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Poznámka k tomuto tématu: 
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

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

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Předmluva 
První svazky tohoto díla Kniha pravého života obsahují v předmluvě určité historické souvislosti a 

vysvětlení, takže zde se od dalších vysvětlení upouští. 

Na konci tohoto svazku jsou navíc dvě knihy, které uvádějí celé dílo. 

Následující úryvky mohou čtenáři poskytnout malou ochutnávku jasné a povznášející síly Božího 

slova: 

Jakmile pochopíte, že jste přišli na tento svět, abyste získali zkušenosti a uskutečnili božský zákon 

lásky a milosrdenství vůči bližnímu, pronikli jste do harmonie tohoto života. Z mých zjevení již víte, že 

kdo se nepodřídí mému zákonu, musí se vrátit na tento svět, dokud duše nesplní úkol, který jí byl svěřen. 

(228, 54) 

Je ve vás hmotná část, která je ze země, a duchovní část, která je z nebe. Existuje doba, kdy se člověk 

cítí být hmotou, a doba, kdy se cítí být duchovním. Až opustíte toto pozemské tělo a přejdete do 

duchovního stavu, pochopíte, co jste dosud nepochopili. Tvé tělo zde zůstane, protože patří Zemi. Vaše 

duše však vzlétne do vysokých krajů, kde budete žít, abyste pokračovali ve svém duchovním rozvoji. (228, 

69) 

Duše jsou na různých stupních žebříku, ale já je miluji všechny stejně a dávám jim prostředky, aby 

dosáhly vrcholu. Stejně tak byste měli milovat své bližní bez ohledu na to, na jakém stupni vývoje duše se 

nacházejí. (223, 72) 

Všechno stvořené Mi vzdává hold, od atomu po hvězdu největších rozměrů, od nejzaostalejšího lidského 

tvora po nejvyspělejší duši. Vy, kteří znáte vše, co existuje ve vašem světě, vidíte, jak každá bytost a 

každé tělo plní svůj úkol a naplňuje svůj osud. Tímto plněním Mi vzdávají hold. Je to hold jejich souznění 

s celkem. Amen, pravím vám, že všechny stvořené věci se radují samy ze sebe, dokonce i skála, která se 

vám zdá otupělá nebo mrtvá pro svou tvrdost a nehybnost. Duch Boží, který je ve všem, co Bůh stvořil, je 

totiž život. (229, 53) 

Říše Ducha je nekonečná, ale abyste dosáhli vznešenosti, která vám umožní se z ní těšit a žít v ní, je 

třeba znát cestu a mít světlo, abyste k ní mohli vystoupit. Nemyslete si však, že znevažuji váš pozemský 

život: ne, učedníci. Proč bych ji měl znevažovat, když jsem ji pro vás připravil! Pochopte, že život v 

hmotném světě je také součástí života v duchovním, nekonečném a věčném království. (223, 26) 

Kdybyste dokázali proměnit tuto zemi z údolí slz ve svět štěstí, kde byste se navzájem milovali, kde 

byste se snažili konat dobro a žít podle Mého Zákona, věru vám říkám, že tento život by byl v Mých očích 

ještě záslužnější a vznešenější než existence plná utrpení, neštěstí a slz, ať už je vaše ochota snášet je 

jakkoli velká. Kdy budete schopni spojit duchovní život s lidským takovým způsobem, že už nebudete 

vidět hranici mezi jedním a druhým? Kdy učiníte ze své existence jediný život tím, že odmítnete myšlenku 

smrti, abyste vstoupili do věčnosti? Toto světlo poznání se v lidech objeví teprve tehdy, až ve světě 

rozkvete oduševnění. (219, 16) 

Přijde čas, kdy hranice tohoto světa budou zrušeny láskou a kdy se světy sblíží díky oduševnění. (213, 61) 
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Pokyn 208 
1 Ozvěna Mého Slova vás probudila a vy jste přišli z dalekých zemí, národů a krajů, na dlouhé cestě 

plné událostí, toužící po setkání s Mistrem. A dosáhli jste toho, pro co jste se namáhali a obětovali, neboť 

jste přišli ke Mně. Udělali jste první krok na cestě, která vás dovede na vrchol hory, kam jsem šel před 

vámi, abych vás očekával. 

2 Otevřel jsi své srdce jako prázdnou knihu, abych do něj mohl napsat toto učení. Někteří Mi nabídli 

svůj intelekt a Já jsem do něj také napsal Své Slovo v očekávání, že srdce bude vnímavé. Toto světlo totiž 

pronikne do duchovní duše, kde najde domov, který už nikdy neopustí. 

3 Mé Slovo nebylo nikdy tak jasné a podrobné jako v této třetí éře, v níž jsem je učinil lidsky 

srozumitelnějším. Mé Slovo vám dává pochopit, co jsem vám dal v posledních dvou věcích. Dvě 

přikázání, která jsem vám zanechal na samém začátku, obsahují celé mé učení: "Miluj Boha z celého 

svého srdce a z celé své duše a svého bližního jako sebe samého." Později vám Ježíš řekl: "Milujte se 

navzájem." Nyní pokračuji ve svém učení, abych dokončil své dílo mezi vámi a splnil tak svůj slib, že se 

vrátím. 

4 V této době jsem se nezjevil v žádné církvi, protože jsem přišel s touhou po chrámu, který je ve 

vašem srdci. Slavnostnost liturgie a nádhera náboženských obřadů nepřitahují Mého Ducha a 

nepředstavují Mou Církev. 

5 Ve druhé době náboženští vůdci a kněží očekávali, že se Mesiáš narodí v církvi. Nepřišel jsem 

však na svět s nimi, protože betlémský chlév byl pro mě čistší a u pastýřů jsem našel více lásky a tepla v 

chladné zimě. To je důvod, proč se tehdejší teologové mýlili a vládci Mě pronásledovali od Mého narození 

až do Mé smrti. 

6 Dnes jsou teologové v souvislosti s mým návratem opět ve zmatku, protože proroctví a oznámení o 

něm nebyla správně vyložena. 

7 Od počátku jste pochybovali o Mém příchodu, ačkoli jsem vám dal důkazy, které o Mně svědčily. 

Tímto způsobem jsem v srdci svého lidu vybudoval víru. 

8 V dnešní době se objevily velké zástupy učedníků, ale navzdory své početnosti nedosahují víry a 

moci, kterou mělo těch dvanáct, kteří Mě následovali ve Druhém věku. Co však budete dělat po Mém 

odchodu? Všichni víte, že k vám budu i nadále promlouvat během posledních tří let, kdy vás budu 

poučovat prostřednictvím lidské mysli. Kdybys Mi skutečně rozuměl, měl bys jistotu, že jsem věčně s 

tebou, že k tobě věčně promlouvám. Kdo z vás se však vnitřně připravuje na to, aby cítil Mou božskou 

přítomnost a slyšel Můj hlas? Kdo dosáhne do roku 1950, tedy do doby určené pro můj odchod, 

potřebného zduchovnění, aby mohl komunikovat s Mistrem bez hlasového nosiče? 

9 Nebudu uražen, když Mi nebudete přinášet oltáře nebo květiny nebo když Mi nezapálíte lampy. 

Vždyť to, co jsem v srdci člověka vždy hledal, je duchovní oltář. 

10 Květy jsou obětí zahrad a luk, jejich vůně a zápach ke Mně přichází jako oběť lásky. Proto 

neochuzujte louky a zahrady o jejich dary lásky. Nezapalujte jiné lampy než lampy víry v Mé Božství. 

