená sila ľudu v porovnaní s mojou mocou? Čo môže urobiť odpor materialistických 

národov proti nekonečnej sile spiritualizácie? Nič! 

Dovolil som, aby človek zašiel až na hranicu svojej túžby po moci a na vrchol svojej arogancie, aby sám 

objavil, že dar slobodnej vôle, ktorým ho obdaril Otec, je pravda. Ale keď dosiahne hranicu, otvorí oči pre 

svetlo a lásku a skloní sa pred mojou prítomnosťou, premožený jedinou absolútnou mocou a jedinou 

univerzálnou múdrosťou, ktorou je váš Boh. 

54 Bojujte a stojte pevne, ľudia, a naozaj vám hovorím, že vám dám zažiť naplnenie svojho slova. 
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55 Precíťte, milovaní učeníci, ako sa zjavuje Božská láska, keď ľutujete svoje previnenia. Môj Duch 

potom s radosťou prebýva medzi ľuďmi. 

56 Prostredníctvom ľudského intelektu máte 

Zažite ma ako chápavého a láskavého Otca, ktorý múdro a s nekonečnou trpezlivosťou napravuje vaše 

nedokonalosti. 

57 Tentoraz vám jednoduchými slovami zanechám najvýstižnejšie vyjadrenie toho, čo je to 

spiritualizácia. Budem vás učiť najpraktickejšiemu spôsobu, ako splniť svoju úlohu, aby učeník tohto Diela 

mohol bez zakopnutia kráčať po ceste, ktorú mu od večnosti vytýčila Moja Otcovská láska. 

58 Špiritizmus nevytvára nové zákony, iba vám odhaľuje cestu, ako bez zastavenia stúpať nahor a 

sledovať svoju cestu podľa zákona všetkých čias. 

59 Duša je pôvodne čistá, ale keď sa vo svete nakazí nečistotami, musí sa najprv očistiť, kým 

nedosiahne víťazstvo v tejto zverenej veci. 

60 Spirituál by mal zo svojho presvedčenia odstrániť všetko, čo považuje za regresiu. Moje slovo sa 

totiž nemá vnucovať strachom, ale má obracať a presviedčať tým, že jeho pravda a láska budú 

hmatateľné, tak ako sa nevnucovalo ani Kristovo učenie v druhej ére. 

61 Dnes vám Kristus, Majster, hovorí: Tento zázrak, keď sa premieňame mojím slovom, sa deje 

vierou. 

62 Kto v tomto čase pochybuje o Mojej prítomnosti? Kto môže obmedziť možnosti konania, vďaka 

ktorým môžem robiť všetko? Kto môže zabrániť Majstrovi, aby sa prejavil prostredníctvom ľudského 

stvorenia, ktoré je jeho majstrovským dielom, stvoreným na obraz a podobu Ducha? 

63 Použite význam tohto vyhlásenia ako zbraň, aby ste zajtra vysvetlili tieto prejavy neveriacim. 

64 Zistíte, že vás nevedomci a nepriatelia tejto veci obliehajú otázkami. Ale nebojte sa, budem s 

vami. Ešte predtým vám dám poznať cesty, nástrahy a nebezpečenstvá, aby ste, poznajúc dobro a zlo, 

vždy vedeli nájsť správnu cestu, ktorá vás privedie späť k vášmu pôvodu, do lona Otca, z ktorého ste vyšli. 

65 To, že človek obýva zem, je z vôle Otca, skrze neho dýcha a žije. A váš Pán vzal na seba túto 

ľudskú podobu, aby žil vo svete a umožnil dobru a zlu priblížiť sa k Nemu a aby bol skúšaný vo svojej 

pokore. Keď som sa z lásky stal človekom, aby som žil medzi vami, prečo by som sa teda nemohol dať 

poznať prostredníctvom rozumu človeka, ktorého tak veľmi milujem a ktorému chcem pomôcť nájsť 

spásu? 

66 Každý človek cíti, že v ňom žije jeho vlastná duša, a niekedy pociťuje túžbu po neviditeľnej ruke, 

ktorá sa k nemu natiahne. Keď bolesť preniká jeho srdce, obracia svoj pohľad k nebu v túžbe po 

odovzdaní a z hĺbky srdca volá, aby bol vypočutý. Ako si môže myslieť, že jeho hlas sa dostane k 

Stvoriteľovi a že jeho trpezlivú tvár uvidí? Ako si môže myslieť, že ho jeho Pán pozná? Pretože v jeho duši 

sú schopnosti, ktoré ho robia božským a poznávajú Otca, aby ho potom mohol prosiť, keď na zemi 

nenájde to, po čom túži. Ak postupne chápete moje učenie, prečo neveríte, že Boh sa môže dať spoznať 

prostredníctvom vlastností človeka, pretože je súčasťou samotného Boha? 

67 Človek, nech je akokoľvek materialisticky založený, bude cítiť silu, ktorá je nad všetkým, a tento 

pocit alebo uvedomenie si mojej existencie ho presvedčí, že tieto prejavy sa riadia princípom pravdy, 

spravodlivosti a lásky. 

68 Iste bolo potrebné, aby človek obdarený touto službou mal dostatočné presvedčenie na 

vykonávanie takého delikátneho poslania, a ak sa nedokázal včas zbaviť slabostí a sklonov k 

materiálnemu, aby mohol prijať môj Božský lúč, prejav nemal vonkajšiu nádheru, ktorú si poslucháči vždy 

želali, hoci za nedokonalosťou jazykového vyjadrovania bola vždy prítomná podstata a pravda Božského 

Ducha. 

69 Ak pri štúdiu môjho Slova nájdete nejaké rozdiely vo vyjadrovaní, nech vás to nerozptyľuje, lebo 

to nemá žiadny význam. Inšpirácia sa dostáva ku všetkým nositeľom hlasu a tí jej dávajú jazykovú podobu 

podľa toho, akú dokonalosť dosiahli po jazykovej stránke. 

70 Držte sa jeho významu, pretože práve ten by ste si mali vziať so sebou. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 193 
1 Tvoja duša si želá prijímať Moje pokyny a Ja to vítam. 

2 Učeníci, musíte byť bdelí, lebo ľudia sa pustia do skúmania môjho diela, ktoré je podľa niektorých 

založené na pozemských vedách. Potom ho zverejníte ako duchovné učenie, ktoré premení svet. 

3 Nie je to tak, že by som prišiel ako odporca vedy, pretože veda je poznanie, vedomosti, svetlo. 

Moje učenie je skôr nad všetkým ľudským poznaním. Vo svojom diele vám vysvetľujem spiritualitu, to 

znamená poznanie duchovného, Božského, poznanie vyššieho života, ktorý je nad hmotou. Pravdu 

povediac, žehnám vede, ktorú ľudia vyvinuli v prospech ľudstva. 

4 Teraz je čas, keď sa bude veľa hovoriť o duši a vede. Veda nie je výsadou len tých, ktorí sa na jej 

poznanie fyzicky pripravujú, pretože je to svetlo, ktoré pochádza z ducha, ktorý ho prijíma od Boha. 

5 Moje božské inštrukcie sú vyššou vedou, ktorá vás učí zdokonaľovať svoju dušu. Dal som vám aj 

mozog a srdce, aby ste mohli ovládať svoje myšlienky a pocity. 

6 Poznanie, ktoré vám teraz dávam, nemá žiadne hranice, je všeobjímajúce, je neobmedzené. 

Nájdete v ňom pravé poznanie duchovného a hmotného života. 

7 Teraz vidím, že ste schopní pochopiť moje učenie a preniknúť do jeho tajomstiev. Pomocou vedy 

súvisiacej s materiálom poznáte zákony, ktorými sa riadi celé stvorenie, a tie sú zhustené vo vašom 

vlastnom tele. A keď ste veľa študovali a spoznali zákony, ktoré boli pre vás predtým tajomstvom, 

ocitnete sa pred prahmi záhrobia, kde vás očakáva srdce Otca, ktoré sa s vami snaží v každom okamihu 

komunikovať. Čo vám môže byť neznáme, ak poznáte moje učenie? 

8 Preto vám hovorím, že moje jednoduché učenie vám dá vyššie poznanie, ktoré zabráni vášmu 

srdcu, aby v prítomnosti učencov tohto sveta ochablo. 

9 Ak chcete odhaliť význam každej udalosti v prírode alebo vo svojom živote, nemusíte sa uchyľovať 

k vedeckým knihám a konzultovať ich. Stačí, ak si vycvičíte vnímanie a očistíte svoje srdce, aby z vašich 

pier mohla prúdiť inšpirácia. 

10 Ak by ste sa napriek tomu, že ste v mojom Diele, cítili menejcenní a odmietali pomoc, ktorú 

môžete získať prostredníctvom modlitby, budete nazvaní hlúpymi a nevedomými. 

11 Pochopte, že keď som vám povedal, že sa vám v tomto čase zjavím skrze mysle nevedomých ľudí, 

chcel som vám objasniť, že som si pre svoje zjavenie nevybral tých, ktorých nazývate učencami alebo 

filozofmi. Avšak mozog, ktorý prenáša moju inšpiráciu, odhaľuje svetlo v duši a svetlo je múdrosť. 

12 Opäť vám hovorím: Bojujte, lebo kým je duša na ceste rozvoja, bude vystavená pokušeniam. 

Preto vás poučujem a dávam vám silu, aby ste mohli premôcť svoje zlé sklony. Ak je vaša duša silná, dá 

silu mysli a pevnú vôľu srdcu, aby zvíťazilo nad žiadosťami tela. Ak človeku chýba svetlo, jeho duša sa 

nerozvíja. Vtedy na jeho srdce silno pôsobia životné peripetie a on je ako loď, ktorá sa prevráti uprostred 

búrky. 

13 Keď je človek duchovne pripravený, akoby mal na sebe nezničiteľné brnenie proti pokušeniam. 

14 Zjavil som vám toto učenie, aby ste, keď na chvíľu zakopnete alebo spadnete na ceste, spoznali 

svoje previnenie a hľadali cestu k náprave. 

15 Ak sa budete správať pokorne, vaše duchovné bohatstvo sa v živote, ktorý vás čaká, zväčší. Potom 

budete mať pokoj, ktorý vám poskytne najkrajší pocit vašej existencie. Vo vašej duši sa objaví túžba slúžiť 

Otcovi tým, že budete verným strážcom toho, čo stvoril, že budete útechou pre toho, kto trpí, a pokojom 

pre toho, kto nemá pokoj v duši. 

16 Nie je to len moje slovo, ktoré vám v týchto chvíľach oznamuje moju prítomnosť, ale je to vaša 

vlastná duša, ktorá ma hlboko cíti. 

17 Vítam vás. Tu je podstata môjho 

Slovo, ktoré živí vaše srdce, aby jeho pocity boli v súlade s dušou. Bez toho, aby ste poznali svoje vedy 

alebo filozofie, dosiahnete múdrosť. Ste veštci a máte dar intuície a veštenia, pomocou ktorého prijímate 

moju inšpiráciu. 



U 193 

111 

18 Skôr ako sa ľudia zjednotia v mojom zákone, príde správa o vojne. Ľudstvo bude očistené a potom 

príde kráľovstvo Ducha Svätého. 

19 Vašou úlohou je vykladať slovo, ktoré vám dal Majster, prostredníctvom ľudskej mysle. 

Nevytvárajte si doktríny, ktoré vás oddeľujú od môjho božského učenia, pretože to je univerzálne učenie, 

ktoré vás všetkých zjednotí. 

20 Pochopte, že dokážete ohýbať nepoddajnosť tela, aby ste uplatnili moje lekcie. 

priniesť. Budete konať dobro rozsievaním lásky a milosrdenstva, a tak dodáte svojej duši svetlo a pokrok. 

21 Nechávam vás ako zodpovedných za toto slovo, ktoré ste počuli a ktoré máte odovzdávať ďalej s 

úprimnosťou, s akou ste ho prijali. 

22 Môj príchod v tomto čase je novým pozvaním na cestu zákona a celý význam tohto slova je 

zhrnutý v tom pravidle života, ktoré som vás kedysi učil: "Milujte sa navzájom." 

23 Buďte v súlade so skúškami. Uvedomte si, že nie ste vydedení, ale ľudia, ktorí tak či onak vždy 

využívali moje výhody. 

24 Mária, milujúca Matka, vám rovnako dáva svoju materinskú lásku prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania a napĺňa vás radostnou odvahou, aby vás v živote neprepadla žiadna skľúčenosť. 

25 Blahoslavená je duša, keď vidí Otcovu tvár. Blahoslavení ste vy, ktorí ste dosiahli slobodu 

myslenia a odmietli ste kultové formy a dogmy, aby ste Mňa hľadali. Moje poučenie osvietilo tvoju 

schopnosť poznania a teraz vieš, že skutky, city a čistota srdca sú najlepším spôsobom, ako uctievať Otca 

a plniť Jeho zákon. Takto človek dosiahne dokonalé spoločenstvo so svojím Stvoriteľom, duchovné 

spoločenstvo, v ktorom dieťa môže povedať: "Otče, konaj vo mne svoju vôľu" a Otec mu môže 

odpovedať: "Milujte sa navzájom, ako ja milujem vás." Tento hlas bude znieť v duchu každého, kto sa 

vnútorne pozdvihne. Tento hlas bude formovať srdce a dušu toho, kto sa ku Mne priblíži. Toto spojenie 

bude ako balzam pre dušu, ktorá sa v tomto živote očisťuje a čistí prostredníctvom hmoty, aby dosiahla 

múdrosť a spoznala svojho Stvoriteľa. 

26 Preto som vám povedal, že to, čo sa naučíte na tomto svete, vám poslúži na ceste, ktorá vedie 

dušu k večnému životu. Ak splníte svoju úlohu v tomto živote a využijete jeho ponaučenia, po odchode z 

tela sa budete podobať vôni, ktorá vyžaruje z kvetov, pretože vnesiete dobro do sŕdc. 

27 Cíťte svojho Pána vo svojej duši a pociťujte najvyššiu radosť z toho, že v ňom prebývate. Veď 

Jehova, Stvoriteľ, je vo všetkom a táto radosť vo vás bude narastať vzhľadom na to, že som opäť prišiel a 

prejavil som sa prostredníctvom ľudskej mysle, aby som vám naďalej dával svoje učenie. Spojte svoju 

radosť s tou, ktorá prúdi z môjho duchovného sveta. Tieto bytosti vám vo svojom posolstve hovoria, že 

ich svet, hoci je nekonečne väčší ako váš, je len atómom sveta dokonalosti. 

28 Hodiny, ktoré stráviš so Mnou, nie sú zbytočné, sú svetlom pre tvoju dušu, lebo ju osvietila 

Majstrova múdrosť. Keď sa z hĺbky vašej bytosti ozve hlas: "Učiteľ, verím v teba, lebo svojím slovom 

dávaš nášmu duchu nielen múdrosť, ale aj silu a nádej znášať utrpenia tohto života", naozaj prehovoril 

váš duch. 

29 Dnes sa učíte hovoriť so Mnou a nasycovať sa duchovným významom Môjho učenia. 

30 V tomto čase, ktorý je posledným časom milosti, vás vyzývam, aby ste poslúchali moje prikázania. 

Zanechám vám svoje dedičstvo lásky, vďaka ktorému sa ľudia navzájom zjednotia a všetci sa zjednotia s 

Pánom. 

31 Tvoje srdce mi hovorí: "Učiteľ, po roku 1950, ku komu sa potom prikloníme?" Odpovedám vám: 

Na moje slovo, ktoré vám zanechám ako závet a ktoré bude vytlačené. 

32 Ešte krátky čas zostanete na zemi, aby ste plnili moje príkazy, a keď vám oznámim svoj blížiaci sa 

odchod, poviem vám, ako som to vtedy urobil apoštolom: "Kam idem ja, tam teraz nemôžete ísť. Ale 

príde čas, keď pôjdeš tam, kam teraz idem ja." 

33 Aby som vám pomohol vystúpiť, prichádzajú k vám moje slová útechy. Každý z nich je lúčom 

svetla, ktorý osvetľuje vašu myseľ, aby pochopila city a myšlienky hodné vášho Otca a vás samých. 
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34 Spirituála spoznáte podľa jeho slov, ktoré sú jednoduché a prosté vo svojom vyjadrovaní, ale 

hlboké vo svojom význame. 

35 Duchovný človek nebude hľadať svoje vlastné dobro, ale bude sa vedieť úplne odovzdať druhým. 

Tento učeník zaplní prázdnotu v ľudských srdciach. Pomôže svojim blížnym zdokonaliť ich predstavu o 

Bohu. V skutočnosti je ľahké slúžiť a žiť v harmónii s ostatnými. 

36 Apoštoli tohto učenia dajú svetu najavo, že nie je potrebné obetovať Mi miesta zhromaždenia 

alebo kostoly plné prepychu, aby ma obmäkčili kvôli previneniam, ktorých sa dopustili voči Otcovi alebo 

svojim blížnym. 

37 Keď človek spozná, že je viac duchom ako hmotou, ponúkne svojmu Pánovi kvety večnej časti 

svojej bytosti: svoju duchovnú dušu. 

38 Protichodné sily budú brániť rozvíjaniu duchovnosti. Niektorí totiž nechcú, aby padlo to, čomu sa 

verilo a čo sa praktizovalo a čo prevládalo po stáročia. 

39 Moje božské učenie sa nikomu nevnucuje, ani v nikom nevzbudzuje strach. Jemne prenikne do 

duší svojou presvedčivosťou, pravdivosťou a spravodlivosťou. 

40 Ľudia na celom svete hľadajú príčinu toho, čo nazývajú javmi a čo sú prejavy vlastné vývoju 

všetkého vo stvorení. 

41 Ľudstvo sa už veľa naučilo, veľký je rozdiel medzi ľudstvom, ktoré obýva Zem dnes, a tým, ktoré 

žilo v minulosti. Aj v duchovnej oblasti dosiahnete veľký pokrok, ktorý vás ohromí, keď ho porovnáte s 

duchovným úpadkom, v ktorom žijete dnes. 

42 Buďte pripravení na čas boja. Posilňujte svoju vieru a pripravte svoju dušu, aby mohla čeliť tým, 

ktorí budú proti vám bojovať. Moje slovo je stále s vami, aby vám dalo posledné impulzy a posledné 

pokyny. 

43 Chcem, aby ste boli hlboko presvedčení a vytrvalo ma nasledovali až do konca. Tvoje srdce mi 

hovorí: "Pochybuješ o nás, Majstre?" Ale ja vám hovorím: Nesľúbili ste mnohokrát, že ma budete 

nasledovať, a vo chvíli skúšky sa vás zmocnili pochybnosti? 

44 Nekladiem vám žiadne podmienky, ani od vás nevyžadujem obete. Dávam vám len na vedomie, 

že dobro, ktoré konáte pre svojho blížneho, je prínosom pre vás samých. 

45 Odovzdávajte moje učenie a konajte všetko možné dobro bez toho, aby ste žiadali peniaze. 

Nikoho neklamte. Ak vaše konanie stále nie je čisté, je čas na zmenu. Dôveruj mi, svojmu Majstrovi. 

46 Niekedy ma prosíte o silu, aby ste mohli slúžiť svojim blížnym s vedomím, že aj vy ste vo svete 

chudobní. Utrpenie ťa desí a tvoje srdce si zúfa. V takých chvíľach Mi nedôverujete. 

47 Keď vás obklopí utrpenie, žiadate, aby vás okamžite opustilo, pretože sa vám zdá neznesiteľné. 

Dôvodom je, že vo vás nie je dokonalosť, pretože vaša duša sa nerozvíja. Myslíte si, že si toto očistenie 

nezaslúžite, nedochádzate k poznaniu, že bolesť je často len lekciou, aby ste potom mohli lepšie pochopiť 

toho, kto trpí. 

48 Využite naplno svoju existenciu na zemi, trpte s láskou, povznesene a trpezlivo, aby ste sa očistili 

od svojich škvŕn. Keď bolesť pominie a do vášho srdca sa vráti pokoj, tešte sa z neho a držte sa ho. Aj 

svojím spôsobom utrpenia musíte byť príkladom a učením. Nechcem, aby sa spiritualista hodnotil ako 

výrečný vo svojich slovách a odsúdeniahodný vo svojich skutkoch. Svoju vieru a slová by ste mali vždy 

potvrdzovať chvályhodnými skutkami. 

49 Nezabúdajte, že keď ma žiadate o pomoc, už som vás predišiel, aby som vám pripravil cestu. 

50 Konajte v súlade so svojím svedomím, aby ste sa vo chvíli, keď príde súd, mohli zodpovedať za 

svoje činy. Nemusíte odo mňa očakávať trest, moja spravodlivosť nikdy netrestala. Potom by moja láska 

nemala žiadnu moc. Každý je sám sebe sudcom a koľkokrát som vás musel zachraňovať pred vami 

samými. Lebo v sebe nosíte nepriateľa, ktorým je zloba, sebectvo, márnivosť. 

51 Vďaka tomu všetkému pochopíte, že jeden život nestačí na to, aby sa duša očistila. 

52 Príde čas, keď budete môcť zaujať pozíciu učiteľa. Potom budem s vami, aby som vám pomohol v 

ťažkých chvíľach. 
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53 Vo svojich srdciach mi hovoríte: "Otče, buď požehnaný, lebo si prišiel k nám, keď sme my nemohli 

prísť k tebe." 

54 Ľudská bytosť, skrze ktorú sa prejavujem, mizne pred vašimi očami a zostáva len Moja božská 

podstata, ktorú vaša duša absorbuje v krátkom čase Môjho prejavu. 

55 Veľmi dobre viete, že tieto ľudské telá nemajú v sebe nič božské, že sú len nástrojom na 

odovzdávanie môjho posolstva. Preto si nechal svoju dušu dobrovoľne uniknúť, ďaleko od akéhokoľvek 

fyzického vplyvu, aby si sa mohol tešiť z mojej prítomnosti. 

56 Často vám hovorím o skutočnom poslaní, ktoré nositeľ hlasu vykonáva, aby ste vedeli, do akej 

miery dáva dokonalosť svojmu slovu, aké sú hranice jeho schopnosti odovzdávať. Potom môžete 

spravodlivo posúdiť každý Môj prejav s plným vedomím toho, čo musíte pripísať Mne ─ napríklad 

múdrosť a duchovný význam ─ a čo musíte pripísať nositeľovi hlasu, a to je jeho dobrá príprava. Takto 

nemôžete upadnúť do omylu, keď Mi budete pripisovať nedokonalosti tých, skrze ktorých sa prejavujem, 

alebo naopak, keď budete nositeľovi hlasu pripisovať múdrosť a plnosť, ktorú s jeho pomocou odovzdal 

Môj Duch. 

57 Preto k vám budem často hovoriť, pretože hrozí, že sa stanete fanatickými voči vonkajšej podobe 

tohto Slova, za ktorú je zodpovedný nositeľ hlasu, pretože je nástrojom môjho prejavu. 

58 Ak sa nad tým všetkým včas nezamyslíte, vaša náklonnosť ku všetkým vonkajším prejavom 

uctievania bude taká veľká, že sa nebudete môcť oslobodiť od svojho vonkajšieho postoja, keď príde 

chvíľa skúšky. Čo je to ten moment skúšky, o ktorom hovorím? Je to deň, keď vám dám svoje posledné 

slovo prostredníctvom nositeľa hlasu. 

59 Dátum som nezatajil, aby ste boli na tento deň pripravení. 

60 Tento národ je veľký a má mnoho odvetví. Napriek tomu neexistuje kongregácia, v ktorej by 

nebola vyjadrená moja vôľa ukončiť moje ohlasovanie v roku 1950. 

61 Všetci viete, že tento prejav nebude trvať večne, že som ľuďom od prvých dní svojho prejavu dal 

najavo, že sa ľuďom v tejto podobe budem prejavovať len určitý čas. 

62 Ďalšie zjavenie, ktoré som dal vo všetkých cirkvách, kde zaznelo Moje Slovo, je to, v ktorom som 

vám povedal, že v budúcnosti máte vstúpiť do spoločenstva so Mnou z ducha do ducha, to znamená bez 

sprostredkovania ľuďmi, symbolmi alebo vonkajšími formami uctievania. 

63 Tak v miestnosti, kde sa môžu stretnúť veľké zástupy ľudí, ako aj na skromnom mieste, kde sa 

zhromaždí len niekoľko učeníkov ─ vo veľkých mestách, v provinciách a v malých dedinách ─ sa zjavila 

podstata môjho Diela. Môžete bezpečne urobiť krok k oduševneniu. Posilňoval som vás v každom svojom 

učení, aby ste, keď príde rozhodujúca hodina, v ktorej budete musieť dokázať svoju poslušnosť, pokoru a 

lásku k Majstrovi, vedeli, ako Ho nasledovať, obetovať sa, keď to bude potrebné, a zrieknuť sa toho, čo 

bolo dlho vašou motiváciou, s plným vedomím, že toto zrieknutie predstavuje pre celý ľud veľký krok 

vpred na ceste k oduševneniu. 

64 Ak nebudete počúvať tieto prípravné náznaky, dôjde k veľmi bolestivému prebudeniu tých, ktorí 

im v súčasnosti neprikladajú takú dôležitosť, akú majú. To prebudenie môže nastať v deň môjho odchodu 

alebo neskôr, ale v každom prípade bude bolestivé. 

65 Chcem vás ušetriť skúšok, do ktorých vás môže priviesť neposlušnosť, nesprávny výklad alebo 

hlúposť. Ak sa však niekto po všetkom, o čom som vás poučil a pred čím som vás varoval, považuje za 

silnejšieho než Ja, za múdrejšieho a oprávnenejšieho než Ja, keď vydáva rozkazy, a vedome neposlúchne, 

čo som nariadil, vynesie a potvrdí svoj rozsudok, ktorého veľkosť bude zodpovedať miere jeho 

previnenia. 

66 Tam, kde moje slovo najviac rozkvitlo, bude aj najväčšia zodpovednosť. Práve tam totiž moje 

učenie žiarilo najjasnejšie a moja práca sa najlepšie prejavila. Preto z týchto miest bude musieť vyžarovať 

najlepší príklad pre ostatných, pre tých bezvýznamných, aby všetci plnili moju vôľu. 

67 Niektorí prichádzajú zo vzdialených miest, iní z blízkych krajín a všetci túžia po tomto slove, ktoré 

naplní vaše srdcia pokojom. Nepýtaj sa ľudstva, či je pravda, že som sa v tomto čase zjavil. Čo by vám 
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mohli povedať tí, ktorí nepoznajú môj príchod a moje nové zjavenia? Moje Slovo je na dne vašich sŕdc a 

vy v sebe nájdete jeho zmysel. 

68 Ja som vás povolal, ja som si vás vyvolil. Neboli to príkazy od ľudí, bola to moja vôľa, ktorá vás 

priviedla na tieto pokorné miesta, kde počúvate moje slovo. Už dávno som vás povolal, aby ste počúvali 

Moje učenie, pretože tento prejav sa čoskoro skončí. Niektorí prišli skôr a dlho sa občerstvovali, iní prišli 

neskoro, ale budú vedieť, ako využiť učenie. 

69 Na túto cestu ste sa nevydali náhodou. Vy ste Boží ľud dávny, dnešný a večný, ľud, ktorý dostal 

odev, podľa ktorého som vás mohol spoznať. Ja, Otec, ktorý stráži dni a noci milovaného dieťaťa, som 

prišiel k vám, aby som vás znovu povolal a zjavil vám, že duchovne ste rovnakí ako tí, ktorým bola v 

minulosti ukázaná cesta života a pravdy. 

70 Tento život na zemi je ďalšia príležitosť, ktorá vám bola poskytnutá, aby ste ju využili a poslúchali 

moje zákony a prikázania. Časy pominuli, dnes som prišiel, aby som vás vyzval prostredníctvom nositeľov 

hlasu, ktorých pripravilo moje Božstvo. 

71 Eliáš sa dal duchovne poznať prostredníctvom orgánov chápania, ktoré som následne použil, a 

prostredníctvom týchto vysielačov ste dostali výklad minulých zjavení. Prostredníctvom intelektu prvých 

nositeľov hlasu boli vyškolení tí, ktorí ich mali na tejto ceste nasledovať, tí, ktorí sa neskôr rozmnožili a 

dali zaznieť môjmu hlasu v mnohých regiónoch. Nazval som ich nositeľmi hlasu. 

72 Dnes, keď do konca môjho Slova zostávajú už len tri roky, prosím tie srdcia, ktoré prenášajú čisté 

vnuknutie Najvyššieho, aby si spytovaním vlastného svedomia uvedomili, že ich práca i moje Slovo musia 

v tomto poslednom krátkom čase vyvrcholiť. Preto je potrebné priniesť obete, aby boli vnímaví a 

pripravení ako nikdy predtým. 

73 Budú na nich číhať pokušenia, ale nebudú sami, lebo po ich pravici a ľavici postavím anjelov a 

duchov svetla, aby strážili ich kroky. 

74 Ľudstvo dodnes nepochopilo, ako sa so Mnou môže spojiť duchovne a priamo. Preto som vždy 

posielal bytosti svetla, prostredníctvom ktorých som hovoril k svetu. Čomu sa teraz čudujete, keď som aj 

ja hovoril k ľudstvu ústami Mojžiša a prorokov? Mnohé bytosti v záhrobí ma o to žiadajú. Posielam ich, 

aby sa vtelili do sveta a priniesli pomoc tomuto hynúcemu ľudstvu. Ja som však ľudstvu povedal: Poslovia 

sú už na zemi, Moji vyslanci sú už určení a rozptýlení po celom svete. Všetci sú súčasťou môjho ľudu a 

musia podať dôkaz o svojej odvahe a vznešenosti. 

75 Neprídete ku Mne s prázdnymi rukami ani s otupeným pšeničným zrnom, lebo potom sa 

nebudete cítiť hodní ani len pomyslieť na Mňa. 

76 Pozrite sa na ľudí na rôznych miestach sveta a v rôznych denomináciách, ako čakajú na lúč môjho 

svetla a dúfajú, že k nim prehovorí môj hlas. Počúvajte ich prosby a úpenlivé prosby, počúvajte, ako ma 

prosia o môj príchod a hovoria mi: "Otče, už dlho ťa čakáme, a ty si sa nezjavil. Veľa sme už vytrpeli, ale 

Ty, náš Spasiteľ, si nám neprišiel na pomoc." 

77 Prebuďte sa zo spánku, učeníci, aby ste umožnili ľudstvu spoznať Moje duchovné dielo. Vtedy 

poviem tým, ktorí ma milujú: "Počkajte ešte chvíľu, lebo čoskoro príde chvíľa, keď ma pocítite blízko 

svojho srdca. 

78 Učeníci, povzbudzujte sa mojím slovom, a ak si krátko zúfate po tom, čo ste dlho pracovali na 

neúrodných poliach, dám vám odpočinok a potom sa s veľkou odvahou pustíte do života. Buďte radostní 

a žite bdelo. 

79 Postarajte sa, aby ľudstvo uverilo v môj príchod prostredníctvom vašich vlastných skutkov. 

Zasväťte svoj domov dobru, dobročinnosti, láske, ale nielen pre tých, ktorí v ňom bývajú. Otvorte jej 

dvere a umožnite cez ne vstúpiť núdznym, chorým a trpiacim. S milosrdenstvom, s akým som vás prijal na 

týchto miestach stretnutia, prijímajte aj vy svojich blížnych vo svojich domovoch. 

80 Študujte moje slovo, pochopte všetko, čo som vám povedal. Nemusíte hľadať v pozemských 

knihách, aby ste získali vedomosti o duchovných veciach. Bol som vašou knihou a môj duchovný svet 

jednou z jej stránok. Dodržujte ich. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 194 
1 Moja láska je s vami. Poďte k tomuto prameňu, pocestní života, poďte a napite sa, srdcia 

ustráchané. 

Ruky, ktoré sa ku mne natiahnu o pomoc, odovzdávajú moje dobrodenia. Odpočívajte tu všetci v tieni 

stromu života. 

2 Nie všetci prichádzate s plačom. Aj medzi týmito zástupmi sú tu takí, ktorí potešení poslednými 

získanými dobrodeniami prichádzajú a v srdci mi hovoria: "Ďakujem ti, Otče, tvoje milosrdenstvo k nám je 

nesmierne." 

3 Je to večný Duch lásky, ktorý prebýva medzi vami ─ On, ktorý sa stal človekom v inom čase, aby 

prebýval s ľuďmi a zachránil ich od neresti, hriechu a temnoty. 

4 Ja som ten istý, pre mňa čas neplynie, podlieha mojej vôli. Preto vám pripomínam vašu minulosť a 

oznamujem vám, čím budete zajtra. 

5 Pripomínam vám slová, ktoré som napísal do sŕdc ľudí v druhej ére, a krvavé znaky na Golgote, 

ktorými som označil svoje kroky na zemi. 

6 V mojom slove je med, ktorý môže osladiť tvoju existenciu a navždy zahnať horkosť, ktorá bola po 

celý čas tupou chuťou tvojho života. 

7 Ak ste predtým nechápali, za akým účelom som vám zveril zem, teraz spoznáte svoj osud a svoju 

úlohu, takže sa už nebudete mýliť. 

8 Prekonajte svoju stagnáciu. Úlohou všetkých duší je neustále sa vyvíjať, premieňať a obnovovať, 

až kým nedosiahnu dokonalosť. 

9 Ohlásil som vám novú éru, nový čas, v ktorom sa zbavíte duchovnej zotrvačnosti a urobíte ďalší 

krok na ceste, ktorá vedie na vrchol hory. Ale nie je to len moje slovo, ktoré ohlasuje nový čas a hovorí 

vám o rozvoji a dokonalosti. Aj príroda, ktorá vás obklopuje, vám to ukazuje svojím jazykom, ktorý 

nechcete ani počuť, ani pochopiť. Aj ona sa pripravuje na krok k dokonalosti. Čím viac času uplynie, tým 

viac bude jeho lono ukrývať vyspelejšie a dokonalejšie bytosti. Preto musí byť tento dom v harmónii s 

tými, ktorí ho budú obývať. 

10 Nevšimli ste si znamenie v kráľovstvách prírody, v ročných obdobiach, na oblohe, na zemi alebo 

na mori? Ste slepí a nevidíte tie znamenia, o ktorých vám hovorím, alebo hluchí, takže nepočujete ich 

volanie? Spoznajte ho a zvestujte ho ľudstvu, ako to robili dávni proroci. Vaša planéta sa totiž čoskoro 

otrasie vo všetkých oblastiach. Zem sa bude triasť ako strom, keď ho bičuje búrka, a na konároch stromu 

zostanú len tie listy, ktoré majú život, pretože uschnuté listy víchor odhodí a odnesie. 

11 Tieto dni sa stanú skúškou pre všetkých ľudí a len v modlitbe a dobre nájdu ochranu a pokoj. 

12 Aké by to bolo krásne, keby na zemi povstal ľud, ktorý by bol ako dvere spásy, ktorý by bol ako 

maják v tme a pokoj uprostred zmätku! Nebolo by vám príjemné byť takýmito ľuďmi? Slovo, ktoré 

dostávate, obsahuje a učí všetko, čo potrebujete, aby ste boli oporou ľudstva vo chvíľach skúšky. 

13 Moja prítomnosť medzi vami a zjavenie môjho slova neboli len náhodou. Všetko to má svoj 

význam, a to ten, že ste boli povolaní počuť hlas, ktorý otvára nový čas, aby ste sa plní lásky a viery vydali 

šíriť posolstvo, ktoré ste dostali. 

14 Keď sa toto učenie v celej svojej úprimnosti a pravdivosti stane vo svete účinným, ľudia sa k nemu 

budú usilovať ako smädný a unavený pútnik cez púšť k oáze. 

15 Ešte nemôžete povedať, že toto poučenie sa už prejavilo na zemi, pretože ste sa uspokojili s 

mojimi božskými posolstvami. 

16 Skôr než sa tento ľud vydá na cestu a ponesie duchovné semeno so všetkým svetlom a 

významom, ktorý som vám zveril, prejde najprv mnohými zmätkami, dopustí sa omylov, protirečení a 

profanácií. 

17 Dobré správanie, pravé uctievanie a dobré plnenie úloh príde až vtedy, keď učeníci tretej éry 

správne vyložia moje slová a svojimi skutkami dosvedčia moje učenie. 
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18 Duchovnosť medzi týmto ľudom ešte nezvíťazila, pretože sa nedokázali oslobodiť od starých 

tradícií a zvykov, a tým, že k môjmu duchovnému učeniu pripájajú svoje vonkajšie spôsoby konania a 

kultové formy, bránia ľuďom spoznať pravdivosť tohto diela. 

19 Vo svojej pokladnici uchovávam pripravené veľké divy a diela, ktoré vylejem na svet 

prostredníctvom tohto ľudu, len čo budú pripravené. 

20 Čakám na oduševnenie týchto zástupov, ktoré som učil a inšpiroval dostatočne dlho na ich 

prípravu. Dodnes nevidím ovocie, ktoré som očakával. Kde je vaša harmónia a bratstvo? Kde je 

poslušnosť, pokora a láska bez vlastného záujmu? 

21 Ako ďaleko je tento ľud od toho, aby mohol učiť svet duchovnosti, a ako ďaleko je od toho, aby 

bol svedkom hodným môjho slova! 

22 Povedal som vám, že v ľudstve je smäd a hlad duše, že len čisté a jasné učenie, ako je toto, môže 

zmierniť jeho súženie a zachrániť ho. Ale ak toto Slovo a toto Dielo nie sú predstavené v celej svojej 

čistote, aké spasiteľné dielo by mohli vykonať tí, ktorí ho učia? Preto po skončení môjho ohlasovania dám 

tomuto ľudu čas na rozjímanie, modlitbu, duchovnú prípravu. Keď sa teda vydá na cestu a stane sa 

poslom môjho Slova, bude to učeník, ktorý si je vedomý úlohy, ktorú má splniť, a jeho svedectvo bude 

pravdivé. 

23 Každé posolstvo, ktoré tento ľud prinesie svetu, bude obsahovať útechu. Ľudia v nej objavia 

tajomstvo, ktoré v sebe skrýva každá duša, s bohatstvom doteraz nepoznaných vlastností a schopností. V 

nej ľudia nájdu zjavenie, ktoré ich naučí dialógu ducha s duchom. 

24 Dobrí rozsievači spirituality sa nikdy nebudú odlišovať ničím vonkajším alebo materiálnym. 

Nebudú sa tváriť nijako, nebudú mať žiadne odznaky, nebudú hovoriť nijakým zvláštnym spôsobom. 

Všetko, čo sa týka ich spôsobov konania, bude jednoduché a jasné. Ak sa však niečím vyznačujú, je to ich 

aktívna dobročinnosť a oduševnenie. 

25 Praví kazatelia spiritualizmu sa nebudú vyznačovať výrečnosťou, ale múdrosťou a jednoduchosťou 

svojich slov, ale predovšetkým pravdivosťou svojich skutkov a spravodlivosťou svojho života. 

26 Pamätajte, že na zemi som nepotreboval navonok krásny spôsob reči, aby som si podmanil srdcia 

zástupov, ale vedel som ich osloviť láskou, pravdivosťou, uzdravujúcou silou a múdrosťou. Toto je príklad, 

ktorý by ste si mali vziať k srdcu a nasledovať ho podľa Mojej vôle. 

27 Nechcem ani, aby ste svoju náboženskú prax obmedzili na materiálne miesta uctievania, pretože 

potom uväzníte svoju dušu a nedovolíte jej rozprestrieť krídla, aby dobyla večnosť. 

28 Oltár, ktorý vám zanechávam, aby ste na ňom slávili bohoslužbu, ktorú očakávam, je život bez 

akéhokoľvek obmedzenia, mimo všetkých denominácií, všetkých cirkví a siekt, pretože je založený na 

duchovnom, na večnom, na božskom. 

29 Učeníci: Hoci mnohí z vás dosiahli vysoký vek so srdcom plným skúseností, pri počúvaní môjho 

slova v tomto čase a pri prijímaní mojich nových zjavení ste museli priznať, že tvárou v tvár mojej 

múdrosti ste iba malé deti. 

30 Museli ste byť na zemi na začiatku Tretej éry a počuť ma v tejto podobe, aby ste mohli byť 

vernými svedkami Ducha Pravdy a vysvetľovať svetu Moje učenie. 

31 Tento čas, ktorý som nazval časom duchovného svetla, bude na začiatku poznačený veľkým 

zmätkom. V človeku sa objavia veľké otázky, hlboké pochybnosti, neistota a boj duše. To všetko bude 

znamením, že sa človek prebúdza k duchovnému životu. 

32 Chcem, aby všetci moji učeníci boli vtedy bdelí a pripravení, pretože bude potrebné, aby z ich úst 

zaznelo slovo, ktoré odstráni všetku nevedomosť alebo utíši búrku. Potom zažijete, ako rýchlo sa šíri 

učenie Ducha, pretože ho pocíti každé srdce a utíši bolesť, ako voda utíši smäd smädného človeka. 

33 Potom sa život zmení. Vyznania, morálka, vedy, filozofia, všetky myšlienky prejdú veľkou 

premenou a ľudia, ktorí si konečne uvedomia pravý zmysel života, sa budú snažiť priblížiť k naplneniu 

mojich zákonov lásky, spravodlivosti a milosrdenstva. 

34 Človek nakoniec pochopí, že jeho kráľovstvo tiež nie je z tohto sveta, že jeho telo alebo ľudská 

schránka je len nástrojom, prostredníctvom ktorého jeho duša vníma tento svet skúšok a nápravy. 
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Nakoniec sa naučí, že tento život je len veľkolepou lekciou, znázornenou nádhernými obrazmi a obrazmi, 

aby žiaci, teda všetci ľudia, lepšie pochopili lekcie, ktoré im život dáva a vďaka ktorým, ak ich dokážu 

správne vyhodnotiť, dosiahnu rozvoj svojej duše a pochopia zmysel boja, ktorý ich posilňuje ─ bolesti, 

ktorá obrusuje, námahy, ktorá zušľachťuje, poznania, ktoré osvecuje, a lásky, ktorá povznáša. 

35 Keby táto existencia bola jediná, vravím vám, už dávno by som z nej odstránil bolesť, lebo by bolo 

nespravodlivé, keby ste prišli na svet len preto, aby ste vypili pohár utrpenia. Ale tí, ktorí dnes trpia a 

plačú, to robia preto, že si kedysi užívali zhýralosť. Táto bolesť ich však očistí a urobí ich hodnými 

vzostúpiť a tešiť sa v čistejšej podobe v domoch Pána. 

36 Vtedy som učil ľudí, aby sa naučili žiť vo svete s čistotou a láskou. Dnes vás učím, aby ste sa naučili 

žiť v oduševnení, aby ste sa pripravili na zajtrajší život v "Duchovnom údolí" medzi bytosťami svetla. 

37 Ľudskosť: Iba telo je určené na to, aby sa rozpadlo po tom, ako splní svoju úlohu voči duši, aby jej 

slúžilo ako nástroj alebo schránka. Ale duša, ktorá bola v tej bytosti, svetlo jej inteligencie, rozum, vôľa, 

city, to všetko nikdy nezomrie, nemôže zomrieť, pretože je to súčasť nesmrteľnej duše, ktorá oživovala 

život tej bytosti na zemi. 

38 Milované deti, vy, ktorí chcete pre seba získať duše na cestách rôznych denominácií, hovorím 

vám, že musíte ľudí naučiť myslieť, že ich musíte prinútiť premýšľať, že im musíte pomôcť vyvodiť 

správne závery. Obrad, forma, tradícia, vonkajšie znaky už nemôžu uspokojiť dušu súčasného človeka. Je 

potrebné dať mu svetlo, zmysel, pravdu, aby sa na svojej ceste cítil bezpečne, aby si v hodinách skúšky 

nemyslel, že zostal sám. 

39 Vidím ľudí rôzneho druhu, ktorí síce vo mňa veria, ale ich viera je taká slabá a poznanie také 

zmätené, že sa v živote podobajú lodiam, ktoré sa plavia bez kompasu, tulákom bez vodcovskej hviezdy, 

ktorá by im ukázala smer, alebo ovciam bez pastiera. 

40 Toto učenie vám dávam prostredníctvom niektorých vašich bratov a sestier, ktorých som si vybral 

spomedzi množstva ľudí, aby som využil ich intelekt a odovzdal vám toto posolstvo. 

41 Dnes sa okolo tohto slova začína formovať spoločenstvo. V zákutiach miest, v ústraní chudoby a v 

tichu jednoduchého života otvárajú svoje brány miestnosti stretnutí, kde nechávam zaznieť svoje učenie 

ako Otec, Sudca a Majster. 

42 V budúcnosti bude ľahostajnosť, s akou mnohí 

posolstvo, ľahostajnosť, s ktorou mnohí počuli správu o mojej novej prítomnosti medzi ľuďmi, sa zmení 

na pravý opak. A opovrhovanie druhých touto prácou sa následne stane záujmom a spôsobí, že ľudia sa 

vydajú na cestu za svedectvami, záznamami a dôkazmi, ktoré im pomôžu posilniť ich vieru. 

43 Postarám sa o to, aby tieto srdcia v tomto čase našli stopy mojich krokov, a keď sa postavia predo 

mňa, poviem im: Buďte vítaní, milovaný ľud, zhromaždite sa a počúvajte moje slovo. 

44 Láska je to, čo som vám vždy zjavoval, a dnes, keď sa prejavujem prostredníctvom intelektu 

Mojich vyvolených, by som sa nemohol zjaviť inak. 

45 Toto dnešné učenie vás uvádza na cestu k pochopeniu učenia, ktoré som vám dal 

prostredníctvom Ježiša v druhej ére, aby ste si jeho podstatu bedlivo uchovávali vo svojom srdci a 

vyžarovali ju z Neho, kedykoľvek to bude potrebné. 

46 Toto slovo bude cítiť celý svet, pretože všetko je pripravené na môj duchovný dialóg so všetkými 

ľuďmi, o ktorom budú vydávať svedectvo. 

47 Tvoja duša ma vždy hľadala a nikdy som ju nenechal samu. Kamkoľvek ste smerovali svoje kroky, 

bol som s vami, moja láska strážila vaše kroky. 