Neboť rozsvěcování olejových lamp vám nebude k ničemu, budou-li vaše srdce temná. 

11 Nejste schopni pochopit, a tím méně uskutečnit dokonalé učení, které jsem vám zjevil. Její název, 

Trojiční mariánská duchovní nauka, říká vše: duchovní povznesení, uznání Trojice Božích zjevení a 

uctívání Marie, Boží něhy. 

12 Před začátkem roku 1948 jsem vám prostřednictvím nesčetných nositelů hlasu řekl: "Připravte se, 

neboť přetvořím vaše duchovní obřady." Nechci totiž, aby vás svět odsoudil jako špatné učedníky, kteří 

svého Mistra přiměli, aby se účastnil jejich zbytečných zvyků. Svěřil jsem ti své dokonalé dílo, které 

nesmíš svými činy zmařit. Každý, kdo se vydá za Mnou, ať nese svůj kříž a předává pravdu celou svou 

bytostí, nakolik je toho schopen a nakolik mu to jeho schopnosti dovolují. Ne vždy jste připraveni, ale 

měli byste být vždy, protože pak, když to nejméně čekáte, může nastat zkouška nebo člověk v nouzi, a pak 

musíte být okamžitě po ruce. 

13 Pro otce rodiny je břemeno kříže těžké. Poté, co přivedli na svět nové generace, totiž pochopili, že 

to nestačí k tomu, aby svůj úkol považovali za splněný. Otcův zákon pro první lidi zněl: "Rosťte a množte 

se". A v současné době, kdy vidím velký rozvoj lidské duše, vám znovu říkám: "Roste a množí se", ale 

nejen v materiálních věcech, ale i v duchovních, ve ctnostech, v lásce. To je zákon od začátku až do konce, 



U 208 

7 

který máš plnit, abys mohl spokojeně vstoupit do Mé přítomnosti a říkat Mi: "Pane, zde je mé duchovní a 

lidské naplnění, zde je mé ovoce." 

14 Milovaní lidé, doba vám nedovolí zůstat stát na místě. Síly přírody, bolesti, války, konfliktů a 

chaosu vám neustále říkají: "Probuďte se a pracujte!" Ať se vaše srdce naplní tímto vínem, které je 

Mistrovou krví, aby se jako život a láska rozlévalo na vaše bližní. 

15 Pamatujte, že mé slovo pochází od Otce, který vás hledá, který vás miluje a napravuje, který vás 

zvedá, když klopýtáte, a uzdravuje, když jste nemocní. Nepřišel jsem ti dnes dávat pokyny, ale jen tě 

pohladit. Ve světle vašeho svědomí objasním všechny vaše skutky, ale některé nevystavím před ostatními, 

abyste v tichosti slyšeli hlas vnitřního soudce a pamatovali, že Ježíšovi učedníci mají svými skutky chválit 

jméno svého Mistra. 

16 Často mluvím o svém odchodu stejně jako o svých apoštolech druhé éry: Ježíš byl obklopen svými 

učedníky. Téměř všichni byli starší než Mistr. Zatímco někteří byli ve středním věku, jiní byli v 

pokročilém věku. Jen jeden byl mladší než Ježíš, a to Jan. 

Mistr opět mluvil o svém brzkém odchodu a vzhledem k tomuto oznámení si tito muži položili otázku: 

"Proč mluví o svém brzkém odchodu, ačkoli jsme blíže konci?" "Proč?" ptali se. Důvodem bylo to, že 

učedníci nemohli pochopit, že ten Člověk, který byl plný života, lásky a moci, mohl pozemsky zemřít. 

Nemohli pochopit, že ten, který přišel od Otce, může přestat žít. 

Ježíš však stále mluvil o svém odchodu a stále se loučil, takže si tato srdce zvykla na myšlenku 

odloučení a pochopila, že musí využít čas a uchovat si to vzácné semínko ve svých srdcích. Jeden z nich 

řekl svému Mistrovi: "Pane, kdyby se tě někdo pokusil dotknout, zabráníme mu v tom." Na to Ježíš 

odpověděl: "Co je psáno, to se stane, a stane se vůle Otcova. Neboť dříve pomine nebe a země, než se jeho 

slovo nesplní." 

17 Učedníci poslouchali sklíčeně a smutně a potají se ptali sami sebe: Co by mohli dělat, kdyby už 

nebyl s nimi? Jak by mohli bojovat sami mezi lidmi? Jak mohli přinést světlo slepému, očistit 

malomocného, vzkřísit mrtvého a obrátit hříšníka? Mistr četl jejich myšlenky a při vhodné příležitosti jim 

řekl: "Budete na mém místě jako ovce mezi vlky. Pokud však ve Mne věříš a zůstaneš na cestě, 

nezahyneš." 

18 Mé umučení se uskutečnilo, mé slovo se naplnilo a moji apoštolové pocítili, jak se jejich odvaha a 

víra vytrácí, když viděli Ježíše, jak se potí krví v olivové zahradě, jako by se bál lidí ─ ten, který měl ve 

svých rukou moc. 

Tváří v tvář křičícímu davu očekávali, že ho Mistr umlčí, protože on sám umlčel posedlé. A když se 

rabína zmocnily zlovolné ruce, aby ho zatkly, zděšení učedníci se ptali: "Pane, proč ses nechal zatknout 

jako zločinec, když v tobě není žádný hřích?" Přesto se skryli a opustili svého Pána. Přesto Kristus 

pokračoval v učení jako Bůh i jako člověk. Chtěl se totiž stát člověkem, aby mohl být dokonalým 

příkladem a pocítit lidskou bolest. V Něm byly všechny obavy, všechna opuštěnost. Na svém těle přijal 

všechnu podlost a potupu. A pak přišla poslední hodina. 

19 Z výšky dřevěného kříže hledal očima v davu své přátele, učedníky, kteří s ním žili, milovali ho a 

následovali ho na cestách. Ty tam však v hodině smrti nebyly, jeho fyzické oči je neviděly. Přítomen byl 

pouze nejmladší Jan, který stál vedle Mistrovy matky. Učedníkovi předal své poslední poselství a Marii v 

té chvíli před celým lidstvem zasvětil univerzální Matku. 

20 Vše se podařilo. 

21 Učedníci, sjednocení v nářku a zármutku, hledali útěchu u Marie. Ale Mistr, který se již stal 

duchovní bytostí, se zviditelnil. Navštívil Marii a svaté ženy, které vydaly apoštolům svědectví o tom, o 

čem pochybovali. Ale Ježíš, který jim chtěl dokázat, že mezi nimi stále přebývá, je také vyhledal, aby se 

jim ukázal. 

22 Apoštolové při jedné příležitosti pobývali v domě. Thomas mezi nimi nebyl. Zatímco se tito muži 

oddávali vzpomínkám, vstoupil k nim skrze hradby Mistr a řekl jim: "Můj pokoj s vámi." Údiv učedníků 

byl nepopsatelný, když poznali tón toho hlasu, který byl pro ně jedinečný. 

23 Ježíšova postava opět zmizela a apoštolové plni odvahy a radosti oznámili tuto zprávu Tomášovi. 

On se však svým bratrům vysmíval. A zatímco on toto svědectví popíral, Ježíš se znovu objevil v 

místnosti se zavřenými dveřmi a pozdravil: "Pokoj vám!". Tomáš se při pohledu na zázrak nejprve vyděsil 

a pak se pln výčitek svědomí podíval na Ježíšovu postavu, ale trápily ho pochybnosti. Mistr mu řekl: 
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"Pojď sem, Tomáši, vlož prsty do rány na mém boku." Nevěřící a materialistický žák si je vložil dovnitř a 

skrze tuto ránu mohl spatřit zaslíbenou zemi. Tomáš padl k nohám svého Mistra a zachvácen bolestí a 

výčitkami svědomí vyznal: "Pane, Pane, jsi to ty." "Ano, Tomáši, nyní přiznáváš, že jsem to já, protože jsi 

to viděl. Blaze těm, kdo věří, aniž by viděli." 