48 Vo všetkých vekoch som ťa navštívil a videl som, že tvoja duša ma dokáže spoznať. Teraz má duša 

za úlohu presadiť sa tvárou v tvár slabostiam tela, aby pochopila, aká je správna cesta a aká je jej úloha v 

tomto čase milosti. 

49 Ja som vás povolal, ja som vás učil a vy budete šíriteľmi môjho učenia, tohto slova, ktoré už 

čoskoro nebudete počuť. Blíži sa chvíľa, keď Kristus prestane odovzdávať svoje slovo prostredníctvom 

ľudského mozgu. Ale tvoje vnímanie bude dostatočne vycvičené, aby si pochopil moje slovo, a tvoja duša, 

aby prijala moje vnuknutie. 
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50 Hovorím k vášmu duchu, k atómu, ktorý sa zo Mňa zrodil a ktorý mi patrí, pretože vyšiel zo Mňa. 

Ako som vtedy povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta", tak vám hovorím: Ani vaše kráľovstvo nie 

je na zemi. Je mimo všetkého, čo umiera, mimo všetkého, čo sa mení, a mimo vášho chápania. 

51 Teraz je čas, aby sa každá duša prebudila a prebudila k pravému životu. Nechcem, aby ste to 

chápali tak, že by ste nemali brať ohľad na to, čo som vám dal na tomto svete. Pokiaľ sa ním zaoberáte, 

musíte sa riadiť jeho zákonmi. Žiadam vás len, aby ste mi venovali krátky čas dňa, aby ste vykonali dobré 

dielo pre svoju sestru, ľudstvo. 

52 Nech je s vami moje požehnanie, lebo vo vás požehnám všetky svoje deti. 

53 Nech si vaša duša odpočinie v tento deň zhromaždenia všetkých cirkví. Ako v tom čase, keď som si 

vyvolil svojich učeníkov, ale v ktorom som dal svoje slovo všetkým, ktorí ho chceli počuť, tak aj v tomto 

čase si vyberám tých, ktorí ma majú dnes nasledovať. Dovoľujem však, aby Moje slovo počuli aj veľké 

masy ľudí. Cesta je určená pre všetkých, rovnako ako môj chlieb. Nie všetci však budú môcť prísť v 

rovnakom čase. Niektorí to urobia skôr, iní neskôr. Nikdy však neotáčajte oči späť. 

54 Tí, ktorí si vybudovali svätyňu vo svojom srdci, sú tí, ktorí nasledujú svojho Majstra krok za 

krokom. 

55 Semeno, ktoré vám dnes dávam a ktoré vás učím pestovať, pochádza z domu vášho Otca. V 

srdciach ľudí nájde vhodnú poľnohospodársku pôdu. Predtým moja spravodlivosť ako srp vyrúbe burinu, 

ktorá pokryla polia, aby mohlo vzklíčiť semeno. Polia budú opäť úrodné, objavíte na nich moje stopy, 

ktoré nedokázal vymazať ani svet, ani ľudia, ani hriechy, ani vášne. Moje stopy prežijú veky a zostanú 

čerstvé vo večnosti. 

56 Ľudia sa prebudia z hlbokej letargie a pri pohľade do svojho vnútra objavia svoje duchovné JA a 

počujúc hlas svojho svedomia objavia Moju božskú stopu, vďaka ktorej ku Mne urýchlene prídu. Budeš 

musieť rozptýliť moje semeno po svete, a potom, keď prídeš ku mne po svoju odmenu, príď k svojmu 

Otcovi, aj keby to mal byť len obilný klas, ale bude v dobrom stave. Aj keby ste nič nepriniesli, prijmem 

vás, lebo ja som láska a milosrdenstvo. Nezabúdajte však, že semienka, ktoré ste nechali nedokončené, 

musíte neskôr vziať do ruky, aby ste svoju prácu dokončili. Viete, či polia opäť nepokryje burina a či ich 

nenapadnú škodcovia? 

57 Týmto vám chcem povedať, že keď pocítite moje volanie, mali by ste ho okamžite nasledovať, aby 

ste mohli využiť čas, ktorý som vám zveril na splnenie vašej úlohy. Zamyslite sa nad tým všetkým a 

uvedomíte si, že ste to vy sami, kto si môže zaslúžiť odmenu v podobe blahobytu a mieru a podpísať 

svoje odsúdenie svojimi právami. 

58 Napriek jurisdikcii môjho slova je to milujúci Otec, ktorý k vám hovorí. Pozri, ako sa môj plášť 

rozprestiera, aby zakryl všetkých, nevšímajúc si tvoje priestupky. 

59 Skúmajte moje slovo, je to svetlo, ktoré osvecuje vašu dušu, aby počula hlas svedomia. Teraz je 

čas milosti, v ktorom toto svetlo preniká ku každému človeku. 

60 Ja som Kristus, ktorý sa k vám obracia v láske, aby ste mi zjavili bolesť ľudstva. Lebo vy ste tí, ktorí 

veria v tento prejav. Hovorím vám: Budem prebývať vo vašich srdciach. 

61 Koľko ľudskej krvi sa v tomto čase vylialo na zem! Pozrite sa na moje deti v ich nesmiernej bolesti, 

keď ma rôznymi spôsobmi hľadajú a vzývajú, zatiaľ čo im vnútorné tušenie hovorí, že nastal čas, aby sa 

moji poslovia priblížili k národom a ľuďom, aby nastolili mier. 

62 Každé náboženské spoločenstvo očakáva, že zázrak môjho návratu sa stane skutočnosťou v lone 

jeho kultu, v rámci jeho viery alebo v jeho formách uctievania. 

63 Vám však hovorím, že veríte v môj príchod, že viete, ako so mnou komunikovať, a že ste spasení. 

Práve vy ste vhodní na to, aby ste toto posolstvo lásky priniesli svojim blížnym. 

64 Hľa, ľudia nenachádzajú riešenie svojich konfliktov ani vo svojich zákonoch, ani vo svojich cirkvách 

a cítia sa obklopení atmosférou temnoty. 

65 Bolesť má sama osebe dostatočnú moc, aby ich zastavila na ich ceste a prinútila ich pozdvihnúť 

oči ku Mne, aby počuli Môj hlas, tak ako vás zastavila na vašej ceste, aby ste otvorili oči ducha a nanovo 
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Mňa uvideli. Ale teraz ste vy poverení, aby ste moje slovo oznámili všetkým ľuďom ─ tak tomu, kto sa 

dostal nahor vďaka svojmu talentu, ako aj tomu, kto sa málo rozvíja. 

66 Iba ten, kto počuje túto dobrú správu, bude najprv prekvapený, lebo potom si spomenie, že ešte 

pred príchodom Mesiáša v druhej ére bol jeho príchod ohlásený prostredníctvom prorokov, tak ako bol 

ohlásený môj príchod v tomto čase. Ja sám som vám to oznámil ústami Ježiša a oznámil som vám 

znamenia, ktoré sa objavia ako dôkaz môjho príchodu. 

67 Keďže sa všetko splnilo, ľudia budú presvedčení. Tu je svetlo Ducha Svätého, ktoré vás vždy 

osvietilo. Veď božské svetlo bolo, je a vždy bude. 

68 Moja pravda bude opäť bojovať proti nevedomosti, z ktorej pramení fanatizmus, modlárstvo a 

náboženské nadšenie. Fanatizmus je totiž slepý, modlárstvo je materialistické a fanatik je pokrytecký. 

69 Osvetlím hlbiny priepasti, aby z nej všetky duše mohli vystúpiť čisté a osvietené. 

70 Nikdy vo večnosti sa vývoj duše nezastaví. Všetci ste totiž podriadení zákonu dokonalosti. 

71 Ak duša niekedy nepokračuje na svojej ceste, deje sa to vplyvom tela. Potom musí stratený čas 

dohnať zrýchlením svojich krokov alebo novými stelesneniami. Uvedomte si, že keď vás súdim, súdim vás 

z lásky, ale nikdy nie za trest. Vždy milujte a v pokoji vstúpite do večného života. Keď raz príde smrť, tvoja 

duša sa nebude trápiť, lebo príde len k telu, ktoré sa ponorí do nežného lona hrobu. 

72 Choďte v pokoji do duchovného domova s vedomím, že vek Ducha Svätého, Ducha pravdy, je 

ustanovený medzi ľuďmi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 195 
1 Počúvajte moje učenie, milovaní učeníci. 

2 Prostredníctvom inšpirácie nositeľa hlasu k vám prichádza moje slovo plné učenia. Počúvaním ste 

si uvedomili, že je to aktívna sila, balzam a obnova, a v jej podstate ste nahliadli do života duše. 

3 Nemyslite si, že vášmu Majstrovi stačí, keď je obklopený vami. Je tu ešte niečo, čo by ste mali 

urobiť, čo by Ho naozaj potešilo, a to je zaplatiť dlh, ktorý mu dlhujete a ktorý ste ešte nezaplatili. Je to 

dlh, ktorý vás zaťažoval počas všetkých období, ktoré ste prežili na zemi. To je dôvod, prečo v pohladení 

môjho slova pociťujete výčitku. V jeho láske objavíte prikázanie a v jeho podstate zákon. 

4 Vaša myseľ niekedy zablúdi a bráni sa tejto povinnosti odčinenia, a to preto, lebo len duša môže 

rozpoznať túto vinu. Ak sa však nechá strhnúť pozemským uspokojením, stane sa duchovným vyvrheľom. 

5 Chcem, aby moji učeníci boli pevní vo svojej viere a presvedčení, aby nepatrili k tým, ktorí 

hovoria, že veria v moje slovo, ktorí tvrdia, že ma nasledujú, ale keď cítia, že im pod nohami horí piesok 

púšte, boja sa pokračovať v ceste, lebo majú pocit, že zanechávajú bohatstvo tohto sveta. Sú to len 

pokrytci, ešte sa nestali učeníkmi. 

6 Nečakajte, že táto cesta bude posiata ružami, skôr očakávajte, že bude plná tŕňov. Je to tá istá 

cesta, po ktorej kráčal Ježiš, tá, ktorá vedie na vrchol Kalvárie. 

7 Je to moje slovo, ktoré vám ukazuje správny smer, aby ste neklopýtali. 

8 Toto je čas, keď každá myseľ a každá duša dostane moje svetlo. Denominácie a doktríny dosiahnu 

úplnú jasnosť a vy budete prekvapení, keď uvidíte, aké kroky smerom k oduševneniu robia vaši blížni bez 

toho, aby počuli toto Slovo. 

9 Modlite sa za mier vo svete a uznajte, že moje milosrdenstvo vás zachránilo pred vojnou. 

10 Veru, hovorím vám, že napriek vášmu obdivu a láske k môjmu slovu ste mu nepriznali hodnotu, 

akú má. Budúce generácie však prídu a budú nad tým žasnúť a budú ohromení úctou a bázňou pred 

knihami, ktoré budú zapísané. 

11 Vy ste tí, ktorých som našiel spať v lone rôznych náboženských spoločenstiev, a hoci všetky cesty 

vedú k rovnakému cieľu, chcel som vám ešte raz ukázať tú najkratšiu. 

12 Buďte jednotní, milované deti, a žite v pokoji. 

13 Čoraz viac sa blíži chvíľa, keď vám prestanem dávať Svoje poučenie, túto krásnu lekciu, ktorú ste 

tak dlho dostávali prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. Mojou vôľou bolo, aby ste boli 

pripravení, aby vás nič neprekvapilo, aby nepriatelia môjho Diela našli v mojich svedkoch nepremožiteľnú 

silu viery a aby ste mali absolútnu istotu, že nie ste sami, že som blízko všetkým svojim deťom. 

14 Dnes z vašej bytosti vychádza sila, ktorá vás nabáda k práci. Je to svedomie, ktoré sa vám 

prihovára vo vnútri. 

15 V materiáli je to sila zákona, ktorá diktuje vaše správanie. 

16 V duchovnej oblasti je to môj zákon všeobjímajúcej lásky, ktorý sa prejavuje vo vzduchu, ktorý 

dýchate, vo svetoch, ktoré vás obklopujú, a v celom stvorení. 

17 Všetko vibruje v rytme tohto zákona. Keď sa nižšie bytosti narodia, vyrastú a ponoria sa späť do 

lona prírody, stane sa tak preto, lebo žijú v rámci zákona, bez toho, aby o tom vedeli. 

18 Prečo však človek, hoci je obdarený svetlom ducha, svedomím, inteligenciou a vôľou, tak často 

schádza z cesty vyznačenej Mojím zákonom? Dôvodom je, že kým niektorí zabúdajú na Otca, iní si o Mne 

vytvárajú falošnú predstavu, obmedzujúc Mňa na postavu vymyslenú človekom a zabúdajúc, že Ja som 

duchovná podstata a moc a že všetko je podriadené Mojej vôli. 

Keď sa človek s dobrým úmyslom snaží skúmať stvorenie, v ktorom sa zjavuje Božia moc, pozoruje aj 

semeno a ponára sa do tajomstva, ktoré obsahuje. Vidí ho vyrastať zo zeme ako rastlinu, skúma rôzne 

druhy, a hoci sa ich vlastnosti líšia, všetky sa živia tým istým lonom: zemou. 

19 Semeno je symbolom života, rozmnožovania, transformácie a rozvoja. Ale ak v takej malej veci 

môžete kontemplovať obraz Stvoriteľa, o čo viac to platí, keď kontemplujete človeka, vesmír alebo 

študujete dušu? 
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20 Uvedomte si, že neexistuje žiadna konkrétna podoba, v ktorej by ste si mohli predstaviť svojho 

Boha. Som vo všetkom, v duchovnej a večnej, ako aj v hmotnej prírode. Ja som život, priestor a svetlo. Ja 

som liek na všetko zlo, ktoré môže človeka postihnúť. 

21 V duchovnom je liek na každé zlo, ktoré trápi dušu, rovnako ako človek nachádza v prírode 

pomocou vedy liek na svoje telesné choroby. Ak sa zamyslíte, zistíte, že v rôznych sférach sa zjavuje 

nekonečná dokonalosť Otca. 

Vaša predstavivosť a zvedavosť niekedy presahujú hranice vášho sveta a vy sa pýtate, či na iných 

svetoch žijú ľudské bytosti a či majú podobný život a vývoj ako vy na Zemi. Študujte a cvičte sa v mojom 

učení, a keď príde čas, spoznáte tajomstvo života hviezd. Je na človeku, aby túto oponu roztrhol svojimi 

zásluhami. Jeho úlohou je pokračovať na ceste rozvoja, aby jeho oči konečne mohli uzrieť to, čo 

zodpovedá mojej Vôli, a aby mohol osvietiť predstavy svojich blížnych. Veru, hovorím vám, nebude 

možné vystúpiť až tam bez utrpenia padne. Človek musí stúpať krok za krokom. V opačnom prípade bude 

ľudský mozog zápasiť s problémami a nebude schopný nič pochopiť. 

22 Preto som dovolil, aby váš vývoj prebiehal pomaly v rytme vášho vývoja. 

23 Z veľkých konfliktov človek získava svetlo a robí nové objavy pre pokrok ľudstva. Človek však 

zabúda, že všetok jeho pokrok je zásluhou niečoho mocnejšieho, než je on sám, a že vo svojej mysli 

prijíma svetlo Stvoriteľa, ktoré je múdrosťou. Je potešujúce vidieť, ako rastiete v poznaní, ale veru vám 

hovorím: Mali by ste sa snažiť viac o dušu ako o hmotu. Preto vám v súčasnosti dávam zjavenie, ktoré vo 

vás vytvára skutočnú predstavu o bytostiach, duchovných i ľudských, a ktoré vo svojej jednoduchosti 

obsahuje poznanie, ktoré vám otvorí cestu k lepšiemu životu. 

24 Tento život neuvidíte očami svojho pozemského tela. Môžete však tieto učenia oznámiť tým 

ľuďom, ktorí tu zažijú budúcnosť. 

25 Teraz vidíte len vojny a kričíte, že je to Boží trest, hoci som vás učil, že Boh, ktorý je Otec, netrestá 

udalosti preto, že si ich spôsobili sami. 

26 Čo spôsobilo vyčíňanie prírodných síl? To všetko je spôsobené nedostatkom harmónie, v ktorej 

ľudia žijú s prírodou, ktorá ich obklopuje. 

27 Ľudská bytosť by mala konečne spoznať vývoj, ktorému je vystavená jej duša, aby mohla vycítiť 

stupeň svojho pokroku alebo ústupu a hľadať cestu, ako dosiahnuť svoj skutočný pokrok. Mal by 

pochopiť, že sa nesmie uspokojiť len so životom pre seba, ani by nemal uvažovať len o pozemskom 

živote. 

28 Potom obráti svoj pohľad v túžbe k Môjmu Zákonu, ktorý som dal ľudstvu od Mojžiša, a takto sa 

pýtajúc, ľudia dospejú k poznaniu Učenia, ktoré som vám v tomto čase zjavil, a pochopia, že je 

všeobjímajúce. 

29 Deti moje, zjednoťte sa. Šírte tieto vedomosti, ktoré získavate, medzi svojich blížnych. 

Neschádzajte sa len v týchto miestnostiach, ale vyjdite von, na hory, tam sa vám dám spoznať. 

30 Tento vek nazývate vekom svetla. Ale ja vám hovorím: Budete ho tak nazývať nielen kvôli 

objavom ľudí, ale aj preto, že svetlo Ducha Svätého sa rozlialo do každého orgánu mysle, a tak otvorilo 

ľudstvu cestu, ktorá vedie k vyššiemu životu, k duchovnému životu. 

31 Moje slovo z tejto doby bude slúžiť na rozvoj duše a intelektu človeka zajtrajška. Aká veľká bude 

schopnosť tých, ktorí to pochopia a spoznajú. 

32 Preto prichádzam so svojím slovom svetla, aby som pripravil budúce pokolenia a povedal vám, 

aby ste aj vy pripravili cestu. 

33 Študujte toto učenie, uvedomujte si ho a budete mať pokoj v srdci, výrečnosť na perách a 

presvedčivosť v slovách. 

34 Milovaní učeníci Majstra: Poďte ku mne. 

35 Prišiel som k vám ešte raz, odpovedal som na vaše volanie, pretože vidím vašu túžbu pripraviť sa. 

36 Ľudstvo si v tieto dni tradične pripomína tých, ktorí už nepatria do tohto sveta. Ľudská 

predstavivosť sa pokúsila vytvoriť si predstavu o mieste, kde sa tieto bytosti nachádzajú, a o živote, ktorý 
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ich obklopuje. A túžia po večnom pokoji, veria, že ich vidia po Otcovej pravici a tešia sa z jeho milosti. Sú 

ďaleko od reality. Avšak vy, ktorým som zjavil toľko skutočností tohto života, hoci si uvedomujete, že 

medzi ľuďmi existujú rôzne predstavy o duchovnom živote, buďte v duchu jednotní so všetkými a buďte 

spokojní s tým, že všetci cítia duchovné vibrácie. 

37 Príde čas, keď budete môcť otvoriť pred svojimi blížnymi túto knihu, ktorú vám teraz zverujem, 

aby ste mohli toto poznanie odovzdávať zo srdca na srdce. 

38 Cieľom každej duše je po očistení a zdokonalení vstúpiť do božstva. Preto osvetľujem tvoju cestu 

svetlom a dávam silu tvojej duši, aby si stúpal krok za krokom. V závislosti od úrovne rozvoja, ktorú 

dosiahnete pri odchode z tejto zeme, bude závisieť duchovný domov, ktorý budete obývať na onom 

svete. Vesmír bol totiž stvorený ako rebrík k dokonalosti pre dušu. 

39 Keď skončíš svoju úlohu tu a nebudeš sa musieť vrátiť, tvoja duša sa usídli v inom svete, odkiaľ 

bude sledovať a pracovať pre mier a pokrok ľudstva. 

40 Krok za krokom budete vstupovať do tajnej pokladnice, a čím viac si duša uvedomuje samu seba, 

tým väčší sklon k dobru pocíti, a to ju ešte viac priblíži k božstvu. 

41 Bytosti, ktoré putujú vesmírom a snažia sa dosiahnuť svetlo vyššieho sveta, sú tie, ktoré si 

zachovali nešťastia a dojmy, ktoré v nich zanechalo pozemské telo a pozemský život. Sú rozpoltení medzi 

dvoma silami, ktoré ich priťahujú, duchovnou a materiálnou, pretože stále cítia sklon a lásku k 

uspokojeniu tohto sveta. 

42 Obráťte sa k týmto bytostiam prostredníctvom modlitby, pretože ich svetlo a sila nestačia na to, 

aby pretrhli reťaze, ktoré ich viažu k tomu, čo zanechali. Modlite sa za nich. Ale tí, ktorí prekonali svet a 

smrť, sa nemusia obávať. Patria do úplne iných svetov a každú skúsenosť, ktorú na ceste životom zažili, 

transformujú do svetla, aby vás odtiaľ inšpirovali. Sú to vaši obhajcovia, vaši anjeli strážni, tí, ktorí pracujú 

pre dobro všetkých. Pamätajte na nich a milujte ich. 

43 V duchovnom svete sú tiež obrovské zástupy bytostí, ktoré nevedia, kam majú ísť, čo si majú 

myslieť a čo majú robiť. Sú to tí, ktorí len nedávno opustili tento svet a ešte nepocítili prebudenie svojich 

driemajúcich schopností a síl. Modlite sa za nich, aby váš duchovný hlas zaznel v ich dušiach a prebudil 

ich, aby mohli nájsť cestu, ktorú im Ježiš vytýčil už na zemi svojimi slovami a svojou krvou na kríži. 

44 No zatiaľ čo svet je v týchto dňoch plný smútku, pretože oplakáva stratu svojich blízkych, pre 

toho, kto pozná život duše, nemôže byť smútok, ale radosť, pretože vie, že tí, ktorí odišli z tohto sveta, 

dosiahli pri odchode z tela oslobodenie a urobili ďalší krok k pokoju, ktorý dáva dokonalosť. 

45 Hovorím vám: neponáhľajte sa so vstupom do duchovného sveta, aby ste na tejto ceste urobili 

prvé kroky k dokonalosti. O túto dokonalosť sa musíte usilovať už v tele, z tejto zeme. Objavte vo svojom 

telesnom živote, v tomto svete a v živote, ktorý vás obklopuje, napriek všetkým trpkostiam a úderom 

osudu, nekonečné príležitosti na získanie zásluh pre pokrok vašej duše. 

46 Pozemské telo je len dočasným odevom duše, ktorý mení tak často, ako je to potrebné pre jej 

skúsenosti, rozvoj alebo úlohy odpustenia. Kto ešte nechápe tento zákon Božej spravodlivosti, je ešte 

stále detským učeníkom. 

47 Neboli by ste špirituálmi, keby ste pochybovali o Zákone reinkarnácie, pretože ide o základné 

poznanie, ktoré mnohým nanovo odhaľujem a potvrdzujem tým, ktorí o ňom mali tušenie alebo intuíciu. 

V tomto zákone sa skrýva rozum a spravodlivosť jasná ako svetlo. 

48 Kto však tomuto učeniu verí a chce ho vysvetliť, mal by učiť, že telo je schránkou alebo odevom 

duše, že toto telo prispieva k rozvoju duše, pretože jej poskytuje potrebné prostriedky na vyjadrenie a 

očistenie. Vnútorný boj duše s telom, dobra so zlom, dáva príležitosť získať zásluhy. Utrpenie tela, 

nenaplnené túžby sú očistením duše, ďalšou skúsenosťou, ktorá je na prvý pohľad trpká, ale neskôr sa 

premení na poznanie. Nechcem vám povedať, že na to, aby ste sa očistili, je potrebná bolesť. Koľko 

bytostí je v mojom lone, ktoré láska očistila bez toho, aby zažili bolesť! 

49 Osudom človeka je však trpieť, stúpať na vrch pod ťarchou svojho kríža, kým nedosiahne spásu. 

Telo, cez ktoré prežívate toľko utrpenia, však nezanedbávajte, skôr ho milujte, lebo aj v ňom sa odráža 
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Božia moc, hoci je to slabé "stvorenie", za ktoré ste však zodpovední. Chráň ho a veď ho až do dňa, keď sa 

rozhodnem žiadať od teba vyúčtovanie. 

Keď vám hovorím: "Milujte svoje telo", pochopte, čo vám hovorím. Nechcem vo vás totiž prebudiť 

márnivosť alebo sebectvo. Ale milujte aj svoju dušu, ktorá je vznešenou a vznešenou časťou vašej bytosti 

a súčasťou vášho vlastného Otca. Milujte ju, nech je akokoľvek skazená. Lebo aj keď je obklopená 

temnotou, vždy v sebe nesie iskru môjho božstva, ktoré je Duchom. A napriek všetkému v ňom bude vždy 

čistota od chvíle, keď budem prebývať v každom z mojich detí. Ak sa však toto svetlo ignoruje, duša bude 

vo svojej nepoddajnosti naďalej bez pokroku a bude odďaľovať svoj príchod do lona svojho Stvoriteľa. 

50 Hoci sa zdá, že moje slová a moje diela si navzájom odporujú, nie je v nich žiadny rozpor. Povedal 

som vám, že Boh je čistota a dokonalosť a že vaša duša je podobná božstvu. Keď však duša padne, keď ju 

ťahajú sklony tela, v stagnácii svojho vývoja pochybuje o svojej podobnosti so Stvoriteľom, považuje sa za 

odpornú alebo nečistú, hoci milosť a prítomnosť Otca sa od nej neoddeľujú. Tie potom už nie je možné 

cítiť. 

51 Pracujte pre dobro budúcnosti svojej duše. Prečo sa teda bojíte smrti? Nenechajte však nič 

nenapravené, aby ste neskôr nemuseli odstraňovať minulé prehrešky ani platiť dlhy. 

52 Neprejde deň, aby si neurobil dobrý skutok, a tak budeš pracovať pre svoju dušu. 

53 Nebuďte fatalisti, ktorí sa utvrdzujú v tom, že váš osud je presne taký, aký vám Boh postavil na 

cestu životom, a ak trpíte, je to preto, že je to tak napísané, a ak sa tešíte zo života, je to preto, že je to 

tak napísané. 

Presvedčil som vás, že musíte žať to, čo ste zasiali. Ale počúvajte pozorne, pretože niekedy budete žať 

úrodu okamžite a v iných prípadoch vstúpite do novej pozemskej existencie, aby ste žali a zožali svoju 

sejbu. Dobre si premyslite, čo som vám práve povedal, a zbavíte sa tak mnohých zlých úsudkov o mojej 

spravodlivosti a mnohých omylov. 

54 Pochopte ma a vo vašom srdci nebudú žiadne pochybnosti. Uvedomte si, že musím učiť ľudstvo 

prostredníctvom vášho sprostredkovania. Ale ak by ste sa vyhlásili za neschopných vysvetliť ľuďom také 

hlboké tajomstvá, budem hlásať svoje slovo vašimi ústami. Lebo neohrabanosť vašich pier nesmie zakryť 

veľkosť Môjho diela. 

55 Duša, ktorá sa naučí chápať cestu, po ktorej musí kráčať, sa z nej už neodkloní. Môže opustiť 

tento svet a vstúpiť do iných svetov, ale urobí tak bez toho, aby sa odchýlil od cesty, ktorú mu ukazuje 

svedomie. Nepripravená duša sa stretáva s nebezpečenstvami na tomto svete i na iných. Bude jej chýbať 

poznanie, ktoré je svetlom, nebude schopná vzostúpiť a potom jej zmätok bude mať neblahý vplyv aj na 

ľudí. Na rozdiel od tých, ktorí dokázali vystúpiť do duchovných výšin a ktorí sa vďaka vlastnému 

povzneseniu stávajú učiteľmi priestoru a svoj zdravý vplyv dávajú pocítiť svojim bratom a sestrám. 

56 Vezmite si ich za vzor a usilujte sa o ten svet, v ktorom je ideálom dokonalosť, aby ste milovali a 

lepšie poznali Večného, od ktorého ste prišli a ktorého nikdy neopustíte. 

57 Moja milosť vyžaruje do všetkých duší. Ale kým niektorí ju prijímajú, iní ju odmietajú. Kto žízni po 

láske, nech pije zo Mňa, ktorý som nevyčerpateľný prameň, ktorý tento smäd uháša. 

58 Kto zlyhal, nech upiera svoj pohľad na Mňa, aby mohol uzrieť lúč Môjho svetla a nechať sa ním 

viesť. Kto sa cíti nahý, nech sa prikryje plášťom môjho odpustenia a môjho milosrdenstva. Kto má 

pochybnosti, nech trénuje svoj rozum, lebo ja som Múdrosť a z nej mu to zjavím. Nech sa trpiaci priblíži 

ku mne, kde nájde všetko, a keď sa napije z kalicha tejto lásky, vzplanie v ňom viera. 

59 Modlite sa za svet tých, ktorí trpia, a spôsobíte, že dostanú tí, ktorí sú zdanlivo odsúdení. 

60 Ja som "Slovo", Ja som Slovo, počúvajte ma. 

61 V hĺbke srdca mi kladiete tisíc otázok. Hovoríte: "Pane, či sme neposlúchli tvoje príkazy? Neurobili 

sme niečo dobré pre ľudstvo? Namiesto toho, aby sme Ťa pochopili, či sme sa nezmýlili a či nespôsobíme, 

že sa zmýlia aj iní?" 

62 Nie, deti moje, som medzi vami, aby som vás napravil a zabránil vám, aby ste robili chyby v 

mojom učení. Keď budete silní, už nebudete mať pochybnosti. 
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63 Duchovne už nie ste malé deti, pretože toto nie je prvý raz, ani prvý vek, ktorý ste prežili na Zemi. 

Svetlo Šiestej pečate, ktoré vás v tomto čase osvetľuje, nie je jediné, ktoré osvetľuje vašu existenciu. Ste 

vyvinuté duše, ktoré sa vyvinuli na dlhej ceste evolúcie k dokonalosti. Preto sa nebojte, ale radšej sa 

tešte, lebo Pán je medzi vami. To je totiž znamenie, že mu rozumiete a poslúchate ho. 

64 V prvej ére bol izraelský ľud uväznený v Egypte, kde vládlo modlárstvo a pohanstvo. Dovolil som 

svojmu ľudu žiť a rozmnožovať sa v lone týchto pohanov, aby som im dal dôkaz o svojej existencii a moci 

prostredníctvom ľudu, ktorý verí v neviditeľného Boha Abraháma, Izáka a Jakuba. 

65 Keď utrpenie a trpkosť otroctva dosiahli svoj vrchol, spôsobil som, že z lona Izraelitov vyšiel muž 

pomazaný mojou milosťou, v ktorom zažiarilo moje vnuknutie a ktorému som prikázal a prehovoril k 

nemu takto: "Choď k svojmu ľudu a zachráň ho, je utláčaný reťazami, ponižovaním a ťažkosťami. 

Vysloboď ich z faraónovho jarma, vysloboď ich, veď ich cez púšť a vyber si cestu, ktorá vedie do Kanaánu. 

Lebo chcem, aby sa tento ľud, keď príde do krajiny, ktorú som ti sľúbil, venoval uctievaniu hodnému 

môjho božstva." Tento muž bol Mojžiš. 

66 Ako Mojžiš zachránil ľud z pazúrov faraóna? Dal svojim ľuďom do rúk zbrane? Nie, jeho zbraňou 

bola viera vo všemohúceho Boha. 

67 Keď sa faraón vzoprel Mojžišovým prianiam, ktoré boli mojimi príkazmi, dokázal som pohanovi, že 

akokoľvek veľká je jeho vzbura a nevera, môj súd a moc sú väčšie. Desaťkrát neposlúchol môj hlas a 

desaťkrát som Egypťana zasiahol veľkými ranami, ktoré napokon obmäkčili šiju a sklonili tvrdé srdce 

tyrana. 

68 Mojžiš vydal svoj ľud na cestu, prešiel púšťou a priviedol ho na úpätie hory Sinaj, kde vedel, že sa 

stretne so svojím Pánom. Kým ľud čakal na Mojžišov návrat, ten, pozdvihnutý v modlitbe k Najvyššiemu, 

dostal od Jehovu dosky Zákona, ktoré mali určiť osud ľudstva. Poslušný služobník prijal vo svojom duchu 

toto božské zjavenie a bol pripravený aj na to, aby sám vydával zákony pre všetky záležitosti a všetky činy 

v ľudskom živote. 

Po dlhom utrpení a boji na púšti ľudia dosiahli cieľ svojho osudu: "Zasľúbenú zem". Tam si ľudia stavali 

domy, obrábali polia a záhrady, zakladali rodiny a uctievali ich s čistým srdcom. Z plnenia svojich 

povinností voči svetu a dodržiavania zákonov ducha vytvorili jeden kult Boha, ktorý obetovali tomu, kto 

im dal toľko dôkazov svojej lásky a milosrdenstva. 

Duchovné uctievanie však malo ešte ďaleko k dokonalosti. Obety a dary boli materiálne, ich obety 

pozostávali z krvi nevinných tvorov. Dokonca ani v rámci ľudského života nedosiahla veľkú morálku a 

spravodlivosť. Vládol zákon Talónu, ktorý hovoril: "Oko za oko a zub za zub." V prípade, že bola žena 

pristihnutá pri cudzoložstve, existoval zákon, ktorý ju odsudzoval na smrť ukameňovaním ľuďmi mimo 

mesta. 

69 Prečo to všetko Otec vtedy dovolil? Pretože v tom čase ľudia robili prvé duchovné kroky. 

70 Čas uplynul. Prijal som prvotiny vašich polí, prvotiny vašej úrody a krv vašich nevinných obetí, 

ktoré ste mi priniesli na oltár. 

71 Tradícia tohto národa bola hlboko zakorenená. Ale kto by im povedal, že sa to všetko musí 

zmeniť, že sa musia zmeniť tieto zákony a formy uctievania? Nebol to Mojžiš, ani proroci, kto dal tieto 

formy a zvyky zmeniť. Mojžiš iba začal cestu, proroci iba kázali. Bol to prisľúbený Mesiáš, božský Majster, 

ktorý vás prebudil zo spánku, ktorý bez toho, aby porušil čo len jedno z prikázaní Zákona, ktoré dostal 

Mojžiš, zrušil tradície a formy uctievania, ktoré už neboli vhodné pre tú dobu, a otvoril nový vek svetla a 

múdrosti, ktorý mal zmeniť život ľudstva. 

72 Nereformoval som zákon, ale len prax, ktorá z neho vyplývala. 

73 Detstvo tohto duchovného ľudu už pominulo a oni vstúpili do dospelosti. Potom som vám dal jesť 

neznáme jedlo a roztrhol som závoj vašej nevedomosti. Celé moje slovo bol zákon zhrnutý do jednej vety: 

"Milujte sa navzájom." 

74 Ale ja som vám oznámil a prisľúbil svoj návrat ako Duch Svätý. Vtedy som vám totiž nepovedal 

všetko a z toho, čo som vám zjavil, ste nemohli všetko pochopiť a vyložiť, a preto bolo potrebné, aby k 

vám prišiel Duch pravdy a všetko vám zjavil. 
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75 V roku 1866 po prvýkrát zaznel môj hlas v ľudskej mysli a pre ľudstvo nastala nová doba: tretí vek. 

76 Z duchovného detstva ľudská duša vstupuje do svojej mladosti. Než dosiahne plnú zrelosť a jeho 

plody budú dokonalé, uplynie nejaký čas. 

77 Kristovo učenie bolo duchovné, ale človek ho obklopil obradmi a formami, aby ho priblížil dušiam 

s malým vzostupom. 

78 Vstúpili ste do obdobia ducha, do obdobia veľkých zjavení, v ktorom z každého kultu zmizne 

materializácia, klamstvo a nedokonalosť, v ktorom každý človek prostredníctvom svojho ducha spozná 

svojho Boha, ktorý je celý duch. Takto objaví formu dokonalého spoločenstva. 

79 Odo dňa, keď som sa prvýkrát zjavil v tejto podobe, ste sa snažili pochopiť veľkosť tohto diela, ale 

stále ste nepoznali jeho hĺbku ani jeho cieľ. 

80 Kto by mohol tvrdiť, že ju pochopil alebo si ju plne uvedomil? Nikto! K dokonalosti máte ešte 

ďaleko. 

81 Môj zákon, moje dielo je Jakubov rebrík, po ktorom budete stúpať krok za krokom, krok za 

krokom. Čím vyššie pôjdeš, tým bližšie uvidíš svojho Otca. 

82 Keď sa začne rok 1948, prvý z posledných troch rokov, v ktorých budem medzi vami 

prostredníctvom svojho Slova, je mojou vôľou, aby ste sa odvážne vydali na cestu a konali tak, ako vás to 

učil Majster, aby na konci, v deň môjho odchodu, keď budete chcieť vzdať povznášajúcu a láskyplnú 

poctu Majstrovi, ktorý vás tak dlho učil, bola táto pocta hodná vášho Pána. 

83 Vzhľadom na takúto prípravu vyšlem do sveta výzvu, pretože viem, že potom budete môcť svedčiť 

slovami a skutkami, že som bol s vami a dal som sa vám poznať a prehovoril som k vám. 

84 Neuvedomujete si nástrahy? Nevidíte vo svojom okolí tmavé pásy, ktoré vám na chvíľu bránia 

vidieť svetlo lampy, ktorá vás osvetľuje, a to je svetlo šiestej pečate? 

85 Neporušujte ľudské zákony. Uzdravujte chorých prostredníctvom Slova, modlitby a tekutiny. Nech 

vám svitne nová etapa dobrých skutkov a oduševnenia. Vedci sa vám nebudú môcť vysmievať, ľudská 

spravodlivosť vás nebude odsudzovať a cirkvi budú musieť uznať, že máte duchovnú autoritu. 

86 Do svojich bohoslužieb ste zaviedli symboly. Ale vy sa od nich oddeľte, lebo táto forma uctievania 

patrí minulosti a uctievanie prítomnosti a budúcnosti je dialóg ducha s duchom. 

87 Blíži sa čas môjho odchodu od môjho návratu medzi ľudí. Hoci sa to odohralo v tichosti, neskôr sa 

to ozve až po hranice zeme a potom, keď sa svet stane zvedavým, bude pátrať po miestach, kde zaznelo 

Božie slovo, po "posloch", ktorí ho odovzdali, a po zachovaných spisoch. 

Ale keď prídu ľudia, ako ich prijmete? Neprezentujte sa ako rozdelení a neukazujte, že medzi vami 

vládnu nezhody. Nepredvádzajte pohľad na rozhádanú rodinu, na manželstvo bez lásky alebo na niektoré 

neúctivé a neposlušné deti. Nedávajte dôvod na sklamanie z nedostatočného plnenia duchovných a 

materiálnych povinností. Čo by im prebehlo hlavou, keby vás našli bez duchovného povznesenia, hoci sa 

nazývate spiritualistami? Čo by si pomysleli, keby zistili, že ste prepadli fanatizmu alebo modlárstvu? 

88 Vedzte, ľudia, že sa blíži čas, keď povstanú falošní proroci, falošní Kristovia, nové cirkvi, noví 

veriaci. 

Preto bdejte a modlite sa. 

89 Poslúchajte všetky Otcove príkazy a uvedomte si, že jeho súd je veľmi blízko. Nie je to hrozba ani 

odsúdenie, je to len náznak. Pamätajte, že môj úsudok je dokonalý a láskavý. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 196 
1 Tu je Otec, ktorý sa prichádza zjaviť ľuďom, ktorí vždy vzývali meno svojho Boha a hovorili, že ho 

milujú. Vidím, že plačeš. Po tvojich lícach tečie veľa sĺz, ale nie z lásky k môjmu božstvu, ale z bolesti, 

pretože tvoj život je plný horkosti. Nie je to kríž, ktorý nesiete, je to ťažké bremeno, ktoré už nemôžete 

niesť. Dôvodom je, že ste zabudli na učenie, zavreli ste knihu a vzdialili ste sa od prikázaní, ktoré 

obsahuje. 

2 Ó, ľudia, ktorí počujete toto slovo! Nielen národy sa rozdelili, ale aj vy ste rozdelení. Zabudli ste, 

že ste v roku 1931 pred archou novej zmluvy sľúbili spojenie a poslušnosť? Svoje nariadenia a svoju vôľu 

staviate nad moju. Ale ja zničím vaše tradície a nedokonalé zákony, aby sa moje dielo uznalo a aby sa 

naplnil môj zákon. Svojím súdom postihnem sebectvo, aroganciu a každé zlé semeno. "Páni" z tohto ľudu 

zmiznú a zostanú len učeníci, služobníci. Pre toho, kto sa chce povzniesť nad svoj ľud a utláčať ho, by bolo 

lepšie, keby ho vzali zo zeme. 

3 Rok 1947 sa blíži ku koncu a v jeho posledný deň je potrebné, aby ste si dali pevné predsavzatie 

splniť svoju úlohu, aby to nebol môj úsudok, čo vás núti vidieť cestu. 

4 Nechcete, aby toto učenie vyšlo na svetlo a aby ho ľudstvo spoznalo? Veru, hovorím vám, že sú 

takí, ktorí namiesto toho, aby napomáhali spoznávaniu Mojej náuky, sa snažia zastaviť Moje kroky na 

ceste. Dotýkam sa srdca ľudí, aby spoznali toto zjavenie, aby dostali to isté, čo som vám dal a zveril. 

5 Ak by niekto nesúhlasil s vlastníctvom vetvy stromu, vráťte mi ju. Je lepšie, keď ju dostanem späť, 

ako keď ju necháš rásť krivo. Otec vám to hovorí, pretože vidím spoločenstvá, ktoré zavreli dvere charity, 

a núdzni tam vzlykajú, a vidím mŕtvych. 

6 Služobníci môjho diela, počúvajte moje príkazy a poslúchajte ich, lebo ľudia nezastavia vaše 

kroky. Nikto nemôže zabrániť uskutočneniu tohto božského plánu, ktorého časť som vám zveril, ak 

budete toto Dielo prezentovať bez akýchkoľvek tajomstiev, čo môžete dosiahnuť v týchto posledných 

troch rokoch môjho prejavu. V roku 1950 prídu ľudia s "neohnutými" krkmi, ktorí, premožení veľkosťou 

Môjho prejavu a čistotou vašich skutkov uctievania, padnú pred svojím Pánom. 

Toto obdobie je krátke, ale stačí na to, aby ste odstránili materializmus, fanatizmus a všetky 

nedostatky, ktorými trpí vaše uctievanie Boha. Moje učenie je duchovné, preto sa nazývate 

spiritualistami. Ale premýšľali ste a študovali, čo to znamená? Zdá sa vám správne, že slovami hlásate 

špiritizmus, ale skutkami hlásate pravý opak? 

7 Aké veľké a čisté budeš vidieť Moje dielo, keď budeš používať toto svetlo, ktoré ti posielam! 

8 Od tých, ktorí predsedajú jednotlivým spoločenstvám, závisí, či sa ľudia duchovne pozdvihnú a 

budú poslúchať moje nariadenia. Aj keby moje zlaté perie nebrali na vedomie, zanechávam svoje slová 

nezmazateľnými písmenami v duchu tohto ľudu. Ale keď sa raz dostanete na vyššiu úroveň oduševnenia, 

vaše oči budú žasnúť, keď uvidia zázraky, ktoré budem robiť medzi vami. Potom nebudete trpieť kvôli 

rozchodu s Mojím Slovom, pretože budete cítiť Moju blízkosť. Kvôli absencii nositeľa hlasu, ktorý by ma 

počul, sa vaše duchovné dary budú viac rozvíjať, čo vám prinesie veľkú radosť a vieru, pretože budete 

mať Mňa ako svojho pomocníka v inšpirácii, duchovnom videní, prorockých snoch a intuícii. Osvieži vás, 

keď budete počuť svoje vlastné slovo a uvidíte, ako sa vaši chorí uzdravujú. 

9 Duchovný svet, ktorý má stále viac svetla a stále väčšiu moc, bude dobrým ochrancom a verným 

strážcom ľudí, aby všetci na mojich poliach mohli plniť svoju úlohu a prácu. Vidím len duše, nerozlišujem 

medzi tými, ktorí sú v tele, a tými, ktorí sú od neho oslobodení. 

10 Toto je svetlo šiestej pečate, ktoré bolo uvoľnené v tomto čase prostredníctvom mojej milosti. Už 

vtedy som vám poslal Ježiša, svojho božského Syna, jediného, ktorý na zemi poslúchol moje prikázania a 

splnil vôľu svojho Otca. Ale ja som ho poslal, aby si z ľudí urobil svojich učeníkov a oni, nasledujúc 

Majstra, oslavovali Otca. Ja som ho poslal a on vám dal život. Ale ako ste mi ho vrátili? Dnes k vám 

prichádzam nanovo, nie ako človek, ale ako Duch útechy. 

11 Využite moju láskyplnú pomoc a plne sa prebuďte do svetla, aby sa vaše srdce stalo citlivým. 

Nechajte svoju dušu viesť život odovzdanosti a poslušnosti a staňte sa mojím učeníkom. Verte tomuto 



U 196 

128 

Slovu, ktoré vám práve dávam prostredníctvom nositeľov hlasu, a pracujte na sebe, aby ste pocítili jeho 

podstatu a zvnútornili si jeho pravdu. 

12 Ústami, ktoré som použil, aby som vám priniesol svoje Slovo, naozaj nie sú dokonalé. Ja som si ich 

však vybral, aby plnili moje rady, a tak splnili môj sľub, že sa k vám vrátia. Ale prejavy, ktorých ste 

svedkami dnes, v roku 1950 prestanú a ustúpia vyššiemu, čistejšiemu, duchovnejšiemu zjaveniu, ktoré 

bude dialógom ducha s duchom, kde dieťa bude môcť hovoriť so svojím nebeským Otcom bez 

sprostredkovania ľudí alebo duchov a prijímať Jeho inšpiráciu bez akéhokoľvek obmedzenia. 

13 Zatiaľ sa uspokojte s tým, že ma budete počúvať v tejto podobe, kým sa pripravíte na vstup do 

nového času. Vnímajte Moje slovo a nasýťte sa jeho významom. Nech duša povstane, aby sa dostala ku 

mne a pila z prameňa, kým neuhasí svoj smäd. 

14 Neprestávajte súdiť nositeľa hlasu, ktorého používam, ani sa nesnažte pochopiť, prečo bol 

vybraný. Ja jediný poznám jeho pôvod a jeho osud v tomto ťažkom poslaní, ktoré je pre niektorých 

uskutočnením vysokého ideálu a pre iných aktom odčinenia a veľmi veľkou skúškou. 