24 Lidé: To vše nyní prožíváte. Znovu a znovu vám oznamuji svůj odchod. Postupně uvolňuji váš 

materialismus, abyste později nebyli nevěřící, nevědomí nebo zmatení. 

25 Nechci, abyste si v poslední den mého pobytu mezi vámi rvali vlasy, aby vaše ústa křičela: "Proč 

odcházíš, Mistře?" 

26 V poslední chvíli vás chci vidět zahalené do pláště duchovnosti, klidu a oddanosti, plné důvěry, že 

jsem ve skutečnosti neodešel, že jsem vám blíž. 

27 Řekl jsem vám, že mě uvidí každé oko, hříšníka i nehříšníka. Někteří uvidí Ježíšovu duchovní 

podobu, jiní pocítí Mou přítomnost ve svém srdci, někteří budou vnímat Mé světlo ve své mysli a jiní 

zažijí na své cestě zázraky. Budu o sobě svědčit v modlitbě a ve zkouškách. Nebude však nutné, abyste se 

dívali na Ježíšovu lidskou podobu, ale abyste Mě cítili v duši a v srdci. Nebude smutek, nebude prázdnota 

ani opuštěnost, nebude zármutek ani vzlykot. 

28 Chci, abyste se při mém odchodu sjednotili, abyste mohli spojit všechny své duchovní síly. S nimi 

můžete představovat to, co vám Mistr dal svým slovem. 

29 Pokud mezi vámi dojde k opravdovému sjednocení, objeví se znamení na nebi i na zemi a národy 

to poznají. 

30 To bylo mé slovo učení, to bylo mé slovo lásky a poučení: nekonečné pohlazení. 

31 Musíte se stále více připravovat na to, že se blíží doba, kdy k vám již nebudu mluvit 

prostřednictvím lidské schopnosti intelektu. Budete se snažit stále více se nasycovat duchovní silou, kterou 

předává Mé Slovo. 

Materialismus je na vrcholu. Až do dnešního dne žil svět, aniž by Mě cítil nebo slyšel. Je jen málo 

těch, kteří žijí oduševněle, kteří vidí Mé světlo a postupují na své cestě, ale kolik jich je v temnotě. Někteří 

jsou v očekávání mého návratu, žijí ve víře, že se Kristus vrátí, aby se stal člověkem. 

32 Učedníci, vy, kteří jste Mě slyšeli: máte jasně před očima úkol, který máte splnit: hlásat lidem 

radostnou zvěst o Mém příchodu v tomto čase a seznamovat je s Mými zjeveními a učením. Vy jste 

svědkové, kteří vědí, že jsem k vám přišel stejným způsobem, jakým jsem byl naposledy spatřen ve druhé 

éře: duchovně. 

33 Než však budete schopni komunikovat se svým Pánem z ducha do ducha, chtěl jsem vám sdělit 

Sebe sama prostřednictvím intelektu prostých lidí, ale Mnou obdařených, aby vám tato komunikace 

posloužila jako základ nebo příprava pro váš budoucí vzestupný vývoj. 

34 Lidská věda se svými úspěchy je důkazem toho, že se duše vyvíjela, a i když je její cesta v každém 

případě jiná, v každé době zanechala stopy svého vzestupného vývoje. Přijde den, kdy sama věda přispěje 

k rozvoji duše, neboť vše směřuje k tomuto cíli. 

Říkám vám, že pravý vědec je ten, kdo z lásky k bližnímu pátrá v nejhlubším nitru stvoření po jeho 

tajemstvích, dokud nenajde božské světlo. Ten, kdo takto pracuje, nebude nikdy na svou práci pyšný, bude 

se považovat pouze za nástroj Stvořitele. Proto nikdy nepopře existenci Boha. 

35 Přijde také doba, kdy mniši, kteří jsou zavřeni v celách, je opustí, protože se přesvědčí o 

zbytečnosti svého útěku před světem a mystiky. Budou bojovat mezi lidmi, aby splnili účel, pro který byli 

stvořeni. Jedním slovem, ukončí duchovní stagnaci, aby se vydali cestou pokroku. 

36 Semeno duchovnosti je semenem třetí éry, které mezi vás zasévám. Poskytuje lidstvu tajemství, 

jak dosáhnout lepšího života. 

37 Podívejte se, jak se lidé kvůli nedostatku duchovnosti špatně posuzují a rozdělují. Sami jste si 

vytvořili různé cesty, které se od sebe vzdalují. Sami jste svědky tohoto nepochopení. 

38 Opět vám říkám, že válka mezi lidmi ještě neskončila. Nastane totiž válka ideologií, vyznání a 

náboženství, filozofií a doktrín, z nichž každá bude chtít být jediným vlastníkem pravdy ve vztahu k 

ostatním. 

39 Moje oběť druhé éry nebyla dosud lidstvem pochopena. Ačkoli většina z nich tvrdí, že uznává 

Krista, sami sebe ve mně neuznali. Proč Mě hledat po klikatých cestách, když kráčím jen cestou mírnosti, 

milosrdenství a spravedlnosti? 
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40 Abyste Mě dosáhli, je nezbytné milovat své bližní. 

41 I dnes potřebujete duchovní, soudce a učitele. Jakmile se však váš duchovní a morální stav 

pozvedne, nebudete již tyto opory ani hlasy potřebovat. V každém člověku bude soudce, průvodce, učitel a 

oltář. 

42 Chci vidět lidi bez obřadů, nařízení a dogmat, kteří umí jít po správné cestě a žijí podle mého učení 

lásky. 

43 V současné době vám dávám tuto svobodu, neboť již nepodléháte určitým formám kultu. Není to 

nová cesta, ale část té samé cesty, kterou jsem vám vytyčil, ale kterou jste neznali. Studujte, pronikněte do 

mých slov a poznáte, že je v nich pravda. 

44 Já jsem láska a jako láska se vám dávám, aniž bych vám kladl nějaké podmínky. V době, kterou 

procházíte, potřebujete tuto pobídku, tuto lásku, která je nade vše lidskou náklonností. 

45 Abyste dosáhli onoho povznesení, které vám umožní komunikovat s Mým Božstvím, 

nepotřebujete již povzbuzovat své smysly harmonií několika hudebních tónů ani se vzrušovat tváří v tvář 

obřadům či hmotným předmětům. Vaše duše se totiž pohybuje pouze tím, co je hluboce duchovní. 

Kdykoli otevřete své srdce a pozvednete svou duši ke Mně, zažijete pocit míru, který sestupuje z 

nekonečna. 

46 Jak je možné, že existují lidé, kteří pro svůj duchovní rozvoj nic nedělají? Jak mohou existovat 

lidé, kteří klesají níže než podřízené nebo nerozumné bytosti? Bytost bez rozumu nehřeší, protože se 

omezuje pouze na dodržování svých vlastních zákonů. Na druhé straně člověk velmi hřeší, protože v sobě 

nosí duši světla, ducha a dar intuice. 