15 Všetci mi môžete prísť slúžiť a čo najlepšie využiť čas, ktorý som vám udelil. Tvojou úlohou je 

odvrátiť zlo, pripraviť cestu tým, ktorí prídu po tebe, a položiť základy ľudstva, ktoré ma vie milovať a 

zjednotiť sa so mnou. 

16 Vždy som vám dával príležitosti pracovať, aby ste mohli urobiť ďalší krok na ceste svojho vývoja. 

Dal som vám návod a prostriedky na vzostup, aby ste sa mohli priblížiť ku Mne. Ale koľkí, keď prišli na 

koniec životnej cesty a vrátili sa do "duchovného údolia", prehodnotili svoj život a zistili, že je prázdny, 

bez zásluh. Potom ma požiadali o ďalšiu príležitosť, aby som ich duši vrátil dôstojnosť a milosť, o ktoré ju 

pripravili, a tak mi ponúkli lepšie naplnenie poslania. Poskytol som im požadovaný dar a oni sa vrátili na 

Zem. 

17 Dušu som obdaril inteligenciou a vôľou, aby si mohla vybrať správnu cestu a vedela sa vyhnúť 

nástrahám a nebezpečenstvám, ktoré na ňu v každom okamihu číhajú. Dopustil som, aby existovalo 

dobro a zlo, aby človek z lásky ku Mne a z úcty k sebe samému zvíťazil nad zlom a držal sa od neho ďalej. 

Keby existovala len jedna cesta a ty by si svoje poslanie plnil nevedome, nesený silou prírodných zákonov, 

ako to robia hviezdy, prírodné sily alebo nižšie bytosti, nemal by si žiadnu zásluhu na tom, že kráčaš po 

ceste cnosti. V tvojej duši by nebolo žiadneho boja, žiadneho snaženia ani skúseností. Ja som však vytýčil 

cestu rozvoja a postavil som vás na jej začiatok, aby ste stúpali vlastným úsilím, aby ste všetci spoznali 

túto cestu, ktorá je jedinou, po ktorej sa ku Mne dá dostať. 

18 Prinášajte moje učenie a nekonajte v rozpore so svojimi povinnosťami, ani ako zlí učeníci. Keďže 

máte v sebe schopnosti a dary milosti, ktorými môžete viesť svojich blížnych a zbaviť ich mnohých zlých 

vecí, ktoré ich dnes postihujú, nezatajujte ich pred nimi. Nechajte svoju dušu hovoriť skúsenosťami, ktoré 

získala. Takto si v rámci tohto veľkého diela vybudujete to, čo k vám prichádza. 

19 Potom zachrániš ovce, ktoré zablúdili, a pomôžeš Pastierovi, ktorým som ja, zhromaždiť ich plný 

počet v ohrade. Takto získate zásluhy, ktoré som od vás žiadal, aby ste mohli dosiahnuť vzostup svojej 

duše. 

20 V tento deň, od prvého svitania, sa mnohé duše modlia za tých, ktorých nazývajú "svojimi 

mŕtvymi". Hovorím vám, že je veľmi dobré, že na nich spomínate, že na nich myslíte s vďačnosťou, láskou 

a obdivom. Čo však nie je dobré, je to, že za nimi plačete, akoby to bol majetok, ktorý ste stratili, a tiež to, 

že si myslíte, že sú mŕtvi. Keby ste ich totiž mohli vidieť v tých chvíľach, keď vaše oči ronia slzy kvôli nim a 

vaša hruď vzdychá kvôli tým, ktorí odišli, žasli by ste nad svetlom, ktoré ich osvetľuje, a nad životom, 

ktorý ich oživuje. Potom by ste zvolali: "Veru, to oni žijú a my sme mŕtvi." 

21 Nežijete naozaj v ilúzii, keď roníte slzy tvárou v tvár mŕtvemu telu a zabúdate, že duša je živá, 

vibruje a pulzuje? 

22 Musím vám tiež povedať, že keby ste namiesto zasvätenia jedného dňa tým, ktorí vstúpili do 

duchovného života podľa tejto tradície, boli s nimi vždy spojení putom modlitby, ich neviditeľné, ale 

skutočné bytie a ich blahodarný vplyv vo vašom živote by ste pociťovali počas celej svojej existencie ─ vo 
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svojich zápasoch, skúškach, ale aj v sladkých chvíľach. A tieto bytosti by zasa mali možnosť pomáhať pri 

vašich ušľachtilých dielach a podnikoch, čím by dosiahli viac svetla. 

23 Raz som povedal: "Nechajte "mŕtvych" pochovávať svojich mŕtvych". Ak budete pozorne a s 

láskou študovať moje slová, pochopíte, aký som mal dôvod, keď som vám to povedal. 

24 Vidím, že všetci nosíte vo svojich srdciach a v obrazovej pamäti posledný obraz, fyzický pohľad na 

svojich milovaných. Tých, ktorí zomreli v detstve, si pamätáte ako deti. Toho, kto opustil tento život až v 

zrelom veku, si pamätáte ako starca. Rovnako je to s tým, kto sa vzdal tela stráveného bolesťou alebo kto 

zomrel počas bolestnej agónie. Navždy zostane vo vašej pamäti. Je však potrebné, aby ste sa zamysleli 

nad rozdielom medzi tým, čo je telo, a tým, čo je duša, aby ste dospeli k záveru, že tam, kde človek 

zomiera, sa duša rodí do nového života, a tam, kde sa niektoré oči zatvárajú pred svetlom sveta, iné sa 

otvárajú božskému svetlu, ktoré osvetľuje večný život duše. 

25 Už som vám raz povedal, že človek je modloslužobník zo sklonov a týmto kultom k svojim 

"mŕtvym" podáva hmatateľný dôkaz svojej modloslužby. Ale moje učenie sa objavilo vo vašich životoch 

ako úsvit nekonečnej krásy a rozptýlilo tiene dlhej noci nevedomosti, v ktorej ľudia vždy žili bez zábran. 

Ale toto svetlo, ktoré stúpa ako božská hviezda do nekonečna, bude vyžarovať svoje najkrajšie iskry 

svetla na vašu dušu v rámci výcviku, ktorý vás istým krokom dovedie tak ďaleko, že sa stanete účastníkmi 

toho života, do ktorého nakoniec všetci vstúpite prostredníctvom svojho vývoja smerom nahor. 

26 Nebudete už patriť medzi tých, ktorí horko plačú za tými, čo odišli žiť do lepšieho sveta života, ani 

medzi tých, ktorí ako duchovné bytosti ronia slzy kvôli tým, ktorých opustili, alebo preto, že opustili telo, 

ktoré im celý život slúžilo ako schránka. 

27 Sú bytosti, ktoré trpia a boja sa, keď uvažujú o rozpade tela, ktoré tak veľmi milovali. Ty však 

budeš patriť medzi tých, ktorí, keď uvidia, že úloha, ktorú splnilo ľudské telo, sa skončila, zaspievajú 

Stvoriteľovi ďakovnú pieseň. 

28 Dnes ti odpúšťam všetky tvoje previnenia a zároveň ti ukazujem stránku z Božskej knihy života, 

prostredníctvom ktorej učenia môžeš osvietiť svoju dušu a myseľ, aby si mohol konať skutky hodné Toho, 

kto ťa im naučil. 

29 Teraz na seba beriete veľkú zodpovednosť voči ľudstvu a čím viac učenia odo Mňa dostávate, tým 

je táto zodpovednosť väčšia. Vy ste totiž ľudia, ktorí musia hovoriť so svetom spiritualizácie. Zanechám v 

tebe dokonalý spôsob komunikácie so mnou bez modlárskych obradov a úkonov uctievania, jednoducho 

z ducha do ducha. 

30 Toto požehnané semeno, ktoré je teraz vo vašich srdciach, bude chlebom, o ktorý sa budete deliť 

so svojimi blížnymi, a bude aj duchovným dedičstvom, ktoré odkážete svojim deťom. 

31 Keď som vám povedal: "Milujte sa navzájom", nemyslite si, že tým bola myslená len úcta k 

blížnemu, ale aj úcta jedného sveta k druhému. Dnes vám však hovorím: Keď myslíte na tých, ktorí odišli, 

necíťte ich ako vzdialených od vás, ani si ich nepredstavujte bezcitných. Milujte ich a nepamätajte si ich 

ako mŕtvych, pamätajte si ich len ako živých. Veď žijú vo večnosti a sú okolo vás. 

32 Veru, hovorím vám, že ste ľud Izraela, ktorý prešiel rôznymi etapami a dospel do tohto času bez 

toho, aby mohol tvrdiť, že splnil poslanie, ktoré na ňom spočívalo od prvých čias. Neoduševnilo sa, 

pretože stále počujem jeho nárek, keď vidí, že mu odchádzajú jeho milovaní, ktorých si pletie s 

"mŕtvymi". 

33 Preto vám dávam svetlo, obyvatelia tejto zeme, lebo ho potrebujete viac ako tí, čo odišli do 

záhrobia, lebo vy ste mŕtvi, kým oni žijú vo večnosti. 

34 Tieto bytosti dostali odo Mňa povolenie priblížiť sa k vám v okamihu vašej oddanosti. Ale hovorím 

vám, aby ste si ich už nepamätali v ľudskej podobe, ktorú mali, pretože teraz sú to duchovia svetla. 

35 Nepripútavajte sa len k tradíciám tohto sveta a neodmietajte milosť, ktorá sa vám v tomto čase 

dostáva. Pamätajte, že kým vy tu strácate čas, duše napredujú na onom svete. 

36 Ovládnite telo, aby ste mohli využiť túto príležitosť na duchovné oslobodenie a pozdvihnutie. 

Budem vás totiž musieť odvolať do duchovného a potom budete musieť naplniť zákon vývoja a duša bude 

svedkom toho, ako sa telo rozkladá v zemi. 
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37 Ak nechcete dosiahnuť prah večnosti obklopení zmätkom, bojujte za svoj pokrok, získavajte 

zásluhy vo svete tým, že vzdialených ľudí priblížite k môjmu Dielu, modlite sa a pracujte za mier národov, 

šírte milosrdenstvo a lásku medzi svojimi blížnymi. 

38 Ešte stále je tu ten, kto mi hovorí: "Pane, ak si všemohúci Boh, daj mi dôkaz svojej moci." Ale ja 

vám hovorím: Ako nedospelí ste, keď takto hovoríte s Tým, ktorý by svojou vôľou spôsobil rozpad zeme. 

39 Dávam sa pocítiť v duši, ktorá ku Mne musí prísť a ktorá dokáže rozpoznať Moju podstatu. Vaše 

telo je hmota, ktorej odpúšťam jej slabosti. 

40 Očisťujte sa, ó, ľudia, aby ste zosúladili svoju dušu s jej telom, a tak sa vlastnými zásluhami 

pozdvihli ku Mne. Nech ma ľudia hľadajú v rôznych cirkvách a sektách, neodsudzujte ich, lebo ani vy ešte 

nemôžete konať dokonalé skutky. 

41 Nech modloslužobníci, potomkovia a napodobňovatelia Árona, formovači bohov, naďalej 

uctievajú svoje rôzne božstvá v modlách a obrazoch. Teraz sa prebudia z hlbokého spánku. 

42 Vašou úlohou je zasiať semienka spiritualizácie tým, že ľuďom ukážete, že vnútorné uctievanie 

Boha je Otcovi najpríjemnejšie. Takto ľudia pocítia prítomnosť duchovného a božského bez toho, aby 

museli vidieť, aby uverili. Tak ako ste v týchto chvíľach pocítili prítomnosť tých duchovných bytostí, na 

ktoré spomínate s láskou a vďačnosťou a ktoré sa k vám priblížili ako vôňa alebo ako lákadlo, ktoré vás 

pozýva na cestu, ktorú vám vytýčili. Tieto bytosti pristupujú k ľuďom bez toho, aby ešte cítili túžbu po 

márnostiach tohto sveta, a len preto, aby v dušiach prebudili túžbu dosiahnuť život, ktorý vás čaká. 

43 Tí, ktorí ronia slzy nad stratou svojich blízkych, sú "mŕtvi", ktorí oplakávajú svojich mŕtvych, sú tí, 

ktorí sú zhmotnení vo svojej nevedomosti, ktorí nechápu zmysel života a ktorí, hoci tvrdia, že veria v 

nesmrteľnosť duše, svojím plačom a smútkom dokazujú, že v nich niet ani stopy po viere. Plačú totiž nad 

"mŕtvymi ľuďmi", ktorí v skutočnosti žijú, len preto, že ich nevidia, alebo preto, že ich telo zmizlo. 

44 Zostaňte v pokoji podľa Kristovho prikázania, ktorý vám ešte raz hovorí: "Milujte sa navzájom." 

45 Príďte ku mne a posilnite sa, vzkriesení k životu milosti. Staňte sa mojimi učeníkmi, vyslancami 

Dobrej zvesti. Svet túži po Mojej Prítomnosti a Ja spôsobím, že sa k nemu prostredníctvom vášho 

vysielania dostane Moje Slovo. Sú takí, ktorí na Mňa už dlho čakajú, ktorí vycítili, že prišla hodina Mojej 

prítomnosti vo svete, aby som viedol duše na cestu pokroku a oduševnenia. 

Ale skôr ako vás pošlem, musíte sa očistiť a vycvičiť. Keď ťa utrpenie ťaží a cítiš sa unavený, spomeň si, 

že ja som tvoja opora a pomáham ti niesť kríž, aby si sa nezrútil pod jeho ťarchou. Ak sa budete modliť a 

venovať sa plneniu svojej úlohy, nebude vás čakať žiadna skúška ani prekážka, ktorá by vás oslabila. S 

úsmevom na perách a s nádejou v srdci pôjdete svojou cestou. Nebudete sa báť budúcnosti a akýkoľvek 

zlý úsudok alebo úmysel voči vám bude zrušený. Nezapierajte ma, aj keď budete veľmi skúšaní. Lebo 

neviete, či je mojou vôľou udeliť vám zázrak na vrchole skúšky, aby ste dosvedčili, že ste mojimi učeníkmi. 

46 Počúvajte a pochopte moje podobenstvo: 

47 V túžbe po milosrdenstve sa k jednému domu priblížil zástup hladných, chorých a nahých ľudí.  

Správcovia domu ho neustále pripravovali, aby pri stole pohostili okoloidúcich. 

Slávnosti prišiel predsedať zemepán, majiteľ a pán týchto pozemkov. 

Čas plynul a núdzni vždy našli v dome jedlo a prístrešie. 

48 Jedného dňa ten pán videl, že voda na stole je zakalená, že jedlo nie je zdravé a chutné a že 

obrusy sú zašpinené. 

Potom si zavolal tých, ktorí mali na starosti prípravu stola, a povedal im: "Videli ste plátno, ochutnali ste 

jedlo a napili ste sa vody?" "Áno, Pane," odpovedali. 

"Skôr než dáte jedlo týmto hladným, nechajte z neho najprv jesť svoje deti, a ak sa im bude zdať 

dobré, dajte ho týmto hosťom." 

Deti si zobrali z chleba, ovocia a z toho, čo bolo na stole, ale chuť bola odporná, a tak sa proti tomu 

nespokojne a vzdorovito sťažovali. 

Vtedy povedal majiteľ pozemku tým, ktorí ešte čakali: "Poďte pod strom, lebo vám ponúknem plody 

svojej záhrady a chutné jedlo." 
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Sluhom však povedal toto: "Očistite pošpinené, odstráňte zlú chuť z pier tých, ktorých ste sklamali. 

Nemám v tebe záľubu, lebo som ti prikázal, aby si prijímal všetkých hladných a smädných, aby si im 

ponúkal najlepší pokrm a čistú vodu, a ty si neposlúchol. Tvoja práca sa mi nepáči." 

49 Pán týchto krajín teraz sám pripravil hostinu: Chlieb bol bohatý, ovocie zdravé a zrelé, voda svieža 

a osviežujúca. Potom pozval čakajúcich ─ žobrákov, chorých a malomocných ─ a všetci hodovali a ich 

radosť bola veľká. Čoskoro boli zdraví a bez utrpenia a rozhodli sa zostať na panstve. 

Začali obrábať polia, stali sa poľnými robotníkmi, ale boli slabí a nevedeli sa riadiť pokynmi toho Pána. 

Zmiešali rôzne druhy semien a úroda zdegenerovala, pšenica bola udusená burinou. 

Keď prišiel čas žatvy, prišiel pán panstva a povedal im: "Čo to robíte, keď som vám dal len správu 

domu, aby ste prijímali hostí? Semeno, ktoré ste zasiali, nie je dobré, iné je na obrábanie polí. Choďte a 

vyčistite zem od bodliakov a buriny a potom opäť spravujte dom. Studňa je vyschnutá, chlieb neposilňuje 

a ovocie je horké. Robte tým, ktorí prechádzajú, to, čo som ja urobil vám. Keď nakŕmiš a uzdravíš tých, čo 

sa k tebe obracajú, keď odstrániš bolesť svojho blížneho, vtedy ti dám odpočinok vo svojom dome." 

(koniec podobenstva) 

50 Môj Božský Duch vám dáva toto Slovo, aby vás viedlo na ceste života a varovalo vás pred 

nebezpečenstvami, ktoré na vás číhajú. 

51 Žijete v treťom čase, v čase oduševnenia. 

52 Dávam vášmu srdcu pokoj, vieru a nádej a mojou božskou vôľou je, aby ste toto posolstvo prijali 

do svojho srdca. 

53 Prineste svoje trápenia pred Pána. On vás stvoril a k nemu sa musíte vrátiť. 

54 Je čas, aby ste študovali Majstrovo slovo, a tiež je čas, aby ste sa spojili v jednej mysli, aby ste 

zostali spojení s touto vznešenou láskou. 

55 Každý z vás má poslanie, ktoré ešte nesplnil. 

56 Neodvracajte sa od učenia, prijímajte ho s láskou, aby ste zajtra neupadli do omylu, ktorý by 

zastavil pokrok vašej duše a spôsobil, že by ste sa ponorili do kalných vôd bludu. 

57 Moja pravda sa zjavuje jasnejšie, keď vás vidím pripravených. Ale vy ste ešte stále nevedomí, tí, 

ktorí ste ma ešte nepochopili. Napriek tomu vám hovorím aj toto: Vy ste tí, ktorí sú najbližšie k Otcovi, 

pretože ste na ceste oduševnenia, na ceste, ktorá nemá konca. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 197 
1 Majstrova láska sa šíri medzi jeho učeníkmi, medzi jeho deťmi. Pokiaľ ide o Boha, ste moje deti; 

pokiaľ ide o Majstra, ste moji učeníci. 

2 Milovaný ľud: Tento Boh Stvoriteľ, váš Otec, vám odkázal silnú a obranyschopnú dušu, ktorej 

mečom je dobrota a ktorá musí bojovať, kým nevyženie zlo, ktoré sa v duši zrodilo a živí srdce človeka. 

Dostali ste však aj múdrosť, aby sa človek mohol oslobodiť z temnoty nevedomosti. 

3 Po mojom odchode v druhej ére môj učeník Ján vo svojom vytržení videl epochu, v ktorej teraz 

žijete ─ nebezpečenstvá, v ktorých sa ľudstvo ocitne, pohromy, ktoré otrasú svetom, boje a sváry ľudí a 

mier, ktorý po tom všetkom nastane. Zjavil mu aj spôsob, akým sa toto zjavenie alebo proroctvo zachová 

v písomnej podobe, aby sa o ňom dozvedela celá zem. 

4 Chcem, aby moji noví učeníci poznali význam týchto zjavení a podstatu Slova, ktoré vám práve 

dávam, pretože potom pochopíte, o čom je špiritizmus, a budete môcť pevne stáť v boji. 

5 Učenie som Ja sám, preto nesmie byť poškvrnené. Je to čistota a úprimnosť a nesmie sa 

poškvrniť. Ani tvoj Pán nie je poškvrnený hriešnosťou človeka, keď k tebe zostupuje a dáva sa ti poznať 

prostredníctvom nositeľa hlasu; naopak, očisťuje ho. Lebo pravda je taká: hoci nositelia hlasu, 

prostredníctvom ktorých k vám hovorím, prejavujú len určitý sklon k dobru, duchovne sa povznášajú do 

Nekonečna, aby prijali dotyk Božstva. Takto získavajú inšpiráciu, zjavenie a božské poznanie. Je tiež 

pravda, že sú ešte veľmi nezrelé a nemajú dostatočnú prípravu. 

6 Ale ja som Duch lásky a nehľadám len dialóg so spravodlivými. Prichádzam aj do príbytku tých 

ľudí, kde nebývajú spravodliví, ale deti, ktoré dokonale milujem, aby som ich zachránil od hriechu a 

temnoty. Oni ma totiž potrebujú viac ako tí, ktorí sú už spasení. Sú to ľudia, ktorí potrebujú oheň Mojej 

spravodlivosti a Mojej lásky, aby v ňom mali všetko 

Na odstránenie škvŕn. Potrebujú moju moc a milosť, aby povstali. Preto sa obraciam na ich svedomie, aby 

som sa prejavil. Vtedy sa dieťa zjednotí so svojím Stvoriteľom, pretože sa vidí ako jeho Otec. 

7 Prečo je človek prekvapený, že sa Božia milosť zjavuje medzi hriešnikmi? Boli tí, ktorí počúvali 

moje slovo v druhej ére, spravodliví? Dosiahli už moji vlastní učeníci dokonalosť? Nie, ľudia, medzi 

zástupmi, ktoré ma počúvali, boli hriešnici, zatvrdnutí libertíni, neveriaci, a dokonca aj medzi mojimi 

apoštolmi boli ľudskí ničomníci. Ale pretože vo svojom duchu cítili volanie božstva a zasvätili sa môjmu 

učeniu, svojím príkladom odkázali ľudstvu ďalšie učenie a zanechali svoje mená v srdciach ľudí. 

8 Spirituál by mal vždy uznávať tieto príklady a nasledovať ich. Lebo títo učeníci boli skutočnými 

rozsievačmi môjho semena. 

Na mnohých miestach uvidíte obraz týchto apoštolov, ale nie je potrebné, aby ste sa k nim obracali 

prostredníctvom týchto obrazov. Ale aj z nich je vidieť, že spomienka na ne je nezničiteľná. Milujte ich, 

berte si z nich príklad ich cnosti. Pamätajte, že som vás učil milovať ma vo vašich vlastných bratoch a 

sestrách. 

9 Pýtate sa: "Kde je skutočná múdrosť?" A ja vám odpovedám: V Bohu. Iný sa opýtal: "Čo je pravé 

náboženstvo?" A Majster odpovedá: Kto ma miluje a miluje svojho blížneho, našiel pravdu a naplnil 

zákon. 

10 Dovolil som, aby na zemi existovali náboženstvá, ktoré sú cestami pre dušu, ktoré vedú k Bohu. 

Každé náboženstvo, ktoré učí o dobre a láske a chváli milosrdenstvo, je dobré, pretože obsahuje svetlo a 

pravdu. Keď v nich ľudia chradnú a to, čo bolo pôvodne dobré, sa mení na zlé, cesta sa stráca pod 

vplyvom materializmu a hriechu. 

11 Preto vám v tomto čase nanovo ukazujem svoju pravdu, ktorá je cestou, podstatou života a 

zákonom, aby ste hľadali tento zákon, ktorý je majákom a vodcovskou hviezdou, mimo foriem a obradov, 

mimo všetkého ľudského. Kto Mňa takto hľadá, bude duchovný. 

12 Ľudia budú svedkami toho, že to, čo posilní ľudstvo v budúcich časoch, bude toto Slovo. Duchovný 

zajtrajška nebude rozpoznateľný podľa toho, že je bigotný alebo mních, ktorý sa oddeľuje od sveta a ľudí, 

aby sa mohol modliť, ale podľa toho, že vie bojovať s pokušeniami a že dokáže rozpoznať cestu pravdy aj 
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uprostred víchrice. Duchovný zajtrajška bude môcť čeliť dobre vyzbrojenému svetu, jeho slovo ako 

proroka a jasnovidca oznámi, čo sa stane. Bude vedieť, ako zachrániť tých, ktorým hrozí zánik. 

13 Posolstvo duchovnosti nie je dielom človeka, je dielom Stvoriteľa, je večným zákonom, ktorý riadi 

duše. 

14 Cíťte v sebe Moje Dielo, aby ste sa cítili veľkolepí napriek svojej skromnosti a pokore. Nebojte sa, 

ak nie ste výreční, lebo som vám dal presvedčivosť pravdy. To je dôvod, prečo moje slovo zvíťazí. 

15 Duchovne vás zanechávam zjednotených so všetkými vašimi blížnymi, nech už vyznávajú 

akékoľvek učenie. 

16 Zdá sa, že si sem prišiel skôr ako ja, ale pravdivo ti hovorím, že som ťa už čakal pri svojom stole. 

17 Opustil som svoj trón, aby som bol s vami, aby som vám dal svoje poučenie a potešil vás vo vašich 

súženiach. Aj ty si opustil svoju rodnú zem, svoj domov, svojich blízkych, aby si bol so mnou. 

18 Tak ako ste pri tomto slove pocítili neporovnateľnú blaženosť a objavili tajomstvo pokoja a 

harmónie pri jeho nasledovaní, tak aj mnohí ľudia prídu ku Mne a zasvätia sa úlohe žiť Moje slovo. 

19 Moje učenie v tomto čase prebúdza dušu ľudí, ktorá dlho spala. Ešte stále sú živé Moje slová, 

ktoré som dal ľuďom v druhej ére, ale nikto ich nepraktizuje tak, ako som ich učil. Môj Duch sa k vám 

musel vrátiť, aby vás presvedčil, že toto učenie je nekonečnou cestou duše, aby ste sa nikdy nezastavili na 

ceste vývoja. 

20 Tí, ktorí snívajú o večnom, ktorí milujú pravdu, ktorí sa túžia povzniesť nad úbohosť ľudského 

života, budú tí, ktorí sa držia tohto diela, ktorí sa zmilujú nad svojou dušou, ktorí uprednostnia ozdobu 

duše pred slávnostným odevom tela. Vďaka nim môžete vidieť iskru porozumenia. Nebudú to tí, ktorí si 

myslia, že moje poslanie sa obmedzuje na zmiernenie vašej bolesti a oslobodenie od vašich chorôb. Budú 

to tí, ktorí pochopili, že môj prísľub obsahuje niečo viac ako oslobodenie od bolesti: večný život. 

21 Zmysel môjho učenia vás inšpiruje k tomu, aby ste zničili materialistický svet, ktorý ste vytvorili, 

aby ste na ňom mohli vybudovať svet spiritualizácie, v ktorom budete 

Budete sa tešiť z pokoja, po ktorom túžite, a uvidíte, ako sa objavujú a rozvíjajú všetky tie schopnosti, 

ktoré doteraz spali na dne vašej bytosti. 

22 Svetlo poznania zažiari v zmätených mysliach a ľudia, v ktorých sa zahniezdila nenávisť, budú roniť 

slzy zmierenia, pokánia a lásky. 

23 Moje povolanie je povolaním k duchovnej práci a v tejto práci je práca pre všetkých. Nech nikoho 

netrápi, že si "ukradol" pár chvíľ z materiálneho života, aby sa venoval Mine. Veru, hovorím vám, že príde 

hodina, keď vám za to vaša duša poďakuje. 

24 Nehovorte mi: "Pane, videl som chudobu medzi tými, ktorí ťa nasledujú. Ale medzi tými, ktorí si 

na Teba ani nespomenú, ani nevyslovia Tvoje meno, vidím hojnosť, rozkoše a potešenie." 

Nech Môj ľud neberie tieto prípady ako dôkaz, že ten, kto ma nasleduje, musí byť vo svete chudobný. 

Ale hovorím vám, že pokoj, ktorý majú tí, čo tu počúvajú a venujú časť svojho života konaniu dobra, 

nepoznajú tí, ktorým tak veľmi závidíte, ani by ho nemohli dosiahnuť so všetkým svojím bohatstvom. 

25 Niektorí vedia vlastniť statky sveta aj ducha zároveň. Iným sa nedostáva tých svetských, pretože 

zabúdajú na tie duchovné, a ďalší sa zaujímajú len o tie svetské, pretože si myslia, že božské zákony sú 

nepriateľom pozemského bohatstva. 

26 Tovar je a zostane tovarom, ale nie všetci ho vedia správne používať. Mali by ste tiež vedieť, že 

nie všetko z toho, čo mnohí vlastnia, som im dal. Niektorí majú to, čo dostali odo mňa ako náhradu, 

rovnako ako sú iní, ktorí ukradli všetko, čo majú. 

27 Najlepším dôkazom, ktorý môžu ľudia dostať za splnenie svojich životných povinností, je pokoj 

duše, nie cinkanie mincí. 

28 Tým, že k vám hovorím rôznymi spôsobmi, zvyšujem poznanie tých, ktorí ma budú v tomto čase 

nasledovať. Budú to tí, ktorí budú odpovedať na otázky svojich blížnych s jasnosťou, s akou som na ne 

odpovedal vo svojom Slove, aj keď sú to niekedy hlúpe alebo nerozumné otázky. 
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29 Chcem, aby moje slovo zanechalo v mysliach tých, ktorí ho počuli, svetlú spomienku, aby keď si 

naň spomenú, do ich sŕdc prenikla ozvena poučenia plného lásky, ktoré dostali. 

30 Svedkovia môjho zjavenia sú určení na to, aby prijali zástupy zajtrajška, ako som ja prijal vás. 

31 Pamätáš si, ako si prišiel ku Mne? Prišli ste porazení, skľúčení. Išli ste k tým, ktorí mali viac ako vy, 

ale oni vám nič nedali. Vyhľadali ste tých, ktorí mali vedomosti, ale oni vás nepoučili. Predstavili ste svoje 

choré, vyčerpané, skleslé telo, ale zdravie vám nevrátili. A keď sa vašich sŕdc zmocnilo sklamanie a 

presvedčili ste sa, že medzi ľuďmi niet milosrdenstva, lebo namiesto bratov a sestier vás považujú za 

cudzincov, stratili ste vieru a nádej. Niektorí z vás sa rúhali, iní preklínali a ďalší túžili po smrti. 

32 Tak sa mnohí z vás dostali ku mne, aby ste sa dozvedeli, že môj zdroj milosrdenstva je jediný, 

ktorý nikdy nevysychá, a že ho stačí len hľadať, aby ste pocítili, ako sa vylieva na každú utrápenú dušu. 

33 Čoskoro uvidíte nielen ľud, ale celé ľudstvo, ktoré je sklamané samo zo seba, presvedčené, že 

všetka ľudská moc, bohatstvo či veda nie sú dostatočnými silami na to, aby odpovedali na ich otázky, aby 

dali pokoj ich dušiam alebo zmiernili ich bolesť. Potom uvidíte, že hľadajú zdroj pravdy mimo svojho 

sveta, mimo ľudí a ich falošnej moci. 

34 Koľkí ma budú hľadať a pýtať sa ma priamo z ducha do ducha! Ja im odpoviem, ale koľko ľudí vám 

tiež skríži cestu a bude vás prosiť, žiadať o svetlo. Týchto prijmite v mojom mene a dajte im z toho, čo 

som vám zveril. 

35 Ak sa budete skutočne venovať svojim blížnym s láskou, so svetlom, s oduševnením ─ naozaj, 

hovorím vám, nielenže v nich roznietite vieru v Otca, ale obnovíte v nich aj dôveru v ľudí, tú dôveru, ktorá 

má existovať medzi vami ako Božími deťmi. 

36 Poznám vaše zásluhy. Pozorujem tých, ktorí zanechali svoje hmotné záležitosti, aby počúvali Moje 

slovo, tých, ktorí sa zriekli uspokojenia z akéhokoľvek pôžitku alebo potešenia z niekoľkých hodín 

odpočinku, aby mohli byť so Mnou, alebo tých, ktorí znášali kritiku alebo klebety svojich blízkych a toto 

všetko si málo vážili, a sú prítomní vo chvíli, keď vám dávam Svoje učenie. 

37 Nech je s nimi moje požehnanie a pokoj. Žehnám túžbu tých, ktorí sa chcú zdokonaľovať, žehnám 

tých, ktorí túžia po poznaní. Sú to tí, ktorí chcú zmeniť svoj život a zvyky, aby sa cítili bližšie k svojmu 

Pánovi. Ak zostanú vytrvalí na svojej ceste, dosiahnu jej koniec a dosiahnu to, po čom túžia. 

38 Vôľou Majstra je, aby ma všetci veriaci ľudia prišli počúvať s hlbokou duchovnou túžbou, aby ste 

len snívali o zlepšení svojho života a aby ste zanechali všetko, čo bolo vo vašej minulosti nečisté. Je 

pravda, že všetci sa usilujete dosiahnuť tento cieľ, niektorí s väčším zápalom, iní len slabo, ale všetci sa 

usilujete stať sa lepšími, ako ste boli predtým. Myslíte si, že nevidím bitky, ktoré vediete? 

39 Stále ťa pokúšajú neresti, vášne, modloslužba. Ale vy sa v týchto chvíľach modlíte a vaša viera 

vám pomáha, aby ste sa z nich zachránili. Tvoja duša je pripravená prijať Mňa v tejto forme zjavenia a 

počuť Mňa prostredníctvom tohto spôsobu komunikácie. Túto prípravu však nezískalo na zemi, ale počas 

svojho duchovného vývoja, a preto bolo potrebné, aby ste sa zbavili mnohých sklonov, ktoré ste si osvojili 

počas svojho putovania svetom, aby ste pochopili Môj prejav v tomto čase. 

Tí, ktorí sa na to nepripravili, nerozoznajú tento prejav ako pravdu. Preto vidíte rozpory vo svojich 

rodinách: Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nesprávne posudzujú svoje vlastné deti; deti, ktoré sa stávajú 

sudcami svojich rodičov; bratia a sestry, ktorí si kedysi rozumeli a teraz sa na seba pozerajú ako na 

cudzincov; manželia a manželky, ktorí sa hádajú a dokonca sa navzájom odmietajú, pretože jeden verí a 

druhý popiera. 

40 Nie je to prvýkrát, čo sa to stalo. V čase môjho kázania sa aj ľudia navzájom nesprávne 

posudzovali, lebo kým jedni verili v moje slovo a dokonca položili svoje životy, lebo sa držali jeho pravdy, 

iní ho nazývali klamstvom a nepravdou. 

41 Keby ľudia skutočne očakávali svojho Pána, neboli by zmätení, tak ako neboli zmätení tí, ktorí po 

ňom vrúcne túžili, očakávali ho a volali ho. 

42 Povedal som vám, aby ste pozvali všetkých svojich blížnych bez výnimky k môjmu stolu. Lebo hoci 

v súčasnosti vo Mňa všetci neveria, musím hovoriť ku všetkým. 
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43 V tom čase som sa vydal na cestu k zástupom. Miesto, kde som s nimi hovoril, mi bolo vždy 

ľahostajné. Hovoril som k nim v chrámovej predsieni aj na ceste, na lúke v údolí, na brehu mora alebo na 

vrchole hory. 

44 V tomto čase, keď je potrebné pripraviť nositeľa hlasu, aby k vám prehovoril ─ bezvýznamné 

stvorenie, ktoré by sa nemohlo, preniknuté mojím vyžarovaním, vydať na cesty alebo chodníky na 

námestia a do miest, aby prednieslo moje slovo zástupom ─ som vás zhromaždil v skromných zbožných 

priestoroch, aby som vám dal svoje slovo. Namiesto toho, aby som ja išiel k ľuďom, oni prichádzajú, aby 

ma počuli. Preto hovorím tým, ktorí ku mne prichádzajú deň čo deň: Zavolaj svojich blížnych do tieňa 

môjho stromu, kde môžu počuť môj hlas. 

45 Pripravujem vás, lebo teraz sa začína nové obdobie. Nastáva čas veľkej duchovnosti a 

povznesenia, ktorý nastáva tam, kde vám dávam svoje Slovo. 

46 Ešte tri roky vám budem dávať svoje poučenie prostredníctvom ľudského rozumu, čo bude ako tri 

dni, lebo čas neúprosne plynie. 

47 Koľko zhovievavosti a koľko ústupkov sa vám dostalo v mojom diele, ó, ľudia! Musím vás však 

upozorniť, že všetko má svoje hranice a ústupky, ktoré vám Otec urobil, sa musia skončiť. Čoskoro budete 

vedieť, ako si zachovať skutočnú úctu ku všetkému, čo je skutočnou prípravou. 

48 Moja práca nie je jedným z mnohých učení, nie je ďalšou sektou na svete. Toto zjavenie, ktoré 

som vám dnes priniesol, je večný zákon. Koľko rituálov ste k nemu však pridali pre nedostatok 

duchovnosti a pochopenia, koľko bezbožnosti, až ste ho nakoniec pokrivili. Koľko úkonov uctievania ste 

vniesli do Mojej náuky, hovoriac a veriac, že všetko, čo ste urobili, bolo inšpirované a nariadené Mnou. 

49 Prichádza čas, keď sa vám otvoria oči a vy pochopíte pravú podstatu spiritualizmu. Veru, hovorím 

vám, že Moje dielo je svätejšie než všetko, čo ste na svete považovali za sväté. Napriek tomu som 

pripravený odpustiť vám všetko, čím ste sa prehrešili vo svojom poslaní, a svojím pokáním začnete nový, 

duchovnejší život a budete praktizovať moje učenie s najväčšou jednoduchosťou, aby to, čo učíte, bol 

pravý spiritualizmus. 

50 Keby moji noví učeníci používali duchovnú esenciu, ktorú dostali od roku 1866, keď sa medzi nimi 

začalo toto učenie, nemyslíte si, že by si toto učenie už dávno osvojili? 

51 Bolo prirodzené, že kým ste nevideli Moje zjavenie dokončené, upadali ste do omylu a nesprávne 

si vykladali niektoré učenia, hoci som vám ich vysvetlil do najmenších podrobností, aby ste ich mohli 

pochopiť. Ale keď moje slovo dosiahne medzi vami plnú mieru, tieto chyby už nebudú ospravedlniteľné. 

52 Uverili ste, že som vám priniesol túto prácu so zámerom odstrániť materiálnu chudobu, v ktorej 

sa niektorí ľudia nachádzajú, aby som vám pomohol vyniknúť pred ostatnými ako veľkým. Dnes vás však 

prekvapujem, že vám prinášam duchovné dobrá: milosrdenstvo, útechu, balzam, ktoré by ste mali 

odovzdávať s najväčším altruizmom. 

53 Pravda je takáto: Ten, kto vyčíslil cenu za služby, ktoré poskytol svojmu blížnemu, neurobil tak za 

moju prácu, ktorú predal. Kto stanovil cenu, cenu zrady, urobil to pre seba. 

54 Zostáva ešte krátky čas, počas ktorého sa s vami slobodne rozprávam, a nikto nemôže tvrdiť, že 

som ho tvrdo karhal alebo ho nútil príliš odčiniť chyby, ktorých sa dopustil. Veď moje poučenie je láskavé, 

rovnako ako prostriedky, ktoré používam na vašu nápravu. 

55 Nie je to odmena sveta, ktorá vám prinesie pokoj a uspokojenie. Tie prídu ako odmena za plnenie 

povinností plných lásky, ktoré vykonávate na svojich blížnych. 

56 Okrem toho buďte ľuďmi dobrej vôle, ak milujete pokoj, zostane s vami. Veru, hovorím vám, že 

niet pokladu, ktorý by sa vyrovnal pokoju duše. 

57 Dá sa povedať, že je to len veľmi krátka doba, kým toto slovo už nebude počuť. Už sa blíži čas, keď 

sa máte vydať šíriť Dobrú novinu. Príde plná miera času svetla a na vaše hlavy zostúpi Duch Pána, tak ako 

vtedy zostúpil na mojich apoštolov, a na každom z nich sa zjavil ohnivý jazyk ako symbol "Slova" alebo 

duchovného daru Slova, ktorý im bol v tej chvíli udelený. 

Je potrebné, aby ste zostali v mojom učení, aby sa vo vás mohla naplniť moja vôľa. Ak pre moje dielo 

znášate poníženia, znášajte ich trpezlivo a odpúšťajte. Upriamte svoj pohľad na Ježiša a uvidíte, ako v tých 
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dňoch znášal najväčšie poníženia medzi ľuďmi bez toho, aby sa vzbúril, a namiesto toho odpúšťal a 

miloval tých, ktorí ho urážali. 

58 Keď som vám povedal, že máte nastaviť pravé líce na znak odpustenia tomu, kto vás udrie po 

ľavom líci, neobmedzil som svoje učenie len na slová. Koľkokrát som v posledných dňoch, ktoré som 

strávil na tomto svete, dostal na tvár a na telo bičujúce rany alebo údery bez toho, aby sa moje srdce 

rozhnevalo alebo aby môj pohľad prejavil nevôľu. Moja jemnosť, láskavosť, s akou som sa pozeral na tých 

ľudí, spôsobila mnohé zázraky, mnohé obrátenia, ktoré som videl len ja. Spasiteľ Ježiš vám preto prišiel 

ukázať cestu duchovného vzostupu prostredníctvom pokory. 

59 Od hodiny môjho narodenia ako ľudskej bytosti sa svetu naplno zjavila Božia pokora ─ od tej 

chladnej noci, keď sa žena najčistejšia dušou a telom s radosťou modlila zvnútra stajne k svojmu Pánovi, 

jedinému útočisku, ktoré sa v tú noc otvorilo, aby prijalo Spasiteľa sveta v jeho lone. Tam v jasliach, ktoré 

boli mojou kolískou, sa začala lekcia lásky a pokory, ktorú som priniesol ľudstvu. 

60 Dnes žijete v inej dobe. Vrátil som sa k vám, a hoci to nebolo ako človek, učil som vás nanovo 

svoje učenie o pokore. Temnota, do ktorej je ľudstvo v tomto čase zahalené, je čiernejšia ako noc, v 

ktorej sa narodil Ježiš. Tvrdosť sŕdc, ktoré prijali správu o mojom návrate, bola ako skaly v jaskyni, kde 

Dieťa-Boh otvorilo svoje oči pre svetlo tohto sveta. Ľahostajnosť ľudí voči večnému, voči duchovnému a 

ich nedostatok vzájomnej lásky sú ako chlad tej požehnanej noci. A krehkosť ich mysle, cez ktorú sa 

dávam poznať v tomto čase, drsnosť ich sŕdc bola ako tvrdá slama v jasliach. Tak som medzi vami začal 

svoje učenie odznova. Ale pýtam sa vás: Ukončím ho tiež na kríži, ako som to urobil vtedy? 

61 Pozrite sa na moju stopu a sledujte ju. Keď sa na ňom stretneš s utrpením, obetou, odriekaním, 

ponížením, upri svoj pohľad na Ježiša a ja ti pošlem svoju silu a dám ti svoje rameno ako nosiča kríža, aby 

ti pomohol niesť tvoj kríž. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 198 
1 Blahoslavený, kto prichádza ku mne s pokorou. 

2 Teraz sú časy, keď zanechám ľudí pripravených dušou a mysľou, aby mohli svedčiť o pravde 

môjho príchodu. 

3 Keď budú moji učeníci chodiť po svete a hovoriť a učiť v mojom mene, budú mať v sebe vieru a 

majú istotu, že im vo chvíli skúšky prídem na pomoc, pretože som vždy a všade dával dôkazy svojej lásky a 

svojej prítomnosti. 

4 Keď ťa trápi smútok a ty voláš k Otcovi, lebo tvoja viera ti dáva presvedčenie, že ťa počuje a že 

tvoju zarmútenú tvár vidí Pán, vtedy pociťuješ útechu a nádej, ktorá je pohladením, ktoré ti dáva Majster, 

keď počuje tvoju prosbu. 

5 Keď sa človeku naskytne život plný nástrah a utrpenia a on potom prosí o útechu svojho Otca, 

prečo by som nemohol prísť a posilniť ho, keď je to dieťa, ktoré milujem, a ja som naozaj ten, ktorý ho 

môže znovu vzkriesiť? 

6 Božská láska sa vylieva na ľudstvo v každom okamihu, a to dosvedčujú tí, ktorí ma hlboko pocítili 

vo svojom srdci. Lebo hoci som všemohúci, obmedzujem sa, aby som sa priblížil k človeku a dal sa ním 

pocítiť. 

7 Nikoho neodsudzujte. Pozrite sa, ako sa ľudia z rôznych náboženských spoločenstiev modlia 

rôznymi spôsobmi, ktoré sa líšia od tých vašich. Zjavil som vám, že zostupujem ku všetkým a počujem 

všetkých. Veď sa neskrývam pred nikým, kto ma hľadá. 

Na druhej strane vás ostatní odsúdia pre váš duchovný spôsob modlitby a tiež preto, že ste uverili v 

moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského rozumu. Koľkí z vás sa už stali obeťami ohovárania a 

posmechu zo strany tých, ktorí prijali moje ohlasovanie v tejto podobe! Len plameň viery, ktorý horí v 

srdci tohto ľudu, vás prinútil vydržať skúšky, a to preto, lebo veríte, že toto učenie, ktoré prežilo veľké 

spory, bude uznané na celom svete. Vy, ktorí budete počúvať priamo moje slovo a budete učiteľmi medzi 

ľuďmi, neuvidíte výsledok svojej práce z tohto sveta. Bude totiž trvať určitý čas, kým semeno prinesie 

svoje ovocie. 

8 Toto ľudstvo postupne prijíma myšlienku duchovna. Keď dosiahne určitý stupeň rozvoja, zistí, že v 

Mojich prejavoch a zjaveniach nebol klam, že to bola pravda, že sa Majster vylieval v láske, múdrosti a 

milosti cez nevzdelané, ale vnímavé orgány rady osvietené Mojím Božstvom. Tie boli ešte nedokonalé, 

ale keďže som Čistota Sama, využil som orgány intelektu ľudí, ktorí neustále bojujú proti vlastným 

sklonom. 

Ak sa človek domnieva, že by som sa mal zjaviť iba prostredníctvom spravodlivého a dokonalého 

človeka, aby som bol dôveryhodný, je na omyle a ja sa ho pýtam: Sú predstavitelia môjho Božstva v 

náboženských spoločenstvách dokonalí a spravodliví ľudia? Veru, hovorím vám: Nenachádzam medzi nimi 

jediného spravodlivého na celej zemi. Sú však vykladačmi môjho slova zjaveného v minulých časoch. 

9 Nositelia hlasu, prostredníctvom ktorých k vám hovorím, nie sú mojimi zástupcami ani mojimi 

služobníkmi. Sú to len nástroje na sprostredkovanie mojej príhovoru. 

10 Moje učenie vám prinieslo mnoho lekcií. Povedal som vám, že nie je potrebné, aby ste stavali 

veľkolepé kostoly, aby ste sa zapáčili svojmu Bohu, že rovnako nie je potrebné, aby ste vyznávali svoje 

hriechy pred iným hriešnikom, ako ste vy. Že najlepším kostolom, do ktorého môžete vstúpiť, aby ste ma 

uctievali, je vaše vlastné srdce, a že keď pocítite úprimnú ľútosť nad svojimi previneniami a budete 

bojovať proti sebe, aby ste sa napravili, skutočne dosiahnete odpustenie skrze mňa. Dôkazom toho, že 

ste zmyli svoje škvrny, bude pokoj, ktorý prežíva váš duch, a radosť, ktorá zaplavuje vaše srdce. 

11 Prečo ľudia hovoria o "nadprirodzenom", keď všetko vo Mne a v Mojich dielach je prirodzené? 

Nie sú, naopak, zlé a nedokonalé skutky ľudí "nadprirodzené", pretože prirodzené by bolo, aby vždy 

konali dobre vzhľadom na Toho, z ktorého vyšli, a na vlastnosti, ktoré majú a ktoré v sebe nosia? Vo Mne 

má všetko jednoduché a hlboké vysvetlenie, nič nezostáva v tme. 
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Nadprirodzeným nazývate všetko, čomu nerozumiete alebo čo považujete za zahalené tajomstvom. 

Keď sa však vaša duša povýši vďaka zásluhám a uvidí a objaví to, čo predtým nemohla vidieť, zistí, že 

všetko vo stvorení je prirodzené. 

12 Keby pred niekoľkými storočiami ľudstvu povedali o pokroku a objavoch, ktoré človek urobí v 

dnešnej dobe, aj vedci by pochybovali a považovali by takéto zázraky za nadprirodzené. Ale dnes, keď ste 

sa vyvinuli a krok za krokom sledujete pokroky ľudskej vedy, považujete ich za prirodzené diela, hoci ich 

obdivujete. 

13 Veru, hovorím vám: Zajtra, keď sa duchovný dialóg človeka s jeho Bohom rozšíri po celej zemi, 

ľudstvo sa oboznámi s týmito prejavmi. Uverí, že som sa dal poznať prostredníctvom ľudského intelektu, 

uverí tomu, čo som povedal, a nebude už takéto prejavy posudzovať ako niečo nemožné alebo 

nadprirodzené. 

14 Budú to ľudia zajtrajška, ktorí spoznajú veľkosť a podstatu Mojej náuky vďaka spisom, ktoré 

zostali z Môjho Slova. Jednoduchosť, s akou som vám vysvetlil hlboké, nepochopiteľné, jednoduchosť, s 

akou som vám predstavil pravdu, v nich vzbudí obdiv. 

15 Pripravte si teda moje slovo, aby ste mohli odpovedať tým, ktorí prichádzajú s túžbou po tomto 

poznaní. Prídu za vami ľudia, ktorí sa neuspokoja s jednoduchým vysvetlením. Prídu vedci, ktorí celý život 

spochybňovali prírodu a knihy, a budú sa vás pýtať: "Prečo sa Pán nezhmotnil, keď mal na to moc, a 

nevysvetlil, aké objavy by veda urobila?" 

16 Potom odpovieš: "V jadre božského Slova, ktorého jednoduchosť obsahuje múdrosť, sa nachádza 

vysvetlenie a proroctvo toho, čo si človek uvedomí a čo čaká ľudstvo." 

17 Učeníci, aj dnes vám hovorím: Nemyslite si, že múdrosť, ktorej vás učím vo svojich zjaveniach, je 

tu preto, aby ste odporovali ľudskej učenosti. Ak sa chcete vydať touto cestou, už teraz vám hovorím, že 

neuspejete. 

18 Človek nemusí byť učený, aby prišiel ku mne, stačí, aby mal povznesenú dušu, aby vyjadroval 

moje slovo tak, ako ho Ježiš zjavil v druhej ére a ako vám ho dávam dnes: plné jednoduchosti a lásky. 

Odhalila vedeckú erudovanosť? Snaží sa riešiť vedecké problémy ľudí tejto doby? 

19 Hovorím len k duchu. Učil som len cestu, ktorá vedie k dokonalému životu, a táto úloha je aj vaša: 

hovoriť k duchu a ukázať mu siluetu "zasľúbenej zeme" na obzore. 

20 Predkladám svoje učenie čestne a neskreslene a umožním človeku bádať, skúmať a klásť otázky. 

Neschvaľujem to, ani tomu nebránim. Nech každý hľadá prístup, ktorý mu umožňuje nájsť pravdu. 

21 Zasejte, vaše semeno prinesie ovocie zajtra. Nezáleží na tom, že ovocie budú žať až budúce 

generácie. 

22 Skúmajte moje slovo a vniknite do jeho významu. 

23 Prišiel som, aby som vás učil, a nie aby som sa pozeral na vaše chyby a hriechy. 

24 "Izraelský ľud" by mal byť príkladom odvahy, pretože "Izrael" je "silným" ľudstva. 

25 Dostanete nové prikázania, podľa ktorých ma masy ľudí spoznajú. 

26 Rozpútali sa hrôzy (vojny), a kým "Izrael" spí, ľudia prosia o milosť a dostali ju odo mňa. Mojou 

vôľou však je, aby to ľudstvo prijalo prostredníctvom prípravy môjho ľudu. 

27 Pri cvičení odovzdanosti a poslušnosti máte mať pred sebou Otcov príklad. 

28 Keď príde čas, dostanete úlohu. Pôjdete do cudzích krajín. Nebudete robiť rasové rozdiely a 

navyše vám hovorím: Príde čas, keď sa Otec prejaví vo všetkých srdciach. 

29 Nepozerám sa na vaše ľudské márnosti. Vidím len, že vaše srdce a duch ma hľadajú, a pošlem vás 

do provincií ako poslov Majstra, ktorí budú učiť príkladom ako Ježiš v druhej ére. 

30 Áno, "Izrael", prinášaj moje slovo, ktoré je šťavou večného života. 

31 Vašou úlohou je dať svetu to, čo mu patrí, aby ste splnili môj mandát. Ste totiž nositeľmi svetla a 

milosti tretej éry. 

32 Ja som Otec, ktorý je plný lásky, aby som vás znovu pozdvihol k životu milosti, aby som vás 

uviedol na správnu cestu. V druhej ére ste odo Mňa veľa žiadali, ale teraz som s vami v duchu a opäť vám 
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dávam Svoje Slovo, Svoje "Božské Slovo", ktoré sa vyznačuje láskou, aby ste sa riadili Mojimi dokonalými 

pokynmi a prinášali ich svetu. 

33 Svojím slovom, ktoré je veľmi jemným dlátom, opracúvam tvoje srdce, lebo vidím, že ešte spí. 

34 Je to milostivý úsvit, v ktorom Majster zostupuje na všetkých svojich učeníkov. 

35 Vidiaci boli svedkami mojej prítomnosti a videli svetlo môjho Ducha. 

36 Vnútorne sa pripravili, zatvorili oči pred podnetmi sveta a z ich úst vyšli prorocké slová. 

37 Pracujte na sebe, lebo ak by ste to nerobili, veru vám hovorím: Kamene by hovorili. 

38 Ale tiež vám hovorím: nechcem vás nútiť. Chcem, aby láska prúdila z vašich sŕdc jednoducho a 

prirodzene. 

39 Pripravte sa, ľudia, lebo ani presne neviete odkiaľ, ale zástupy ľudí z rôznych dedín a oblastí 

krajiny sa vydajú na cestu a prídu na miesta zhromaždenia. 

40 Povstaňte v modlitbe. Pomáhajte svojim blížnym. Skúmajte moje slovo. Nechcem, aby sa "Izrael" 

hanbil za to, že nevedel bojovať. Nie, ľudia. Prineste predo mňa jedno, dve alebo tri semená, ale vaše 

semeno musí byť čisté. Vašou úlohou je správne pochopiť Moje slovo. 

41 Som milujúci Otec a prichádzam k vám ako Otec, pretože ako Sudca som neúprosný. Obnovte sa, 

pripravte sa, aby ste ma vždy videli ako Otca. 

42 Blíži sa čas veľkej bitky. Už tri roky máte stále moje slovo a Otec chce nechať zástupy veriacich 

vyučovať. Ale vy, ktorých nechávam na miestach zhromaždenia ako vodcov zborov, sa musíte dobre 

pripraviť. 

43 Získajte pochopenie a nedovoľte svetu, aby 

okráda moje Slovo o životnú silu a vracia jeho podstatu na môj božský trón. 

44 Odstúpte od sveta a pamätajte na moje slová, ktoré vám hovoria: Čím ste boli predtým, dnes už 

nebudete, a čím ste teraz, zajtra už nebudete. Obnovte sa. Odmietnite zbytočné a zlé. Nechcem ani 

fanatikov, ani fanatikov. 

45 V prvom čase som vám poslal Mojžiša, v druhom čase som bol medzi vami v Ježišovi z Nazareta a 

dnes ma máte ako Ducha Svätého. Vidím vaše duše na Jakubovom rebríku, ako prijímajú milosť a svetlo 

môjho Ducha. 

46 Všetci tvoríte jeden národ. Všetci ste jedno dieťa, ktorému dávam svoj bozk pokoja. 

47 Študujte moje slovo a prinášajte ho masám, lebo cesta je už pripravená. Ľudia prídu do tohto 

národa. Dajte im tú najlepšiu "hostinu", ukážte im dobrý príklad, aby vás spoznali ako učeníkov Ducha 

Svätého. 

48 Každý z vás má okolo seba duchovnú bytosť, ktorá vás chráni. Keď príde tá chvíľa, bude sa mi 

zodpovedať za vás a vy za ňu. Veru, hovorím vám, veľká je zodpovednosť, ktorú nesiete. 

49 Majte zápal a túžbu splniť svoju úlohu a zostaňte jednotní v jednom ideáli a jednej vôli. Postavte 

sa pred moju spravodlivosť, ktorá vidí aj najhlbšie údery vášho srdca. 

50 Čas je vzácny. Musíte sa s láskou ponáhľať, aby ste splnili moje poslanie; niektorí už ako učeníci, 

iní ako žiaci. 

51 Nechajte svetu, čo je vaše, a majte jediný cieľ, ktorým je spása duše. Keď príde čas, budete musieť 

skladať účty zo všetkého, čo ste na tejto planéte vykonali. 

52 Nie ste bezradní alebo nevedomí, všetko robíte s vedomím príčiny. 

53 Varujem vás pred udalosťami, ktoré prídu. Keď už nebudete počuť moje slovo, budete sa so mnou 

rozprávať z ducha do ducha. 

54 Dnes vás vidím zjednotených podľa príkladu mojich apoštolov druhej éry a pracujem na vás, aby 

ste robili veľké zázraky. 

55 Máte veľkú moc. Preto dávajte svojim blížnym z toho množstva, ktoré som vám dal vo svojom 

Slove. 
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56 Vylial som medzi vás svoju múdrosť, ale vidím hladného vlka v ovčom rúchu, ktorý vás chce zožrať 

tým, že vám vštepuje hriešne myšlienky, aby vás pokazil. Ale keď vidím, že vaša bytosť je blízko k tomu, 

aby podľahla, som tu ako Otec, ktorý vám prichádza na pomoc, pretože nechcem, aby ste zahynuli. 

57 Malé je stádo, ktoré nosí v srdci lásku k Otcovi a má vôľu slúžiť mi. Ale ja vám hovorím: Zostaňte 

pevní, aby ste dosiahli rozvoj svojej duše v mojom zákone. 

58 Chcem, aby ste sa takto zjednotili. Lebo ak vy stojíte pri Otcovi, ja budem stáť pri vás. Neopustím 

vás ani na chvíľu a pokušenie sa bude držať ďalej od "izraelského ľudu". 

59 Vnímajte Moje Slovo, pochopte, že čas Môjho prejavu je krátky, a uvedomte si, aká veľká je Moja 

láska a aké veľké svetlo som vložil do vašej duše. Uvedomte si, že ku Mne musíte prísť čistí. 

60 "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta", preto mi rozumejte, keď vám hovorím: "Čo vykonáte na 

zemi, to vám zachovám na onom svete. 

61 Tu pri tomto stole vás všetkých očakávam. V mojej prítomnosti miznú rasy, kasty a predkovia. 

Všetci mi patríte rovnako, všetci máte jednu dušu ako vzácny klenot a práve tejto duši sa venujem. 

62 Ak to chceš vedieť: Toto bolo vopred určené miesto pre moje nové zjavenie svetu, kde ma uvidíš 

prichádzať "na oblaku" v prítomnosti všetkých národov zeme. 

63 Rozumejte týmto slovám správne. Týmto vám chcem povedať, že zostupujem v Duchu ku 

všetkým, ale nie všetci toto slovo počujú. V tých dňoch sa to stalo rovnako: jeden národ bol svedkom 

môjho učenia, mojich skutkov, a ostatné národy zeme uverili vďaka svedectvám. 

64 Dnes zhromažďujem duše tohto ľudu, aby pod slovom svojho Majstra zdokonaľovali svoje 

poslanie. 

65 Nesľubujem im pozemské kráľovstvo, ale kráľovstvo večného svetla pre dušu. 

66 Ich duše, ktoré sú teraz ešte plné sebectva vzhľadom na potreby blížnych, budú "zajtra" štedré, 

aby umožnili svojim blížnym podieľať sa na dedičstve, ktoré som im udelil. 

67 Tí, ktorí v tom čase očakávali príchod Mesiáša ako príchod kráľa zeme a videli ho prichádzať v 

jeho božskej pokore, boli skľúčení a zmätení. Prečo by ste ich dnes mali napodobňovať a byť zmätení, keď 

vidíte, že sa takto zjavujem, hoci už máte predchádzajúce príklady, že kráľovstvo vášho Pána nie je z 

tohto sveta? 

68 Vyučujem ľud, aby zajtra učil všetkých, ktorí nemali príležitosť počuť ma v tejto podobe. Tí, ktorí 

ma dnes počúvajú, počúvajú Otca, ktorý im s veľkou láskou oznamuje blížiaci sa odchod a ktorý z tohto 

dôvodu obdarúva svojou otcovskou láskou všetkých, ktorí ho obklopujú. Je to hlas Otca, ktorý chce, aby 

na neho pamätali, ktorý nechce nechať žiadne zo svojich detí vzlykať, ktorý si želá, aby sa všetci tešili z 

jeho dedičstva, a to je dedičstvo jeho lásky. 

69 Tento ľud bude mať všetko, čo bude potrebovať v nadchádzajúcom boji, vo svojom veľkom 

duchovnom boji, pretože On spôsobí, že moje semeno znovu vyklíči pod Jeho úrodným dažďom. 

70 Áno, ľudia, moje meno bude opäť na všetkých perách, môj postoj vo všetkých srdciach a môj 

zákon sa zjaví vo všetkých svedomiach. Ako budú šťastní tí, ktorí sa zúčastnili na tomto božskom diele, 

pretože táto duchovná blaženosť im vynahradí všetky ich útrapy a utrpenia. Budú si pamätať, že boli 

Kristovými učeníkmi tu na zemi, že s láskou strážili semeno, ktoré ich Božský Majster učil pestovať. 

71 Získajte tento pokoj pre svoju dušu, ľudia, získajte toto miesto vo večnosti. 

72 Ja ako Majster idem pred vami a vediem vašu dušu. Preto nech sú skutky mojich učeníkov jasné, 

potom si vás tí, čo sa na vás pozerajú, budú brať za príklad. 

Svet je hladný a vy máte chlieb, ktorý nasýti. Pripravujem vás tak, ako som to urobil so svojimi 

apoštolmi. Ak ma budete nasledovať ako oni, pocítite moju moc bojovať proti všetkému zlu. Všetky sily 

prírody vám pomôžu vo vašom poslaní, ak ich viete využiť. 

73 Dnes vidíte medzi ľuďmi nedostatok a biedu, snahu získať chlieb pre telo, zatiaľ čo vy ste sa 

zachovali bez toho, aby ste trpeli takýmito ťažkosťami, pretože chcem, aby ste mali pokoj a venovali časť 

svojho času praktizovaniu môjho učenia. 
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Mnohí muži a ženy emigrujú a hľadajú v tejto krajine útočisko pre svoje srdcia unavené bojmi a nájdu 

požehnanú krajinu, bohatú na dobrodenia, a ty sa s nimi podelíš o svoj chlieb a oni tu nájdu prístrešie a 

založia si svoje domovy. 

74 Prebuďte sa, ľudia, lebo zostávajú už len tri roky, počas ktorých sa vám dám spoznať. Hľadajte ma 

už dnes od ducha k duchu, lebo sa už blíži hodina, keď sa budete cítiť osirelí, a ja chcem, aby ste boli silní 

v skúške. Duchovný svet vám potom už nedá slovo povzbudenia, radu. Tento "koncert" zo záhrobia už 

nebudete počuť, a preto je potrebné, aby ste sa vedeli vznášať, aby ste naďalej živili svoju dušu. 

75 Priblížte sa k tomu, čo je dokonalé. Spojte svoju vôľu s mojou. Hľadajte všetko, čo je dobré pre 

vašu dušu, a menej milujte pozemské dobrá. Ľudstvo dosiahlo hranicu, pri ktorej ho budem brzdiť. 

Temnota zmizne, "kúkoľ bude vytrhaný, zviazaný a hodený do ohňa", ako je napísané. To všetko sa stane. 

Pripravujem vás na to, ľudia, aby ste spoznali dobu, v ktorej žijete, a aby ste prebudili svojich blížnych. 

Blahoslavený, kto sa chce dať vykúpiť, kto sa modlí a robí pokánie, lebo bude spasený. Ale ak ste z tohto 

dôvodu odmietnutí, ak ste zranení, spomeňte si na Ježiša v jeho božskom umučení a vezmite si ho za 

vzor. 

76 Buďte chápaví a odpustite urážky. Nemali by ste mať "nepriateľov", a ak proti vám bojujú, 

vezmite do rúk zbrane lásky, svetla. Ak sa budete takto správať, dosiahnete dokonalosť a dostanete dar 

pokoja na zemi. Dávam vám semeno, vašou úlohou je zasadiť ho. 

77 Čas, keď som mal prísť, bol predpovedaný a toto proroctvo sa naplnilo. Bolo povedané: "Ľudia 

dosiahnu vrchol hriechu a materializmu. Vojny sa budú šíriť z národa na národ ako oheň, ktorý všetko 

zničí. Nenávisť a zlá vôľa porastú ako burina a pokryjú polia." 

78 Vedel som, že časom na mňa zabudnete a že moje slovo sa vzdiali od vašich sŕdc. Preto som vám 

oznámil svoj návrat. 

To svetlo zhaslo, ľudské srdce je chladné a necitlivé ako v tú noc, keď Ježiš prišiel na svet a Matka 

nenašla útočisko v ľudských domoch, ale hľadala ho v roľníckom prístreší pastierov a stád. 

79 Dnes som nepripravil lono, aby som sa stal človekom, lebo som prišiel v Duchu, aby som k vám 

hovoril. 

A uprostred takej veľkej zatvrdnutosti a nevery som ťa našiel. Vyvolil som si ťa a ty si pripravil svoje srdce, 

aby si ma prijal. Počúvali ste ma a vaša viera sa roznietila. 

80 Ak ma chcete nasledovať, poslúchajte moje slovo. Pomôžem ti niesť tvoj kríž. Ale nechcem, aby 

ma tento ľud, ktorý mi dnes verí, zajtra súdil a odsúdil ako ten, čo ma dal na kríž. Dnes neviete, ktorí z 

nich zostanú verní. Hovorím vám, že ich bude málo a niekedy budú osamelí. Ale ich cesta bude otvorená 

a anjeli ich budú chrániť a zachraňovať pred nebezpečenstvom, aby ich priviedli k nebeskej prekážke. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 199 
1 Pokoj Ducha Svätého nech je s vami. 

2 Neúnavne k vám hovorím, pretože sa blíži skúška pre učeníkov a ja chcem, aby ste vedeli, ako 

vtedy zviditeľniť moje dielo. Oboznámil som vás s jej princípmi, aby ste ju vždy prezentovali v celej jej 

čistote a pravde. 

3 Moje učenie zjednotí svet do jedného ideálu, a keď sa toto spojenie myšlienok, sŕdc a vôle stane 

skutočnosťou, svet spozná mier a zažije niečo viac zo života duše. 

4 V tejto dobe prebieha boj svetonázorov a doktrín. Každý chce mať pravdu. Kto má však v tomto 

boji egoizmu a vlastného záujmu pravdu? Kto je vlastníkom pravdy? 

5 Ak sa tí, ktorí sa domnievajú, že sú na dokonalej ceste a že majú pravdu, na ňu pýšia, veru, 

hovorím vám, že ešte nepoznajú cestu, lebo na nej treba byť pokorný, a stačí, že neuznávajú pravdu 

obsiahnutú vo viere iných, aby už neboli pokorní. Ale už som vám povedal v "Druhej ére": "Blahoslavení 

tichí a pokorní srdcom." 

6 Človek, ktorý odsudzuje vieru a presvedčenie svojho blížneho, sa vzďaľuje od spásy, lebo vo svojej 

pýche a nerozvážnosti sa snaží byť ako jeho Boh. 

7 Hovorím vám, aby ste sa ukázali takí, akí ste, aby ste neupadli do pokrytectva. Buďte úprimní a 

uvedomte si, že vám ešte veľa chýba k dosiahnutiu dokonalosti duše. 

8 Kto vo svojej pokore považuje dary milosti, ktoré dostáva, za nezaslúžené, nikdy sa nestane 

sebavedomým, nech by som ho obdaril akokoľvek veľkým množstvom. 

Jedného dňa budú ľudia medzi sebou bojovať. Boj bude nerovný. Lebo kým jedni budú svoje nároky 

opierať o násilie pozemskej moci, iní budú zbrane svojej lásky prezentovať len v materiálnej chudobe. 

Nebudú mať totiž inú vlasť ako svoje duchovné dedičstvo. 

9 Viete, môj ľud, že som vás spojil a zjednotil, vybral som si vás odtiaľto i odtiaľto. Veď vo všetkých 

sektách a cirkvách, ktoré sú podobné cestám, sú duchovní žiaci, ktorým som vytvoril túto rodinu. 

Nezjednotil som ich v jednom zhromaždisku, ale v jednom zákone, v jednej a tej istej láske. Lebo každý, 

kto cíti, že jeho srdce bije láskou k bratovi, bude dieťaťom tohto ľudu. Veru, hovorím vám, že nebudete 

spiritualistami len preto, že ste vstúpili do týchto siení, kde Moje Slovo hovorí o spiritualizme, ale pre 

lásku, ktorú dávate svojim blížnym. 

10 Myšlienka, že budete musieť bojovať proti stáročiam myšlienok, zvykov a omylov, by vás nemala 

desiť, ani by vám nemalo vadiť, že je vás málo. Viete, že svetlo, ktoré som vám dal, rozbíja reťaze otroctva 

a nevedomosti. 

11 Z čoho by mohli byť obviňovaní špiritisti, ak plnia duchovný zákon, morálny zákon a svoje 

pozemské povinnosti a zanechávajú za sebou stopu cnosti? Dávajte si však pozor na všetko, čo som 

neučil, aby ste neboli obvinení z ľudskej spravodlivosti. Dnes vám hovorím, ako v druhej ére: "Dávajte 

Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo." Potom na vás nikto nebude hľadať chyby, aby vás odsúdil. 

12 Dodržiavajte zákony, ktorými sa riadi krajina, v ktorej žijete, a majte úctu k tým, ktorí vládnu iným 

národom. 

13 Zanechávam vám svoje slovo na štúdium a získanie vedomostí. 

14 Ako váš pastier sa vydajte na cestu ako poslovia, aby ste priniesli Dobrú zvesť do sŕdc. 

15 Veru, hovorím vám, skrze vás musí byť ľudstvo spasené. 

16 Krok za krokom vás nasmerujem na cestu lásky, na tú úzku cestu, ktorá vás však naplní 

spokojnosťou a pokojom. 

17 Chcem vás vidieť kráčať za Majstrom po ceste, ktorá vedie k najvyššej blaženosti. Nechoďte po 

cestách zla, ktoré vás odo mňa odvádzajú. 

18 Tí, ktorí splnili svoje poslanie, sú teraz okolo mňa. Ale ja som k vám prišiel ako Otec lásky a 

milosrdenstva, aby som vás nanovo naučil venovať mi niekoľko okamihov každého nového dňa. 

19 "Robotníci", usilujte sa a pracujte, aby ste na konci roka 1950 odovzdali bohatú úrodu. 

20 Ťažká je úloha, ktorú musíte splniť, niektorí na vzdialených miestach, iní v lone svojej rodiny. 
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21 Dedičstvo, ktoré som vám dal v tomto čase, je to isté, ktoré ste mali v minulosti. Ale porušili ste 

zmluvu lásky a dobrej vôle, ktorú ste so mnou kedysi dávno uzavreli, a preto bolo potrebné vrátiť sa k 

vám, aby som vám ju pripomenul. 

22 Uvažujme, že ľudstvo dosiahlo vysokú úroveň skazenosti. Mali by ste však slúžiť s čistým srdcom, 

potom sa budete cítiť silní a budete celiství uprostred chaosu. Spojte sa, aby boli cirkvi ako pevnosť, ako 

pevný múr, ako nerozbitná reťaz, v ktorej je každý pevným článkom. 

23 Zdvihnite padlého. Všetkým poskytujem svoju láskyplnú pomoc. Niektorí sú však bičovaní 

pokušeniami sveta a ešte nepočuli hlas svojho svedomia. Vašou úlohou je osloviť ich a byť im oporou na 

ceste, až kým nedosiahnete, že pôjdu po mojej stope lásky. 

24 Strážte, deti moje, Otcovo učenie, aby bolo strážené aj vaše. 

25 Dal som vám telo, aby ste mohli splniť ťažkú úlohu na zemi. Chráňte toto telo s láskou, duše, lebo 

ak neuposlúchnete môj príkaz, bude to pre vás veľká bolesť. 

26 Ty budeš viesť svoje telo a nebude to ten, kto ťa bude zdržiavať od cesty poslušnosti. 

27 Zasejte semeno a postarajte sa, aby vyklíčilo, aby sa rozmnožené vrátilo do Otcových sýpok. 

28 Mojou vôľou je vidieť vás pokorných. Mnohí z vás ma však vo svojej nerozvážnosti prosili o 

pomoc. 

29 Vidím, že ste sa obliekli do mojich šiat. Nechal som ich s vami, aby som vás ochránil pred 

ťažkosťami doby, ale nie aby som ich nechal na polceste. 

30 Od roku 1866 máte medzi sebou môj nový prejav lásky: Zmeškali ste niečo? 

31 Blahoslavený, kto trpezlivo vypil svoj kalich utrpenia, lebo jeho bolesť sa premení na milosť. 

32 Ozdobte svätyňu, lebo Otec v nej už dlho chce prebývať. 

33 Zaujmite svoje miesto a všetci uvidia, že Kristus je medzi vami. 

34 Mojou vôľou je, aby ste poslúchali moje slovo a boli dobrým príkladom pre ľudí; na to majte v 

sebe moju silu. Dal som vám cestu a tá je plná svetla. Nasledujte moju stopu a vystúpte na horu. 

35 Niektorí ma žiadajú o peniaze, ale ja vám hovorím: V prvej ére ste mali na zemi veľké bohatstvo, 

ale neboli ste poslušní môjmu zákonu. Dnes vám na stole nechýba chlieb, ale čas na splnenie vášho 

poslania je krátky. Neúnavne odovzdávajte Moje semeno svojim blížnym, aby ste Mi na konci životnej 

cesty mohli ukázať rozmnožené semeno. 

36 Neboj sa pozemšťana, boj sa mojej božskej spravodlivosti. 

37 Všetci ste moje deti a všetci prídete ku mne, keď príde ten správny čas. 

38 Prostredníctvom vás, ktorí sa približujete k Majstrovi, dávam všetkým, nech sa vám zdajú 

akokoľvek vzdialení. 

39 Až po polia pripravené pastierom, ktoré sú srdcami ľudí. 

40 Keď pastier zbadá, že ovca žalostne bľačí, ponáhľa sa k nej a privedie ju do ohrady. 

41 "Izrael", si vystavený ťažkým skúškam. Ale Otec vám dáva silu, aby ste ich mohli prejsť. 

42 Ak splníš svoju úlohu na zemi, na onom svete ťa čaká veľká radosť. 

43 Dvere nebeského kráľovstva sú otvorené a pozývajú každého, kto v ňom chce žiť. Tieto dvere 

nájdete vo svojom svedomí. 

44 Dnes vás posadím k svojmu stolu lásky, aby som vám dal hostinu Ducha. 

45 Deti môjho Božstva, učeníci Majstra, nech svetlo posolstva, ktoré vám posiela moja Láska, 

prenikne do najhlbšieho vnútra vašej duše. 

46 Vitajte, ľudia, ktorí ku mne prichádzate unavení, chorí a s dušami v utrpení. 

47 Privítajte svetlo môjho božského lúča, pretože v ňom nájdete silu, uzdravenie a radosť. 

48 Prečo sú medzi vami takí, ktorým sa zdá čudné, že prichádzam takýmto spôsobom? 

49 Nepovedal som vám, že som v tomto tele. Nie, len som vám povedal, že táto myseľ prijíma Moju 

inšpiráciu. V súčasnosti dávam ľuďom nové posolstvo, ktoré sa dá prirovnať k obrovskému prameňu, 

ktorý vylieva svoj obsah na smädné polia a záhrady. Pamätaj, že tvoja myseľ je útočiskom Mojej 

múdrosti, do ktorej vlievam Svoje svetlo. 
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50 Svoje myšlienky som vložil do slov, z ktorých vyžaruje láska a srdečnosť, aby ste v nich našli 

balzam, ktorý uzdraví vašu dušu i telo. Učil som vás tiež uctievať svojho Boha na oltári pravdy, a nie na 

oltároch tieňov, modlárstva a fanatizmu. 

51 Pripravte sa, aby ste mohli prijať bohatstvo, ktoré vám prinášam. Dovoľte, aby sa tento závoj dnes 

roztrhol, aby ste mohli pochopiť plný význam môjho nového posolstva. 

52 Dám vám porozumieť bez kníh a len s duchom. Učím vás vykladať význam všetkých zjavení. Takto 

už neupadnete do modloslužby, pretože sa nebudete uspokojovať s alegóriou, ale budete vedieť 

preniknúť až na dno učenia, aby ste vyložili jeho pravdu. 

53 Počuli ste, že anjeli v nebi večne počúvajú božský koncert. Keď premýšľate o tomto symbole, 

vyvarujte sa presvedčenia, že aj v nebi počujete hudbu podobnú tej, ktorú ste zvyknutí počúvať na zemi. 

Kto si to myslí, podľahol úplnému omylu materializmu. Na druhej strane, kto myslí na harmóniu s Bohom 

v tomto božskom koncerte, keď počuje nebeskú hudbu a blaženosť anjelov, keď ju počujú, bude v 

pravde. 

54 Ako je však možné, že niektorí to takto nevnímajú, hoci každý z vás má vo svojej duši tón 

Univerzálneho koncertu? Ako je možné, že niektorí, ktorí počujú toto slovo, mu nerozumejú, necítia ho 

alebo si ho zle vysvetľujú? 

55 Ó, milované deti, vy, ktorí ste slabí vo svojom rozume, hľadajte svetlo v modlitbe. Pýtajte sa ma 

vo svojich meditáciách, lebo nech sú vaše otázky akokoľvek veľké, Ja vám budem vedieť odpovedať od 

večnosti. Ja vám zasa budem klásť otázky, aby medzi Majstrom a učeníkmi zažiarilo svetlo pravdy. 

56 Nebeská hudba je prítomnosť Boha vo vás a uprostred tohto koncertu, keď dosiahnete pravé 

povznesenie, ktorým je duchovná krása, zaznie váš tón. Toto je hudba neba a pieseň anjelov. Keď to 

takto prežívate a cítite, pravda bude vyžarovať do vašej bytosti a vy budete cítiť, že Boh je vo vás. Život 

vám ponúkne večný a božský koncert a v každom jeho tóne objavíte zjavenie. 

Ešte ste nepočuli krásne tóny v ich dokonalej harmónii - niekedy sladké tóny, inokedy silné. Ak ich 

náhodou raz vnímate, budú sa vám javiť ako nezreteľné tóny, ktoré nedokážete spojiť. Ešte ste si plne 

neuvedomili krásu, ktorú obsahujú. Musíte zanechať zmysly, vášne a tiene materializmu, aby ste mohli 

počuť Boží koncert vo svojej duši. 

57 Prečo považujete môj dialóg s vami za nemožný, hoci prijímate prejav vesmíru? Ako sa vám môže 

zdať vibrácia môjho Ducha prostredníctvom ľudskej schopnosti myslenia nemožná, hoci ste všetci plní 

Božích myšlienok? Ako by bolo nemožné, aby k vám Boh hovoril tajne, hoci sú Ho plní anjeli, svety, 

priestory a všetky stvorené veci? Prečo by som sa nemal zmocniť tvojej duše, alebo prečo by som ju mal 

nechať samu sebe? Neuvedomili ste si, že by to bolo skutočne nemožné? 

58 Dobre ma počúvajte: Ja som Majster, táto planéta je školou pre dušu. Život a moje učenie sú 

dokonalou témou. Naozaj veríte, že by som sa vzdal svojich povinností a že by som zabudol na svojich 

učeníkov? 

59 Ľudia, opakujem vám, že okolo vás rezonujú zvuky božského koncertu a že je nevyhnutné, aby sa 

vaše duše pozdvihli a vnímali ich harmóniu. Ak to tak nie je, necháte tieto zvuky naďalej rezonovať v 

priestore sveta v očakávaní iných, ktorí veľmi dobre vedia, ako ich vnímať. 

60 Chcem, aby ste získali vnímavosť pre duchovno, aby ste si osladili svoju skľúčenosť tu na zemi, kde 

toľko plačete a trpíte. 

61 Nepočúvajte tých, ktorí popierajú pravdu, že som vo vás a s vami. Prebuďte sa a počujte tú časť 

Môjho koncertu, ktorú vám dnes dávam počuť. Vaše uši boli pripravené počuť len ozvenu nárekov a rev 

vojen tohto ľudstva, ktoré sú najlepším dôkazom vašej nejednotnosti a nedostatku harmónie. Tento 

dôkaz môžete nájsť všade a vo všetkých oblastiach ľudského života. 

62 Bratovražedná vojna a vojna ideológií dosiahli svoj vrchol. Veľkí i malí, silní i slabí, veriaci i 

neveriaci sú unášaní v mori zmätku. Ale orezávanie je blízko, a veru, hovorím vám: Každý strom, ktorý 

neprináša dobré ovocie, bude orezaný. 

63 Bolesť, čas a pravda budú neúprosným srpom, ktorý odrezáva burinu od koreňa, a tá bude neskôr 

hodená do ohňa múdrosti, kde všetko falošné zhorí. 
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64 Uprostred tohto chaosu sú aj takí, ktorí pochybujú o mojej láske. Na to vám hovorím: Ako by som 

mal opustiť tento svet, keď len ja môžem upokojiť vlny tohto rozbúreného mora? 

65 Nezabúdajte, že kedykoľvek sa ocitnete v temnote, prídem vám na pomoc, pretože som svetlo 

sveta. 

66 Búrky spôsobujú ľudia, ale mojou povinnosťou je naučiť ich, aby sa zmierili. A presne to robím v 

súčasnosti svojím učením, ktoré vždy prichádzalo ako sladký a harmonický koncert, ako posolstvo, ktoré 

pochádza z kráľovstva lásky a spravodlivosti. 

67 Budem naďalej hovoriť k vašim srdciam. Nebo sa chce presadiť aj vo vašom svete. Dovoľte jej, aby 

to robila prostredníctvom vášho intelektu. 

68 Oddelenie Stvoriteľa od jeho stvorení je nemožné, nie je možné, aby existovala vzdialenosť medzi 

Kristom a ľuďmi, tak ako nemôže existovať žiadne telo bez hlavy, ani slnko bez planét. 

69 Ak milujete pravdu, krása, ktorú si užívate vo svojej existencii, bude veľká. A keď dosiahneš 

posvätnú slobodu, ktorú ponúkam tvojej duši, budeš cestovať po nebesiach, priestoroch a svetoch 

pomocou svojej schopnosti myslieť. 

70 Utešujem vás v tomto čase súženia, ktorý už dávno ohlásili proroci. Roque Rojas, môj posol v 

tomto čase, vám hovoril o skúškach, ktoré čoskoro prídu, a od môjho prvého posla som vám oznámil, že 

proroctvá sa teraz naplnia. 

Tí, čo ma počúvali aj v tých dňoch, si spomenú, že Majster vám povedal: Hľa, život sa zmení a ľudstvo 

bude piť veľmi horký kalich. Národy sa budú navzájom ignorovať. Rodičia nesprávne posudzujú svoje deti 

a deti nesprávne posudzujú svojich rodičov. Manžel odmietne svoju ženu a ona zasa zhreší proti 

spoločníčke života a mnohé deti, hoci majú rodičov, budú vyrastať ako siroty. V dôsledku skazenosti, 

ktorá sa bude šíriť, hladu a hriechu, ktoré sa budú zväčšovať, zomrie mnoho ľudí. 

71 A hľa, v priebehu niekoľkých rokov sa všetky tieto katastrofálne udalosti prevalia cez životy, 

domovy, národy, vieru a inštitúcie ako dravý potok. Znovu a znovu hovorím tým, ktorí ma počúvajú, aby 

bdeli a modlili sa, aby sa nenechali strhnúť týmto prúdom. 

72 Bdejte nad cnosťou svojich rodín a pokojom svojich domovov. Pozrite sa, ako sa aj tí 

najchudobnejší môžu stať vlastníkmi tohto pokladu. 

Uvedomte si, že ľudská rodina je stelesnením duchovnej rodiny: muž sa v nej stáva otcom, čím sa 

skutočne podobá svojmu nebeskému Otcovi. Žena so svojím materinským srdcom plným nehy je 

obrazom lásky Božskej Matky a rodina, ktorú spolu tvoria, je stelesnením duchovnej rodiny Stvoriteľa. 

Domov je chrám, kde sa najlepšie naučíte plniť moje zákony, ak rodičia boli ochotní na sebe pracovať. 

73 Osud rodičov a detí je vo mne. Je však povinnosťou jedného aj druhého, aby si navzájom 

pomáhali pri plnení svojich úloh a povinností pri odčinení hriechov. 

74 Aký ľahký by bol kríž a znesiteľná existencia, keby sa všetci rodičia a deti mali radi! Najťažšie 

skúšky by zmiernila láska a porozumenie. Ich podriadenie sa božskej vôli by bolo odmenené pokojom. 

75 Prvou inštitúciou na zemi bolo manželstvo, pretože tento zväzok posvätil Stvoriteľ od prvej ženy a 

prvého muža. Môj zákon a moje zjavenia vám vždy hovorili o veľkosti tejto úlohy. 

Keď som bol s vami na zemi, tešilo ma navštevovať manželov a rodiny. Moja prítomnosť v domoch 

posvätila toto spojenie a požehnala jeho plody. Hovoril som s deťmi, mládežou a dospelými, hovoril som 

s domácim a otcom rodiny, so slúžkou, ženou v domácnosti a matkou. Bolo totiž potrebné všetko obnoviť 

a dať nové svetlo na cestu života v tomto svete, ktorý je etapou rozvoja duchovného života. 

Moje slovo bolo určené všetkým. A tak vždy, keď som prehovoril, matky sa ponáhľali so svojimi deťmi 

za ruku alebo v náručí. Keď tieto jednoduché srdcia počuli Ježiša, ktorý im povedal: "Kto pozná Syna, 

pozná Otca," cítili, že v tomto slove počujú Boha, a z hĺbky srdca povedali Majstrovi: "Aleluja, ty si Mesiáš, 

na ktorého sme čakali! Chvála tomu, v ktorého mene prichádzaš." 

76 S mojím príchodom nastal nový vek, ale moje slovo je v podstate rovnaké. Pripomína vám to, čo 

ste zabudli, učí vás nové lekcie a pozdvihuje váš život tým, že ho približuje k dokonalosti. 
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77 Ak by ste žili v mojom zákone, myslíte si, že by som sa zhmotnil tým, že by som sa prejavil v tejto 

podobe? 

78 Svojimi slovami živím semeno, ktoré som zasial inokedy. V tejto podobe však budem hovoriť len 

do roku 1950. Potom budem pokračovať v starostlivosti o vašu dušu, ale moje prejavy budú jemnejšie a 

vznešenejšie. 

Dnes som vám prišiel pripomenúť niektoré zásady, ktoré ľudia pošliapali. Svojimi nebeskými radami 

teraz opäť požehnám manželstvo a rodinu. Ale aby som rozšíril vaše duchovné obzory a zabránil vám 

upadnúť do sebectva, učím vás, aby ste v tomto ľude začali vytvárať skutočnú duchovnú rodinu, ktorej 

Otca budete vidieť v nekonečne, a vo svete potom budete považovať všetkých svojich blížnych za bratov 

a sestry. 

79 Nemyslíte si, že ten, kto splnil svoju povinnosť voči svojim blízkym, sa bude cítiť silnejší a 

dôstojnejší, aby opustil svoj domov, svoj ľud a dokonca aj svoj národ, aby šíril moje učenie svojimi 

slovami a príkladom? 

Nebojte sa, lebo vám hovorím, že musíte opustiť svoj domov a svoju vlasť. Hovorím vám, že budem 

bdieť nad tým, čo po sebe zanecháte, a nebude potrebné vziať si druhý cestovný balík. 

Vopred vám pripravím cesty, dvere a srdcia, aby ste mohli splniť svoje poslanie. Nečaká vás žiadna krvavá 

obeť, hoci budete musieť obetovať niektoré zo svojich uspokojení. Rodina, z ktorej jedno z detí odíde do 

provincie, bude požehnaná. 

Hovorím vám o týchto veciach, ktoré prídu, pretože zostávajú už len tri roky, počas ktorých vám 

dávam svoje slovo, a nechám vás pripravených, aby vás nikto neoklamal. Váš dar intuície vás v týchto 

chvíľach povedie, aby ste vedeli, kam máte ísť a akou cestou. 

Učeníci nebudú kráčať sami, nad nimi pôjde veľká légia duchov svetla, ktorí ich budú podporovať, a 

nad všetkými Eliáš, duchovný pastier, ktorý bude osvetľovať cesty a strážiť svoje ovce. Moja vôľa sa 

prejaví vo vašich skutkoch. 

80 Nie ste jediní, na kom táto práca spočíva. V záhrobí už sú tí, ktorí sa inkarnujú po vás, aby 

pokračovali vo vašej sejbe. Svet sa zmení, ale nebude to za okamih. 

81 Uvažujte o mojom slove, aby sa stalo svetlom vo vašich mysliach. Vy, ľudia, keď spoznáte miesto, 

ktoré zaujímate v Otcovom stvorení, a úlohu, ktorú máte, spoznáte, že vaším osudom je milovať a 

požehnávať naveky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 200 
1 Brány nebeského kráľovstva sú otvorené pre každého, kto chce získať jeho výhody. Toto 

kráľovstvo je v duchu človeka. 

2 Vo vašom duchu a v mojom duchu prebieha oslava, pretože sa pripravujete na prijatie mojich 

svetelných posolstiev. 

3 Vitajte, chorí, utrápení ľudia, ktorí potrebujete duchovnú lásku, lebo u mňa nájdete hojivý 

balzam, svetlo a silu, ktoré vám tak veľmi chýbali. 

4 Milujem vás, a preto vám posielam svoje svetlo, aby vás zbavilo utrpenia, obáv a strachu a aby ste 

sa cítili zahalení do mojej lásky, chránení a uchránení pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré na vás 

číhajú. Môj prameň milosrdenstva preteká, aby ťa uzdravil na duši i na tele, ale to, čo robím s tebou, 

uskutočňujem na tomto svete a na všetkých svetoch. Lebo Môj Duch útechy zostúpil na všetky svety, kde 

prebývajú Moje deti. 

5 Ak sa budete živiť Mnou, ak budete vedieť, ako ma prijímať, nebudete ma už môcť odmietnuť, 

nebudete už pochybovať ani ignorovať tento chlieb, ktorý vám dal život, a vaša existencia sa stane 

neustálym svedectvom vďačnosti a lásky. 

6 Máte predstavu o radostiach zasľúbeného nebeského kráľovstva? Chceli ste si v mysli vytvoriť 

obraz o tom, aký by mohol byť život dokonalých bytostí, a hovoríte o piesňach, kráse, čistote a láske. 

Teraz vám však hovorím, že v tomto svete je dokonalá harmónia. 

7 Musíte vedieť, že nakoniec budete všetci súčasťou tohto koncertu, že sa budete podieľať na tejto 

blaženosti, keď sa zdokonalíte a prídete ku Mne. 

Potom sa so Mnou stretnete a Ja budem na tróne cti, ktorú mi vzdáte. 

Ale táto nebeská hudba bude znieť vo vašej duši, keď v sebe objavíte Moju prítomnosť a budete 

uchvátení kontempláciou Môjho diela, Môjho stvorenia, ktoré vám postavím pred oči, aby som vás na 

ňom urobil účastnými. Keď budeš so Mnou, budeš vnímať najkrajšiu harmóniu a z tvojho ducha bude 

stúpať k Mne tá najsladšia pieseň. 

8 Potom, keď v sebe pocítiš Moju prítomnosť, objavíš v každom kroku koncert, v každom zvuku 

zjavenie a budeš Mi tak blízko, že Mňa napokon budeš považovať za jediný dôvod a cieľ svojej existencie. 

Prijmem vás, ako sa prijíma pocestný, ktorý sa dostal do poslednej fázy svojho putovania a uvedomuje si, 

čo dosiahol a čo ho čaká. 