47 Mezi těmi, kdo jsou povoláni k práci pro toto dílo, jsou i tací, kteří občas zapomenou na cestu, 

zapomenou na duchovní znamení, kterým je Pán označil, takže na své cestě zanechají jen stopy pokoje a 

požehnání. Jak můžeš sestoupit ze stupně, na který jsem tě postavil? To je důvod, proč k vám neustále 

sestupuji, abych k vám promlouval, aby Mé Slovo jako jemné dláto uhladilo hrubost vašeho srdce, abyste 

pochopili, že spojení s Bohem nelze navázat, pokud se nebudete držet dál od nečistoty. Teprve když se 

vám podaří povznést své myšlení nad veškerou negativitu a budete Mě hledat v Nekonečnu, zažijete 

zvláštní pocit blaženosti. Díky tomu si uvědomíte, že když Mě budete takto hledat, Otcovo milosrdenství 

se bez váhání projeví ve vaší duši. 

48 V takových chvílích už skutečně nejste v hmotném světě, i když vaše tělo je stále na zemi. 

Duchovní duše se vznesla vzhůru a přerušila přitom všechna fyzická spojení, aby vstoupila do jiného 

života a jiného prostoru. Tam je cítit Otcova láska, tam je hmatatelný pokoj a blaženost jeho království. 

49 Abych v neukázněných lidech probudil tuto touhu, proměňuji se ve věrného společníka, dokud jim 

nedám pocítit dobro v srdci ─ pocit, který je přiměje konat skutky, jež je přivedou blíž ke Mně. Jakmile 

tento krok učiní, uvidí nesmírnou rozlohu pole, které se rozprostírá před jejich očima a zve je k práci a 

boji. Jakou radost pociťují ve svých srdcích, když pochopí, co všechno neviděli na vlastní oči a neslyšeli 

na vlastní uši, protože pro ně bylo všechno zmatené a oni si nebyli vědomi, že jsou povoláni plnit 

vznešené a delikátní poslání. 

50 Všem vám říkám: Budete-li schopni splynout s Mistrem, budete stále více pociťovat bídu druhých 

jako svou vlastní a budete se snažit dělat svým bližním to, co jste viděli, že Já dělám vám. Pokud se někdy 

považujete za nehodné nebo nešikovné, stačí, když pocítíte lásku k bližnímu a obrátíte se na Mne, abych 

udělal to, co nedokážete. Nejdůležitější je začít, i když se úkol zpočátku zdá nemožný. Později se stanou 

zázraky a víra vzplane. Pak k vašim dveřím postupně přijdou hladoví, malomocní, otrhaní a neúspěšní, 

nouze ve všech podobách. 

Musíte však bdít a modlit se, protože vás budou obcházet pokušení a svody a nabízet vám svět 

výměnou za vaše oduševnění. Přijdou také ti, kteří se vás budou snažit oklamat zdánlivě velkolepými 

slovy a nápady. Chtíče budou pokoušet vaše tělo a oslabovat vaši duši. Budete se muset všemu postavit ─ 

někdy sami, jindy společně se svými bratry. Vašimi zbraněmi budou příprava, víra, váš vrozený záměr a 

poznání, které postupně získáte od Mistra. 

51 Tak se z lidí, které život porazil, stanou silní vojáci. Do období boje, které právě prožíváte, 

vstoupíte připraveni. Vaše duše si nebude zoufat, protože bude cítit, že tento boj potřebuje, aby se očistila 

a povznesla. Vpravdě vám říkám, že pro každého, kdo Mi může ukázat své dílo jako dokončené, bude 

přijato jako jeho poslední dílo v rámci hmoty. 
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52 Pak, zatímco se tvé tělo promění v prach a tvá duše, nyní osvobozená od posledního lidského šatu, 

začne svou duchovní práci, spatří žebřík, po němž bude stoupat po sedmi stupních, dokud nedosáhne lůna 

Otce, který je moc, milost a světlo. 

53 Hle, ačkoli jste klesli do tak velké nedokonalosti, když jste procházeli cestami světa v různých 

tělech a poznali špínu a nečistotu, byli jste hodni mé lásky. Celá tato dlouhá cesta však byla zkušeností tvé 

duše, aby dokázala ocenit hodnotu obsaženou v Mých zákonech a hodnotu, kterou má duchovno ─ aby 

pochopila, že vývoj duše přináší slávu a dokonalé uspokojení. Proto jsem vždy zval lidi na tuto cestu. 

Dokud ho nedosáhnou, budou je trápit utrpení a bičovat falešné rozkoše. 

54 To, co vás učím, je pro dobro každého, kdo s láskou přijímá mé učení, aby se svými skutky 

proměnil v budoucího mistra, který bude předávat mou sílu a mé světlo, jež musí překonat zkaženost 

světa. 

55 Bezbožnost této doby otevřela před lidmi propasti zoufalství. 

56 Mezi lidmi je mnoho skutků, které jsou na pohled velké a dobré. Proto vám říkám: Bděte, abyste 

byli schopni bojovat s každou lstí, protože víte, že ve vás je nesrovnatelná a skutečná velikost. 

57 Jaká je větší sláva než sdílet a praktikovat dobro s ostatními? Jaká je větší sláva než láska, kterou 

můžeme dát svým bližním a jejíž světlo a vliv mohou i jim pomoci vydat se na cestu k dokonalosti? Co 

může být pro duši větším potěšením než to, že může překonat slabost svého těla, aby se povznesla z 

úrovně, na které se nachází? 

58 Již ve Druhé éře jsem k vám mluvil o duchovním životě a váš duch částečně pochopil, o čem jsem 

mluvil a k jakému cíli je určen. Dnes, když vás opět vidím shromážděné kolem sebe, vám zjevuji a 

vysvětluji vše, co bylo pro vaši mysl nepochopitelné. A znovu vám říkám, že kdo mě chce následovat, ať 

vezme svůj kříž a následuje mě. Můj kříž totiž neznamená smrt, ale lásku a nezištnost, obětování 

zbytečných statků ve prospěch duše. 

59 Učedníci, seznamte dnešní děti s mým učením. Ať každý, kdo pochopil mé Slovo, vychovává své 

děti k vysokým ideálům a odstraní z jejich srdcí všechno zlé. Zasévejte do nich semeno dobra, které je 

duchovností. Jakmile tyto děti dostatečně pochopí sílu mého učení, nebudou na své cestě kolísat, ale jejich 

krok bude jistý a nikdo je nebude moci oklamat. 

60 Jako slunce vyzařující život, světlo a teplo jsem se na všechny vylil. Každý z nich však z ní bude 

čerpat podle svého vývoje a přípravy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 209 
1 Jak se blíží určený čas, kdy tento způsob předávání mého učení skončí, pronikáte stále více do 

mého Božského poselství. 

2 Víš, že zatímco jsem ti přinesl Své Slovo, svět žil, aniž by Mě cítil nebo slyšel. 

3 Je jen málo těch, kteří se dozvěděli o Mém příchodu. Zbytek lidstva žije v očekávání, že až se 

vrátím, jak jsem slíbil, stane se tak tělesně, to znamená, že se znovu stanu člověkem. 

4 Jen vy víte, že již žijete ve Třetí éře, v níž k vám promlouvám prostřednictvím těch, kteří byli 

vybráni jako nositelé hlasu Mého Slova. 

5 Lidská věda vám podává důkazy o svém vývoji. Uvědomte si, že i to odhaluje vývoj duše. Člověk 

zanechal v každé době svou stopu pokroku, kterou ti, kdo přišli později, postupně přetvářejí na svou 

vlastní. 