9 Ľudia, ešte ste nepočuli túto hudbu krásnych tónov, pretože ste ešte neboli schopní 

dematerializovať svoje duše. Koncert sa rozozvučí za hranicami sveta, do ktorého ste sa dostali. Ja však 

pripravujem cestu, aby ste čoskoro prišli so mnou. 

10 Prečo považujete Moje prejavenie prostredníctvom ľudského intelektu za ťažké? Pochybuješ, že 

môžem byť vždy v kontakte s tvojou dušou? Keď sa 

Stvorenie je živené Mnou a všetky duše sú ako konáre stromu, žijúce na ňom a živiace sa jeho šťavou ─ 

ako si môžete myslieť, že som vzdialený alebo že som ľahostajný k vášmu utrpeniu, hoci som váš Majster, 

váš Lekár a váš Otec? 

11 Počúvajte: Blíži sa bitka svetových názorov. 

Vtelené a nevtelené duše sa zmietajú v mori zmätku. Všetky prinášajú svoju úrodu bolesti a zla. Všetci sa 

snažia jeden druhého zraniť a zabiť, všetci vykonávajú dielo skazy, ale bolesť ich zasiahla rovnako. 

V súčasnosti je prítomný žnec, ktorý má za úlohu vyrúbať každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie. 

V tomto veľkom boji zvíťazí len spravodlivosť a pravda. 

Mnohé kostoly zaniknú, niektoré zostanú. V niektorých bude žiariť pravda, v iných sa bude ponúkať 

len klamstvo. Ale srp spravodlivosti bude sekať dovtedy, kým nebude odsúdené každé semeno, ktoré 

existuje na zemi. 

12 V tých časoch tí, ktorí sa oduševnili, dosiahnu ideál, povznesenie, a toto poznanie im dá skutočnú 

múdrosť. Nebudete potrebovať ľudské vedy, aby vás viedli. Duša dostatočne pripravená mojím učením 

vám totiž dokáže odhaliť všetko, čo potrebujete vedieť. 
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13 Učenci zákona, filozofi a kňazi prídu ku mne a ja im odpoviem a obrátim ich svojím slovom. 

Niektorí mi nebudú rozumieť a budú zmätení. Ostatní ma budú pokorne prosiť o odpustenie. Nebudú 

odo mňa žiadať dôkaz. Ale ja im ho dám, pretože ich milujem a chcem, aby ma spoznali. 

14 Keď vedci nedokážu odpovedať ľuďom, keď nedokážu vyriešiť ich problémy a pochybnosti, prídu 

za mnou. Potom sa dozvedia, že som na nich čakal, aby som ich poučil a potešil. Dozvedia sa, že toto 

slovo pochádza od Krista, od toho, ktorý vie pohladiť všetkých trpiacich a ku všetkým hovorí tým jazykom, 

ktorý je taký láskavý ─ tým istým, v ktorom vás Majster naučil vznešené prikázanie, ktoré vám hovorí: 

"Milujte sa navzájom." 

15 Žijete v časoch očisty a náreky bolesti už bolo počuť. Ale práve táto bolesť vám poslúži na to, aby 

ste sa očistili a mohli sa stať stĺpmi chrámu. A po vás prídu noví apoštoli. 

16 Budem s vami, aby som vás potešil a dal vám pevnosť, aby ste mohli napredovať na ceste 

nápravy. Chcem, aby ste premenili svojich nepriateľov na priateľov, aby ste vo svojom boji mohli získať 

nebeské kráľovstvo, kde získate ovocie všetkých svojich skutkov. 

17 Hovorím k vám takto, aby ste zmenili svoje srdcia, pretože vaším osudom je milovať a žehnať. Žite 

tak, ako žil Ježiš, vždy v jednote s Otcom, v dokonalej harmónii so všetkými bytosťami stvorenia. 

18 Keď urobíte niečo dobré, keď pohladíte opustené dieťa, podporíte človeka v núdzi alebo 

ochránite bezbrannú bytosť ─ nepočuli ste vo svojom vnútri hlas, ktorý vás požehnal a povzbudil, aby ste 

pokračovali v tejto ceste? Čí je to hlas? Je to svedomie. Je to hlas Otca, ktorý odmeňuje dieťa za to, že si 

ho berie za príklad. 

19 Ak sa chcete stať hodnými deťmi môjho Božstva, prvými dedičmi mojej slávy, musíte sa najprv 

očistiť a teraz viete, že najlepšou očistnou vodou sú dobré skutky. Hovorím vám tak, aby ste cítili, že vás 

čakám vo svojom kráľovstve, že dnes ste na ceste, ktorá vedie k nemu, ale že máte pred sebou ešte dlhú 

cestu. Z každého z vás chcem urobiť apoštola a z každého apoštola majstra. 

20 Všimol som si, že ľudstvo uctieva Boha v rôznych formách. Ale hovorím vám, že nepovažujem 

žiadne náboženské spoločenstvo za dôležitejšie alebo menej dôležité. Učil som vás láske a pravda je len 

jedna. 

Nemyslite si, že je to cirkev, kňaz alebo mnoho kňazov, ktorí musia vykúpiť ľudstvo. Som to ja, múdry 

a milujúci Pastier, ktorý vás chránim, utešujem a milujem tak veľmi, že som za vás položil svoj život, aby 

som vás naučil ceste pravdy a života. 

21 Ak ľudia tej doby verili, že ma môžu vidieť, ako 

by mi vzali život, zničili ho a spôsobili zánik môjho učenia, neuvedomovali si, že tým len dosiahli, aby som 

mal viac života a vyššiu slávu, získanú prostredníctvom obety. Zo svojho kríža som požehnal svojich 

apoštolov všetkých čias ─ všetkých, ktorí ma nasledovali na tej istej ceste. 

22 Rovnako požehnávam aj vás, ktorí ste ma prijali v tomto čase a pripravujete sa pokračovať v 

mojom diele. 

23 Izrael, unavený pútnik, prichádzaš s túžbou po mojich slovách, aby si dokončil svoj osud v tretej 

ére, a prichádzaš ku mne s horkosťou na perách a bolesťou v srdci. Vy a vaše deti ste prešli nebezpečnou 

cestou a dnes, keď počujete volanie môjho Ducha, ponáhľate sa s istotou, že dostanete povzbudenie. 

24 S niektorými sa stretávam pokorne v očakávaní mojich rozkazov. Iní v mojej prítomnosti pociťujú 

výčitky svedomia po tom, čo veľa zhrešili. A ešte iní zvedavo skúmajú moje učenie a hľadajú v ňom nejakú 

chybu, ktorá by ich odsúdila. Poznám vás, milujem vás a prijímam všetko v tento deň. 

25 Použijem pokorných, aby som v krátkom čase priniesol Dobrú zvesť srdciam, ktoré ma očakávajú. 

Toho, kto zhrešil, očisťujem svojím slovom, ktoré je krištáľovo čistou vodou. Keď sa dozvie, že mu 

odpúšťam a robím ho svojím učeníkom, bude sa kajať a viac nezhreší. A toho, kto sa pýta a pochybuje, 

osvietim a dám mu dôkaz, aby poznal pravdu a vydal o Mne svedectvo. 

26 Potom, keď budete všetci pripravení, pošlem vás k tým, ktorí majú vycvičenú myseľ a sú výreční. 

Vy sa však nebudete cítiť horší ako oni, ani im nebudete závidieť, pretože som vám dal veľké duchovné 

schopnosti. 
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27 Veda sa čoskoro zastaví. Mnohí učenci budú znepokojení a svoje vedomosti budú považovať za 

zbytočné, pretože vedomosti, ktoré získali, ich neviedli k blahu a pokoju duše. Keď dospejú k tomuto 

záveru, budú Mňa hľadať, budú chcieť poznať podstatu a cieľ duchovného života a budú Mňa prosiť, aby 

som im pokorne dovolil preniknúť do Mojich tajomstiev, a Ja im dovolím preniknúť tak ďaleko, ako to 

bude Moja vôľa. 

28 Tí, ktorí ma budú nasledovať najviac, budú chudobní, vydedení. Potom, keď získajú tento veľký 

poklad duchovného poznania, ktorý Moje Slovo rozdáva v hojnosti, vydajú sa plní lásky niesť svetu 

svedectvo o Mojom príchode v tomto čase. Niektorí sa zjavia ako proroci, iní si získajú srdcia darom slova 

a všetci budú konať skutky lásky medzi ľuďmi. 

29 Tie národy, ktoré boli opovrhované, tie národy, ktoré sa zahaľujú do handier, sa prebudia, budú 

ma milovať a slúžiť ľudstvu. Medzi nimi sú veľké duše očistené v bolesti. V jadre týchto stvorení sú ukrytí 

moji vyslanci, moji apoštoli. Zvolám všetky národy a v krátkom čase prídu ku Mne tí, ktorí pochopia 

inšpiráciu Mojich slov, aby sa stali Mojimi priekopníkmi. 

30 Izrael, tam sú tvoji bratia v zbrani, ktorí čakajú na moje rozkazy a žijú v chaose. Zatiaľ čo oni 

žiadajú o mier, iní vyzývajú na zničenie. Túžia vidieť nové obzory, nové krajiny, túžia emigrovať do iných 

teplých krajín, aby sa tam mohli usadiť a rozvinúť svoju dušu v súlade s božskými zákonmi. 

31 Nedokonalosti v náboženskej praxi ľudí zmiznú do tej miery, že ver- 

duchovnosť preniká do sŕdc a duša, unavená svojimi falošnými modlami, túži po mojej prítomnosti, po 

mojom slove. Nebudú ma vzývať na brehoch riek ani na horách, v údolí ani na púšti. Budú ma hľadať na 

dne svojej duše a tam si postavia chrám, v ktorom ma budú milovať. 

32 Uvidíte, že mnohí ľudia, ktorí boli pozemsky mocní, zostúpia zo svojej spoločenskej úrovne a v 

tomto stave, po veľkých skúškach, ktoré budú ako kameň úrazu pre ich duše, budú túžiť po mojom učení 

a vďaka svojim cnostiam sa pozdvihnú a spoznajú skutočnú hodnotu darov, ktoré som človeku udelil. V 

roku 1950 sa mnohé z predpovedí naplnia. 

33 Mnohé srdcia, ktoré boli ako vyprahnuté polia, prinesú ovocie. Ale vám, o ktorých som sa staral 

deň čo deň, hovorím: Pripravte sa a buďte pripravení rozptýliť moje semeno. 

34 Po tomto roku nastanú medzi "ľudom Izraela" rozbroje a len tí, ktorí zostali bdelí, modlili sa a 

pracovali podľa mojich zákonov, budú pre ostatných ochranou. 

35 Dal som vám svetlo, aby ste bezpečne kráčali a poučovali svojich blížnych. 

36 Buďte požehnaní všetci ─ tí, ktorí ma práve teraz počúvajú, aj tí, ktorí sú ešte ďaleko od môjho 

prejavu. 

37 Čas, ktorý prežívate, je časom boja, duchovného boja a boja svetonázorov. 

38 Táto rada je potrebná, pretože budete musieť stáť pred tými, ktorí sa neustále snažia preniknúť 

do tajomstva učenia. Podobne sa postavíte pred zástup mužov a žien rôznych vierovyznaní a potom 

zistíte, že v každej cirkvi alebo denominácii sú ľudia dobrej vôle, ktorí sa snažia, lebo ich skutky obsahujú 

dokonalosť. 

39 Moja milosť je pre všetkých, lebo som videl v ľudskom svete, že všetci, aj keď len na chvíľu, majú 

srdce zapálené láskou k môjmu Božstvu. 

40 Po celej zemi sú roztrúsení tí, ktorí sa stále snažia konať dobro a hľadajú spôsob, ako byť užitoční 

svojim blížnym. Veru, hovorím vám: Každý, kto má toto predsavzatie, je so mnou. 

41 Povedal som vám, že príde čas, keď sa svetlo objaví na všetkých miestach, vo všetkých krajinách, 

na všetkých kontinentoch. Toto svetlo bude svietiť podľa duchovného vzdelania človeka. Vďaka tomu sa 

však vytvorí nová a presnejšia koncepcia stvorenia, nová koncepcia duchovnosti. Týmto spôsobom sa 

začne nová etapa duchovného rozvoja. 

42 Keď sa všetci inteligentní ľudia konečne zjednotia, ich predstava o božskom, večnom a 

duchovnom sa vyjasní. Ľudia prejdú mnohými skúškami. Ale keď sa to skončí, pravda vyjde najavo ešte 

viac. A pravdu, ktorá je vždy krištáľovo čistá a hlasnejšia, budú môcť pochopiť všetci. Duchovné 

zjednotenie sa tak stane skutočnosťou. 
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43 Učenie, ktoré som vám zjavil, a pravidlá, ktoré som vám dal, budú všeobecne uznávané. 

Pamätajte si však, že odovzdávať musíte význam môjho slova, nie spôsob vyjadrenia. 

44 Neznepokojujte sa ani tým, že sa mení vonkajšia forma vášho uctievania. Veru, hovorím vám, že 

príde čas, keď pochopíte, že len podstata a čistota vašich činov dosiahne Otca. 

45 Príde k vám mnoho vašich blížnych, ktorí, ak hlboko pochopia špiritizmus, vás prinútia zanechať aj 

posledné zvyšky sektárskeho fanatizmu, ktoré si možno uchovávate. 

46 Keď sa k vám priblížim a dávam sa poznať prostredníctvom nositeľa hlasu, objavujem tých, ktorí 

počúvajú bez porozumenia a bez citu. Aj tí, ktorí prišli len zo zvedavosti. Niektorí sa pokúsili duchovný 

svet podrobiť skúške. Mnohí nemajú potrebný rešpekt. Ale ako by mohli tak veriť v nadprirodzeno, ktoré 

sa im potvrdzuje pred očami? Mohli by si dať rozumné vysvetlenie toho, čo sa deje, ak tento zázrak 

nepripisujú vyššej moci? Aké vysvetlenie by mohli dať tomu, kto sa ich pýta, čo je to za dielo? 

47 Kto má vieru, berie z týchto miest požehnanú vodu a robí s ňou zázraky. Majster sa vás však pýta: 

Skutočne v tej vode existuje nadprirodzená sila? Veru, hovorím vám, že moc nie je vo vode, ale vo vás 

samých, vo viere a v poctivosti vašich skutkov. Veď Pán je vo vás ako v prírode a vo všetkom stvorení. 

Spomeňte si, že som vám vtedy povedal: Vaša viera vás zachráni. 

48 Som večný zázrak, ktorý dáva svetlo vášmu intelektu a pohýna vaše city, aby ich nasmeroval na 

cestu dobra. Človek však od svojho Otca žiadal viac a chcel vidieť, počuť a uchopiť rukami to, čo by mal 

vnímať len citlivosťou svojej duše. Ale z lásky som sa podvolil svojim deťom, pretože mám pre ne 

pochopenie a vychádzam im v ústrety. 

49 Preto som v tomto čase dovolil, aby sa k vám priblížil Môj Duchovný svet, a dal som vám dar jeho 

prejavu prostredníctvom vášho intelektu, aby ste všetci mohli byť priamymi svedkami uskutočnenia 

týchto zázrakov a veriť v Moju Prítomnosť. 

Prejav duchovných bytostí bude podporovať zlomyseľné interpretácie zo strany zvedov môjho Diela, 

budú ho používať ako zbraň, aby vám ublížili, aby vás ohovárali a odsúdili ako čarodejníkov. Ale potom, čo 

toto vyhlásenie zasialo svoje semená, zmizne. Potom uvidíte, že dary, ktoré som vám dal, budú naďalej 

existovať a zázraky sa budú naďalej diať, pretože potom budete intuitívne viesť svoje kroky tým, že sa 

budete vždy snažiť s pomocou môjho učenia praktizovať aktívnu lásku tým najlepším spôsobom. 

50 Skúmajte Moje Slovo, aby ste si uvedomili, že vám nepredpisujem pevné správanie. 

51 Je to moja esencia lásky, ktorú máte zachovať a rozptýliť na cestách života. Lebo príde hodina, 

keď už nebudete potrebovať tieto miesta stretnutia. Dám sa poznať na vašej ceste, vo vašej spálni, v 

horách, na každom mieste. Vaše pole pôsobnosti bude neobmedzené, aby ste mohli praktizovať 

dobročinnosť a dokazovať, že ste mojimi učeníkmi. Okolnosti každého z vás budú tiež rôzne, ale vždy vám 

dajú príležitosť konať dobro. Toto dobro budete môcť konať myšlienkami aj skutkami, slovami a dokonca 

aj pohľadom. 

52 Zvyknite si, že vaše svedomie je sudcom vašich činov, a to vám ukáže, ako máte pracovať, aby ste 

vyjadrili všetko, čo som do vás vložil. 

53 Ak vidíte, že vaši bratia a sestry v mojom diele nie sú schopní vysvetliť dôvod mojich prejavov, 

vstaňte a vysvetlite to. Máte na to potrebné znalosti. 

54 Nebuďte prekvapení, keď príde chvíľa, keď ma budú obklopovať len apoštoli viery. Povedal som 

vám: "Mnohí sú povolaní, ale málo je vyvolených." Ale nie preto, že by som si niektoré vybral a iné 

odmietol. Volám všetkým. Ale kým jedni zostávajú so mnou, iní odchádzajú. 

55 Mnohí ku mne prišli a ešte prídu. Zostanú však len tí, ktorí v sebe nosia semeno lásky k blížnemu. 

56 Toto slovo nie je určené len ľuďom, ale aj duchovným zástupom, pretože tí, roztrúsení po celej 

zemi, majú svoje poslanie. 

57 Nechávam vám slobodnú vôľu. Choďte tam, kam chcete, a budete cítiť, že vás to najviac teší tam, 

kde cítite lásku. Ak ťa Moje Slovo nepresvedčí prostredníctvom nositeľa hlasu, hľadaj Mňa tam, kde Mňa 

naplno pocítiš. 

Lebo každý, kto ma nasleduje, ma bude cítiť vo svojom srdci. 
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58 Chcem vás medzi sebou zmieriť, zjednotiť, nikdy vás nerozdeliť. Dávam vám svetlo, aby ste, keď 

príde chvíľa, vedeli rozlíšiť pravdu od nepravdy. 

59 Vidím vás ako malé deti, ktoré prichádzajú v túžbe po otcovskom teple alebo ktoré prichádzajú v 

túžbe po múdrosti, ktorá ich môže viesť na ceste života. 

60 Určite ste bezvýznamní, ale kvôli svojej slabosti, pretože ste nevyužili lekcie, ktoré vám dávam na 

vašej ceste životom. 

61 Kto pozná moje meno a moje slovo, nemá právo nazývať sa nevedomým, bezvýznamným alebo 

slabým. Nepovedal som vám raz vo svojom Slove: "Ja som cesta, pravda a život"? Čo by vám mohlo 

chýbať, keby ste kráčali po tejto ceste lásky a keby ste sa živili svetlom mojej múdrosti? Človek právom 

plače v okamihu svojho narodenia! Duša už vie, že ju čaká slzavé údolie. 

62 Prečo nepremeníte toto slzavé údolie na krajinu pokoja? Pochopte, že zmysel môjho učenia vedie 

k tomuto krásnemu cieľu: "Pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle" ─ pokoj, ktorý je milosťou a požehnaním 

neba, pokoj, ktorý môžu mať ľudia, keď budú poslúchať prikázanie vzájomnej lásky. 

63 To je tajomstvo dosiahnutia mieru. Zjavil som ho svetu, dal som mu kľúč, ktorý otvára brány tohto 

kráľovstva. Človek to veľmi dobre vie, ale nechce dosiahnuť pokoj, veľkosť a poznanie na ceste lásky. 

Radšej si vybudoval svet podľa svojich predstáv a mier podľa svojho vkusu. 

64 Jeho dielo zaniklo, pretože ho nepostavil na základoch bratstva v Bohu, a tak sa dnes jeho svet 

márnosti rozpadá. Človek by v pýche nad pokrokom svojej vedy rád spieval triumfálnu pieseň svojim 

objavom. Namiesto toho však počuje, ako mu z hrude uniká nárek bolesti, hrôzy a výčitiek, keď cíti 

výsledok svojej práce, do ktorej nevložil žiadnu lásku. 

65 Zdá sa vám moje slovo trpké? Hovorí vám len pravdu. 

66 Moje slovo nie je žihľava, ale pšenica, nie je tma, ale svetlo. 

67 Plňte moju vôľu a nebudete plakať. Žite podľa môjho učenia a spoznáte šťastie. Milujte sa 

navzájom a budete žiť v dokonalom pokoji. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 201 
1 Ľudia: V tejto dobe, keď Duch Pravdy vylieva svetlo na každú dušu, chcem, aby sa tí, ktorým je 

určené počúvať Mňa v tejto podobe, sústredili a premýšľali, pretože len tak budú schopní pochopiť 

Božské posolstvo, ktoré som vám v tejto dobe priniesol. Toto posolstvo je kniha, ktorú vám vtiskujem do 

duše, je to Božský výklad Zákona, ktorý ľudstvo dostalo už v prvých časoch, je to podstata toho, čo 

obsahuje "Kniha siedmich pečatí", ktorej tajomstvo vám postupne odhaľujem osvietením vašej duše 

svetlom Svojho Slova. 

2 Zajtra, keď pochopíte moje učenie, sa začne boj. Už nebudete mať moje slovo v tejto podobe, ale 

budete cítiť moju prítomnosť vo svojom srdci. 

3 V prvej ére Boh napísal Zákon do kameňa prostredníctvom Mojžiša. Ježišovo slovo bolo krvou 

vpísané do srdca človeka. A v tomto období napíšem do vašej duše Svoje zjavenia prostredníctvom svetla 

inšpirácie. 

4 Ak pochybujete tvárou v tvár nedokonalosti tých vysielačov, prostredníctvom ktorých sa dávam 

poznať, nezostávajte v tejto neistote. Zamyslite sa, upokojte sa a postupujte vpred, pretože Mojím 

prianím je, aby ste si uvedomili veľkosť a pravdivosť, ktorú obsahuje Moje zjavenie. 

5 Je potrebné, aby tento ľud bol silný a oduševnený, keď sa vydá do provincií, kmeňov, dedín a 

dokonca národov ohlasovať dobrú zvesť. Dnes ste ešte nevedomé deti, ktoré túžia po naplnení svojho 

poslania, ale ešte nepoznajú nástrahy a skúšky, ktoré vás na tejto ceste čakajú. Ale každý, kto je naplnený 

vierou a láskou, bude schopný odolávať búrkam a bude otupený voči vlastnej bolesti, ale nebude 

ľahostajný voči potrebám ľudí. 

6 Moje vyučovanie v tomto čase trvalo dlho, pretože som chcel dať príležitosť mnohým, aby ma 

počuli, a tak splniť sľub, ktorý som vám dal v minulosti, že každé oko, či už hriešne alebo nie, ma 

duchovne uzrie, a tak oživiť vašu nádej a dôveru vo mňa. 

7 Mojou vôľou bolo, aby Slovo, ktoré vám odovzdávam, bolo zapísané, pretože sú v ňom 

predpovede, oznámenia, posolstvá, ktoré budú známe ľuďom zajtrajška. Často vám totiž zlyháva pamäť. 

8 Moje Slovo formuje osvietený ľud, ktorý bude zahŕňať mužov a ženy na celom svete a jeho sila 

bude spočívať v jeho duchovnosti. Tomuto ľudu zverím obnovenie mieru vo svete, spravodlivosti, 

morálky a pravej viery. 

9 Dnes ľudstvo zjavne spí. Ale so skutočným prekvapením uvidíte, ako niektoré spoločenstvá, keď 

počujú hlas mojich poslov, otvoria dvere svojich sŕdc ako kvety, ktoré sa otvárajú, aby prijali teplo a 

pohladenie slnečných lúčov. Vy, ktorí ma teraz počúvate, ste už teraz súčasťou tohto ľudu, ktorý bude v 

budúcnosti rásť, kým nepokryje celú zem. Vašou úlohou je nabádať ľudí, aby sa vzdali materializmu, 

hlásať dialóg ducha s duchom a udržiavať svojich blížnych vo viere, keď nad nimi vyvstávajú veľké skúšky. 

10 Zástupy, ktoré počuli moje slovo v tomto čase, sú len malou časťou ľudí, ktorí povstanú zajtra. 

Jeho povinnosťou je zostať jednotný napriek skúškam a búrkam, ktoré ho môžu bičovať. Ak by sa 

rozptýlila, bitka by bola prehratá, hviezda, ktorá ju doteraz viedla, by zmizla a stratila by sa v nesmiernej 

samote púšte. Aké by bolo svedectvo o mojej pravde? Aký príklad by dal svojim blížnym? 

11 Milovaní učeníci, pamätajte si: Keďže som zostúpil, aby som k vám hovoril, a tak som skrze vás 

urobil vnímateľnou svoju Božskú prítomnosť a Slovo, váš Majster musí mať v úmysle veľký čin spásy. Ale 

vy, ktorých som učil a miloval, nesmiete v žiadnom prípade zbaviť Moje božské učenie jeho sily. 

12 Učeníci, ak chcete mať duchovné dary, nech vás k tomu vedie láska a túžba konať dobro. 

Nesnažte sa získať moju milosť len s úmyslom lichotiť svojej márnivosti, lebo potom sa budete cítiť trochu 

nad svojimi blížnymi. Nesnažte sa zbohatnúť na týchto daroch prostredníctvom úžery. 

Veru, hovorím vám, že len čo láska očakáva nejakú odmenu, prestáva byť od tej chvíle láskou. A 

akonáhle je cieľom prospechu, ktorý človek robí, získať zaň odmenu, prestáva byť prospechom. Preto vás 

upozorňujem, že ak chcete mať jeden z týchto darov, musí to byť láska, ktorá vám ho vnukne. 

13 Každý, kto ma chce nasledovať na tejto ceste, musí oslobodiť svoje srdce od všetkého sebectva, 

egoizmu a márnivosti. Len čisté srdce môže cítiť moju lásku. 
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14 Keď zistím, že niekto z vás je zaneprázdnený konaním dobrého skutku, prosí pozdvihnutý v 

modlitbe za blížneho v núdzi, a vidím, že jeho srdce je plné smútku pre bolesť blížneho, vtedy mu Moja 

Božská láska udelí kvapku Môjho uzdravujúceho balzamu a ja mu udelím zázrak, o ktorý prosil. 

15 V tomto momente je dieťa, ktoré je zodpovedné za svoje 

Ak sa človek prihovoril u Otca za svojho blížneho, je to veľká radosť, pretože dal to, o čo ho žiadal, 

človeku v núdzi, ktorý dostal moje dobrodenie. Na druhej strane, ak niekto, kto má na svojej ceste 

životom za úlohu praktizovať aktívnu lásku k blížnemu, zneužíva svoje dary na sebecké ciele, bez toho, 

aby si to uvedomoval, okráda sa o Otcovu milosť a potom už nemôže nič dávať; klame tak sám seba a 

klame aj svojich blížnych. Tento zlý "robotník" rozsieva na svojej ceste namiesto pšenice len kúkoľ. Po 

vykonaní zlých skutkov mu zostáva veľmi trpká príchuť, nespokojnosť, nepokoj a nemôže objaviť v 

láskavej tvári svojho Otca ten láskavý úsmev, ktorý požehnáva a potvrdzuje jeho skutky, ani nemôže dať 

pocítiť svojmu bratovi vplyv svojich duchovných darov. 

16 Ak sa chorý človek uzdravil, alebo trpiaci človek dostal útechu, alebo sa stal zázrak, tento zázrak 

nebol zásluhou toho "pracovníka", ale nekonečného súcitu Otca s núdznym človekom, ktorý vo svojej 

nevedomosti vložil všetku svoju dôveru do zlého Pánovho učeníka. Zlý služobník však pripisuje zázrak, 

keď sa stane, svojim príhovorom, svojim duchovným darom a používa toto svedectvo na zvýšenie počtu 

tých, ktorí mu dôverujú. Moja spravodlivosť ich potom musí trápiť, aby obmedzili svoje chybné kroky, 

zamysleli sa nad falošnosťou svojich skutkov a vrátili sa na správnu cestu. 

17 Blahoslavení sú tí, ktorí pri prvej návšteve mojej spravodlivosti ľutovali svoje previnenia, rozhodli 

sa, že nebudú nasledovať cestu svojich úchyliek, a snažili sa napraviť všetky svoje previnenia, pretože tak 

dokázali, že uspokojenie duše je neporovnateľné s uspokojením na zemi. Ostatní si málo vážili pokoj, 

ktorý dobré dielo zanecháva v srdci, prijímali lichôtky alebo mizerné platby mincou a príliš neskoro si 

uvedomili, že prvé robí dušu veľkou a druhé ju robí malou a degraduje ju. 

18 Každý, kto je 'robotníkom na mojich poliach', musí vedieť, že som ho poslal, aby o mne svedčil. 

Ale aby bolo jeho svedectvo pravdivé, musí byť ospravedlnený svojimi skutkami, skutkami lásky, dobrými 

slovami a dobrými myšlienkami, čím sa zabezpečí, že jeho srdce zostane čisté, aby som sa v ňom mohol 

prejaviť. 

19 Raz som vám povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca." Tým som vám chcel povedať, že podľa 

mojich skutkov na zemi môžete spoznať lásku, ktorú na vás vždy vyžaroval váš Otec. Teraz vám hovorím, 

že chcem byť poznaný po skutkoch svojich učeníkov. 

20 Keď ma tento ľud konečne pochopí a bude riadiť svoj život podľa tohto návodu a s pravou láskou 

prijme svoj kríž, ľudia sa prebudia, uvedomia si svoje skutky a budú sa musieť presvedčiť, že ich vedie 

pravda. Potom budú moju prácu považovať za božské zjavenie, podobne ju budú nazývať náboženstvom, 

doktrínou alebo svetonázorom. 

21 Učte sa a pochopte, učeníci, v čom spočíva poslanie, ktoré som vám určil. Pamätajte na svoju 

zodpovednosť a skúmajte každý svoj skutok, aby bol v súlade s pravdou môjho učenia. 

22 V mnohých spoločnostiach, rádoch a kongregáciách sa ľudia navzájom oslovujú "brat". Ich pery 

vyslovujú láskyplné slovo "brat", zvyčajne bez toho, aby ho cítili v srdci. 

23 Veru, hovorím vám, keby ste si našli čas a ponorili sa do významu tohto slova, objavili by ste zdroj 

života, z ktorého ste vyšli. Pochopili by ste moju božskú nežnosť a to všetko by vás prinútilo chvieť sa 

výčitkami svedomia, keď si pomyslíte na odstup, v ktorom ste žili medzi sebou, na ľahostajnosť, s ktorou 

sa pozeráte na tých, ktorých nazývate cudzincami, a na urážky, ktoré si neustále spôsobujete. 

24 Keď som prišiel na svet, aby som žil s ľuďmi, urobil som to preto, aby som vás naučil byť bratmi. 

Prijal som telo v Márii a nazval som vás mojimi bratmi, aby som vám ukázal, ako sa máte navzájom 

milovať. Celé moje učenie bolo ukázať vám ten božský a jediný zákon, podľa ktorého môžete milovať a 

oslavovať Otca. Ako by ste ma mohli milovať bez vzájomnej lásky? Veru, hovorím vám, že je lepšie 

rozdeliť všetko, čo mi ponúkate, medzi svojich blížnych. Veď Otec má všetko, ale vám všetko chýba. 

25 Inšpirujte všetky svoje životy a skutky mojím príkladom, a naozaj vám hovorím, že ak to budete 

robiť, budete ma oslavovať na všetkých svojich cestách a dávať pravé dôkazy svojej lásky. Keby ľudia 
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spojili všetky svoje schopnosti s cieľom pozdvihnúť svoju existenciu, naplno by pocítili Moju prítomnosť 

medzi sebou. Niektorí by ponúkli svoje vedomosti, iní svoju lásku, ďalší svoju pomoc, vedu, inšpiráciu a 

ďalší svoju moc. Potom by vzniklo silné a zjednotené ľudstvo, akoby ho stvoril jeden osvietený, veľký, 

dobrý, a preto mocný človek. Toto je človek, do ktorého som už dávno vryl svoj zákon lásky. 

26 Tvrdá je skala jeho srdca, ale neodolá ostrosti božského dláta môjho slova. 

27 Oznamujem vám čas harmónie medzi ľudstvom. To vám už dávno oznámili aj moji proroci. Potom 

uvidíte národy, ako sa bratia, delia o svoj chlieb, svoju moc a svoje vedomosti. Uvidíte, že ľudia budú žiť v 

mieri tam, kde predtým vedeli žiť len vo vojnách a nepriateľstve. Uvidíte, ako ako skutoční lekári ľudí 

prinášajú útechu chorým. 

28 Uvedomujete si teraz, že v skutočnosti ste ešte nedokázali žiť ako bratia a sestry v mojom 

zákone? Chápete, prečo som vám už v tých dňoch povedal, že moje najvyššie prikázanie znie: "Milujte sa 

navzájom"? 

29 V tomto čase som neprišiel, aby som z vašich sŕdc vymazal toto najvyššie prikázanie, ani aby som 

ho nahradil iným. Je neotrasiteľná a nemenná. Vysvetľujem vám ju len preto, aby ste pochopili jej rozsah 

a spoznali jej význam, ktorý je mojou múdrosťou. 

30 Kedy toto ľudstvo pochopí, že v naplnení tohto zákona spočíva pokoj, ktorý tak veľmi potrebuje, 

zdravie, ktoré mu teraz chýba, a šťastie, ktoré nikdy nenašlo? 

31 Viem, že ľudia, bez toho, aby o tom vedeli, smerujú k bodu, keď ho dosiahnu, konečne otvoria oči 

svetlu pravdy. 

32 Keď som vám toto všetko povedal, chcem, aby ste, keď niekoho zo svojich blížnych nazvete 

"bratom", pochopili, čo toto slovo znamená, a snažili sa precítiť pravdu toho, čo som vám dnes zjavil. 

33 Prijímam vás vo svojej otcovskej láske. Hoci počet tých, ktorí ma počúvajú, je malý, neprestávam 

sa s láskou prejavovať. 

34 Vaša myseľ bude zaplavená mojím svetlom a to odstráni všetky vaše pochybnosti. 

35 Malý je počet tých, ktorí ma nasledujú, a predsa ich vidím bezmocných. Ale hľa, Moje Slovo ich 

premení na pevných vojakov sily, ktorí, hoci unavení a zranení, jedného dňa dosiahnu cieľ a v pravej ruke 

budú mávať vlajkou, symbolom mieru a bratstva. Váš triumf musí mnohých povzbudiť, aby vás 

nasledovali. 

36 Blahoslavený je ten, kto si uvedomuje a plní svoje poslanie. Duša potrebuje pre svoj rozvoj pevné 

rozhodnutia, silu a vôľu. Ak toto chýba, pokrok je pomalý a na jeho zdokonalenie je potrebných mnoho 

pozemských životov. Ľudia musia poznať celé moje učenie, ktoré je cestou duše k dokonalosti. Intuícia 

nestačí, potrebujú aj vedomosti, aby sa nikdy nezastavili na ceste, aby rozpoznali hodnotu času a 

príležitostí a neboli už mŕtvymi mužmi duše. 

37 Život by sa mal prejavovať viac v duši ako v tele. Koľko ľudí žilo na tomto svete, ale ako málo z 

nich žilo duchovne, prejavilo milosť, ktorá je v každej ľudskej bytosti, v tej božskej iskre, ktorú Stvoriteľ 

vložil do človeka. 

38 Ak by si ľudia dokázali uchovať jasnovidectvo vo svojej mysli, mohli by prostredníctvom neho 

vidieť svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. 

39 Duch je ako moja kniha Božskej múdrosti. Koľko toho obsahuje! Stále vám má čo prezradiť ─ 

niekedy tak hlboké odhalenia, že sú pre vás nepochopiteľné. 

40 Iskra svetla, ktorá je prítomná v každej ľudskej bytosti, je putom, ktoré spája človeka s 

duchovným, je tým, čo ho privádza do kontaktu s nadpozemským svetom a s jeho Otcom. 

41 Ak ste pozorní, pochopíte, že všetko súvisí s večným životom, ktorý vás čaká a ku ktorému sa 

približujete každým dňom alebo každým okamihom. 

42 Potrebujem na svojich poliach pracovníkov, ktorí sa naučia zasiať a pestovať toto semeno, čisté 

hlavy a srdcia plné dobrej vôle. Mnohí z tých, ktorí prijali moje dary, sa totiž stali "márnotratnými synmi", 

ktorí zostali s otcom len na chvíľu a potom sa venovali rozkošiam. Ale moje slovo sa splní a oni sa vrátia. 
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Na svojej ceste sa stretnú s mojou neúprosnou spravodlivosťou, ale keď sa ku mne vrátia, nájdu ma ako 

vždy láskavého Otca. 

43 Vy, zástupy, vyrazte a choďte ako poslovia tohto Diela a prineste dobrú zvesť všetkým svojim 

bratom. Verte v moje slovo a budete robiť zázraky. Toto svetlo prebudí ľudstvo zo spánku. 

44 Postupujte po ceste krok za krokom, aby ste ju spoznali. Je to široká cesta môjho zákona. Boj oň 

pokračuje ďalej a ďalej. Niekedy budete piť veľmi horké poháre, ale zažijete aj nekonečné uspokojenie, 

keď vo svojej duši zažijete Pánov pokoj. 

45 Vediem cestu a vyznačujem chodník. Mali by ste byť poslušní ako ovce, potom sa nepotknete. Ak 

sa ma spýtate, kam vás vediem, odpoviem vám: k najvyššej blaženosti duše. Kto by mohol zahynúť na 

ceste života, ak nesie na pleciach kríž lásky? Nemyslite si, že od vás vyžadujem, aby ste mi venovali všetky 

hodiny svojho života. Na zemi máte svoje povinnosti, ktoré musíte plniť, a mali by ste vedieť, že aj tie sú 

posvätené a tvoria súčasť vášho duchovného osudu. 

46 Za seba žiadam len krátku duchovnú modlitbu každý deň. Ale vo chvíľach, ktoré mi zasvätíte, by 

ste sa mali oslobodiť od všetkej ľudskej biedy a úbohosti, aby ste mohli skutočne vstúpiť do mojej 

prítomnosti a tešiť sa z môjho pohladenia a pokoja. 

47 Všetci máte duchovne odlišné úlohy, ktoré musíte splniť. Niektorí neopustia oblasť, v ktorej žili, 

iní odídu a vydajú sa do iných krajín. Niektorí odídu od svojich príbuzných, aby vykonávali svoju prácu, iní 

budú mať svoju úlohu v lone svojej rodiny. 

48 Niektorí veria, že Majster vám v tomto čase zveril len duchovnú úlohu. Ale veľmi sa mýlia, pretože 

vaša duša si od svojho vzniku priniesla so sebou cestu vývoja, ktorá je v nej vopred načrtnutá. V tomto 

čase, ako aj v minulosti, som vám len pripomínal zmluvu, ktorú vaša duša uzavrela so svojím Otcom 

predtým, ako prišla na túto zem. 

49 S láskou sa chopte svojej úlohy, učeníci, aby ste dosiahli, že vaši spolubratia pôjdu v mojich 

šľapajach. Musíte si uvedomiť, že máte všetko potrebné na to, aby ste boli rozsievačmi tohto semena. Vo 

svojej duši a vo svojom tele máte všetky schopnosti, aby ste obstáli v skúškach a vyhrali bitku. 

50 Nech je vaša duša kormidlom vášho tela a nech svetlo vášho ducha osvetľuje vašu cestu a ovláda 

vášne a pudy tela. Potom bude splnenie vašej úlohy jednoduché. 

51 Pamätajte, že musíte vrátiť duchovné semeno, ktoré bolo každému zverené, rozmnožené, aby sa 

uchovávalo v mojich sýpkach. Vďaka tomu pochopíte, že musíte využiť čas, ktorý máte k dispozícii. 

52 Blahoslavený je ten, kto trpezlivo pije kalich utrpenia, ktorý mu ponúka boj, lebo nakoniec sa jeho 

bolesť zmení na šťastie. Buďte plní viery a odvahy, potom sa nebudete báť ľudských súdov. Bojte sa sami 

seba, pretože jediná slabosť alebo chyba môže mať pre vás vážne následky. Ak niekto z vašich blížnych, 

ktorých práve oslepila temnota, ktorá pokrýva svet, zradne zraní vaše srdce, odpustite mu a príďte ku 

mne, aby som vám ranu zatvoril svojou láskou. 

53 Trpezlivo znášajte bremeno svojho kríža a vedzte, že táto existencia a plnenie vášho ťažkého 

duchovného poslania vám slúži na to, aby ste svoju dušu pozdvihli do kráľovstva, na ktoré má nárok. 

54 Ak splníte svoju úlohu na zemi, splníte ju aj na onom svete. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 202 
1 Pozrite sa pohľadom svojho ducha na hviezdu, ktorá vás vedie do prítomnosti vášho Otca. 

2 Tu je Spasiteľ, ktorý vám vo svojom slove prináša božské teplo, ktoré vaše duše, sužované 

strastiplnou púťou života, potrebujú. 

3 Keď sa ku mne priblížite kvôli bolesti, moja láska vás prijme. Verte a pripojte sa k slávnostnému 

prejavu. 

4 Chcem byť s vami tak blízko vášho srdca, aby ste skutočne cítili moju prítomnosť. Chcem, aby sme 

vy a ja boli jedno v harmónii a srdečnosti tejto noci; aby ste si boli vedomí, že som vaše prvé svetlo, 

božský prísľub, neúnavný Majster, ktorý sa usiluje urobiť vaše duše dokonalými, hodnými Boha. 

5 Chcem byť s vami, aj keby to mala byť len hodina, ale tak, aby ste sa odo mňa nemohli odlúčiť. 

Vidíte, chcem vás naplniť srdečnosťou, nádejou a uzdravujúcim balzamom a chcem, aby ste nezabudli, že 

som prišiel na svet v takú noc, ako je táto, aby som vám svojím životom a príkladnými skutkami ukázal 

cestu, ktorá vedie do nebeského kráľovstva. 

6 Priblížte sa ku mne, aby ste do svojich sŕdc prijali podstatu tohto Slova a aby sa vaša modlitba, 

ktorá ticho vychádza z vašich sŕdc, spojila so všetkými nebeskými piesňami v tejto slávnostnej hodine. 

7 Modlite sa všetci, modlite sa za chudobných, za trpiacich, za uväznených, za chorých, za siroty. 

Modlite sa, aby vaše myšlienky prinášali úľavu trpiacim, povzbudili smútiacich a osušili slzy plačúcich. 

8 Niet medzi vami nikoho, kto by v týchto chvíľach nebol vnútorne pohnutý, nech by mal akokoľvek 

tvrdé srdce. Ale tiež vám hovorím, že ak chcete myslieť na druhých, musíte zabudnúť na seba. Potom 

budú oni, vy a ja jedno v tejto hodine duchovného spoločenstva. 

9 Navštívil som vás vo vašej samote, a keď sa skončí moje vyučovanie tohto dňa, zanechám po sebe 

stopu svojej prítomnosti, ktorá bude pre tento ľud nezabudnuteľná. 

10 Dovoľte mi pozbierať zvädnuté kvety, ktoré mi ponúkajú vaše srdcia plné súženia a zranení, a ja 

tam zanechám lampu viery a nádeje. 

11 Môj Duch dnes hľadá práve vaše srdce, aby nanovo povstalo v srdci ľudstva. 

12 Veru, hovorím vám, že ak sa moje vety stanú vaším zákonom, ak budete nasledovať moje kroky a 

vezmete si ma za príklad, vo vašich srdciach začne kvitnúť božská láska, ktorá vám priniesla semeno 

nesmrteľnosti, keď sa pred mnohými storočiami stala človekom. 

13 Ja sám som vám teraz prišiel vysvetliť dôvod tejto lásky, pretože ste ho nemohli pochopiť. 

14 Tvoja duša sa chveje, keď ma počúva a hovorí mi: "Pane, zdá sa, že som bol vtedy s Tebou. Tvoje 

slovo mi pripomína všetko. Oslobodíš ma od tejto neistoty, Majster?" 

15 Veru, hovorím vám: V tých dňoch boli duchovia a ľudia svedkami môjho príchodu a môjho 

pôsobenia na svete. 

16 Vaša duša je rovnaká, aj keď žila v inom svete alebo obývala iné telo. Dnes plače inými očami, ale 

jeho podstata je rovnaká a jeho otázky sú rovnaké. Aj ona sa ma pýta, snaží sa ma zazrieť alebo objaviť. 

Potom jej hovorím, aby sa nebála, aby bola radostná, aby si uvedomila, že život v nekonečne je 

neustálym kladením otázok a že je potrebné byť pokorný, vytrvalý a mať veľkú silu viery, aby sme 

pochopili božské lekcie. 

17 Často chcete najprv pochopiť veľké veci a až potom malé. Začnite však tým, že spoznáte sami 

seba. Vnímajte sa, pýtajte sa sami seba a zažijete, ako sa začnete živiť ohňom svojej bytosti. Boh ho totiž 

zapálil ohňom svojho Ducha Svätého. 

18 Matne chápete tento pokyn, pretože viete, že nemôžete mať viac vedomostí, ako je to, čo 

zodpovedá vášmu vývoju. Uisťujem vás však, že tí, ktorí ma vedia hľadať vo svojom vnútri, v chráme 

vlastnej duše, čoskoro dostanú odpoveď na otázky, na ktoré po stáročia nevedeli nájsť vysvetlenie. 

19 Ak je v človeku vzbura voči duchovnému, je prirodzené, že jeho malomyseľnosť nedokáže posúdiť 

Nekonečno. A aj keď vám Majster hovorí o veľkosti Otca, človek nie je schopný pochopiť, čo táto pravda 

obsahuje. 
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20 Musím vám povedať, že vám hovorím práve o tom poznaní, ktoré by ste mali mať o Bohu. Lebo 

pochopiť všetko, preniknúť do všetkého a spoznať to tak, ako by ste to chceli, to sa nedá. 

21 Len Boh skutočne pozná Boha, hovorí vám Majster. 

22 Ľudia, uvedomte si hlboké ticho, ktorým vesmír v tejto hodine víta a uctieva svojho Pána. Všetko 

je ponorené do láskyplnej oddanosti, do vznešenej kontemplácie, do hlbokého zbožňovania. 

23 Dôvodom je, že všetky bytosti a všetky stvorené veci vedia, že práve teraz dávam svoje Slovo, to 

isté Slovo, ktoré vyšlo z úst Ježiša, ktorému sa podriadili ľudia a prírodné ríše, ktorému ustúpili 

nevyliečiteľné choroby a vďaka ktorému vstali mŕtvi. 

24 V túto noc duchovného sviatku pre toho, kto sa vie pripraviť a povzniesť, máte v neviditeľnom, v 

nedotknuteľnom prítomnosť a návštevu tých bytostí, ktoré nazývate anjelmi. Keby ste skutočne dokázali 

oddeliť svoju dušu od tela, videli by ste polia, mestá, domy a vesmír osvetlený nebeskou žiarou 

nespočetných bytostí, poslov svetla, mieru a lásky. 

25 Nebo sa približuje k zemi a jeho svetlo hľadá toho, kto si nájde čas, aby si spomenul, aj toho, kto 

zabudol na duchovnú pravdu. 

26 Radujte sa, ľudia, radujte sa aspoň túto noc, lebo ešte nie ste schopní udržať tento pokoj navždy. 

27 Radujte sa prirodzenou radosťou srdca, ktorá je srdečnosťou a návratom k dobru. Áno, radujte sa 

z radosti ducha, ktorá je večným osvietením. 

28 Túto noc nazývate "Svätá noc" na pamiatku tej, v ktorej prišiel na svet Rabín. 

29 Pod božským vplyvom týchto spomienok sa ľudia zbližujú, spomínajú na neprítomných, odpúšťajú 

sa krivdy, rodiny sa zbližujú, priatelia sa navštevujú, srdcia sa napĺňajú nádejou. Zdá sa, že každý očakáva 

niečo prekvapujúce, čo nevie celkom presne pomenovať ─ v noci, keď ľudia nechajú do tvrdosti svojich 

sŕdc vstúpiť trochu srdečnosti a niektorí nechajú do svojho materializmu vstúpiť trochu duchovnosti. Ale 

ja sa vás pýtam: myslíte si, že len táto noc je hodná toho, aby ju ľudia nazývali "svätou"? Nemohli by ste s 

trochou lásky urobiť všetky noci a dni svojej existencie "svätými", aby ste v každom okamihu zažili, že 

život je svätý? 

30 Ty mi hovoríš: "Je to noc, keď si každý rok pripomíname tú noc, keď si prišiel na náš svet, aby si 

nám priniesol posolstvo lásky." Ja vám však odpovedám, že tá hodina označovala okamih, keď sa narodil 

ten človek, v ktorom sa "Slovo" stalo človekom, ale že Môj Duch bol vtedy ľuďom tak blízko, ako bol 

predtým a ako je aj dnes. 

31 Pokiaľ však nežijete každodenný život úplne zasvätený zákonu, pravde a vzájomnej láske, snažte 

sa aspoň o duchovnú jednotu v túto spomienkovú noc. 

32 Hľadajte Mňa všetci, prichádzajte ku Mne všetci, ale prichádzajte poslušne a pokorne a všetko 

očakávajte od milosrdenstva svojho Pána. 

33 Nech nikto neprichádza s domýšľavosťou alebo márnomyseľnosťou, lebo vám hovorím, že ste mi 

drahší ako núdzni a hriešnici, ale pokorní, ktorí umývajú svoje škvrny v krištáľových vodách môjho 

odpustenia. 

34 Ach, keby si len mohol ísť so Mnou v duchu a vidieť odtiaľto všetku biedu ľudstva! 

35 Keby mocní, bohatí a tí, ktorí žijú obklopení pohodlím, chceli byť so mnou v tú noc, vzal by som 

ich v duchu na miesta bolesti a chudoby, ktoré nechcú vidieť. 

36 Potom som im povedal: "Nechajte na chvíľu svoju hostinu a navštívme spolu miesta, kde žijú vaši 

bratia, chudobní. Pozrime sa, ako oslavujú túto požehnanú noc plnú smútku pre jedných a osláv pre 

druhých. Buďte pokojní, povedal by som im, žiadam vás len o niekoľko okamihov, potom sa budete môcť 

vrátiť k svojej hostine a k svojim radovánkam. Potom som ich brával z miesta na miesto a ukazoval im 

starú matku, ktorá v samote svojho úbohého nočného tábora plače nad stratou svojich detí, ktoré boli jej 

nádejou a ktoré jej vyrvala vojna. 

37 Táto žena žije len zo spomienok a modlitieb. Zatiaľ čo mnohí sa opájajú pôžitkami, ona pije kalich 

utrpenia. Jej duša len čaká na hodinu, keď opustí tento svet a vstúpi do večnosti. Jej nádej v ľudstvo už 

dávno vyhasla. 
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38 Potom by som im ukázal deti, ktoré sa potulujú medzi ľuďmi, ktoré si nevážia životy svojich 

blížnych, ktoré nemilujú a nechápu núdznych. 

39 Chcel by som, aby títo ľudia počuli hlboké otázky detí, ktoré sa vo svojej ľudskej nevedomosti 

pýtajú na dôvod toľkej nespravodlivosti, zloby, sebectva a krutosti. 

40 Potom som ich vzal na tie miesta, kde bolo počuť tlmené stony a náreky chorého, ktorý prežíval, 

ako sa jeho telo láme, tak ako sa láme konár, keď ho bičuje búrka. Sú to chorí, porazení, zabudnutí. 

41 Neskôr by som spôsobil, aby nás brány väzníc nechali prejsť, aby uvideli tisíce ľudí, ktorí pre 

nedostatok lásky, milosrdenstva, svetla, spravodlivosti a pokoja upadli do temnoty väzenia. 

42 A tak by som im z miesta na miesto v jednom obraze ukázal všetku tú biedu a bolesť, ktorú 

prináša snaha o moc, chamtivosť, nenávisť, materializmus a neukojiteľný hlad po moci vládcov s ich 

falošnou mocou ─ tých, ktorí si myslia, že sú mocní, a pritom nie sú, a ktorí nikomu nedovolia vlastniť to, 

čo im právom patrí. 

43 Ja ich však nevolám, lebo viem, že nechcú počuť môj hlas, hoci ho počujú vo svojom svedomí. 

44 Vy však, ľudia, ktorí ma v súčasnosti počúvate a ktorí ste poznali núdzu, samotu, chlad a tiež 

sirotstvo, a preto tak veľmi súcitíte s ľuďmi, ktorí volajú z hladu a smädu po spravodlivosti ─ príďte ku 

mne a spoločne v duchu navštívime chorých, trpiacich, všetkých chudobných a zabudnutých na svete. 

45 Príďte, aby ste videli, ako rozprestieram svoj plášť a zjednocujem ho s vaším, aby láskyplne prikryl 

celé ľudstvo. Príďte, aby ste počuli môj duchovný hlas, ktorý hovorí plačúcim: Už neplačte, nebuďte 

smutní, prebuďte vieru a nádej, ktoré sú svetlom na ceste života. Veru, hovorím vám, že ak sa budete 

modliť a znovu sa "prebudíte" s pravou vierou, tieto dni bolesti pre ľudstvo sa skrátia. 

46 Áno, milovaní ľudia, odtiaľto, z miesta, kde odpočívate, aby ste ma počuli, môžete nechať svoju 

dušu priblížiť sa k môjmu príbytku, aby lepšie videla, pochopila a precítila tragédiu ľudí, svojich bratov. 

47 Vidíte tie zástupy ľudí, ktorí sú plní blaženosti? Sú to vojaci, ktorí si počas bitky dali krátke 

prímerie, aby Mi venovali niekoľko minút modlitby a spomienky. Ich radosť a blaženosť je však klamlivá. 

Jedia a pijú, aby zmiernili svoje utrpenie. V ich srdci je veľká bolesť. Trpia, ľudia, veľmi trpia, a najmä v 

túto noc, ktorá je pre nich utrpením. Každá spomienka je bodnutím, každé meno alebo tvár, ktoré si 

predstavia, je ranou. 

48 Zatiaľ čo vy ste napriek problémom pokojní, zatiaľ čo vy môžete vidieť svojich rodičov, deti a 

manželky, oni musia znášať trpkosť, že ich nemôžu objať, a strach pri pomyslení, že ich už nikdy neuvidia. 

49 Mnohí, mnohí z nich trpia, keď ničia životy, pustošia domy a mestá, rozsievajú bolesť, smútok a 

slzy, a potom veria, že stratili akékoľvek právo na návrat k rodine, do pokoja, do lona svojich. 

50 Viem, že mnohí z nich nie sú vinní, nemajú v srdci nenávisť ani vôľu ničiť. Viem, že sú obeťami, 

otrokmi a nástrojmi skutočne zlých ľudí. 

51 Len ja ich môžem zachrániť, len moja láska ich môže ochranne prikryť. Vo svete sú opustené. 

52 Vy, ľudia, ktorí si neviete predstaviť, čo táto skúška znamená, ale ktorých sa dnes moje slovo 

dotklo na najcitlivejších strunách ich sŕdc, pošlite im svoje myšlienky plné milosrdenstva a svetla. Veru, 

hovorím vám, že sa budú cítiť posilnení a povzbudení, bez toho, aby vedeli prečo, modliť sa a dúfať, že sa 

konečne skončí vražedná vojna a ich uši budú namiesto dunenia bitky opäť počuť tie sladké slová, ktoré 

hovoria: "Pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle." 

53 Modlite sa, ľudia, a tak spôsobte, aby svet očakával svetlo nového dňa, aby si ľudia spomenuli na 

môj prísľub ─ ten, ktorý hovorí o lepších časoch, o oduševnení a blahobyte. 

54 Aj ja vám hovorím: Teraz sa obráťme k srdciam 

Deťom a hľadajme tých, ktorým všetko chýba. Uvažuj o nich: spia, v ich snoch nie je nikomu nič vyčítané, 

hoci ich posteľ je veľmi tvrdá. 

55 Dnes nemali na stole chlieb, ale s dôverou očakávali nový deň. Majú na sebe handry, ale necítia 

hanbu, pretože sú nevinné, a usmievajú sa, hoci ich telám chýba teplo. Sú to anjeli na zemi, pretože ich 

úsmevy bez hádok odrážajú čistotu neba. 

56 Ó, nevinnosť! Prikry ich svojím najlepším plášťom, lebo ich je nebeské kráľovstvo! 
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57 Túto noc všetci nazývate "svätou nocou" a ja zasypávam všetky svoje deti záplavou požehnania. 

58 Vedz, že som tvoj a ty si môj. Pamätajte, že som vám dokázal svoju lásku tým, že som žil medzi 

vami, obyčajnými ľuďmi, narodil som sa v chudobe, pracoval medzi tŕním a zomrel v núdzi. 

59 Nemôžete o mne povedať, že vám nerozumiem. Veď ja som nielen videl vaše utrpenie, ale sám 

som ho aj prežil. 

60 Hovorím vám aj o starých ľuďoch ─ tých, ktorí už dávno prežili jar života a teraz cítia chlad zimy. S 

pribúdajúcim vekom im chýba sila, energia a zdravie. Práca sa stáva ťažkou, končatiny sú nemotorné a už 

sa od nich nevyžaduje spolupráca. 

61 Starší ľudia sa tak vidia vylúčení z boja o život iných, vidia, že zostali sami, a ich pokorené srdcia sa 

musia ponoriť do smútku a poznať ťažkosti, biedu, hlad, samotu. Hovorím o nich, pretože aj oni 

potrebujú vašu pomoc a útechu. Milujte ich, ľudia, a budete mať právo zasadnúť k veľkému stolu 

duchovnej hostiny, kde vám poviem: Blahoslavení ste vy, ktorí ste podľa Majstra dokázali pochopiť 

všetkých trpiacich. 

62 Začnite tak v sebe rozvíjať súcit. Potom použijem tvoje ruky, aby som cez ne odovzdával svoje 

požehnania, a už nikdy sa mi nebudeš brániť, aby som použil tvoje ruky na darovanie tvojmu bratovi, 

takže keď mi budeš hovoriť: "Pane, všetko, čo je moje, je tvoje", budeš to hovoriť zo srdca. 

63 Ak ste vo svojom živote praktizovali aktívnu charitu, pokračujte v nej. Ale ak nie, začnite s prvým 

núdznym človekom, ktorý zaklope na vaše dvere, či už je to chorý na duši alebo na tele, opustené srdce, 

vdova, starý človek alebo dieťa. 

64 Pamätajte, že skutočne núdzni predstavujú Ježiša, že On prichádza v každom z nich, aby vám 

povedal: "Žíznim", žíznim po tom, aby ste sa navzájom milovali. 

65 Je možné, aby sa ľudské srdcia nezachveli tvárou v tvár obrazom veľkej bolesti a utrpenia, ktoré 

toto ľudstvo ponúka? Áno, áno, je to možné. Vidím tých, ktorí netrpia nijakými ťažkosťami a svojím 

pohľadom hladia poklady, ktoré majú, s väčšou nežnosťou ako ľudia, Božie deti. 

66 Milovaní ľudia, sprevádzali ste ma v týchto krátkych chvíľach, aby ste navštívili núdznych. Buďte 

za to požehnaní. Nemyslite si, že zabúdam na bohatých a mocných. Lebo hoci sa zdá, že ma nepotrebujú, 

ja najlepšie poznám ich biedu, ich utrpenie a tiež ich nešťastie. Dnes si však myslia, že majú všetko. Prečo 

ma teda žiadajú o pomoc, keď som podľa nich Kristus chorých, vyvrheľov, trpiacich? Nevedia, že Mojou 

úlohou je zachrániť ich od falošnej nádhery, aby som im dal pravú a večnú blaženosť. 

67 Vieš, kto okrem teba ešte počúval moje slovo so zápalom a cítil, ako sa jeho duch chveje láskou? 

Je to Mária, milovaný ľud, materinský duch, ktorý žije v lone Stvoriteľa a ktorého vnútro bude vždy 

spojené s Ježišovou pamiatkou. 

68 Jej cesta svetom bola krátka, hoci dlhšia ako moja, pretože prišla skôr a odišla neskôr. Jej krátke a 

láskyplné slová boli nebeským pohladením. 

69 Cíťte ju v duchu, milujte ju a duchovne sa k nej obracajte. Vedzte, že kedykoľvek budete konať 

skutky milosrdenstva, ona bude s vami, bude držať svoj plášť príhovoru a materinskej lásky nad trpiacim a 

krvácajúcim svetom a v každom vašom náreku či smútku budete môcť počuť hlas, ktorý vám vrelo 

odpovie: Nebojte sa, som tu, verte. 

70 Ľudia, boli ste so mnou, môj dych vstúpil do vášho srdca tejto požehnanej noci a dal vám 

zabudnúť na všetky ťažkosti. 

71 Modlite sa, aby svetlo vášho Spasiteľa bolo vaším sprievodcom a viedlo vás cez toto rozbúrené 

more, ktorým dnes prechádzate. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 203 
1 Vitajte vy, ktorí chcete rozšíriť svoje vedomosti a objaviť to najvyššie zo svojho bytia. 

2 Šťastní a požehnaní budú tí, ktorí chcú jasne vidieť. Ale naozaj vám hovorím, že to nemôžete 

dosiahnuť, kým sa nepokúsite odstrániť obväz, ktorý vám zakrýva oči. 

3 Človek sa previnil dvojnásobne: nielen preto, že sa vôbec neusiluje o to, aby mu spadol obväz, 

ktorý mu bráni v poznaní najvyšších učení, ale aj preto, že sa neoslobodil od pút hmoty, ktoré ho zviedli ─ 

na rozdiel od rozkoší duše ─ k telesným rozkošiam. To je dôvod, prečo sa zotročil pod nadvládou vášní a 

necháva svoju dušu, aby sa podobala chromému človeku, ktorý nerobí nič pre to, aby sa uzdravil. 

4 Vo všetkých oblastiach vidím väčšinu ľudí labilných, všade stretávam len slabého človeka. Čím je 

to spôsobené? Na to, že nemáte dostatok odvahy a vôle, aby ste sa dostali zo špiny, v ktorej ste uviazli, 

aby ste prekonali zotrvačnosť, ktorá kuje okovy, ktoré vás viažu k hmote, a to je pôvod všetkých nerestí, 

všetkých chýb. 

5 Človek však nechce využívať tú moc, ktorou bol obdarený, teda vôľu. 

6 Na vôľu, ktorá má byť neobmedzeným zákonodarcom, ktorá sa má stať najvyšším vodcom a s 

podporou rozumu má bojovať ─ moc proti moci, nadvláda proti nadvláde: na jednej strane vášne a túžby, 

na druhej strane rozum a vôľa, až kým tieto nezvíťazia v boji a vy nebudete môcť povedať, že ste 

oslobodení. 

Potom budete môcť byť veľkými prorokmi, veľkými osvietenými, "nadľuďmi". Potom budete môcť žiť 

s divokými zvieratami a hrať sa s plazmi. Lebo veru vám hovorím, že práve previnenia, ktoré vás trápia, sú 

príčinou, prečo sa bojíte tých svojich malých bratov, a to je tiež dôvod, prečo na vás útočia. 

Ak si však nájdete čas na pozorovanie ľudí, zistíte, že existujú ľudia, ktorí sú divokejší ako tigre a majú 

viac jedu ako kobra. 

7 Nemyslite si, že starovekí proroci mohli robiť zázraky preto, lebo boli na to predurčení. Nie, bolo 

to preto, že bojovali, až kým nezvíťazili a nestali sa skutočnými služobníkmi Chrámu. Ale veru vám 

hovorím: Ten, kto sa najviac usiluje dosiahnuť pravdu, podlieha priestupkom a vášňam. 

Vy však vlastníte svetlo, ktoré vás osvecuje a ktoré je božskou silou, nesmrteľnou a čistou 

prirodzenosťou, nezničiteľnou podstatou, ktorá všetko oživuje a nesie človeka k najvyššej blaženosti. Táto 

nezničiteľná podstata je čistý prvok, ktorý má každý človek. Človek sa však otrávil pozemskými pôžitkami, 

a preto sa táto nezničiteľná substancia, táto nesmrteľná podstata, prikryla smrteľným šatstvom a 

dobrovoľne sa obetovala. 

Svojou silou však postupne obnoví dôstojnosť smrteľného človeka, ktorý potom bude túžiť po 

radostiach nesmrteľného ovocia a navždy sa zriekne snahy o skazené pôžitky, ktoré mu poskytuje zlé 

ovocie. 

8 Čo však na to všetko potrebujete? ─ poznanie, ako využiť svoju silu a energiu, aby ste pracovali 

ako skutoční pracovníci chrámu, aby ste zvíťazili a odstránili pásku, ktorá vám zakrýva oči, aby ste jasne 

videli a neurobili chybný krok, ani netápali v tme. 

9 Hovoril som vám o tom, čo nazývate tajomstvom. Musíte však dôkladne študovať moje slovo, aby 

ste vnímali všetko svetlo. 

10 Chcem, aby ste pochopili túto veľkú pravdu, že ani Boh, ani príroda nemajú pre človeka 

tajomstvá. Práve slabé pochopenie božského učenia spôsobilo, že človek nie je schopný dodržiavať pravý 

zákon. Preto putuje odtiaľto tam, z jednej strany na druhú, bez toho, aby niečo pochopil, bez toho, aby 

niečo cítil, bez toho, aby pochopil, že Boh je v duchu človeka a vždy sa dáva poznať pre jeho dobro. 

11 Pravý zákon znamená dokonalosť. Veď načo hovoriť, že vyznávate jedno alebo druhé 

náboženstvo? Načo vám je hovoriť, že veríte v Boha, keď vaše skutky, vaše myšlienky hovoria pravý 

opak? Príde deň, keď vám dám svoje nebeské kráľovstvo, aby ste videli, že ja som v Otcovi, vy vo mne a ja 

vo vás. Táto zmluva sa bude nazývať Zmluva pokoja. Potom splníte Zákon. Budete ho uznávať za jediného 

Pána, nebudete uprednostňovať jedného pred druhým, lebo všetci sa budete milovať ako jeden, ako 

jedna bytosť. 



U 203 

161 

Ale ak chcete, ak sa vy, moji milovaní, budete usilovať, ak chcete byť skutočnými služobníkmi chrámu, 

môžeme túto zmluvu o pokoji uzavrieť ešte dnes. 

Nemyslite si, že na uzavretie tejto zmluvy musíte opustiť túto planétu. Nie. Potrebujete vôľu. Stôl je 

prestretý a ja vás pozývam, aby ste si sadli. Poďte a zaujmite svoje miesta, nechajte ma, aby som vás 

viedol, aby som vám slúžil. Vezmite si so mnou chlieb pravdy, osvieťte sa pochodňou lásky, zbavte sa 

obväzu, ktorý vám zakrýva oči, zlomte okovy vášní, osvieťte sa najvyšším svetlom ako Božie deti, ktorými 

ste. 

Pozývam vás, poďte so mnou, pripojte sa ku mne v hymne chvály: "Sláva Bohu na výsostiach a zmluva 

pokoja nech je teraz upevnená na zemi. Aleluja, aleluja Pánovi." Prijmite moju blahodarnú rosu, moje 

uspokojenie. Odovzdajte mi svoje trápenia, odovzdajte mi svoje súženia a viac na ne nespomínajte. 

Spievajte so mnou: "Aleluja, aleluja Pánovi." ─ Nebuďte príliš hluční, moji milovaní, lebo ja som s vami. 

12 Keby ste boli v harmónii s nebeským koncertom, nemali by ste ani najmenšiu chuť opäť jesť 

otrávené ovocie. Vždy by ste v sebe nechali žiariť nesmrteľnú bytosť. Chcete si sadnúť k stolu, moje 

milované deti? Je to nastavené a ja som váš server, vediem vás. Poď, lebo ťa očakávam. 

13 Nebuďte ako farizeji, ktorí sa ukazujú v chráme, v synagógach, s bledými tvárami, aby ľudia mohli 

povedať, že sa postili, a potom nechajú svoju zlobu a impulzívnosť, aby vystrelila z povetria. Nie, moji 

milovaní, vy by ste mali byť takí istí v zhromažďovacej sále, na uliciach a vo svojich domovoch, vždy 

hlasnejší ako čistá voda, aby to videli tí, ktorí chcú útočiť na Ježišovo učenie, a aby povedali, že moje 

učenie je naozaj dobré, pretože ste živým zrkadlom cnosti vo svojom verejnom i súkromnom živote, 

pretože všade zanechávate lásku, pravdu a dobro. 

14 V tejto chvíli sa blížim, aby som kontemploval svoj ľud a napísal svoje slovo do jeho sŕdc. 

Zanechávam vám spomienku na svoje zjavenie prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. Ak sa zamyslíte, 

uvedomíte si, že som ani na chvíľu nemlčal, že Ja, Slovo, som k vám vždy hovoril. Môj hlas, ktorý posielam 

ľuďom rôznymi spôsobmi, či už do ich mysle, ducha alebo srdca, je povzbudením, posilnením, nádejou, 

inšpiráciou a niekedy aj súdom. 

15 Aj ja vám hovorím: V každej dobe ma ľudia duchovne hľadali - niektorí s väčšou horlivosťou ako 

iní. 

16 Na zemi totiž nenájdete všetko. Existuje poznanie a zjavenie, ktoré si vyhradzujem pre seba, takže 

keď ho hľadáte, nájdete ma. Nikdy som vám neodoprel svoju lásku, svoje milosrdenstvo, ktoré išlo tak 

ďaleko, že som vám doprial aj to, o čom viete, že pre vás nie je dobré, aby ste sa, keď o to požiadate, 

presvedčili o svojom omyle. 

17 Tento čas duchovných prejavov a božského slova bol hostinou, na ktorú ste boli pozvaní, aby ste 

sa nasýtili jej pokrmom. Tí, ktorí prišli "nahí", si našli slušné oblečenie, aby sa mohli prikryť. 

18 Po dlhých cestách a námahe si mohol vstúpiť do tieňa mohutného stromu, kde si načerpal silu a 

naučil sa zvíťaziť nad našepkávaním pokušenia, ktoré ťa na každom kroku vyzýva, aby si opustil správnu 

cestu. Takto sa postupne učíte byť dobrými učeníkmi. 

19 Po tom, čo som vám dal svoje pokyny, som vás našiel nadšených, pripravených naďalej sa venovať 

tejto veci. Pochopili ste svoju zodpovednosť, svoju povinnosť, aby ste toto dielo zverejnili s čistotou a 

úprimnosťou, ktorá je mu vlastná. Teraz si uvedomujete, že ak budete pracovať s horlivosťou, 

poslušnosťou a láskou, odstránite z cesty ľudí mnohé bodliaky a tŕne. Z rôznych miest na zemi ste 

nasledovali túto výzvu, aby ste sa stali vojakmi a učeníkmi. 

20 Dnes ste mi prišli preukázať svoju vernosť, nasledovať ma, ponúknuť mi plody svojej práce, ktoré 

poznám len ja. Len ja viem, kým ste boli, kým ste a kým budete zajtra. Prišli ste hladní po dobrých 

skutkoch, žízniví po láske a po tom, aby ste boli milovaní, a Otec vás prijal, nasýtil váš hlad a urobil vás 

svojimi služobníkmi. 

21 Keď si spoznala a pocítila moju božskú lásku, zverila si mi v obsiahlom vyznaní všetko, čo tvoje 

srdce uzavrelo a skrylo pred svetom. Tvoja ľútosť nad priestupkami, ktorých si sa dopustil, bola úprimná, 

pretože tvoja duša bola predtým osvietená Mojím svetlom. 
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22 Chcem, aby ste boli vybavení, aby ste si ctili zmluvu lásky, ktorú ste uzavreli s Mojím Božstvom 

svojimi skutkami a oddanosťou, keď ma opäť počujete. Lebo hoci ma teraz zažívate ako Otca, musím k 

vám prísť aj ako Sudca. 

23 Nechcem nikoho prekvapiť v spánku, pretože sa zobudí príliš neskoro a bude musieť roniť slzy. 

24 Už len tri roky budete môcť počuť toto slovo. Učí vás to neprestajne. Kedy budete majstrami? 

Budete môcť nastúpiť na moje miesto, aby ste pokračovali vo vyživovaní zástupov? Dnes je moje slovo 

ako budíček, pretože teraz už pre vás nastal čas vyvrcholenia môjho slova. 

25 Priblížil som sa k vám, aby ste sa zjednotili v duchu, aby ste sa s pevným rozhodnutím vydali na 

cestu plnenia poslania a objali sa navzájom ako bratia. 

26 Pochopte, že ste si všetci rovní, že medzi vami nie sú žiadni páni ani nadriadení. Chcem, aby ste 

všetci boli služobníkmi mojej veci. 

Pozrite, dejiny Môjho Slova sú zapísané tými, ktorých som nazval "zlatými perami", a nechcem, aby 

budúce generácie prostredníctvom týchto spisov objavili medzi vami rozpory. Aj vy to musíte chcieť. 

Zanechajte im svoj príklad, zapísaný vašimi skutkami, a oni sa vydajú na cestu, tak ako ste našli 

povzbudenie vo svojich vlastných bratoch vo viere. 

27 Zostúpil som, aby som všetkých pohladil, aby som ich prikryl svojím plášťom. Ale toto ľudstvo 

zostalo bez odozvy a hluché. Hovoril som k nemu prostredníctvom zázrakov, ale zostávalo strnulé. Dal 

som im pocítiť svoju spravodlivosť, ale oni pred ňou utiekli. K vám som hovoril slovami lásky, aby ste 

vydali svedectvo, ale vy ste neoznámili radostnú zvesť, ani tí, čo nepoznali čas, v ktorom sa nachádzajú. 

Všetci máte rovnaké duchovné vlastnosti. Ale niektorých pripravujem ako poslov a iných pripravujem, 

aby ich mohli prijať. 

28 Vychádzajte ako "pracovníci", vždy podriadení mojej vôli. Dbajte na to, aby ste boli vybavení, lebo 

ak nebudete, prídete s prázdnymi rukami, hoci ich naplnila moja božskosť. 

29 Svoje dokonalé dielo som vložil do hriešnych rúk. To však nie je dôvod na to, aby ste ho 

neodhalili. Ak ste nehodní, moja láska vás robí hodnými a dáva vám prostriedky na vzájomnú lásku a 

záchranu. 

30 Keďže som mocný, chcem, aby moje stvorenia neboli v núdzi, a preto vkladám svoje poklady a 

dobrá do hriešnych rúk, aby sa zasa otvorili a hojne dávali iným. 

31 Blahoslavený je ten, kto dokázal odovzdať všetko, čo si so sebou priniesol vo svojej duši. Lebo ten, 

kto bol neveriaci, sebecký alebo nevedomý, nepoznal ani to, čo mal v sebe. Buďte ľuďmi viery, aby ste 

vzkriesili Lazára z mŕtvych a slepým dali zrak. 

32 Ak chceš vedieť, akú veľkú pravdu obsahuje moje slovo, nasleduj ho, aby si ho vyskúšal. Ale vy 

nebudete skúšať toto, ale seba samých. Lebo ak nemáte vieru v to, čo hovoríte alebo robíte, akú vieru vo 

vás môžu mať ostatní? Musíte byť ako zrkadlo, v ktorom sa vaši blížni môžu vidieť a spoznať, že ste 

mojimi poslami. 

33 Splňte svoju úlohu, a keď ju dokončíte, ocitnete sa pred veľkou zatvorenou bránou, ktorú vaša 

ruka môže otvoriť, pretože má kľúč. Za touto bránou ťa očakávam. Cudzí kľúč vám nebude slúžiť na 

otvorenie brány, ani nebudete môcť prejsť z prvého na tretí stupeň rebríka bez toho, aby ste predtým 

neboli na druhom. Týchto sedem krokov totiž označuje cestu duchovnej dokonalosti, po ktorej musíte 

všetci kráčať. 

34 Vytváram z vás jedno srdce, aby som vás mohol zanechať ako jednu vôľu a s jedným ideálom. 

35 Ten, ktorý vám od počiatku vekov dal zákony a prikázania, aby ste kráčali spravodlivo a vznešene 

a aby ste sa dostali k slabým, hovorí v tejto chvíli. Ale vaše plody sú skromné a ešte ste sa nenasýtili tým 

chlebom, ktorý som vám vždy ponúkal, a to je láska, dobrota a milosrdenstvo. Skrývate Moje zjavenia a 

svoje dary si nechávate pre seba. Ale duša človeka je biedna a jedného dňa vás bude volať na 

zodpovednosť a nechcem, aby ste pocítili prísnosť jej súdu, keď sa dozvie o vašej zodpovednosti. Usilujte 

sa a ja rozmnožím vaše semeno. 

36 Je pravda, že na svojich pleciach nesiete veľmi ťažký kríž a že na vás doliehajú výčitky, pokánie a 

odsúdenie. Ak však svoju úlohu nesplníte, budete svoju zodpovednosť cítiť oveľa silnejšie. 
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37 Teraz sa už mala dobrá zvesť rozšíriť a počet mojich učeníkov mal byť oveľa väčší. Kde sú chorí, 

ktorých si uzdravil, a hriešnici, ktorých si obrátil? Úloha, ktorú vám dávam, nie je nad vaše sily a 

schopnosti. Váš kríž je ako môj, je to kríž zriekania, obety a lásky. Každý, kto sa jej ujme s pravým 

porozumením, príde ku Mne so srdcom prebodnutým nepochopením svojich blížnych, ale v pokoji so 

Mnou a spokojný so svojou prácou. 

38 Nad cirkevnými predstaviteľmi, ktorých tu vidíte a ktorí sú vašimi bratmi, sa týči Eliáš, ktorý 

osvieti a inšpiruje vašu dušu. A Mária, vaša Božská Matka, tiež predstavuje svoje stvorenia a približuje ich 

ku mne, aby vždy existovalo spoločenstvo medzi Otcom a dieťaťom. Mária je vaša stála Zástankyňa. V jej 

očiach ste všetci malé a nežné deti. Koľko sĺz vyronila, keď jej milované deti zhrešili. V skutočnosti 

nepoznáte jej lásku a oddanosť a nepotešili ste jej materinskú dušu. Na jej príhovor bola moja 

spravodlivosť mnohokrát zadržaná. Nemyslite si však, že v nej je vôľa, ktorá sa Mi protiví, lebo je súčasťou 

Môjho Božského Ducha. Mária stelesňuje moju nežnosť a je vzorom materinskej lásky. 

39 Každý, kto sa v tomto čase pripraví modlitbou a dobrým praktizovaním môjho učenia, bude 

uchránený pred rozpútanými silami prírody. Vyzývam vás, aby ste sa modlili a dali vám všetkým 

príležitosť zachrániť sa. 

Kým prírodné živly očisťujú a zmenšujú rady neposlušných, ty máš zostať "bdelý a pracovitý" a modliť 

sa za svojich blížnych. 

40 Mnohokrát som vás žiadal, aby ste sa spojili a priniesli svetu jedno učenie. Ak sa totiž rozdelíte, 

budete mať veľké skúšky a vaša náprava bude väčšia. Lebo hoci poznáte moju vôľu a svoje ťažké poslanie, 

odvrátili ste sa od mojich príkazov. Zjednoťte sa, zostaňte jedným duchom a jednou vôľou. Milujte sa 

navzájom. 

41 Ste v Mojej prítomnosti a hanbíte sa za svoje nedostatočné poslanie. Prišli ste bez dobrých 

skutkov a stratili ste rúcho milosti, ktorým som vás ozdobil. Neposlúchli ste moje prikázania a pripísali ste 

mi nedokonalosť, pretože som vám dal svoje pokyny prostredníctvom človeka. Vy sa domnievate, že 

ľudská bytosť nie je schopná odovzdávať božské slovo. Ale práve vám dokazujem, že moje rozhodnutie je 

správne. 

Človek má môjho ducha a dokáže ma pochopiť. Preto som ho urobil nositeľom hlasu a použil som ho 

na to, aby ma oznámil svetu. 

42 Vo svojej duši nosíš knihu, do ktorej si zapisoval svoje diela počas rôznych inkarnácií, ktoré si 

prežil na zemi. A v tomto čase, v čase súdu, som poslal niektorých, aby odčinili hriech, a iných, aby splnili 

ťažkú úlohu. Vybral som si vás z veľkého množstva ľudských bytostí, aby ste vykonali dielo očisty, dielo 

obnovy a duchovného pozdvihnutia ľudstva. 

43 Svet sa bude čudovať, prečo som si vybral práve vás, nevzdelancov a hriešnikov. Hovorím vám: 

Osud všetkých bytostí je vo Mne. V súčasnosti na vás pracujem, aby som z vás urobil svojich apoštolov, a 

keď sa to podarí, čas očisťovania sa skončí. 

44 Eliáš vycvičil vaše vnímanie, aby ste jasne videli začiatok šiesteho štádia, uvoľnenú šiestu pečať, 

ktorá priniesla milosť a svetlo každej duši. 

Mali ste moje jednoduché a zrozumiteľné slovo, ktoré objasnilo tajomstvá, otvorilo cesty a rozsvietilo 

svetlo v každom tvorovi. Mnohé proroctvá ste videli naplnené a tvárou v tvár takej veľkej skúške ste sa 

prebudili a pripravujete sa na vykonávanie môjho učenia. 

45 Udeľujem vám milosť počúvať ma až do roku 1950, na konci ktorého Moji nositelia hlasu prestanú 

odovzdávať Moje slovo. Všetkým vám vyprosujem bratstvo a stálosť v ich úlohách, aby mohli odovzdávať 

bez omylov a aby moje učenie malo rovnakú podstatu vo všetkých spoločenstvách. Lebo k vám hovorí 

jeden Majster. Svet čaká na Dobrú novinu a mojou vôľou bolo vybrať si vás, aby ste ju priniesli. 

46 Vodcovia vášho národa nevedia, že v ňom žije veriaci ľud, ktorý som si vyvolil, aby sa modlil a 

"bdel" za pokoj a dobré porozumenie medzi ľuďmi. Pripravujem ich a dovolím im prísť medzi vás, aby 

ocenili Moje prejavy a vaše náboženské praktiky. 
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47 Dbajte na správny výklad mojich slov a na dodržiavanie mojich prikázaní. Nedávajte ľuďom ovocie 

nevedomosti alebo fanatizmu. Napravte svoje nedokonalosti, urobte svoje srdce citlivým, potom kvôli 

vašej poslušnosti zastavím sily prírody, ktoré ničia život a pokoj vašich blížnych, ale aj váš vlastný. 

48 Na krátky čas ti ešte dávam svoje slovo. Blíži sa čas, ktorý som určil, a vtedy musíte byť 

jednomyseľní, cirkevní vodcovia a 'pracovníci'. Vezmite si ma za príklad. Pamätajte, že Majster, aby 

dokončil svoje dielo v druhej ére, vytrpel kríž a niesol ho na svojich pleciach na Golgotu. Buďte pokorní a 

prijmite svoje poslanie. Vaša bolesť ma zasiahne a vaše slzy sa zmiešajú s mojimi ─ slzy lásky a bolesti pre 

ľudstvo. 

49 Konajte skutky lásky a milosrdenstva, veďte zástupy s horlivosťou a spravodlivosťou, ako je to 

moje 

Vôľa je. 

50 Pripravte sa, aby ste po roku 1950 priniesli moje učenie do srdca ľudu a aby sa ľud rozptýlil do 

všetkých národov. Dávam vám odvahu, lebo po tomto čase počúvania môjho slova bude vaša cesta 

hrboľatá. Žehnám vám. 

51 Môj pokoj je s vami od chvíle, keď ma prijmete. 

52 Zanechám vám nezmazateľnú spomienku na tento prejav a na toto slovo, ktoré som vám na dlhý 

čas udelil. 

53 Moje slovo ťa ozdobilo, ale nikdy sa nechváľ. Len ja viem, kým ste boli, kým ste a kým budete. Tí, 

ktorí prišli s hladom a smädom v duši, uspokojili svoju túžbu, keď počuli moje slovo, a dnes sú mojimi 

služobníkmi. Títo služobníci sú učeníci, ktorým som ukázal svetlo šiestej pečate. 

54 V tento deň sa schádzate z rôznych oblastí, pretože všade bolo počuť môj hlas, ktorý vás volal, 

aby ste sa zhromaždili. 

55 Neprišiel som vás súdiť ani vás brať na zodpovednosť. Vaše svedomie a intuícia vám najlepšie 

povedia, aká je vaša zodpovednosť a hodnota vašich prác. 

56 Nemyslite si, že ma milujete len vy. Na všetkých cestách sveta sú tí, ktorí ma hľadajú, nasledujú a 

milujú. Chcem však, aby ste sa cvičili v mojich pokynoch a slúžili tak ako príklad tým, ktorí ma milujú 

nedokonale alebo neverne. Veru, hovorím vám, že v celom ľudstve sú rozdelené dary proroctva, 

inšpirácie a (vnútorného) slova. 

57 Nespite, lebo už len tri roky ma nebudete počuť v tejto podobe. Kedy budete učiteľmi tohto 

učenia? 

58 Dnes som vás spojil, aby som vás vyzval k prebudeniu, aby ste sa zjednotili v pochopení pravej 

duchovnej lásky a pochopili, že podľa Mojej Vôle medzi vami nebudú ani páni, ani podriadení. Moje slovo 

zostane napísané. Pamätajte si však, že nie je mojou vôľou, aby boli vaše nedokonalosti zapísané v tejto 

knihe. 

59 Chcete zanechať históriu svojich prehreškov ako zlý príklad pre budúce generácie? 

60 Moje dielo je sväté, božské, a predsa som ho vložil do hriešnych rúk, lebo keď sa hriešnici cítia byť 

milovaní, ctení a omilostení svojím Pánom, sú to oni, ktorí ma nasledujú s najväčšou láskou, vernosťou a 

odriekaním. 

61 A kde sú spravodliví tejto zeme? 

62 Vám, učeníci, hovorím: Využite všetku svoju dobrú vôľu z vašej strany, aby som vás zanechal 

zdokonalených mojím učením. 

63 Nepochybujte o sebe pre svoju nešikovnosť, lebo ja môžem prinútiť prehovoriť aj skaly. 

64 Na vašich cestách, vo vašich životoch je rebrík, ktorý sa začína človekom a končí Bohom. Kráčaj po 

nej krok za krokom, kým nedosiahneš lono samotného Otca, keď tvoja duša dosiahne najvyšší stupeň 

dokonalosti. 

65 Eliáš je ako maják, ktorý vám v tomto čase osvetľuje cestu. Posilňuje vás v skúškach a oznamuje 

vám tie, ktoré ešte len prídu. 
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66 Blahoslavení sú "robotníci", ktorí v týchto chvíľach, vedení svojím duchom, počúvajú moje slovo. 

Lebo práve oni vedeli, ako na svojej ceste zasiať zdravie, pokoj a radosť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 204 
1 Prijímam vás, ľudia. Brány môjho kráľovstva sú otvorené, aby vás privítali a vyliali na vás moju 

lásku. V tejto chvíli vám dávam to, čo potrebujete, podľa viery jedných a potreby druhých. 

2 Vyhľadávam svätyňu tvojho srdca, dávam ti svetlo pravdy, ktoré je svetlom lásky, ktorej mocná 

sila hýbe stvorením a udržuje v ňom všetko v poriadku, v harmónii, v rovnováhe. Preto vás učím milovať, 

aby ste poznali tajomstvo života. Buďte štedrí, aby vaša láska bola ako pieseň, ktorá poteší srdce 

trpiaceho. 

3 Je vo vašich rukách, aby ste rozpoznali a splnili svoju úlohu. Tvojím osudom je nechať dušu zvíťaziť 

nad každou biedou a hriechom, pozdvihnúť celú tvoju bytosť, zušľachtiť ťa a urobiť ťa hodným. Chcem, 

aby ste ovládali svoje telo bez násilia, aby ste to robili múdro a zároveň milosrdne. Ak ľudia namiesto 

diskusie o mojich zákonoch budú tieto zákony plniť v láskyplnej poslušnosti, urobia z tohto sveta raj, aký 

si užívali prví ľudia vo svojej nevinnosti a poslušnosti, kým ho nepoškvrnili nečistými myšlienkami a 

skutkami. 

4 Keby človek žil podľa vôle Nebeského Otca, tento svet by bol údolím materiálnych výhod a 

duchovného povznesenia. Nesťažoval by sa na nepriazeň prírodných síl, pretože by žil v harmónii s nimi a 

so všetkými tvormi. Bol by to božský koncert, v ktorom by každý človek bol notou. Človek však nežije v 

súlade s božskými zákonmi, a preto sa stal väzňom bolesti, otrokom seba samého. 

Človek za sebou ťahá reťaze, trpí, roní slzy a zúfa si bez toho, aby si uvedomil, že za to všetko vďačí 

vlastnému pričineniu. Keby pochopil, že neexistuje slza, ktorá by nebola ospravedlnená, čoskoro by 

dosiahol spasenie. 

5 Veru, hovorím vám, že záchrana od všetkého zla, ktorým ľudstvo trpí, je v rukách človeka. Môže 

byť sám sebe lekárom. Preto vám hovorím, že vaša duša sa ku Mne pozdvihne, ak budete kráčať cestou, 

ktorú vám diktuje svedomie. 

6 Načo ti je tento život, ak nie pre dobro tvojej duše, ktorá patrí večnosti? ─ Prišli ste na tento svet 

chorôb, sĺz, bolesti a nechcete vedieť, že by ste svoj život zmenili trochou dobra. 

7 Ten, kto ma skutočne miluje, bude múdrym, ktorý najprv objíme svet a potom celý vesmír. Pozrite 

sa na lásku svojho Boha, ktorá sa prejavuje vo všetkom stvorení. Kľúčom k nebeskému kráľovstvu je 

múdre konanie, dokonalé slovo. Láska, ktorá je srdcom vesmíru, pozdvihne vašu existenciu, až kým 

nedosiahnete spoločenstvo všetkých bytostí prostredníctvom myšlienky. 

8 Ľudia: Rok má 365 dní, ale koľko skutkov milosrdenstva, lásky v ňom vykonáte? Prečo mi 

hovoríte, že ma milujete, keď nerobíte nič pre svojich blížnych v núdzi? Keď ti hovorím, že ťa milujem, 

dokazujem to skutočnými skutkami. 

Ľudia tvrdia, že milujú Krista, a predsa mi v každej chvíli ubližujú, odsudzujú ma, ničia v sebe moju 

pamiatku a môj príklad a odmietajú nasledovať moje spôsoby konania. Nemyslíte si, že toto všetko sa 

rovná tŕňovej korune a obnovenému ukrižovaniu? Ak duchovne pomáham chorým, trpiacim, chudobným, 

uväzneným, prečo ste ma tam nesprevádzali? Prečo odopieraš trochu milosrdenstva tým, ktorí ťa prosia? 

Uvedomte si, prečo som vám povedal, že ste ma opäť ukrižovali. Lebo kto popiera lásku, popiera mňa. 

9 Povedal som vám, že ako Božie deti by ste sa mali správať ako On. Prečo nepomáhate skrášľovať 

Otcovo stvorenie svojimi vlastnými duševnými, morálnymi alebo duchovnými výtvormi? 

10 Pravý Boží služobník je ten, kto ľuďom podáva balzam lásky, kto prejavuje milosrdenstvo 

inšpirované úprimným súcitom. 

11 Moja bolesť spôsobená tebou trvá už dlho a táto bolesť pochádza z tvojho nedostatku 

pochopenia a lásky. 

12 V tomto treťom čase sa vraciam, aby som s láskou opakoval túto vetu: "Milujte sa navzájom." 

13 Ľudia, pripravte sa na prijatie môjho uzdravujúceho balzamu. Každý, kto je pripravený prijať, bude 

uzdravený, každý, kto je slabý, bude posilnený. Sústreď sa na svoje srdce, pozdvihni svoju dušu ku mne a 

dúfaj. Dám vám viac, ako ste si mysleli. Prijímajte v tichosti, lebo v tichosti vám dávam. Ja som slnko vašej 
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nádeje, milované ovečky. Ale keď vám dávam ja, dávajte aj vy. Nebuďte úzkoprsí. Keď dávate, nemyslite 

na to, čo beriete svojim deťom. Ak je pre vás ťažké to, čo dávate, je lepšie to nerobiť. 