6 Věda je světlo Mé moudrosti, které lidem odhaluje její tajemství. Vědec, který má vznešenou duši, 

Mě nebude hledat pomocí obřadů, protože jeho dar vědy ho bude neustále přibližovat k Otci, který je 

Božskou vědou. Tento člověk se nikdy nebude chlubit svou prací, protože čím více toho objeví, tím menší 

se cítí. Ani on nebude moci popřít mou existenci, protože na každém kroku uvidí v přírodě stopu 

Stvořitele. 

7 Učedníci, také do vás jsem vložil dary, které máte rozvíjet, abyste byli těmi, kdo prostými slovy, 

ale plnými pravdy, upevňují toto učení v srdcích svých bližních. 

8 Semínko spiritualizace, které jsem vždy zaséval do světa, zanechám v této době znovu. Toto 

semínko obsahuje tajemství lepšího života. 

9 Jestliže dnes lidé mezi sebou bojují, jestliže se dělí na učení víry, na třídy a rasy, jestliže se lidé 

nemilují, nerozumějí si a nemají slitování, je to proto, že v jejich srdcích neklíčí mé semeno lásky. Ale v 

tomto čase, kdy sestoupím na pole jako milostivá rosa, mé semeno, chráněné v srdci každého lidského 

tvora, vzklíčí a přinese ovoce. 

10 Tak jako jsem vám oznámil Svůj příchod ve Druhé éře, tak vám dnes oznamuji válku vyznání, 

světových názorů a náboženství jako předzvěst nastolení Svého Království oduševnění mezi lidmi. 

11 Mé slovo jako ohnivý meč zničí fanatismus, který lidi obklopoval po staletí. Roztrhne závoj jejich 

nevědomosti a ukáže jim jasnou, zářivou cestu, která vede ke Mně. 

12 Jakmile bude lidstvo díky své obnově vnímavé k duchovnímu, nebude již potřebovat, jak 

duchovně, tak pozemsky, přísnost zákonů ani pozemskou spravedlnost, aby se chovalo dobře, neboť pak 

bude moci být každý člověk sám sobě soudcem. 

13 Moje učení nezavádí dogmata ani obřady, ale inspiruje pouze k dobru. Moje učení o duchu nikoho 

nepodřizuje určitým formám kultu; je to neustálé pozvání na cestu pravdy. 

14 Přicházíte do stínu mohutného stromu, kde, jak víte, je ten, kdo vám nabízí chléb věčného života, 

pokrm, který vám dává sílu vydržet na cestě životem. 

15 "Slovo" k vám přišlo, aby zahájilo nový věk. 

16 Znovu a znovu vám posílám duchovní poselství, která vás vyzývají k vzestupu. Hmota těla totiž 

připoutává duši k zemi jako těžký řetěz. 

17 Během svého vývoje jste nakonec pochopili, že váš osud nezávisí na hmotě, ale na mé vůli. 

18 Člověk ne vždy souhlasí s mými záměry a dává mi najevo své odmítnutí a neposlušnost. 

Mnohokrát Mě nazval nespravedlivým a snažil se zasahovat do Mých vznešených rad. Jiní pochybují o 

Mé moci, když ode Mne nedostanou to, po čem touží, a když to pak získají, přičítají to jen svému úsilí. 

Proto se nakonec považují za bohy a krále a zapomínají na Toho, kdo do člověka vložil duchovní duši a 

obklopil ho nádhernou přírodou. 

19 Mohl by člověk se vší svou vědou vytvořit něco z toho, co jsem vytvořil já? Ne, lidi. 

20 Lidská věda má své hranice, ale Bůh, Stvořitel, je nemá. Věda je světlo, ale v rukou mnoha lidí se 

stává tmou. Ve vesmíru však vše svědčí o Mně. Všechna království přírody zpívají svou píseň životu a 

lásce. Přestože vám skrze všechny stvořené věci říkám: "Zde jsem", hledáte Můj obraz v nedokonalých 

dílech vytvořených lidskýma rukama. Pak se jim klaníte a uctíváte je, čímž bráníte své duši v jakémkoli 

povznesení. 
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21 Dávám ti lásku, protože nenajdu člověka, jehož srdce by se trochu otevřelo, aby utrpení někoho 

jiného učinilo jeho vlastním. Ti, kterým jsem svěřil bohatství a moc, aby sloužili bližnímu, odmítají 

jakýkoli soucit, a dokonce i ti, kteří tvrdí, že Mě na zemi zastupují, obklopeni přepychem a oblečeni jako 

králové, zavírají uši a srdce před nářkem toho, kdo touží po lásce a milosrdenství. 

22 To nejsou mé cesty. Úzká cesta, kterou jsem si vytyčil, je cesta dobra. Proto vám znovu říkám: Mé 

Slovo je Mou cestou, neboť k vám vždy mluví o spravedlnosti, mravnosti a lásce. 

23 Činím vaše srdce citlivým, abych do něj vtiskl své učení, a vy se budete skutečně cítit živeni 

chlebem věčného života. 

24 Miluji všechny stejně. Ne všichni Mě však v této éře vyslyší. Stejně jako v první a druhé éře jsem 

si vybral místo na zemi, abych shromáždil ty, kdo Mě mají slyšet. 

25 V každém náboženském společenství se do jeho čela staví lidé, kteří se nazývají Mými posly, 

Mými vyvolenými, Mými oblíbenci. Nevidím však jediného spravedlivého, skrze kterého by mohlo být 

lidstvo spaseno. Není úst, která by mohla mluvit tak, jak jsem k vám mluvil v Ježíši. 

26 Lidé se zmítají uprostřed vichřice a ve svém chaosu trpí a sténají tváří v tvář hrozící válce. 

27 Tyto národy se mohly během mého návratu duchovně nasytit z mých slov Druhé éry, ale tento 

chléb byl skrytý nebo zfalšovaný. A tak vidíte, že někteří lidé se pohybují svobodně, jiní lhostejně, většina 

fanaticky a tvrdě. 

28 Kdy bude bohatý člověk připraven rozdělit své bohatství mezi chudé? 

29 Kdy bude skvěle oděný připraven odložit svůj šat, aby přikryl nahého? Lidstvo touží po příkladech 

a potřebuje spravedlnost a milosrdenství. 

30 Lidé zapomněli, že jsem se zřekl svého království, abych žil mezi vámi a dal vám vše, co je ve 

Mně. Kde jsou Moji zástupci, kteří si ze Mne skutečně berou příklad? 

31 Vám říkám: Povolal jsem vás, abych vás znovu učinil dědici, a dávám vám moc uzdravovat 

nemocné balzámem své lásky, kterým je má vlastní krev. 

32 Poznejte sami sebe, abyste pochopili, že jsem vás učinil hodnými Mé milosti i bez zásluh, a 

pohlédněte na ty lidské bytosti, které jako zbloudilé ovce vzbuzují svůj nářek. Podívejte se, jak se muži 

vracejí domů s prázdnýma rukama, slyšte hlas bolesti a zoufalství. 

33 Podívejte se na své ruce, v nich najdete sílu a útěchu, která vám uleví od tohoto utrpení. Proč o této 

milosti pochybujete? Nechte ve svých srdcích hořet světlo víry, dokud se nestane pochodní. Nezavírejte 

svá srdce, protože pak se i vy stanete bohatými lakomci. Uvědomte si, že o Mně musíte vydávat svědectví 

a mluvit o Mně. Pokud to však neuděláte, kameny o mně budou svědčit. 

34 Jsem moc a spravedlnost, ale nečekejte, až vám tyto lekce dám prostřednictvím bolesti nebo 

uvolněných přírodních sil. Doufám, že vás obklopuje má božská záře a že vám má láska navždy žehná. 

35 Můj Božský Duch k vám přichází, aby vám ulehčil vaše utrpení. Na své cestě jsi totiž prošel 

těžkou zkouškou. Mistr pokory sestupuje, aby vám přinesl své učení a útěchu. 

36 Někdy vás volám k zodpovědnosti za to, že neplníte Můj Zákon. Vždyť jsem ti ji dal už dávno a 

vyznačil jsem ti na ní dokonalou cestu. 

37 Už není vhodné, abys Mé učení skrýval ve svém srdci. Učte se Mě vidět a cítit, abyste neupadli do 

omylu. 

38 Učinil jsem vás vlastníky nekonečné slávy, ale vy se o ni neumíte podělit se svými bližními. 

39 Bylo nutné mnohokrát opakovat lekci, kterou vám dávám od roku 1866, abyste si ji zapamatovali. 

Díky němu víš, že tě nikdy nedonutím jít zpět. S láskou vám pomáhám, abych vás uvedl na správnou 

cestu. Mluvil jsem k vám ve vašem jazyce s největší prostotou, abych se vám představil a abyste pochopili 

Mé Slovo. 

40 Vidím, že jste se zastavili na půli cesty a že váš postup vzhůru je mizivý. Obraťte se však a 

podívejte se na svět, který roní slzy, na nevěřící, kteří se posmívají mému slovu. Podívejte se také na toho, 

kdo žízní po lásce a světle. Ale vy, učedníci, se nemůžete odvolávat na nevědomost, nemoc, nouzi ani 

slabost. Znamenalo by to totiž popřít vše, co jsem vám dal. Proto si pamatujte má slova: "Ó vy 

malověrní!". 

41 Je jen několik srdcí, která se dokázala pozvednout a slyšet Mé Slovo tam, kde je. A je mnoho těch, 

kteří místo aby ke Mně pozvedli své duše, přicházejí Mi ukázat jen svůj pozemský život s jeho bídou a 
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strádáním. To je příčinou vaší slabosti a nedostatku jednoty mezi lidmi. Kdy zapomenete na sebe a budete 

mě prosit za svět? 

42 Matky pláčou, protože děti jejich rady nedodržují. Zpustošené město mi ukazuje bezútěšnost své 

existence. Manželka mi ukazuje své srdce, které její partner nepochopil. Všichni však zapomínáte, že 

právě tato cesta vede do zaslíbené země: cesta oběti. "V mé duté ruce je osud každého z vás." 

43 Buďte oddaní, a když budete velmi trpět, já jsem s vámi. 

44 Nezvyšujte svou bolest tím, že budete svými měřítky posuzovat to, co mohu posoudit jen já. 

45 Pamatuj, že tě miluji. Vaše utrpení mi není lhostejné a opravdu vám rozumím. Vidíš, jsi mi tak 

blízko, a přesto se dopouštíš tolika přestupků. Ale odpouštím ti. 

46 Někteří tváří v tvář tíze svých zkoušek pochybují o mé přítomnosti, sestupují ze správné cesty a 

obracejí se k tomu, co nechali za sebou ─ v naději, že znovu naleznou to, o čem si myslí, že ztratili. Ale 

znovu obrátí své oči k mému Dílu, když uvidí své ruce prázdné a svého ducha bezmocného před velkým 

celosvětovým utrpením, morem a smrtí, které klepou na dveře národů a ohrožují i vás. Trápí je totiž 

předtucha nové války. 

47 Nebuď jako ti nevěřící, kteří ode Mne požadují důkaz, aby uvěřili v Mou existenci, a kteří Mi 

říkají: "Učiň, aby válka okamžitě skončila, rozdávej chléb na všechny stoly, a já v Tebe uvěřím." 

48 Znovu vám říkám, že vám zbývají pouhé tři roky do konce tohoto hlásání a že musíte využít tento 

krátký čas, abyste mohli pozvat svět s jeho církvemi a sektami na cestu světla a zduchovnění, kde se Mnou 

všichni mohou vstoupit do kontaktu od ducha k duchu. 

49 To se stane, až ze srdcí národů vymizí fanatismus a modlářství. 

50 Pak budete jako námořníci na rozbouřeném moři, kteří se spoléhají na svůj záchranný člun. 

51 Také pošlu výzvu všem, kdo patří k izraelským kmenům a jsou rozptýleni široko daleko, aby i oni 

mohli splnit své poslání. Tehdy lidstvo uslyší můj hlas a spatří zářivé světlo úsvitu, které osvítí všechny 

obyvatele země. 

52 Nezvykejte si na Mé slovo, a když ho slyšíte, nevěnujte pozornost tomu, jakým prostředkem vám 

ho předávám. Pronikněte do ní a pochopte její význam, aby vaše poznání bylo úplné. 

53 Význam je vyjádřením božského. 

54 To, co nyní slyšíte a vidíte, není obvyklá liturgie ani obřad, který působí na vaše smysly. Slavnost 

tohoto projevu je totiž ve vaší duši. 

55 V těchto chvílích se nenacházíte mezi čtyřmi stěnami tohoto místa setkání. Spíše jsem čekal na 

vaše duchovní povznesení, abyste mohli dosáhnout společenství s mým Božstvím v pravém vnitřním 

uctívání. Dovolil jsem vám vybudovat tato místa setkávání, abyste v nich nalezli oddanost, ticho a 

shromáždění svých myšlenek, a tím přitáhli můj božský paprsek. Ale tyto čtyři stěny nejsou mým 

chrámem. Tato shromaždiště jsou místa určená pro vaše setkání. Vždyť pravý chrám, má svatyně, je ve 

tvém srdci. 

56 Ptáš se Mě, zda tato místa setkávání po roce 1950 zaniknou, a Já ti odpovídám: Ne, nevíte, jak 

dlouho vám tato místa budu poskytovat. Dokud totiž lidé nemají poznání Mého díla, povznesení a 

vytrvalost v Mém Zákoně, neobejdete se bez nich. 

Po mém odchodu se shromáždíte v den zasvěcený odpočinku ─ ne jako tradice nebo vzpomínka, ale 

abyste si připomínali a vykládali mé slovo a slovo duchovního světa. Abyste si navzájem vydávali 

pravdivá svědectví o Mých zázracích na svých cestách, abyste zůstali jednotní v lásce ke Mně a vzdávali 

Mi potěšující pocty a aby vaše srdce nevychladla, neunavila se, nebyla fanatická ani materialistická. 

57 Nevíte, jak dlouho vám tato místa setkávání přenechám. Neboť po roce 1950 budou stále zakládáni 

noví ─ ne proto, aby v nich zaznělo Mé Slovo skrze nositele hlasu, ani proto, aby se ustavil duchovní svět 

─ neboť ty časy pak skončí ─ ale proto, aby v nich bylo předáváno Mé Slovo a Mé Učení čisté a 

nezkažené, jak jsem vám je dal. V této atmosféře míru bude přítomna má přítomnost, přítomnost Marie, 

přítomnost Eliáše a duchovního světa. Tam se uzdraví nemocný, slepý otevře oči světlu, světák pozná 

úctu, hříšník se bude kát a všichni dostanou, co potřebují, aby se mohla šířit křišťálově čistá voda, dobré 

ovoce a dobré semeno. 

58 Nevíte, zda v této inkarnaci poznáte pravý chrám mého božství. Vy však máte za úkol připravit 

cestu. Pokud nedosáhnete cíle, alespoň zanechte cestu připravenou pro své děti, nebo aby jejich děti mohly 
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vstoupit do chrámu mého Božství. Pak pochopíte, že má Přítomnost není přítomna pouze na těchto 

místech shromáždění, že vaše duše se v nich nemá pouze klanět. Uvědomíte si, že chrámem Božství je 

vesmír, vaše srdce oltářem, vaše víra svícnem a obětí. 