14 Neodsudzujte životy svojich blížnych, lebo potom si poškvrníte nielen pery, ale aj srdce. Mali by 

ste však byť pripravení odsúdiť každý svoj čin a počúvať diktát svojho svedomia. 

15 Žite čistejším životom, a keď sa priblížite k harmónii so všetkými Božími deťmi, začnete pociťovať 

pokoj, po ktorom tak veľmi túžite. 

16 V skutočnosti vám Majster hovorí: Od tejto rannej pobožnosti sa stalo skutočnosťou prirovnanie k 

trom časom, ktoré symbolicky predstavujú tri roky, počas ktorých vám ešte dám svoje slovo. Preto bude 

moje učenie teraz hlbšie, keď moje svetlo odomklo vaše chápanie a preniklo do vašej duše. 

17 Už nie ste ľuďmi prvej éry, ktorí vo svojom primitívnom stave nemali úplné poznanie duchovného 

zákona, ktorý by ich viedol. Bolo potrebné, aby Otcom poslaní proroci svedčili o existencii Boha. Všetci 

hovorili o jednej a tej istej Božskej bytosti, a tak sa v ľudstve začala formovať viera v živého a pravého 

Boha. Abrahám so svojou láskou k Pánovi, Jákob so svojou vytrvalosťou v skúškach a Mojžiš so svojimi 

vnuknutiami a zákonom potvrdili a rozšírili poznanie človeka o Bohu. 

18 Títo ľudia boli priekopníkmi jedného veku, tak ako vy musíte byť priekopníkmi iného veku, veku 

spiritualizácie. 

19 V tomto roku 1948, ktorý predstavuje prvú éru, sa v mojom Slove dozviete mnohé učenia, ktoré 

sa týkajú tohto obdobia. Spoznáte význam dejín Izraela, ktorý nebol jediným spaseným národom v prvej 

ére a duchovne vykúpeným v druhej ére. Veriacich ľudí nájdete v srdci všetkých rás. Izrael môžete objaviť 

aj vo všetkých náboženských spoločenstvách, pretože tento národ bol vybraný ako nástroj, ktorý má byť 

príkladom a poučením pre celé ľudstvo. Preto vám hovorím, aby dejiny Izraela, ku ktorému duchovne 

patríte, poznali všetci, lebo v nich sú obsiahnuté veľké zjavenia, ktoré som dal prvým. 

20 Budete žasnúť, keď v tých časoch nájdete takých veľkých duchov, ako bol Abrahám, ktorý miloval 

svojho Pána čistou láskou viac než všetko stvorené. Zamyslite sa nad životom a skutkami tohto muža a 

zistíte, že jeho viera, sila, poslušnosť a láska sú skutočným koreňom izraelského stromu. 

21 V tých časoch existovali modlárske a pohanské národy, ktoré uctievali prírodné sily ako božstvá, 

ktorým obetovali nečisté kulty. V tom čase sa zjavil Abrahám a oznámil vnuknutie, ktoré dostal od svojho 

Pána, ktoré bolo svetlom pravdy a spravodlivosti. Ľud, ktorý bol tvrdý a neverný, však patriarchu podrobil 

skúške. Unikal všetkým nástrahám a prenasledovaniam, obracal ich na učenie o dobre, až ich priviedol k 

tomu, aby uznali Boha Abrahámovho za neviditeľného, ale živého Boha všetkých čias. 

22 Pozrite sa, ako dlho tieto duchovné boje medzi ľuďmi trvajú. Uvedomte si však, že po nich vždy 

svietilo svetlo pravdy. 

23 Pochopte, že vám svojím Slovom nesťažujem život, ale zjednodušujem vaše uctievanie a 

bohoslužobné úkony. Učím vás, že nie je potrebné odmietať dobrá sveta alebo zanedbávať svoje 

povinnosti, aby ste mi boli milí. Pokiaľ ste v tele, podliehate ľudským potrebám. Učím vás však aj to, že to, 

čo pochádza zo zeme, sami používate na dodržiavanie zákona v prospech svojej duše. Ak budete takto žiť, 

naplníte môj zákon. 

24 Už v prvej ére som vám dal duchovného pastiera, aby vás viedol, ktorý bol zároveň predchodcom 

môjho príchodu medzi môj ľud. Tieto lekcie ste si plne neuvedomili a z nevedomosti ste upadli do 

falošných kultov uctievaním prírodných síl alebo Zlatého teľaťa. 

25 Boh Pravdy sa vždy zjavoval vo vašej existencii, či už som vás obdaril bohatstvom, rozžiaril vašu 

inteligenciu alebo vám dal schopnosť vládnuť vo svete. 

26 V minulosti ste boli pánmi, žili ste v hojnosti, ale dovolili ste, aby vás sebectvo a márnivosť 

priviedli k tomu, že ste z obyčajných ľudí urobili sluhov a otrokov. Ja som vám však odpustil, prišiel som 

ako Otec, obnovil som toho, kto padol, a všetkých som požehnal. Bol som pre teba tvojím služobníkom, 

lebo som ti dal všetko, o čo si ma prosil. Trpezlivo som však čakal na hodinu, keď sa vydáte plniť poslanie, 

ktoré som vám zveril od počiatku vekov. 

27 Ja som spravodlivosť. Ja vás však netrestám. Veď som vás ani nevyvolal na zodpovednosť za to, že 

ste ma ukrižovali. Preto majú tvoje ťažkosti a utrpenie len účel očistiť ťa. Práve vaša neposlušnosť voči 
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Môjmu zákonu si vyžaduje očistenie, nápravu, obnovenie vášho pôvodného stavu duchovnej čistoty. Ale 

vy ste na istej ceste pokroku a spásy duše. 

Musíte si však byť vedomí svojho poslania a doby, v ktorej žijete. Ak sa totiž spýtate svojho svedomia, 

čo ste urobili pre dobro ľudstva, či je môj zákon už známy svetu a či moje dielo pokročilo, povie vám: nie. 

28 Teraz, keď k vám hovorím, si zvykáte na moje slovo. Uvedomte si, že na to, aby ste našli vieru, 

som si vybral jednoduché a nevzdelané srdcia, aby som sa im dal spoznať prostredníctvom ich 

sprostredkovania. Vy ste však pochybovali a dokonca ste uverili, že k vám hovorí človek. Preto som vám 

dovolil skúmať ľudí, prostredníctvom ktorých sa prejavujem v ich normálnom stave bez vytrženia, aby ste 

sa mohli presvedčiť o ich nevedomosti a nevzdelanosti. 

Učil som vás pokore a milosrdenstvu, pripravoval som vás a rozdeľoval príkazy medzi svoj ľud. Mnohí 

z tých, ktorí ich už dostali, sa však stali sebavedomými, urobili zo seba pánov a chcú byť prví. 

29 Ja sám som Prvý, ale neponižujem vás a nerobím z vás svojich otrokov, ale vkladám do vašich rúk 

všetko, čo vám chýba. Som Otec a nemôžem byť ľahostajný k vášmu utrpeniu. Ja som Boh a nemôžem 

vás nechať v temnote. Preto sa vám zjavujem, aby ste ma spoznali a vedeli, s kým ste a koho počujete. 

30 Nedali ste príklad jednoty, a preto môžete vidieť nedostatok bratstva a harmónie medzi cirkvami 

a sektami, ktorých hádky a nezhody živia túžbu po nadradenosti a ktoré sa pripravujú na nový "boj". 

31 Ešte si nedokázal naplniť môj zákon. Táto cesta je plná svetla, ale často ste kráčali v tme. Neustále 

dostávate lásku od Majstra, a predsa vyvolávate nepriateľstvo. Neustále dostávate učenie o morálke a 

cnosti, ale stále sú medzi vami zlé skutky a myšlienky. Preto sa tí, čo prišli poslední, posmievajú, lebo vidia 

v mojich učeníkoch neúprimnosť. Ani vedci, keď sú svedkami mojich prejavov, neveria v prejav môjho 

univerzálneho lúča prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. Musíte podať veľké dôkazy autority 

tým, že vzkriesite Lazára z hrobu, slepým vrátite zrak a chromým pohyblivosť, všetky dôkazy, ktoré musí 

človek vidieť, aby uveril v môj príchod medzi vás v tomto čase. 

32 Práve vaše telo je prekážkou pre dušu, aby splnila svoju úlohu, a bráni sa Mojej vôli. Tvojej duši 

som však poskytol meč, aby mohla zvíťaziť v boji s vášňami vlastného tela a získať zásluhy, pretože telo, 

ktoré duša nechce, slúži ako pokánie alebo ako kameň úrazu. 

33 Preto som vám prišiel pomôcť. Som váš Spasiteľ a ponúkam vám možnosť spoznať a prebývať v 

"zasľúbenej krajine". 

34 Využite čas, ktorý som vám poskytol. Neviete, v ktorú hodinu vás zavolám. Osloboďte sa od 

materializmu, praktizujte aktívnu lásku, buďte pravými apoštolmi a ja zjavím ľuďom prostredníctvom vás 

moc Božieho milosrdenstva. 

35 Čakajú vás veľké skúšky. Pripravte sa! Nechcem, aby ste zajtra povedali, že ste sa neučili, ani 

nechcem, aby ste boli degenerovaní alebo v núdzi, hoci máte k dispozícii obrovskú moc. Ja, ktorý som 

vám dal toľko lásky, ktorý som vám umožnil vychutnať si jedlo a víno pri svojom štedrovečernom stole, 

nechcem, aby ste potom za sebou ťahali reťaze biedy a utrpenia. 

36 Ak nesplníte svoje poslanie, pripravíte si bolestnú budúcnosť a namiesto toho, aby ste boli prví, 

budete sa cítiť ako poslední. Uvidíš, ako tvoji milovaní hynú, ako sa tvoj každodenný chlieb stáva 

vzácnym. Vojna vám vytrhne milovaných ľudí a túto zem, ktorú som si vybral, aby som ju ozdobil svojím 

svetlom a svojím pokojom, uvidíte zašpinenú nevinnou krvou. Pocítite cudzie jarmo, budete ich otrokmi a 

budete ďaleko od pravej cesty. Potom už nebudete počuť môj hlas. 

37 Ja, Stvoriteľ, vás nenútim a nevnucujem vám svoj zákon. Prišiel som vás požiadať, aby ste ho 

poslúchali a boli pokorní. 

38 Pokoj s vami, ľudia, kedykoľvek budete počúvať moje slovo s dobrou vôľou. 

39 Ja som božský záhradník, ktorý sa stará o záhrady vašich sŕdc a zalieva ich nebeskou vodou, a 

kvapku božskej lásky som vylial na horkosť zeme, ktorá je taká veľká. Ukazujem vám cestu, ktorá vedie do 

Otcovho kráľovstva, cestu, na ktorej nikdy nenájdete koniec, ale na ktorej vždy dosiahnete pokrok a 

spoznáte novú slávu. 
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40 Dnes ťa moje slovo obrusuje a dáva ti formu. Pracujem s vnútorným človekom, s dušou. Naučte sa 

formovať a dávať si krásne tvary. Požehnám vašu prácu, aby ste potom dokončili svoje veľké poslanie na 

tomto svete. 

41 Ja som váš Majster, ale nepovažujte ma za oddeleného od Otca, lebo ja som Otec. Medzi Synom a 

Duchom Svätým nie je rozdiel, pretože Duch Svätý je jeden, a to som ja. V Mojich zjaveniach všetkých čias 

spoznávajte jedného Boha, ktorý sa vám ukázal prostredníctvom mnohých a rozmanitých učení ─ ako 

jedna kniha s mnohými stránkami, s mnohými lekciami lásky. 

42 Posväcujte moje meno svojimi skutkami a nájdete v sebe svetlo, ktoré vás vyslobodí z temnoty 

nevedomosti a hriechu. 

43 Súhlasíte, ľudia, s tým, akí ste boli pred tým, ako ste boli formovaní mojím Slovom? Spomínate si, 

že ste v minulosti boli schopní mnohých činností, ktoré už nerobíte? Nemôžete porovnávať svoj dnešný 

život so svojím minulým životom. V minulosti ste boli osamelými pútnikmi, ktorí putovali po svojej ceste 

bez svetla, ktoré by osvetľovalo existenciu a zapaľovalo v nej nádej. Dnes ste učeníkmi Ježiša, v ktorého 

prameni lásky ste uhasili svoj smäd a umyli svoje rany. Moja láska vytrháva tŕne, ktoré sú v tebe, a ak má 

tvoj kríž klince, vytrhnem ich tiež. 

44 Ja som svetlo tohto sveta a všetkých svetov. Chcem, aby ste sa týmto svetlom odeli. Moje slovo je 

uzdravujúci balzam, uzdravte sa ním, keď ho počujete. Prečo ste chorí, trpíte a plačete, keď máte v sebe 

Boha? Preskúmajte sa a napravte všetko, čo je potrebné napraviť. Očistite všetko, čo je potrebné očistiť. 

Povedal som vám: "Vyčistite nádobu zvnútra aj zvonka." To znamená, že vaša vnútorná bytosť je vo vôli a 

inšpirácii s vašou fyzickou alebo ľudskou časťou. 

45 Tvorím váš vnútorný život ─ to, čo skrývate pred ľuďmi, čo je neviditeľné pre iných, ale čo 

nemôžete skryť predo mnou. Formujte svoj zovňajšok tak, aby jeho viditeľná stránka bola skutočným 

odrazom vašej duše. Potom budú vaše skutky úprimné a pravdivé. To je 

Dôvodom je, že ľudia ukazujú svetu len jednu tvár a druhú skrývajú. 

46 Už ste si vyšetrili svoje rany, ošetrili ste si ich balzamom, ktorý som vám dal? Ak pochybujete o 

účinnosti môjho balzamu, ošetrite ich nanovo. Ale ak veríte, zrieknite sa lieku a uvidíte, ako ich moja 

láska uzdravuje, a keď ich budete hľadať, už ich nebude. 

Ostatným dovolím, aby našli svoje zdravie vo viere, v modlitbe, prostredníctvom sily myšlienok. Prídu 

zástupy duchovných bytostí, ktoré spoja svoju moc a silu, budú vás liečiť a uzdravovať. 

47 Spirituál hovorí: "Aký je život krásny!" Nezasvätený materialista hovorí: "Aký trpký, smutný a 

pochmúrny je život!" ─ Človek bez vnútorného povznesenia o všetko zakopáva, všetko ho bolí. Vnútorne 

povznesený človek si ani nevšimne nepriaznivé okolnosti na ceste. Keď sa vysokopostavený človek 

zaoberá druhými, chváli ich cnosti alebo ospravedlňuje ich chyby. Nikdy neodsudzujú ani neodsudzujú. 

Na druhej strane nízko zmýšľajúci ľudia odsudzujú, ohovárajú, zverejňujú chyby druhých a nachádzajú v 

tom potešenie. 

48 Tých, ktorí odsudzujú a zasahujú do záležitostí svojich blížnych, sa pýtam: Myslíte si, že vaše 

bremeno hriechu je príliš ľahké, keď ho chcete zväčšiť bremenom iných? Ak sa nemôžete zbaviť svojho 

bremena, prečo ho znásobujete bremenom iných? Prečo sa radšej zaťažujete špinou a zaťažujete sa, 

namiesto toho, aby ste hľadali duchovné hodnoty u svojich blížnych, ktoré vás obohacujú? 

49 "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov." Tí, ktorí prebývajú vo vysokých duchovných 

oblastiach, pomáhajú ľuďom zbaviť sa ich bremien alebo im ich pomáhajú znášať, ale bez toho, aby ich 

odsudzovali alebo sa škodoradostne vytešovali z ich biedy. 

50 Videl som, ako sa raz rúhaš a inokedy sa kajáš. Videl som, ako ste popreli moje vyhlásenie a 

potom ste dosvedčili jeho pravdivosť. Videl som, ako ste jeden deň ohovárali a na druhý deň obhajovali 

toho, koho ste ohovárali. Je dobré, aby ste napravili svoje chyby, ale bolo by lepšie, keby ste znova 

neupadli do zla, aby ste nemali čo naprávať. 

V ten deň som ťa videl, ako dávaš dar lásky tomu, kto ho nepotrebuje, a videl som, ako ho odopieraš 

skutočne chudobným. Ale ja vás neobviňujem ani neodsudzujem. Osvetľujem vás svetlom svojho učenia, 

aby ste už nehrešili. Ale tiež vám hovorím, že som vás niekedy videl užitočných, šľachetných, 
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dobročinných a súcitných a tieto zásluhy som vždy rešpektoval a uznával. Ale vo vašom srdci by už malo 

byť viac pšenice ako kúkoľa. 

51 Nemodlite sa mechanickým pohybom pier bez toho, aby ste vo svojom srdci a duši pocítili túžbu 

vnútorne povstať. Modlite sa pocitom bez toho, aby ste hovorili. Tak ľahko, ako ste v minulosti skladali 

falošné sľuby a dávali zbytočné prísahy, by ste teraz mali hovoriť pravdu. 

52 Neberte si nič cudzie. Kto berie, čo je cudzie, musí to s bolesťou a hanbou vrátiť. Nikoho 

nezrádzam, ale chcem, aby si každý všimol tú časť mojich slov, ktorá sa ho týka. 

53 Nebudem vás obviňovať ani volať na zodpovednosť za to, čo ste urobili, keď ste ešte kráčali po 

svojej ceste v temnote nevedomosti, nezrelosti a materializácie. Ale ak by ste dnes, pri plnom vedomí 

toho, čo je mojím zákonom, zotrvávali v tom, čo je zakázané, v tom, čo je nečestné, museli by ste sa 

zodpovedať za svoje skutky pred Bohom, ktorý by sa voči vám prejavil neúprosne vo vašom vlastnom 

svedomí. 

54 Vy všetci ste moje semeno a Majster ho žne. Ak medzi dobrým semenom vyklíči burina, aj tú 

prijímam s láskou, aby sa premenila na zlatú pšenicu. Vidím burinu, špinu, zločin, nepriateľstvo klíčiace v 

srdciach, a predsa vás prijímam a milujem. Hladím toto semienko a čistím ho, až kým sa nezaskvie ako 

pšenica na slnku. 

55 Myslíte si, že sila mojej lásky vás nedokáže vykúpiť? Keď ťa očistím, zasijem ťa do svojej záhrady, 

kde prinesieš nové kvety a nové ovocie. Moje božské dielo zahŕňa úlohu urobiť vás hodnými. 

56 Moja láska vás požehnáva, odpúšťa vám a robí vás hodnými počúvať moje slovo. 

57 Moje slovo je cesta. Učil som vás svojmu zákonu od prvých čias, aby vaše kroky vždy zostávali na 

ceste dobra a spravodlivosti. 

58 Toto učenie je rovnaké ako to, ktoré som vám dal v minulosti - učenie o láske. 

59 Vaša duchovná duša je dieťaťom dokonalej lásky Stvoriteľa. Vaše srdce, orgán, v ktorom sa rodia 

city, je symbolom lásky. 

60 Preto dávajte lásku, lebo ľudia ju veľmi potrebujú. V srdciach ľudí je hlad, duchovná atrofia, túžba 

po živote. 

61 Keďže vy, zástupy, ktoré ste ma tu počuli, ste boli posilnení a nasýtení Chlebom života, môžete 

poskytnúť potravu dušiam a unaveným srdciam. 

62 Tam, kde nájdete falošnú vieru alebo falošnú myšlienku, prinesiete moje svetlo. Nikdy však 

nevnucujte moje učenie násilím. Nikdy nerobte rozdiel medzi bohatými a chudobnými, aby ste s nimi 

zaobchádzali odlišne, potom uvidíte na dne ich utrpenia brata človeka, ktorý padol a vzdychá. Keď sa 

vaše srdce pohne touto bolesťou, budete hľadať spôsob, ako ju zmierniť. Váš súcit pokryje odhalenú časť. 

Dáš odpočinok tomu, kto nemá pokoj. Budeš ako hviezda na ceste toho, kto kráča stratený v tme. Ak 

takto splníš svoju úlohu, budeš hoden toho, aby som ťa nazval Majstrom. 

63 Moje učenie si nevyžaduje budovanie miest stretávania, aby som zhromažďoval nové davy. 

Mojou vôľou je, aby človek staval univerzálny chrám, ktorý sa buduje prostredníctvom sŕdc. 

64 Nasledujte príklad, ktorý vám dal Ježiš v druhej ére, ktorý si na ohlasovanie svojho slova nevybral 

auly, ale vyhľadal chodby ako vhodné miesto pre svoje učenie a podobenstvá. 

65 Ale ten, kto by mal využívať zhromažďovacie priestory na to, aby si robil biznis z nevedomosti 

alebo bolesti ľudí, nebude mať radosť z môjho svetla a nemôže sa nazývať spiritualistom. 

66 Budete musieť bojovať a miesto vášho boja bude všade - doma, v práci alebo na cestách. 

67 Tam sa vo vhodnej chvíli pripravíte a budete hovoriť pod mojím vnuknutím bez toho, aby ten, kto 

vás počuje, vedel, kto k nemu prehovoril prostredníctvom jeho svedomia. 

68 Neočakávajte, že ľudia zabudnú na svoje zvyky z jedného momentu na druhý. Nebuďte 

prekvapení, ak vás niekto nazve bludárom. Aj moje učenie v druhej ére sa mnohým javilo ako omyl, ale 

neskôr bolo prijaté ako najvyššia pravda. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 205 
1 Vnímajte podstatu môjho učenia, upokojte svoju dušu, utíšte svoju myseľ a svoje srdce. 

2 Pristupujte ku Mne tak, aby ste sa cítili pohltení pokojom svojho Majstra. 

3 Tak ako ste prišli vy, uvidíte aj svojich bratov a sestry prichádzať zo vzdialených krajín, pretože 

všetci túžia po svetle tohto posolstva. 

4 Všetkým dám prvé lekcie, ktoré ich pripravia na to, aby neskôr pochopili učenie pre dušu. 

5 Premýšľajte o slove, pozorne si prečítajte každú vetu a vždy hľadajte zmysel, podstatu môjho 

učenia. Pochopte, že vy, ľudia, sa musíte riadiť mojimi zákonmi, a nie moje zákony sa musia 

prispôsobovať vašim predstavám a vašej pohodlnosti. 

6 Ak by som vám dovolil, aby ste Moje učenie uplatňovali vo svojom živote podľa svojej, a nie podľa 

Mojej vôle ─ naozaj, hovorím vám, nikdy by ste nenašli cestu zo svojej duchovnej stagnácie a nikdy by ste 

nedovolili svojej duši, aby sa rozvíjala, rozvíjala a zdokonaľovala. 

7 Tam vidíte ľudí, ktorí sa stali pomalými vo svojich náboženstvách, ktorí už neurobili ani krok k 

svetlu, pretože sa nepodriadili tomu, čo im prikazuje Boží zákon, ale pokúsili sa podriadiť zákon svojej vôli 

tým, že ho naplnili mýtmi a herézami. 

8 Pre mnohých ľudí tejto doby bolo potrebné oslobodiť sa od všetkého náboženstva, aby ma mohli 

hľadať s duchom z a aby mohli rozvíjať všetky tie vlastnosti, dary a schopnosti, ktoré cítia v 

najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

9 Práve títo ľudia boli schopní prijať posolstvá, ktoré im hovorili o večnom živote. 

10 Musel som vás odvrátiť od rôznych ciest, ktorými ste sa uberali, aby som vás priviedol na túto 

cestu, kde žiaria Moje zjavenia a znejú Moje posolstvá. Chcem totiž, aby ste patrili medzi tých, ktorí sa na 

život pozerajú z väčšej duchovnej výšky. 

11 Čo je telo bez duše? ─ federácia neudusených buniek. Duša je životom tela, ale jedno aj druhé 

vychádza z Boha. 

12 Premýšľali ste niekedy o tom, že ─ keďže všetko pochádza od Boha ─ On je vo vás? Ale prečo je v 

tebe a s akým cieľom? Má tam zostať bez toho, aby sa zjavil? Potom by nebol Bohom, pretože sa zjavuje, 

hovorí, osvecuje, dáva sa pocítiť a zjavuje sa všade. Nemyslite si teda, že Boh je vo vás, aby ste zostali 

skrytí bez toho, aby vám dal svoje posolstvo. Nemyslite si, že môže byť vo vás bez myšlienok. Vedzte, že 

Boh sa chce skrze vás naplno zjaviť. 

13 Vedeli by ste mi odpovedať, keby som sa vás spýtal, prečo je Boh vo vás? Prečo, hoci On je všetko, 

je v tom, čo nazývate dušou, v tej časti vašej bytosti? Prečo chce, aby ste boli ochotným nástrojom Jeho 

zjavenia? Zatiaľ Mi nemôžete odpovedať, učeníci, pretože vás nikto neviedol k vnútornému rozjímaniu. 

Preto neviete, akým spôsobom zjavujete Otca a prečo ho vyjadrujete svojimi skutkami. Ak sa však s 

láskou venujete štúdiu a praktizovaniu môjho učenia, nepochybujte, že čoskoro budete schopní 

odpovedať na tieto a ďalšie ešte hlbšie otázky. A keď dosiahnete svetlo tohto poznania, budete v pravde 

vedieť, prečo a za akým účelom Otec prebýva v každom zo svojich detí. 

14 Niektorí hovoria, že Boh neexistuje, a iní, hoci vyznávajú, že veria v jeho existenciu, sa o ňu 

nezaujímajú. Ale nevediac, že Ho majú v sebe, niektorí, podobne ako iní, nevedia, že bez Neho nemôžu 

žiť. 

15 Keď si všetci uvedomíte túto pravdu a úprimne uveríte, že ste duchovnými deťmi tejto božskej 

podstaty, budete sa často čudovať, do akej miery ste dovolili Bohu, ktorý je prítomný vo vašej duši, aby sa 

cez vás zjavil. 

16 Časy budú plynúť, prejdete dlhú cestu a jedného dňa sa zastavíte, aby ste v úžase rozjímali nad 

skutkami, ktoré Pán vykonal prostredníctvom vášho sprostredkovania. Potom si spomeniete na Ježiša, 

Majstra, ktorý splnil vôľu svojho Otca. 

17 Kedy pochopíš, že Boh, ktorý ti dal život, ho chce použiť na to, aby sa zjavil? Zamyslite sa nad tým, 

že niekedy stačí jediné z týchto posolstiev, aby ste videli a vedeli oveľa viac, než kam ste sa dostali. A toto 
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pochopenie vám umožní robiť zázraky. Poznáte totiž sami seba, a preto pochopíte, ako uplatniť svoje 

duchovné dedičstvo. 

18 Milovaní učeníci, musíte sa naučiť dávať lásku, konať dobro a dávať dušou. Hovorím vám, že ten, 

kto zjavuje svetu silu svojej duše a čerpá z tohto zdroja poznania, aby ho ponúkol iným, splní Otcovu 

vôľu. 

19 Musíte poznať všetky schopnosti a sily, ktoré v sebe máte, aby sa začala odhaľovať podstata 

vášho bytia. Potom zažijete, aké ľahké je riešiť životné problémy, aký pokojný a jemný je boj o vzostup. 

20 Nešťastie, bolesť a choroba zmiznú mocou Ducha, ktorý ich bude zaháňať modlitbou. 

21 Pripravte sa na moje prijatie, často prežívajte chvíle prípravy duše, v ktorých ste pripravení 

komunikovať so svojím Pánom. 

22 Ak by ste verili, že naozaj nosíte Boha vo svojej bytosti, mohli by vás postihnúť choroby alebo 

pokušenia, ktoré vás zničia? Ako by vás mohla ovládať slabá sila tela? 

23 Urobím vás slobodnými a silnými, aby ste zvíťazili nad svetom a telom. Veď ja vás vediem a 

približujem k dokonalému spoločenstvu s Otcom. 

24 Nemyslite si, že už máte dokonalý rozhovor s tým, čo máte prostredníctvom týchto myslí. Nie je 

to ani jednoduchá intuícia, ktorá niekedy osvieti vašu myseľ. Najvýstižnejší dialóg, najprenikavejší dialóg, 

ktorý dosiahnete, sa nikdy neuskutoční prostredníctvom vášho tela. 

25 Telo, žiak, je len schránka. V jej vnútri sa však nachádza "voňavá fľaša", ktorej parfumom alebo 

esenciou je duša. Nemyslíte si, že nie je správne, aby bol tento parfum zamknutý, hoci by jeho vôňa 

mohla prevoňať celý byt? "Byt" môže byť dnes váš domov, zajtra to bude svet, neskôr to bude nekonečný 

priestor. 

26 Ľudia: Otvorte svoj vnútorný chrám, aby ste v ňom mohli prijať esenciu, ktorú toto Slovo 

obsahuje. Ak zostanete vonku, ak sa nebudete usilovať vstúpiť do svojej svätyne, neskôr ma nebudete 

chcieť počuť, zostanete mimo a budete naďalej niesť na svojich pleciach bremeno, ktoré ste niesli, keď 

ste prišli ─ bremeno ťažkostí, chorôb, sklamaní. 

27 Učte sa od tých, ktorí sa už pripravujú počúvať Mňa a vstupujú predovšetkým do vnútorného 

chrámu, ktorý existuje v duši. Posilňujú sa a uzdravujú mojím posolstvom lásky. 

28 Chýba ti viera, aby si zdvihol tvár, usmial sa s nádejou a pozrel do budúcnosti bez strachu, bez 

nedôvery, lebo v budúcnosti som ja. 

29 Ako často ste chorí len preto, že si to myslíte, lebo na každom kroku si myslíte, že vás 

prenasleduje záhuba a že na vás číha bolesť. Potom svojím myslením priťahujete temné sily, ktorými 

zatieňujete svoj hmotný život a svoju duchovnú cestu vzostupu. 

Ale som tu s vami, aby som vo vás oživil vieru v život, v pravdu, vo večnosť, v dokonalý pokoj a tiež aby 

som vás naučil priťahovať svetlo. 

30 Učeníci, Božský plán bol, je a bude, aby ste boli dokonalí. Ale ak ti Boh dal myšlienku dokonalosti 

pre tvoju formáciu, prečo by si mal zakrývať svetlo tejto pravdy, ktorú Otec vložil do tvojho bytia, ako aj 

do všetkého, čo navrhol? Vedzte, že človek je ako vesmír a vesmír ako človek. Vesmír je veľkým 

domovom Pánových detí. Ale v ňom je mnoho stanovíšť, ktorými musíš prejsť, aby si sa zdokonalil, a duša 

človeka je svätyňou, v ktorej bude prebývať tvoj Pán. 

31 Ak rozumieš môjmu slovu, čoskoro povieš: "Otče, už dnes otvor bránu môjho vnútorného 

chrámu, aby do mňa mohla vstúpiť tvoja podstata, ktorá je život a zdravie, múdrosť a moc." 

32 Hovorím vám: Ak sa so Mnou takto rozprávate, stane sa to, pretože duša prijala svoju úlohu. 

Potom uvidíš, ako sa skrze teba zjavujem, dokonca aj skrze tvoje telo, bezvýznamnú vec, ktorá má však vo 

svojom útvare veľkosť. 

33 Dnes obývaš tento svet, zajtra budeš obývať iný, nadpozemský, a z každého sveta použiješ to, čo 

je potrebné pre tvoje zdokonalenie. 

34 Všade stretnete svojich bratov a sestry, pretože vesmír je plný stvorení a všetci sú Božími deťmi. 
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35 Slnká, hviezdy, svety, prírodné ríše, bytosti každého druhu, atómy, sily, všetko, od najvyššieho 

anjela až po neznámeho plaza, všetko je dieťaťom Absolútnej bytosti, všetko pochádza od Neho. Viete, že 

neexistuje bohatstvo, ktoré by nemalo vlastníka, a vlastníkom tohto univerzálneho bohatstva je Boh. 

36 Teraz sa vás pýtam, žiaci: Je možné, že ste chorí? Je možné, že ste smutní, hoci toto učenie vás má 

urobiť slobodnými a šťastnými? 

37 Na zjavenie, ktoré som vám priniesol, je potrebné duchovné osvietenie, ktoré vám dávam iba Ja, 

Majster duše. 

38 Ak ste sa vždy cítili viac ako telo než duša, teraz vás učím byť a cítiť sa viac ako duša než telo. To je 

spása, spasenie a pokoj. 

39 Niekedy sa sami seba pýtate, prečo v tejto dobe trpíte viac ako ľudia v minulých dobách a prečo 

ste museli prísť, aby ste splnili duchovné poslanie, ktoré ste predtým nemali. Ale ja vám hovorím: Toto 

poslanie duchovne kráčať po cestách dobra a svetla, aby ste dosiahli vrchol božskej hory, bolo vždy vo 

vašej duši. A na druhej strane sa v súčasnej existencii nahromadili staré dlhy ─ nedokončené práce a 

nedokončené misie. 

40 Kto nie je schopný pochopiť význam nového života, bude sa búriť proti mojej spravodlivosti a 

svoju povinnosť odčinenia bude považovať za trest. Na druhej strane ten, kto v novej existencii spozná 

možnosť zaplatiť dlhy a zmyť škvrny, bude dobrorečiť Pánovmu menu. 

41 Ste ešte malé deti a ako malé deti by ste mali byť úprimní. Nehanbite sa ma vo svojich modlitbách 

prosiť o maličkosti. Podstatné je, aby ste sa modlili, aby som vás inšpiroval a vzdelával. 

42 Modlite sa, používajte moje vyjadrenia, posilňujte a uzdravujte vierou a mocou, ktorú tieto 

vyjadrenia šíria. 

43 Zajtra, keď tvoja modlitba už nebude určená na liečenie tvojich chorôb, ale na osvieženie v 

spoločenstve s Otcom, tvoja duša bude putovať po oblastiach, ktoré sú rozumu neznáme. Niektorým 

prinesiete svoje svetlo, iným posolstvá a od ďalších povzbudenie a šťastie pre dušu. 

44 Boh, ktorý je vo vás, vám dá svoje posolstvá najavo vašimi ústami, ak ich vaša duša a telo vedia 

odovzdať. 

45 "Ako je možné, že Boh hovorí prostredníctvom človeka?" - pýtate sa. Ale ja vám hovorím: v tom 

čase sa "Slovo" stalo človekom, aby hovorilo Božie slovo. "Slovo, ktoré je prejavom múdrosti, prijalo telo 

a jeho telom bol človek Ježiš. 

46 Prečo by ste ho vy, ktorí ste učeníkmi toho, v ktorom "Slovo" prehovorilo, nemohli zjaviť 

prostredníctvom duše a dokonca aj tela? 

47 Dnes ste stále žiakmi a nie vždy ste schopní pochopiť moju lekciu. Teraz však hovorte k Bohu 

svojím srdcom, svojimi myšlienkami a On vám odpovie v najhlbšom vnútri vašej bytosti. Jeho posolstvo, 

ktoré bude hovoriť vo vašej duši, bude jasný, múdry a láskavý hlas, ktorý budete postupne objavovať a na 

ktorý si neskôr zvyknete. 

48 Je potrebné, aby ste sa na začiatku zamysleli nad posolstvami, ktoré dostávate ako odpoveď na 

svoju modlitbu, aby ste skutočne rozpoznali tie, ktoré dostávate od svojho Otca, a aby ste si ich nikdy 

nezamieňali s hlasmi, nápadmi, myšlienkami, ba dokonca zjaveniami svojej bludnej duše. Iba v tichu a 

meditácii budete schopní rozpoznať cestu, ktorou sa k vám dostáva každé posolstvo. 

49 Ktorý človek by mohol povedať, do ktorých duchovných oblastí preniká jeho duša a do akých 

svetelných výšok je schopná vystúpiť? ─ Nikto. Preto ten, kto nepozná spôsoby modlitby, spoločenstva s 

Bohom, duchovnej kontemplácie, sa často mýli. Namiesto toho, aby sa vydal smerom k svetlu, vstupuje 

do temných sfér, z ktorých prijíma zlé inšpirácie a falošné posolstvá. 

50 Usilujte sa, snažte sa dosiahnuť poznanie, ktoré vedie k večnému svetlu ducha ─ tam, kde je váš 

pôvod a váš cieľ. 

51 Prúdy zdravia šíria moje slovo. Ak sa pripravíte na prijatie, budete zdraví. Ak ste takto schopní 

dosiahnuť zdravie, dokážete, že ste sa uzdravili skrze Ducha. 
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52 Pýtajte sa, modlite sa, obráťte sa na mňa. Udelím vám aj určitý pokrok. Snažte sa však získať 

zásluhy. 

53 Nech je váš život čoraz harmonickejší, keď vytvoríte jednu rodinu so všetkými svojimi bratmi a 

sestrami ─ prítomnými i neprítomnými, viditeľnými i neviditeľnými ─. 

54 Potom sa budete tešiť z vnútorného pokoja, ktorý ste nikdy predtým nezažili a ktorý pochádza z 

nasledovania Božieho príkazu milovať jeden druhého. 

55 Milovaní "robotníci": vidím vás, ako usilovne obrábate pole, pripravujete pôdu a vkladáte do nej 

semeno, ktoré vám zajtra prinesie svoje ovocie, a tak sa vám odmení vaša námaha. Vyberte si semeno a 

okopávajte zem, lebo teraz začínate rok, ktorý je prvým z posledných troch rokov, v ktorých sa vám takto 

dám poznať. Zostávajúci čas je krátky a vy sa budete musieť s prípravou poponáhľať. Nechcem vás totiž 

zanechať ako slabé deti, ale ako pokročilých učeníkov, ktorí sú už blízko k tomu, aby sa stali majstrami. 

56 Po mojom odchode budete zodpovední za to, ako budete moje učenie interpretovať svojimi 

slovami a skutkami. Ľudia budú posudzovať moje učenie podľa vašich skutkov a vášho života. 

57 Moja inšpirácia vám nebude chýbať. Vďaka nemu spoznáte, kedy musíte prehovoriť a čo musíte 

povedať. Jasnými, presnými a jednoduchými slovami budete informovať o existencii záhrobia, ktoré som 

vám zjavil, a tak budete vytvárať duchovnú cestu pre svojich blížnych s pravou láskou, a svoje slová 

budete vždy posilňovať skutkami a príkladmi. 

58 Postupne sa naučíte pociťovať utrpenie iných ľudí ako svoje vlastné. Dôvodom je, že keď sa vaša 

duša nasýti mojím učením, vzostúpi, prekoná vzdialenosti a prenikne do tajomstiev záhrobia, kde objaví, 

že pôvod všetkých bytostí je jeden: Otec, v ktorom ste všetci bratia a sestry. 

59 Ale nielen tvoja duša dostala podnety pre svoje napredovanie v mojej práci. Vaše intelektuálne 

schopnosti sa tiež rozvíjali, pretože ste cítili, že duchovná inšpirácia vo vás je čoraz silnejšia, a zistili ste, že 

chápanie všetkého, čo ste predtým jasne nepoznali, sa zvyšuje a tajomstvá sú čoraz jasnejšie. 

60 Ak sa vám nepodarí úplne preniknúť do sveta ducha, aby ste pochopili a pocítili všetko, čo 

obsahuje, je to preto, že stále podliehate tlaku hmoty a vplyvu sveta. 

Zjavil som vám mnoho vecí, ale naozaj vám hovorím, že človek ani na tejto zemi nikdy nepochopí, aký 

je svet, ktorý ho čaká, akým spôsobom tam duša žije, akú blaženosť prežíva tvárou v tvár Božstvu a ako sa 

očisťuje ten, kto je plný nedokonalostí. 

61 Ak by ľudský intelekt dokázal pochopiť blaženosť čistej duše v záhrobí, potom by táto blaženosť 

mala hranice, aké má človek. Preto vám hovorím, že to odtiaľto nedokážete pochopiť, ale môžete to 

odhadnúť. 

62 Ani si neviete predstaviť intenzitu bolesti, ktorú duša prežíva, keď ju svedomie privedie pred Moje 

Božstvo. Preto vám stále hovorím: Pripravte sa a pozdvihnite svoju dušu, pretože jej budú zjavené učenia, 

ktoré musí poznať. Uvedomte si, že medzi dušou a intelektom musí existovať skutočná zhoda, aby ste 

mohli dosiahnuť náznak tejto pravdy už tu. 

63 Umožnil som vašej inteligencii, aby sa zvýšila a hľadala v nekonečne veľa svetla, ktoré potrebuje. 

Dal som vám slobodu vôle, aby ste si mohli vybrať svoju vlastnú cestu. Ale ja som svoje prikázania 

postavil nad vašu vôľu. V tomto zákone budete môcť rozpoznať správnu cestu, nájdete v ňom poznanie, 

ako očistiť svoje skutky. Ak nechcete ísť touto cestou, môžete sa od nej odvrátiť. Ale vy už nebudete môcť 

klamať sami seba, vaše svedomie k vám bude neustále hovoriť. 

Aj vtedy, keď predstúpite predo Mňa ─ už bez pozemského tela ─ vás bude súdiť vnútorný sudca 

svedomia a povie vám, ktorou cestou očisty sa musíte vydať. Toto svetlo spravodlivosti je súčasťou 

samotného Boha, ktorý je vo vás a ktorý vás učí milovať dobro a odmietať zlo. 

64 V týchto rokoch prípravy sa budete venovať štúdiu môjho učenia. Veď je mnoho sŕdc, ktoré 

potrebujú tvoje slovo. Je tu únava z toľkej skazenosti, je tu hlad po duchovnom živote. 

65 Učeníci tohto Diela budú vytvárať duchovnú potravu, budú opravovať mylné predstavy, ktoré 

ľudstvo doteraz prechovávalo, budú sa deliť o Dobrú zvesť tejto doby, v ktorej žijete, budú ohlasovať 

pokrok v pohľade na svet a na život, ktorý táto doba prinesie, budú slúžiť ľuďom bez rozdielu triedy, 

sekty, náboženstva alebo rasy, budú uspokojovať všetky duchovné alebo fyzické potreby. Títo učeníci 
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budú ako maják, ktorý osvetľuje loď stroskotancov, budú hviezdou, ktorá zachráni toho, kto 

dezorientovane tápe v noci. 

66 Nebudú stavať kostoly z kameňa, ani nebudú stavať oltáre, aby dali na známosť svoje diela. 

Postavia veľkú duchovnú katedrálu, ktorej kameňmi budú srdcia ľudí zjednotených silou lásky. 

67 Pozorne počúvajte moje učenie za posledné tri roky. Veď žiaci, ktorí sa naučia toto učenie, budú 

po roku 1950 učiteľmi. V tom čase, keď chcem, aby ste sa spojili a skutočne sa ku Mne pozdvihli, osvietim 

vás svetlom Svojej inšpirácie, aby ste mohli vykonať veľké a zásadné diela. Ale pripravte sa na to, lebo 

keď príde Mnou určený čas, nebudem už viac používať hlasivky. 

68 Moje svetlo bude žiariť v každom z mojich detí, ktoré sa pripravujú na čas priameho rozhovoru s 

Majstrom. 

Ale nebude to v tých, ktorí predávajú moje Dielo a stávajú sa podvodníkmi. Pripravte sa na to, aby ste, 

keď moje Slovo v roku 1950 skončí, pochopili, ako postupovať na ceste vpred. Lebo ─ dobre počúvajte!: 

Všetci, ktorí sa dostatočne nepripravili, upadnú do zmätku. 

69 Pochopte, milovaný ľud, akým spôsobom musíte podľa mojej vôle prinášať ľuďom moje slovo. 

Aby ste nezlyhali, nepokúšajte sa z jedného okamihu na druhý zmeniť zvyky, ktoré má ľudstvo už stáročia. 

Dajte mu moje učenie a ono pochopí odchýlky, v ktorých žilo. Sila presvedčivosti, ktorú má moje učenie, 

osvieti jej vnímanie a spozná pravdu. Potom to, čo sa jej kedysi zdalo zlé, zažiari nekonečným svetlom. 

70 Deti moje, bol som s vami a dotkol som sa vášho srdca, aby ste mi v ňom pripravili miesto, kde by 

som mohol prebývať navždy. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 206 
1 Môj súcit s vami pramení z Mojej lásky a je neprestajne vylievaný na všetky bytosti. Moja láska 

vás vždy požehnáva a odpúšťa vám a pomáha vám, aby ste sa na svojej ceste rozvoja pozdvihli, aby ste sa 

cítili blízko mňa a aby ste sa stali hodnými uznať sa za moje deti. 

2 Dal som vám svoj zákon, aby ste sa podľa neho správali. Toto je cesta, ktorú som vám vytýčil od 

počiatku vekov, toto je základ, na ktorom budete budovať svoje diela. Tento zákon vám ukáže zásady, 

ktoré sú pre vás potrebné, pretože obsahuje moje múdre prikázania. 

3 Toto Slovo, ktorým vás dnes poučujem, je pokračovaním poučenia, ktoré som vám dával od 

prvých čias a ktoré sa nezastaví, pretože nemá ani začiatok, ani koniec. A ako sa bude tvoja duša rozvíjať, 

budeš čoraz viac chápať moje múdre lekcie, moju túžbu zdokonaliť ťa. 

4 Vdychujem vám najvyšší druh oduševnenia, aby ste ma mohli čo najdôstojnejšie milovať a aby ste 

boli vnímaví na moje prejavy a správne ich interpretovali. 

5 Keď ste študovali moje slovo a pochopili jeho význam, budete sa cítiť posilnení, úplne spokojní. 

Potom budete s láskou hovoriť k celému ľudstvu, ktoré v tomto čase nevie nič o Mojom príchode, a celú 

vašu bytosť naplní pocit súcitu. Obrátiš sa na svojich blížnych, aby si im zjavil, čo som ti povedal, a 

odovzdáš im všetko bohatstvo, ktoré som ti zanechal, akoby to bol posvätný majetok v tvojich rukách. 

6 Ľudstvo potrebuje svetlo, aby mohlo urobiť krok vpred. Vo všetkých tvoroch, založených na viere, 

je hlad, túžba po živote, po poznaní pravdy a tiež po poznaní, kam smeruje cesta. Budem ich poučovať 

prostredníctvom tých, ktorí sa na to pripravili a ktorí pri svojom náročnom poslaní vedia s láskou opraviť 

všetky chyby, ktoré objavia pri svojich bohoslužbách. Túto misiu začnete tým, že si ma budete brať za 

príklad. V snahe zmierniť bolesť nerobte rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Nevnucujte svoju vieru 

ani nikoho nenúťte, aby prijal vaše poznanie. Nerozdeľujte sa kvôli môjmu opätovnému príchodu a 

nebojujte proti tým, ktorí vlastnia minulé svedectvá, ak nepoznajú alebo nechcú prijať moje posledné 

učenie. 