I stvoření je chrám, dokonce i prach, po kterém šlapou vaše nohy. Hory jsou oltáře, které se ke mně 

vznášejí. Údolí se svými rohožemi a květy mi přinášejí oběť. Královská hvězda, všechny hvězdy a planety 

jsou světy, které Mi vzdávají hold lásky, a všude, kam jdete nebo kam se podíváte, je Můj Božský Duch 

jako Otec. Vězte tedy, že v chrámu žijete věčně. 

59 Každý člověk má v sobě chrám a váš domov je také svatyní, protože v něm žije lidská rodina, 

která je jako rodina duchovní. Tam v lůně rodiny je můj nejlepší chrám. 

60 Dnes však vidím, že pravé světlo nechápou ti, kdo se vzdalují od cesty. Vidím, že jediné místo, 

kde se ke mně povznášejí, je hmotná církev. 

61 Vidím chaos v lidstvu, nerespektování lidských a božských zákonů. Moje učení bylo v této době 

skryto a považováno za něco, co patří minulosti. Proto lidé selhávají, instituce rozdělují a vysmívají se 

Nejsvětějšímu. Tak se mi jeví lidé, kteří se navzájem odmítají, ničí, zabíjejí, zaměňují duši za tělo, božské 

za lidské a světlo za temnotu. 

62 V této době zmatku a zla jsem si vybral nepochopený a podceňovaný národ: mexický národ, abych 

je a vyvolené, kteří žijí v jiných národech, vyzval, shromáždil kolem sebe, uhladil je dlátem Svého Slova, 

dal jim úkoly a pak je poslal připravené a plné lásky jako vyslance Svého Díla do celého světa. 

63 To je odpovědnost, která spočívá na zástupech lidí, kteří slyší mé božské slovo. 

64 Očišťuji svůj lid a odstraňuji jeho nedokonalosti. Toto očištění se však nebude týkat pouze vašich 

duchovních aktivit, ale také vašich domovů. Zjevil jsem se jako vichřice a její síla způsobuje, že všechny 

špatné plody padají, takže v listí duchovního stromu a lidského stromu zůstávají jen dobré plody. Blíží se 

totiž čas zkoušek, kdy se vás lidé budou ptát. 

65 Moje práce bude vnímána jako nová sekta. Lidé se tě budou ptát v soukromém životě, doma, v 

práci, ve všech tvých povinnostech, a pak, když nebudeš připraven vydat Mi svědectví, když Mé Slovo 

nepotvrdíš svými skutky, budeš jako ti pokrytečtí farizeové, kteří pod bezúhonným pláštěm skrývali 

prohnilost svého srdce. 

66 Soud vašeho Pána se uskuteční v posledním roce mé přítomnosti zde, a především den mého 

odchodu pocítí všichni a uvidí jej každé oko ─ oko hříšníka i oko bezhříšníka. Všechny připravuji, abyste 

byli pravými nositeli mého Slova ─ Slova, které vám v tomto čase přináší Duch svatý. 

67 Zachovejte si klid a mír, neboť jste vstoupili do doby boje, kterou jsem vám již dávno oznámil. 

Tato bitva se odehraje mezi vámi. V něm se chopíte stejných zbraní. Ti, kdo Mi rozumějí a milují Mě, se 

chopí svých zbraní pro Mou Věc. Ti, kdo Mě nepochopili, je použijí ve prospěch své vlastní věci. 

Nakonec však zvítězí pravda. 

Před časem jsem vám řekl: Vzpomeňte si na podobenství z druhé éry: "Nechte pšenici a koukol růst 

společně a sklízejte, až když obojí dozraje, abyste mohli oddělit pšenici a koukol pak hodit do ohně." Já, 

dobrý Hospodář, jsem nechal ve vašich srdcích růst pšenici svého Slova spolu s plevelem hříchu. Nyní 

však nastal čas kosit srpem mé spravedlnosti, aby v srdci mých dělníků a v lůně jejich domovů zůstalo jen 

sémě pravdy a lásky. 

68 Nejdete na dno mého učení, a proto vás zkoušky zaskočí. Proto jste rozděleni a nerozumíte si, 

protože když bylo mé slovo potvrzeno, nebyli jste připraveni. Přesto vás připravuji, abyste byli vyrovnaní 

a klidní a aby vichřice strhla všechny špatné plody. Neboť vše, co nedává život, ovoce nebo stín, zahyne. 

Pod silou bouřkového větru padne mnoho stromů, mnoho dělníků se ke Mně obrátí zády, mnoho 

církevních představitelů Mi vrátí svěřený úkol. Ale má vůle tě napraví. 

69 Přijde čas, kdy se všichni ti, kdo se ke Mně obrátili zády, probudí, vrátí se kajícně a řeknou Mi: 

"Mistře, jak čisté je Tvé dílo." 

70 To, co se dnes děje v lůně tohoto lidu, se děje ve všech národech světa. Všem jsem se zjevil se 

svým mečem spravedlnosti nejen na tomto světě, ale také v duchovním světě a na každém místě, kde 

přebývá nedokonalá duše, abych ji osvítil, očistil a zdokonalil. Tentýž, který k vám mluví v této chvíli, k 

vám mluvil ve druhé éře. Ze všech zástupů, které mě v Galileji slyšely, jsem si vybral jen dvanáct a skrze 

ně jsem rozšířil své učení daleko do celého světa. 
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V té době se Ježíšovo slovo mnohým jevilo jako fantazie. Ani dnes není nouze o ty, kteří si totéž myslí 

o Duchu pravdy. Ale nebe a země pominou dříve, než se mé slovo nesplní. 

71 Kdo by vás mohl pronásledovat, obviňovat jako zločince nebo pomlouvat, když následujete mé 

učení? Vy však budete učit jen to, co jsem vás naučil já: Láska, vnitřní klanění, poznání pravého chrámu 

Mého Božství. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 210 
1 Přicházím, abych vás vysvobodil z muk, do nichž vás uvrhl váš materialismus, a přinesl vám 

lampu, kterou si můžete osvětlit svou cestu. 

2 Vy jste lidé Třetí éry ─ ti, kteří skutečně poznají smysl svého života, a Já vám pomáhám 

dosáhnout tohoto poznání pomocí svých zjevení. 

3 Jste lidem nové éry, v níž Mé Království hledá vaše srdce, aby v něm bylo vybudováno; v níž 

učiníte dobrotu svým duchovním ideálem a naučíte se, že nejlepší modlitbou je modlitba za vaše skutky. 

4 Láska a pravda patří duchovní duši, moudrost z ní vyvěrá, protože byla stvořena, aby milovala a 

poznávala svého Otce.  

5 Já, Mistr, vámi otřesu vzpomínkami na vaši duchovní minulost, které vaše srdce nezná, protože 

patří vaší duchovní duši, když žila svou skutečnou existenci, když váš svět byl jiný a vy jste ještě 

nepřebývali v těle, které máte nyní a které je pro duši zkušebním kamenem, kovadlinou a lekcí. 

6 Přináším vám připomínky Duchovního života skrytého za závojem vaší tělesnosti, abych vám řekl, 

že tento život na vás opět čeká, abyste si ho po své pouti, zkušenostech a vývoji mohli naplno užívat. 

7 Až se vrátíte do věčného domova a pocítíte blaženost života v něm, neunaví vás žehnat tomuto 

světu slz, do kterého jste přišli, abyste se naučili oceňovat blaženost, mír a světlo. 