7 Vneste svetlo do tmy, prineste pokoj do sŕdc a uhaste netrpezlivosť tých, ktorí na Mňa čakajú. 

Príďte na pomoc svojim blížnym a ja budem strážiť vaše rodiny a váš majetok. 

8 Ak budete takto konať, vybudujete v dušiach ľudí chrám, ktorý pretrvá a v ktorom sa bude konať 

bohoslužba, ktorú som vždy očakával od ľudí, mojich milovaných detí. 

9 Uistite sa, že sú vaše práce úprimné. Vždy hovorte pravdu, buďte mojimi učeníkmi. Týmito 

slovami sa prihováram ľuďom budúcich čias, všetkým, ktorí ma chcú nasledovať a vziať si ma za príklad. 

10 Po uplynutí roku 1950 nežiadajte o konkrétne miesto na modlitbu alebo štúdium môjho slova. 

Vyberte si domov, miesto v prírode alebo miesto, kde si zarábate na chlieb. Vezmite si za príklad mojich 

dvanásť učeníkov, ktorí vedeli nájsť chrám všade, kam prišli, pretože ho mali v sebe, vo svojej duši, a to 

veľké a vznešené v ich skutkoch sa zakladalo na ich povznesení a na ich spoločenstve so mnou. 

11 Pokiaľ bude na zemi utrpenie, pokiaľ bude existovať bieda, Máriin príhovor ani na chvíľu 

neprestane a jej duch bude osvecovať životy všetkých jej stvorení. 

12 Ponúkla si mi príbytok svojho srdca, odkiaľ si ma povolala, a ja som sa hneď ponáhľal na 

stretnutie. 

13 Na mojej ceste ste zažili pokoj, aký ste na zemi ešte nikdy nenašli. V túžbe po sladkosti pre svoje 

chuťové bunky ste prešli mnoho ciest, kým ste našli med môjho Slova. 

14 Od detstva, počas dospievania a v zrelom veku si neúnavne hľadal správnu cestu, pretože si z nej 

zišiel a tvoje kroky brzdili mračná hmly. Ale svetlo môjho Ducha sa zjavilo pred vami a ten deň bol dňom 

vášho vzkriesenia, ktorý je rovnako dôležitý ako deň vášho narodenia. 

15 Nezabudni na deň, keď si prvýkrát počul moje slovo, pretože to bol okamih, keď si sa vrátil do 

života svetla. 

16 Prišli ste v núdzi a skúmali ste Moje Slovo, niektorí pokorne, iní hrdo, všetci priťahovaní mocou 

Mojej prítomnosti. Musel si prísť ku mne. Čakalo vás toho toľko! Ale kým niektorí opovrhli Mojím 
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pohladením, obrátili sa Mi chrbtom a vydali sa na neistú cestu, iní zostali so Mnou, aby sa tešili z Mojich 

slov a venovali sa službe Môjmu dielu. 

17 Som vo všetkých svojich deťoch, dokonca aj v srdci vraha. Od nikoho sa nevzdialim a som 

najbližšie k tomu, kto sa považuje za najnehodnejšieho. 

18 Tí, ktorí prišli, sú vyzvaní, aby sa modlili za tých, ktorí padli. Ale nebuďte ich sudcami, lebo aj oni 

dosiahnu svetlo. 

19 Neočakávajte, že sa ľudia obnovia bez toho, aby ste im boli príkladom. Nechcem, aby ste sa stali 

parazitmi. 

20 Zastavíte bezuzdné konanie ľudí prostredníctvom daru Slova, ktoré som vám dal. Zverím vám ľudí 

ako nežné rastliny, ktoré potrebujú zalievanie a starostlivosť. Lebo ľudia budú prichádzať ku mne zo 

všetkých ciest a dokonca aj z väzenia budú prichádzať, aby sa stali mojimi učeníkmi. Ale ak dnes nesplníš 

svoju úlohu, tvoja duša bude musieť znova prísť, aby vzkriesila "mŕtveho", ktorého si nechal opusteného 

na ceste ─ budeš musieť znova prísť, aby si uzdravil chorého, o ktorého si sa nestaral, budeš sa musieť 

usilovať o chlieb, aby si ho ponúkol hladnému, o ktorého si sa nestaral. Ale načo sa snažiť o takéto 

bolestné odčinenie, keď ho teraz môžete naplniť prostredníctvom svojej povinnosti? 

21 Ľudská veda je skvelá, ale duša vedca zaspala a necháva ľudí umierať. Preto som vám vložil do rúk 

uzdravujúci balzam, aby ste sa stali lekármi ľudí a dali príklad pomoci a lásky. 

22 Vo svete vypuknú epidémie a veľká časť ľudstva zahynie. Budú to neznáme a vzácne choroby, 

proti ktorým bude veda bezmocná. 

23 Celý svet bude oslobodený od buriny. Môj súd odstráni sebectvo, nenávisť a neukojiteľnú túžbu 

po moci. Objavia sa veľké prírodné úkazy. 

24 Národy budú zničené a celé regióny zaniknú. Bude to poplach pre vaše srdcia. 

25 Cesta je pripravená. Som tvoj sprievodca, som neoddeliteľný na tvojej ceste životom. 

26 Požehnaný izraelský ľud: Buďte vítaní v prítomnosti svojho Pána ─ toho Pána, ktorý sa s vami 

ticho a pokorne usídlil na tomto mieste. Ale nie je to hmotné miesto, kde sa prejavujem. Príbytok je vo 

vašom srdci, neviditeľný, je to to, čo Mi ponúknete v okamihu svojho duchovného pozdvihnutia. 

27 Viem, že vám chýba moje slovo. Čím by ste sa stali bez nej, ľud môj? Viem, že ma potrebujete, a 

neúnavne vás prichádzam posilňovať. Moje Slovo vám radí a pozdvihuje vás ─ toto čisté a svetlé Slovo, 

ktoré nenájdete v žiadnej knihe napísanej ľudskými rukami. 

28 Vedci, ktorí ma počuli, pred vami nevyznávajú, že toto Slovo sa nedá porovnať so žiadnym iným. V 

hĺbke srdca si to však uvedomujú. 

29 Na tejto ceste som vám umožnil pocítiť pokoj duše, ktorý ste predtým na zemi nemohli nájsť. 

Prešli ste mnohými cestami. Vyskúšali ste už mnoho druhov medu, ktorý ste ako nevedomý kolibrík 

prenášali z kvetu na kvet, ale žiadny nebol pre vaše chuťové bunky sladší. Ale toto slovo, ktoré sa stalo 

medom na tvojich perách, zničilo všetky chute, ktoré si predtým ochutnal. 

30 Neustále ste hľadali správnu cestu a nachádzali ste rôzne cesty. Bojoval si s temnotou, ale tvoj 

rýchly beh bol pomalý a unavený. 

31 Ale svetlo môjho Božského Ducha zažiarilo pre teba a ten nezabudnuteľný deň pre tvojho ducha a 

dušu je zapísaný v pamätnej knihe posmrtného života, v ktorej si budeš musieť duchovnými očami 

prečítať všetko, čo si robil na zemi a čo si počul od Majstra. Ten deň bol pre tvoju dušu dňom vzkriesenia 

pre život v milosti. 

32 Niektorí z vás sem prišli ako úspešní ľudia, iní ako ľudia v núdzi. Pre niektorých, rovnako ako pre 

iných, bol čas pevne stanovený. Museli ste prísť k svojmu Otcovi, ktorý vás s láskou očakával, prijal vás a 

vzkriesil k duchovnému životu. 

33 Moje slová vás napĺňajú radosťou a cítite, že telesná hmota, ktorá vás obklopuje, vám bráni úplne 

sa odovzdať môjmu požehnanému Dielu. Vy sa však podriaďujete, pretože viete, že žiakom nie je 

dovolené zasahovať do mojich vysokých rád, že žiak má byť oddaný a poslušný, že prostredníctvom tohto 

tela hmoty spoznáte cestu svetla i cesty klamu a temnoty. 



U 206 

178 

V tieni mocného stromu si vychutnáte ovocie blahobytu a odstránite jablko sváru. Občerstvíte sa v 

tieni zelenej palmy a budete sledovať, či jej listy neničia húsenice a či si na nej dravé vtáky nestavajú 

hniezda. 

34 Nechal som vás na vašich cestách, aby ste spoznali chuť všetkých druhov medu a nakoniec si 

vybrali ten, ktorý je pre vaše chuťové bunky najlepší. Dal som vám poznať dva extrémy, aby ste vedení 

dychom môjho božského atómu dokázali rozlišovať a vždy sa prikloniť k dobru. 

35 Majster vám povedal: Za dverami, ktoré považujete za zatvorené a ktoré nazývate smrťou, sa 

skrýva život. Život som ja. Smrť je tá, ktorá ťa pokúša, ktorá ti zaslepuje oči a nedovoľuje ti žiť po mojom 

boku. Máte však mocnú zbraň, ktorá vás oslobodí od pokušenia: je ňou modlitba. Je to zbraň, ktorá vám 

dáva pocit sily, ktorá vás približuje k Môjmu Božstvu a umožňuje vám ísť spolu so Mnou po ceste 

duchovného rozvoja. 

36 Ja, Otec, som nikoho neodmietol od svojho lona lásky a odpustenia, dokonca ani tých, ktorí sa 

nechali zviesť pokušením a padli do priepasti. Nikoho som neodsúdil. Ani na zemi, ani v "duchovnom 

údolí" nie sú bezbranné bytosti. Kto z vás by mohol byť vyvrhnutý z môjho lona, pretože je hriešnik a 

nehodný prijať moju milosť? Žijem v srdci zatvrdilého hriešnika, ktorý nemohol prijať svetlo môjho 

Božského Ducha, pretože nepočúval volanie, ktoré vychádzalo z hlasu jeho svedomia. Myslíte si, že som 

sa od neho odstránil kvôli reťazi jeho prehreškov? Nie, preboha. Som Otcom všetkých stvorení a 

neodmietam žiadne zo svojich detí. Ja som Láska a ako milujúci Otec nezanedbávam nikoho, svoj ľud. 

37 Je na vás, aby ste sa modlili za strateného, aby ste prosili, aby svetlo môjho Ducha osvietilo jeho 

dušu, aby sa prebudil, pretrhol putá pokušenia a rozptýlil temnotu, ktorá ho zaslepila. 

38 Izrael však zaspal. Izrael očakáva, že ľudia dosiahnu svoju obnovu vlastnými zásluhami. Nezaujala 

miesto, ktoré jej patrí, pretože jej úlohou je byť príkladom pre ostatných. 

39 Ale vám, ľudia, hovorím: U koho som zanechal svoj zákon? V rukách zatvrdnutých hriešnikov? 

Zákon je vo vašich rukách. Kto je teda zodpovedný za to, že sa moje prikázania ešte nedodržiavajú? ─ 

Izrael! Okrem toho vám hovorím: Prečo si zo svojho rastu urobil parazitickú rastlinu na Zemi? Prečo ste sa 

nevydali splniť príkazy, ktoré som vám dal? Prečo dovolíte hriešnikovi, aby si išiel svojou cestou bez 

zábran? Prečo ho nepriblížite ku Mne tým darom Slova, ktorý som vám zveril, a nehovoríte s ním v 

Mojom mene? Chcete, aby temnota naďalej oslepovala oko človeka? Či neviete, že prostredníctvom 

vášho sprostredkovania sa musí odstrániť temnota? 

40 Vstaňte, ľudia, hovorí vám Otec. Choďte a vzkrieste padlého. Musím dať ľudstvu nové príkazy. 

Veľké a nové poverenia dám každému národu, každému jeho vládcovi a každému jeho obyvateľovi. 

41 Stanú sa vám veľké javy. Ročné obdobia sa budú meniť. Zimy budú kruté a neviete, kedy príde jar. 

Muži si na to určili čas. Ale kto by sa mohol vzoprieť mojej vôli? Dažde sa zdržia a nedostanú sa na vaše 

polia. Preto sa pripravte, ľudia, lebo sa blíži čas chaosu medzi vami a Izrael musí znásobiť svoj boj. 

42 Vládne medzi vami pokoj. Nechajte si ho! Nevyháňajte tento pokoj zo svojich sŕdc. Tento národ 

som si vyvolil ja a nie je mojou vôľou, aby bol dotknutý. Buďte však pripravení, pretože vďaka vášmu 

duchovnému naplneniu poslania tento národ a ľudstvo dostanú svetlo. 

43 Tu ma máš, Izrael! Môj hlas len počuješ, ale nevidíš ma. Buďte však spokojní s tým, že počujete 

zvuk nebeského zvona. 

44 Nasledujem hlas tvojho volania do kúta tvojho nočného tábora. Žiadne z vašich utrpení nemôže 

zostať nepovšimnuté a ja vám dám všetko, čo je dobré pre telo a dušu. 

45 Nedávam vám falošné bohatstvo, lebo by ste sa zruinovali. Ale ja ťa zachránim, aby som ťa po 

tomto živote vyzdvihol na svoju pravicu. 

46 Pros ma o bohatstvo pre dušu a ja ti ho dám. Nezdobte svoje telo, kým dušu nechávate nahú. 

47 Môj zákon, ktorý bol daný človeku v prvých dvoch časoch, ešte nebol dodržaný. Preto som opäť s 

vami, aby som vás vykúpil. 

48 Od roku 1866 zaznieva Moje Slovo v tomto národe, kde sa krištáľovo čisté vody vylievajú zo 

svojich prameňov na tých, ktorí sú duchovne smädní. Tu sa kladiem, aby som uhladil kamenné srdcia 

svojich milovaných detí. 
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49 Ach, keby ma všetci prišli počúvať! Ale niektorí, hoci ma počuli, si radšej vyberajú hrboľaté cesty 

plné sutín, než aby kráčali po ceste Pánovho svetla. Ale toto je váš brat, nevďačný, neposlušný, ktorý 

namiesto chleba večného života radšej jedáva horký chlieb zeme. 

50 Blahoslavení ste vy, ktorí zostávate so mnou, lebo viete, že ja som Kristus, ktorý čaká na 

"márnotratného syna". 

51 Váš Otec vás prišiel poučiť o svojom učení ─ o tom duchovnom učení, ktoré nepripúšťa fanatizmus 

a ktoré vás učí dokonale plniť Boží zákon a ľudské zákony. 

52 Neučil som vás, aby ste ubližovali svojmu telu alebo ho zabíjali, aby ste získali moje odpustenie. 

Jediné pokánie, ktoré od vás prijímam, je to, že sa zrieknete toho, čo je škodlivé alebo 

Zlé zriekol, hoci často s bolesťou v srdci. Vždy, keď ste takto konali, vaše srdce pocítilo pokoj môjho 

Ducha. 

53 Hovorím k vám týmto spôsobom, pretože nechcem, aby sa vaša duša vláčila po prachu zeme, hoci 

jej skutočný svet je iný. 

54 Viete, čo vás čaká po tomto živote? Kam pôjde vaša duša? Hovorím vám len: bdejte a modlite sa. 

Učte sa a konajte. Ste pocestní na tomto svete, ale čoskoro sa toto putovanie skončí a vy budete bližšie 

ku Mne. 

55 V troch vekových obdobiach som si zvolil rôzne formy prejavov pre ľudstvo: V Prvej ére 

prostredníctvom Mojžiša, aby vaše kroky smerovali k slobode a svetlu. V druhom veku sa stal človekom, 

ako "Slovo" sa stal človekom a zanechal svetu stopu vykúpenia. Dnes som prišiel na "bielom oblaku" ako 

Dúha pokoja, aby som vám povedal: "Poďte v túžbe po Svetle Ducha Svätého. Nechcem, aby ste čakali na 

nové časy, pretože tie, ktoré prídu, prinesú väčšiu bolesť a ťažšie skúšky. 

56 Teraz vám prenechávam Tretiu zmluvu, aby ste ju študovali a sledovali. Rok 1950 sa už blíži. 

57 Ak nepoužijete moje učenie, budete horko plakať, keď budete počuť, ako sa s vami Majster lúči. 

Na to čakáte? Čakáte, kým sa rozšíria aj epidémie a hlad a do vašich domovov vstúpi smútok a bolesť? 

58 Chcem vás zanechať jednotných a silných. Neposudzujte sa navzájom, milujte sa a mier bude 

všeobecný. 

59 Kto z vás zajtra prekročí moria, hory a vstúpi do ďalekých krajín? Ktorí budú musieť opustiť svoju 

rodinu, svoje deti, aby niesli moje slovo národom? 

60 Bdejte a modlite sa, lebo ešte pred rokom 1950 ste sami jedli chlieb, ktorý som vám dal. Zatvoril si 

ruku, aby si ukryl zvyšky toho jedla, a skryl si vodu bez toho, aby si myslel na tých, ktorí boli smädní. Ale 

veci sa zmenia a po týchto posledných troch rokoch, počas ktorých vám dám svoje slovo, sa vydáte ako 

majstri poučovať nováčikov. 

Očistite sa od mnohých svojich nedokonalostí, aby ste boli čistí a boli príkladom pre cirkvi a sekty. 

Pripravte sa, lebo mnohí z tých, ktorí ma teraz počúvajú, sa mi otočia chrbtom. Ostatní odídu a budú 

konať podľa vlastnej vôle. Medzi vami je ten, kto ma zradí, kto ma vydá a predá. 

61 Študujte moje slovo, aby ste zajtra nepovedali, že to bol človek, ktorý hovoril, a nie váš Boh. Ale 

kto je schopný hovoriť s vami tak ako ja? Ktorá ľudská bytosť má schopnosť premeniť a obnoviť ľud tak, 

ako som to urobil ja? 

62 Čoskoro už nebudete počuť ten hlas, ale spomeniete si, že som bol s vami od roku 1866 do roku 

1950 a že hoci ma mnohí počuli, niektorí z nich moje Slovo vyhnali zo svojich sŕdc. Vy, ktorí ste boli so 

mnou, budete aj s Otcom vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 207 
1 Buďte požehnaní, pretože už nepotrebujete žiadne obrazové znázornenie, ktoré by ma 

symbolizovalo, aby ste cítili moju prítomnosť. Je to krok, ktorý ste urobili smerom k oduševneniu. 

2 Pred vašimi očami sa rozprestiera obrovské pole, na ktorom môžete študovať jedno učenie za 

druhým bez toho, aby ste sa dostali na jeho koniec. Tento život, ktorý máte ako ľudské bytosti, vám totiž 

nebude stačiť na to, aby ste všetko pochopili. 

3 Ako sa zmenil vzhľad toho, čo ťa obklopuje, odkedy si počul môj hlas! Závoj, ktorý ti zakrýval oči, 

sa roztrhol a ty ich už nemôžeš zatvoriť. Veď kto z tých, ktorí uzreli svetlo, chce byť opäť v tme? 

4 Obdiv, vďačnosť a lásku, ktorú ku Mne cítiš, už nemôžeš vo svojom srdci potlačiť a dokazuješ Mi 

to vo svojej duchovnej modlitbe a vo svojich skutkoch. Už ste zabudli na naučené modlitby plné umelých 

a vybraných slov, ktorým vaša myseľ nerozumela a vaše srdce ich necítilo. V tom čase ste nemali vhodný 

spôsob, ako hovoriť so svojím Bohom. 

5 Dnes, keď sa stretnete s nešťastím, biedou alebo bolesťou svojich blížnych, pocítite, že z hĺbky 

vašej bytosti vychádza pocit súcitu, lásky, čo je jazyk, ktorý najlepšie vyjadruje vašu túžbu po dobre pre 

blížneho. 

6 Dlho ste si stavali chrám, aby ste sa uctievali. Obdivovali ste sami seba v poznaní moci a nadvlády, 

ktorú ste mohli uplatňovať nad ostatnými. Milovali ste sa, považovali ste sa za silných a mocných. 

7 Pokrivil som túto vašu aroganciu, a tak som vo vás vyvolal pocit pokory, pretože ste si uvedomili 

svoju pozemskú bezvýznamnosť. Zjavil som vám, že vo vás je niečo, čo určuje vašu hodnotu a moc, vďaka 

čomu sa nemôžete stať márnivými, a že toto niečo je váš duch; že jeho veľkosť je vzdialená od 

sebapodceňovania, ktoré pociťujete vo svojej telesnej podstate. Duch je totiž súčasťou Boha a je nad 

všetkým hmotným. Toto je skutočná veľkosť, ktorú som vložil do človeka. Musíte sa však snažiť, aby jeho 

svetlo nezhaslo, aby ste mohli dosiahnuť svoj vzostup na ceste rozvoja prostredníctvom zásluh. 

8 Keď váš život predtým ovládali vášne, váš duch sa cítil spútaný a utláčaný. Teraz sa učíte ovládať 

tieto vášne, pretože v srdci mojich učeníkov nie je miesto pre pýchu, sebectvo ani nenávisť. Tvoj duch 

teraz začína riadiť činy, myšlienky a všetky kroky tvojho života a toto podriadenie sa je ako dobrovoľné 

vykúpenie, ktorému sa podriaďuješ, aby si očistil spáchané priestupky. 

9 Duch tak získava čoraz väčšiu silu v dobrom. A keď takto skončí svoju ľudskú púť životom, jeho 

sláva bude taká veľká, že keď opustí tento svet, vstúpi úplne do sveta ducha bez akýchkoľvek stôp 

arogancie alebo známok súženia. 

10 Kto vstúpi na druhý svet s touto pokorou a povznesenosťou, nebude môcť zabudnúť na útrapy, 

ktoré zanechal na tejto zemi. Potom sa do nej vráti, aby sa stal ochrancom a strážcom slabých, chorých a 

stratených. 

11 Rozvíjajte dary svojho ducha praktizovaním dobra a veru vám hovorím: Pohromy, morové rany a 

choroby ustúpia pred tým, kto si zachováva duchovnosť a dobrú prípravu. Nestane sa to preto, aby na to 

bol hrdý. Nedosiahne to totiž svojou fyzickou silou, ale duchom, ktorý má moc skrze pokoru. 

12 Spojte sa so mnou a počúvajte moje slovo. 

13 Svet potrebuje spásu, potrebuje ľudí dobrej vôle, ktorí vyjdú von a postavia sa za moje učenie. 

14 Je to čas, keď človek nemá úplné poznanie svojej duchovnej situácie. 

15 Počet tých, ktorí sa prebudili, pretože počuli moje slovo, je veľmi malý v porovnaní s tými, ktorí o 

mojom prejave nevedia. Niektorí intuitívne cítia blízkosť a prítomnosť duchovna. 

16 Ľudia potrebujú záchrannú ruku a záchranné slovo. Tá ruka a ten hlas budú patriť mojim novým 

učeníkom, ktorí s veľkým úsilím prinesú duchovné poznanie, ktoré zachráni stratených. 

17 Blíži sa čas skúšok. Vycvičil som vás, aby ste mali silu a odvahu prežiť všetko, čo som vám oznámil. 

V tomto konflikte sa ľudia naučia chápať, že príčinou vojny medzi národmi a boja ich svetonázorov je to, 

že žijú v nepochopení a odcudzení Kristovmu učeniu. Keby sa to dodržalo, svet by bol spokojný. Ale ak je 

namiesto lásky sebectvo, ako môže byť v živote človeka jasná myseľ a duchovnosť? Ako môže za týchto 

okolností duch zvíťaziť nad odporom tela a odhaliť svoju podstatu? 
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18 Namiesto toho, aby ľudia odstraňovali biedu, ktorá ich všade obklopuje, snažia sa ju čo najviac 

využiť pre seba. 

Prečo sa ľudia nevyvíjali smerom nahor v túžbe po ideáli, ktorý by im dal čistejšie city a ašpirácie 

hodné ducha? Pretože sa nechceli pozrieť za hranice toho, čo je pre ich smrteľné oči poznateľné, to 

znamená, že sa nechceli pozrieť za hranice svojich ťažkostí, svojich pozemských pôžitkov a svojej 

materialistickej vedy. 

Využívali a využívali čas, ktorý im bol na svete daný, aby mali čo najviac bohatstva a pôžitkov ─ mysleli 

si, že keď sa telo skončí, všetko sa pre nich skončí. 

Namiesto toho, aby sa človek rozvíjal smerom nahor a považoval sa za Božie dieťa, vo svojej 

nevedomej arogancii klesá na úroveň nižšej bytosti, a keď mu jeho duch hovorí o Božstve a duchovnom 

živote, zmocňuje sa ho strach z Božej spravodlivosti a radšej tento vnútorný hlas umlčí a "nemrhá" 

myšlienkami na tieto varovania. 

Nepremýšľa o svojej vlastnej existencii ani o svojom duševnom a fyzickom stave. Ako by to mohlo byť 

inak, než že je prach a bieda, kým žije a myslí týmto spôsobom? 

19 Preto vás učím, a hľa, tí, čo ma počúvajú, majú v mysli inú predstavu a hlboko premýšľajú o tom 

vyššom živote, ktorý je životom duše a ktorý už môže začať vznikať v pozemskom živote, ak človek 

pochopí, že v človeku existuje niečo vyššie, čo je Moja Božská milosť. 

20 Z toho vidíte, že zákon alebo moc, ktorá všetko riadi, je Boh, ktorého moc a múdrosť sa prejavuje 

v prírode, ktorá je odrazom jeho dokonalosti. Keď toto ľudstvo spozná a uzná veľkosť svojho Otca, keď 

pochopí, že na to, aby ho uctievalo, nie je potrebné vytvárať jeho obraz, a keď ho bude vedieť objaviť aj v 

zdanlivo bezvýznamných bytostiach stvorenia, potom bude na dobrej ceste a na ceste k poznaniu Božej 

múdrosti a moci, ktorú v sebe obsahujú všetky stvorené veci. Týmto spôsobom sa tí, ktorí prijímajú moje 

učenie, budú čoraz viac oduševňovať, pretože ich vnímanie sa otvorí širším obzorom. Múr, ktorý ich 

väznil, sa zrúti pred ich očami, takže uvidia svet, v ktorom môžu pochopiť a porozumieť jednému učeniu 

za druhým. 

21 Ale veru vám hovorím: To, čo ste sa naučili, vám ešte nestačí na to, aby ste pochopili všetko, čo je 

Moja vôľa. Ešte dlho budete musieť kráčať po tejto dlhej ceste. Ale tiež vám hovorím, že od chvíle, keď 

ste dokázali roztrhnúť závoj nevedomosti, už sa nemôžete vrátiť späť. Kto počul túto nebeskú pieseň, už 

nebude môcť zatvoriť svoj sluch pred mojím vnuknutím a jeho pery neprestanú chváliť svojho Pána. 

22 Dnes sa môžete zakaždým pomodliť inú modlitbu, ktorá vychádza z hĺbky vášho srdca. 

Prednedávnom ste ešte formulovali umelé slová, ktoré mali pôvod v mysli a v knihách. Teraz už tvoja 

modlitba nemá hranice, pretože zakaždým, keď sa vnútorne pozdvihneš s pravou vierou, cítiš, že si čoraz 

bližšie k boju. Preto ─ vo svojej bolesti a v bolesti druhých a pri vzdávaní vďaky ─ namiesto slov na vašich 

perách je to inšpirácia, ktorá sa približuje k vašej duši, aby ju preniesla do Pánovej prítomnosti. Dnes to 

nie sú vaše pery, ktoré chvália Pánovu slávu, teraz je to celá vaša bytosť, ktorá svedčí o jeho dobrote. 

23 Poznajte sa, a keď odhalíte svoje chyby, napravte ich. Povzbudzujte sa nádejou, že sa vrátite na 

miesto, kam musí ísť každá duša. Bojujte proti sebe s touto túžbou. Dokážte si, že ste vo svojej duchovnej 

podstate lepší. Dokážte si, že sa dokážete premôcť, keď sa vás snažia ovládnuť vášne, zlé sklony. 

24 Ale dedičstvo minulých čias, keď ste žili pre uspokojenie tela a stavali si chrám, aby ste sa 

uctievali, pretože ste sa cítili byť veční, silní a mocní, sa odstráni, keď si uvedomíte, čo znamenajú 

duchovné a materiálne hodnoty. 

25 Presvedčenie o svojej sile a duchovnej hodnote nesmie byť dôvodom na márnivosť. Duchovná 

veľkosť sa totiž veľmi líši od pozemskej veľkosti. 

26 Duch je iskra svetla, semeno lásky, zárodok života. 

27 Uvedomte si, akou nesprávnou cestou ste sa vydali, keď ste v snahe dosiahnuť veľkosť dovolili, 

aby vaše pozemské ambície prevzali opraty. 

28 Postupne teraz chápete duchovnosť, a preto vaša duša bude mať svetlo, poznanie a milosť, keď 

prídete na koniec tohto života, ktorý vám bol udelený. 

29 Rozumiete dobe, v ktorej žijete? 
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30 Modlite sa, aby ste pomáhali zástupcom národov, ktorí sa stretávajú, aby vyriešili konflikty medzi 

národmi. Myslíte si, že každý z nich má inú predstavu o každom riešení? Nie, ľudia, mýlia sa ─ vnútorne, 

vo svojom svedomí súhlasia. Sú to materiálne záujmy, ktoré ich nútia ignorovať vlastné presvedčenie. 

Ako ľahko by sa dali vyriešiť všetky konflikty, keby každý konal podľa svojho svedomia. Potom by bol na 

svete mier. Muži, ktorí riadia osudy národov, by potom nemysleli len na svoju vlastnú veľkosť, ale na 

blaho všetkých. Nič z toho však nie je vidieť a nedôvera udržuje ľudí v neustálom strehu. 

31 Opäť vám hovorím: Ak sa svet vráti na moju cestu a bude nasledovať moje učenie, vyrieši svoje 

problémy a bude žiť v mieri. 

32 V tento deň zostupuje môj univerzálny lúč na vašu dušu, aby vás nasýtil chlebom večného života. 

Je to môj hlas, ktorý vás povolal. 

Vidím medzi vami tých, ktorí prišli poslední a ktorých pozývam, aby sa občerstvili v mojom slove. 

Niektorí sú neverní, iní sú modloslužobníci, niektorí prichádzajú do ovčinca ako mierne ovce, iní nosia na 

tvári masku pokrytectva. Pochybujú o mojej prítomnosti a vnútorne sa vysmievajú môjmu učeniu, 

pretože je pre nich nemožné, aby sa Stvoriteľ dal poznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

33 Keby to nebol pravý Boh, kto sa dáva poznať, nevytvoril by dôkazy, ktoré vám dávam, ani by 

neučil ceste cnosti. Kto neverí, robí to preto, lebo nerozmýšľa. Jeho srdce sa uzavrelo a je v temnote. 

34 Hlas vám hovorí: Ja som pravý Boh, Otec, Život a Svetlo. Zostupujem, aby som sa vám v tejto 

podobe predstavil, odstránil vaše odchýlky, omyly a nízke vášne, ktoré vám bránia pochopiť a pochopiť 

pravdu. 

35 Ja nikoho neprezradím ostatným, lebo ste na mojej hostine. Prostredníctvom svojho svetla, ktoré 

je vo vašom duchu, hovorím k vašej duši, aby sa otriasla a prebudila. 

36 Som ten istý Kristus, ktorého ste odsúdili v druhej ére. Ale časy boli vyznačené podľa mojej vôle. 

37 Keď si ma vtedy priviedol na kríž, na ktorom som z lásky k tebe sám vylial poslednú kvapku svojej 

krvi, urobil som, že si vyzeral ako nevinný, ktorý nevie, čo robí, hoci si odsúdil Mesiáša, celkom vediac o 

príčine. Zveril som vás však do starostlivosti dvanástim mužom, ktorí nasledovali Majstra a šírili Moje 

učenie medzi ľuďmi. 

38 Dnes medzi vami objavujem tých, ktorí inokedy z plných pľúc kričali: "Ukrižuj ho! Je to 

čarodejník!" A ktorý tak nesprávne odhadol výhody, ktoré som rozdával. 

39 Časy pominuli a vaše duše prišli žiť do tohto národa podľa mojej Vôle, aby ste počuli "Božie 

Slovo", Slovo lásky a života, iným spôsobom. 

40 Som tu s vami! Dotýkam sa tvojho srdca, aby si ma prichýlil. Zostupujem dolu v túžbe po vašej 

duši, ktorú veľmi milujem. Veď ste ho pripútali k hriechu a tak ste zatemnili jeho svetlo. 

41 Vždy, keď vaša inteligencia zažiarila, nebolo to preto, aby ste milovali svojho blížneho. Lebo vaša 

láska ochabla v živote plnom pohodlia a materiálneho uspokojenia. 

42 Zabúdate na večný život duše a napokon sa považujete za bohov na tomto svete. Postupne 

pochybujete o Mojej existencii a Mojej spravodlivosti, pretože vidíte, že nebránim prelievaniu krvi medzi 

ľuďmi, bez toho, aby ste pochopili, že som neúprosný sudca a že dovoľujem odčinenie a očistenie 

previnení prostredníctvom bolesti. 

43 Otvorte svoje srdce! Pozdvihnite svoju dušu! Nech vám povie, že hlas, ktorý počujete, je ten istý, 

ktorý k vám vždy hovoril o láske, milosrdenstve a dokonalosti. Tretí raz vás prekvapil! Netúžte sa na Mňa 

pozerať ako na človeka, ako ste to robili v druhej ére! Pamätajte, že som vám povedal, že prídem "na 

oblaku". Môj Božský Duch zostupuje k tebe, a preto zosielam svoj lúč z rebríka dokonalosti na nositeľa 

hlasu, a tak je Môj hlas počuť aj v špine tohto sveta. 

44 Nielen vy počujete moje slovo. Ja, "Slovo", vylievam svoje svetlo na zemeguľu. Ale ak sa každého 

opýtate, či počul hlas prichádzajúci zo záhrobia, odpovie vám "nie". Prečo? 

Pretože ľudia hlucho kráčajú po cestách sveta, objatí hriechom a fanatizmom, bez toho, aby počúvali 

volanie, ktoré k nim prichádza z ich svedomia. 
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45 Od roku 1866 vám dávam svoje Slovo, ktoré je spásou pre vaše duše a ktoré vám vytýčilo cestu, 

po ktorej dosiahnete dokonalý mier na celom svete. 

46 Zveril som vašim dušiam náročné poslanie, ktorým majú splatiť svoj dlh Pánovi. Chystám sa 

vytrhnúť burinu, aby som ju zviazal do snopov a hodil do ohňa, kým sa z nej nestane popol. Lebo 

nakoniec svetlo zažiari a moje učenie bude uznané na celom svete. 

47 Človek vytvorí nové učenie a nové zákony, ale už to nebude jeho vôľa, ale moja. Potom nastane 

mier, harmónia a bratstvo. Srdcia sa už nebudú živiť nenávisťou, nepovstane vražedná ruka. Aby sa to 

však stalo, musím vás najprv očistiť. Niektorí z vás uvidia, ako sa tieto proroctvá naplnia z Duchovného 

údolia, a tí, ktorí budú naďalej obývať zem, o nich budú svedčiť novým generáciám po roku 1950. 

48 Ľudia: Cesta, ktorú som vám vytýčil, aby ste ma dosiahli, je jedna. Je označená svetlom. Na ňom je 

život a modlitba. Je to cesta duše. Ak po nej kráčaš, nezahynieš. Ak kráčaš po tejto ceste, ohlasuj svetu 

učenie Ducha, vydávaj svedectvo o Mojich zjaveniach a uč svojich blížnych prichádzať ku Mne 

prostredníctvom dokonalej modlitby. 

49 Spomeňte si, ľudia, na príklad modlitby, ktorý som vám dal v Olivovej záhrade, keď som prosil 

Otca o odpustenie pre ľudstvo. Ježišovo telo sa skláňalo pred nebeským Otcom, ale nie pred nejakým 

obrazom, a ja som svoje slová smeroval k nebu, ktoré som odkázal ľudstvu. 

50 Opäť vás obdarúvam svojou milosťou a láskyplne vás objímam. Pútnici života, učeníci a deti - 

učeníci: Je to deň milosti, keď k vám zostupuje hlas Majstra, aby vás pohladil. Neukazujem sa ako prísny 

sudca, ale ako spravodlivý Otec, a svojím slovom vás vediem po ceste, ktorú som vám vytýčil a z ktorej 

ste zišli. 

51 Všetci ste bojovníci. Vidím, že niektorí prichádzajú skľúčení. Iní dosiahli víťazstvo a iní ešte 

nespievajú víťaznú pieseň. Stále ste uprostred tohto boja a nepoznáte jeho výsledok. Polia, ktoré musíte 

zasiať a o ktorých ešte neviete, sú obrovské. Vy však máte semienok dostatok a budete ich môcť zasiať. 

52 Zatiaľ čo niektorí sú oddaní a silní pri plnení svojej úlohy, iných premáha únava a poľavujú, hoci 

vedia, že existuje oko, ktoré všetko vidí, ucho, ktoré všetko počuje, a ruka, ktorá všetko zapisuje. 

Uvažujte o tom, že nechávate uplynúť vzácny čas, ktorý dnes prežívate, a že zajtra sa vaše oči neotvoria 

bez svetla. Potom tvoja duša povstane zarmútená, lebo si nechcel počuť moje slovo. Tvoju dušu ovládne 

nesmierna túžba počuť Mňa ako v tomto čase. Ale osloví vás len prísny hlas, hlas svedomia, ktorý vás 

prinúti zachvieť sa. 

Preto vám dnes hovorím: Nevzdiaľujte sa od môjho slova, nebuďte hluchí k mojim pokynom. Vezmite 

si z tohto poučenia jeho význam ako zo svätého písma, za ktoré sa budete musieť predo mnou 

zodpovedať, lebo je to zákon. 

53 Slepota ľudí pri chápaní veľkosti môjho učenia je dôsledkom ich hriechu a bolesti. 

54 Táto esencia, ktorú vám dávam, je životom pre dušu a balzamom pre každého utrápeného ducha. 

Je ako rosa na neúrodných poliach. 

55 Ak ste ešte nezožali dobré ovocie, spýtajte sa svojho svedomia na dôvod a ono vám odpovie, že 

na dosiahnutie dobrých výsledkov treba pracovať a bdieť. Rozsievaj na zemi dobré príklady, rozsievaj 

cnosť, odhaľ schopnosti, ktorými som stvoril tvoju dušu. Zbavte ho zlých vášní a oblečte ho do dobrých 

skutkov. Potom budete na zemi mojimi pravými deťmi a stelesnením môjho božstva. 

56 Každému z vás som zveril zodpovednosť za oboznámenie s Mojím trinitárno-mariánskym 

duchovným dielom, o ktorom bude ľudstvo diskutovať a ktoré spôsobí prevrat v mysliach a zmätie 

všetkých tých, ktorí nedokážu pochopiť začiatok tohto Diela, a tým menej pochopiť jeho konečný cieľ. 

57 Moji rozsievači spia a nedávajú poznať moje dielo, ktoré je čisté a hlasnejšie, lebo si uvedomujú, 

že do neho zamiešali svoje zlé skutky. Zostáva vám už len krátky čas, aby svet počul moje slovo v tomto 

ohlasovaní. Ak budete spať, zajtra budete mať v srdci bolesť a horkosť. Ale nebude to Otec, kto vás bude 

súdiť, ale vaše svedomie. 

58 Na vychutnanie tohto jedla vám zostáva už len krátky čas. Ktorí z nich budú so mnou na konci 

roku 1950? Kto z vás bude mať úrodnú pšenicu svojej úrody? 
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59 Svet spí vo svojej hlbokej letargii a čaká, že prídeš a prebudíš ho k životu. Ešte ste sa nevydali na 

cestu k "mŕtvym", pretože vám chýba dôvera vo mňa. Čoho sa bojíte od ľudí? Bojíte sa ich spravodlivosti 

alebo smrti? Povedal som vám, že vás oslobodím od smrti. Pamätajte, že som vám dal večný život. 

60 Neunavilo ma hovoriť k vám, lebo som "večné Slovo". Moje Slovo je dláto, ktoré opracúva a 

vyhladzuje kamenné srdcia, z ktorých vyviera krištáľovo čistá voda. 

61 V tomto čase bolesti a tragédie chcem, aby ste si ma vzali za príklad. Ale vložte všetku svoju 

dôveru do Mňa, potom budú môcť vaši blížni spoznať žiaru spirituality. To isté môžete urobiť aj so mnou, 

nebuďte neistí. Bremeno kríža nie je nad tvoje sily. 

62 Ľudia, ako odmenu za vaše veľké skúšky máte moje slovo. Tvoji príbuzní ťa zle hodnotili a 

opovrhovali tebou kvôli mojej práci. Koľkí z vás sa oddávali orgiám a pôžitkom tohto sveta, a tak priviedli 

svoju dušu k degenerácii, pre ktorú bol každý zhýralý život ranou. Ale kto vás nakoniec zviedol z tejto 

cesty? ─ Váš majster. Pochopili ste Moju lásku a ďakujete Mi za ňu, lebo viete, že k vám hovorím ako 

odmenu za vaše zrieknutia. 

63 Verili ste, že neexistuje pohľad, ktorý by poznal vašu minulosť. Napriek tomu som tu a čítam knihu 

vášho života, aby ste nepochybovali o mojej existencii a mojej prítomnosti. 

64 V tomto čase som vás postavil na miesto svojich učeníkov, tak ako som okolo seba zhromaždil 

svojich apoštolov v druhej ére. 

65 Moje slovo vás vedie po ceste, ktorú zanechala moja stopa. Cestujete už dlho, ale z vašich úst 

stále nevychádza výkrik víťazstva. Ešte stále ste uprostred boja a odmenu dostanete, až keď dosiahnete 

koniec životnej cesty. Niektorých vidím silných, iných vyčerpaných. Dám vám odpočinok, aby ste v ňom 

mohli uvažovať. Teraz je totiž vzácny čas, ktorý nikto nesmie premárniť. 

66 Nezanedbávajte moje pokyny a nebuďte hluchí k môjmu hlasu. Počúvajte toto slovo a preberajte 

z neho jeho význam. Vyčistite svoju myseľ a očistite svoje srdce, aby ste spoznali jeho veľkosť. V ňom je 

to, čo dáva život vašej duši. To je rosa, ktorú som nechal padať na suché polia, a to je semeno, ktoré máte 

priniesť ľudstvu. Ak niektoré z mojich detí nemohli po zasiatí zožať ovocie, bolo to preto, že semeno 

nebolo čisté. Zasejte dobré semeno a čakajte na dobré ovocie. 

67 Vyžeň zo svojho srdca strach z ľudí, ktorý ti vždy bránil v plnení tvojho poslania. Osloboď svoju 

dušu od každej škvrny, kým nebude nahá, a potom ju začni obliekať svetlom svojich dobrých skutkov. 

Potom sa budete cítiť vnútorne hodní šíriť môj Zákon. Vysvetlite moje učenie a nechajte ľudí, aby ho 

preskúmali. Pri prenikaní do môjho Diela neobjavia začiatok, ani neuvidia jeho koniec. 

68 Moje učenie je také čisté, že sa nemáte za čo ospravedlňovať ani hanbiť pred ľuďmi. Ak by ste sa 

napriek tomu mali hanbiť, bude to preto, že ste k tomu pridali niečo iné, alebo preto, že váš život nie je v 

súlade s tým, čo učíte. Často by ste chceli prejsť nepoznaní, ale to nebude možné, pretože som vás poslal, 

aby ste sa podelili o túto dobrú zvesť príkladom svojich dobrých skutkov. 

69 Svet si uvedomí, že preň nečakane nastala nová doba, a obráti sa na tých, ktorí mu o týchto 

veciach môžu niečo povedať. Ale keby ste spali, s akou bolesťou by ste sa zobudili! 

70 Zostávajú vám už len "chvíle", aby ste počuli toto Slovo. Ktorí z nich budú so mnou, keď sa to 

skončí? Ktorí z nich budú zachovávať môj zákon v čistote, ako som vám ho dal? 

71 Pamätajte, že od tej chvíle sa budete statočne vydávať na cestu za splnením svojho vznešeného 

poslania. Nemali by ste sa báť smrti, lebo vám hovorím, že smrť na vás nebude poslaná. Mali by ste však 

zasadiť smrteľný úder pokušeniu, ktoré nosíte vo svojom tele, aby ste nepadli. Dobrý učeník sa musí 

naučiť prekonávať sám seba, aby mohol učiť druhých prekonávať svoje slabosti a vášne. 

72 Nepoznáte jednoduchosť, s akou k vám hovorím? Veru, hovorím vám, je to to isté, čo sa prejavilo 

v druhej ére, v ktorej som sa obmedzil na to, aby som bol podobný človeku a aby som ho svojím slovom a 

príkladom pozdvihol, aby sa stal podobným Bohu. 

73 Buďte mojimi nástrojmi, ale nikdy mi neprekážajte, aby som sa dostal k srdciam. Prečo 

pochybujete, že dokážete to isté? Nepochopili ste dobre učenie. Keďže ste moje deti, zdedili ste niečo 

podobné po svojom otcovi a váš otec je dobrý. 
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74 Prišli ste na zem z duchovného sveta, aby ste hľadali stopy Božského Majstra, ktorý je nad 

všetkými ťahmi osudu. A teraz, keď sa skrze vás dávam spoznať, zanechávate všetko, čo máte, aby ste ma 

počuli. Myslíte si, že vaše odriekanie a obety nebudú Mnou odmenené? Nezabúdajte na konečný cieľ 

svojho osudu v jeden deň, aby ste mohli každý deň urobiť krok vpred. 

75 Pamätaj, že mi nič nedáš. Všetko, čo získate, bude vaše. 

76 Prečo sa skláňam a niekedy dokonca zostupujem do najhlbšej priepasti, aby som vás zachránil? 

Pretože ťa milujem. 

77 V tomto učení máte základ, krátku a istú cestu k návratu do vlasti. Je to učenie o oduševnení. Keď 

to pochopíte, koľko svetla budete mať vo svojich myšlienkach, slovách a dielach! Neopakujte iba ústami, 

že ste spiritualisti. Keď ním naozaj budete, nebudete to musieť hlásať. 

78 Premýšľajte o týchto učeniach, ktoré práve dávam vášmu srdcu a duši. Zajtra ich tam budete 

musieť hľadať, aby ste ich naučili svojich blížnych. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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