8 Můj návrat ─ nyní v duchu ─ má za cíl připomenout vám cestu Zákona, která vás spojí s 

Absolutnem a umožní vám vstoupit do univerzální harmonie. Až se stanete součástí této božské harmonie, 

až se budete živit chlebem mé moudrosti, pak skutečně poznáte, kdo jste. 

9 Co by tě proboha mohlo přimět k pláči, když jsi nad bídou lidského života? Ani utrpení, ani 

těžkosti, ani morální zkoušky, ani přírodní síly ─ nic vás nedokáže porazit nebo odradit, jakmile dosáhnete 

pravé duchovnosti. 

10 Tvé utrpení bude pro druhé, tvé bolesti budou pro spásu všech lidí, a kdykoli uvidíš spásu nějaké 

lidské bytosti, pocítíš, jak Otcovo světlo osvěcuje tvé nitro, a budeš blahoslavit den, kdy jsi udělal první 

krok na této cestě. 

11 Mé Slovo je duchovní cesta, po které musíte kráčet všemi smysly, veškerým intelektem a láskou, 

chcete-li vědět, odkud jste přišli a kam jdete. 

12 Nikdo se ještě nezná. Když neznáte ani své tělo, jak poznáte svou duši? Vy však poznáte sami sebe 

do té míry, do jaké budete uplatňovat mé božské učení. 

13 Učím vás skrze Slovo, neboť to obsahuje všechno, protože pochází ode Mne, který jsem "Slovo". 

Naučte se mluvit o duchovních věcech tak, aby každé slovo, které adresujete druhým, procházelo z vašeho 

srdce do srdce vašeho bratra, jako by to byla perla, klenot neocenitelné hodnoty. 

14 Naučte se mluvit s dušemi, naučte je slyšet hlas jejich svědomí, zcitlivěte jejich smysly 

prostřednictvím mého učení. 

15 Podívejte se, jak všechny mé věty vedou na cestu, která ukazuje směr. Ačkoli se na ně zatím díváte 

jen povrchně, zítra, až budete moci vstoupit na vyšší úroveň, objevíte v mých slovech jen to podstatné. 

16 Já se k vám nesnížím, lidi. Když vám říkám, že jsem k vám sestoupil, je to míněno symbolicky. 

Mé hlásání se totiž děje prostřednictvím inspirace, která se stává myšlenkami v myslích těchto nositelů 

hlasu. Protože vím, že ve chvíli, kdy tato poselství slyšíte, jim nemůžete rozumět, a dokonce si je ani 

nepamatujete, nařídil jsem, abyste si Má slova zapsali, abyste zítra postupně pochopili, čemu nyní 

nerozumíte. 

17 Můj projev není v této době na pohled příliš působivý, protože jeho nádhera je duchovní. Stále 

však budete pociťovat slávu, s níž jsem k vám přišel, a uvidíte, že toto učení vykoná zázrak záchrany 

lidstva prostřednictvím zduchovnění. 

18 Duchovní chrám, který s láskou staví Pánovy děti, bude podpírán mnoha pilíři. Každý z nich bude 

patřit k těm, kdo vytrvají na cestě mého zákona. 

19 Myslíte si, že to není možné? To proto, že ještě nemáte víru v sebe sama. Já však věřím ve 

všechno, vždycky jsem věřil, a proto jsem vám v průběhu času svěřoval nová a stále větší zjevení. 

Vpravdě vám říkám, že není daleko den, kdy budete svým bližním předávat učení hluboké moudrosti, ale 

ne skrze slovo, které člověk studuje, nýbrž skrze to, co vyvěrá ze zdroje ducha, když je ve spojení s 

Božským Mistrem. 
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20 Proč by z neplodných srdcí nemohly vyklíčit dobré city? Proč by ze srdce toho, kdo zhřešil, 

nemohly vytékat vody milosti, aby uhasily žízeň těch, kdo trpí? 

21 Nejste jen mysli, které dnes myslí a zítra přestanou existovat. Nejste jen tělo, které dnes žije a brzy 

přestane existovat. Pro mne jste především věčné duše, děti Boží, a proto vám ukazuji cestu, která vám 

skutečně odpovídá. 

22 Nechci vám odepřít nic, co jsem vložil do přírody pro zachování, zdraví, obživu, blaho a potěšení 

svých dětí. Naopak, říkám vám: Tak jako vám nabízím chléb ducha a vyzývám vás, abyste vdechovali 

božské esence a naplňovali se duchovními výlevy, tak ani vy se nebudete mýlit a neodvrátíte se od všeho, 

co vám příroda dává. Tímto způsobem totiž dosáhnete harmonie, zdraví, síly, a tím i dobrého naplnění 

zákonů života. 

23 Víte, že jsem váš vůdce, lidi. Ale řekněte Mi: Jsem-li Já váš Vůdce ─ cítíte Mě už ve svých 

srdcích, posloucháte Mě už, plníte Moje přikázání a Moje zákony? Jsem-li vaším vůdcem ─ do jaké míry 

Mě posloucháte? 

24 Hlas svědomí se ozývá z tvého nitra a říká mi, že tvá ochota k oběti není absolutní, že tvá 

poslušnost není stálá. 

25 Nezapomeňte ani na okamžik na to, co vám říkám ve svém Slově: Kdo se řídí mými zákony, 

zakouší můj pokoj. Proto se ti, kdo znají mé slovo, necítí osamělí ani smutní. Slova "neštěstí", "zatracení" 

a "smrt" je totiž nestraší jako hrozba nebo jako stín nad klidem jejich duše. Jde jim o to, aby poznali 

pravdu, žili ve světle, dosáhli zdraví, míru a moudrosti navždy. 

26 Ti, kdo ke Mně přicházejí po cestě Mého poučení, vědí, že nemohou zabloudit, neboť je vede 

božské světlo. Je to světlo, které jim dává jistotu cíle a pravého smyslu jejich života. 

27 Má cesta je cestou dobra, učedníci. Kráčejte po ní krok za krokem a zasévejte ji dobrými skutky, 

dobrými myšlenkami a dobrými slovy. Nikdy však nesčítej své dobré skutky, naopak ti radím, abys co 

nejpřesněji zaznamenával své špatné skutky, slova a myšlenky, aby ses dopouštěl stále méně chyb. 

28 Dobré semeno, které jsi sklidil, mi nech a špatné si vezmi. Prozkoumejte ji, abyste poznali příčinu 

své slabosti. Dávejte pozor, aby se nepromíchalo s dobrým zrnem a nezkazilo se. 

29 Jedině dobro může dát pokoj, radost, zdraví, porozumění. Proto ten, kdo je plný lásky, bude mít 

velkého ducha. 

30 To jsem vás učil, když jsem s vámi žil na zemi, a to vám připomínám i dnes. Jako jsem v Ježíši 

uzdravoval nemocné tím, že jsem se jich dotýkal rukou, tak se jich dotýkám i v tomto čase, abych jim 

navrátil zdraví a umožnil jim znovu se podílet na zázraku života. 

31 Dnes nemám hmotné ruce, abych se dotkl tvého nemocného těla, protože přicházím v duchu. Duch 

se vás však může také dotknout svou láskou a dát vám pocítit svou přítomnost. 

32 Tehdejší slepci ─ duší slepí ─ prolévali Mistrovu krev a probodávali ruce, které uzdravovaly 

dotykem, které hladily a žehnaly, ale nemohli zničit mého ducha, ani ho polapit, ani přimknout. Povznesl 

se nad lidskou ubohost a slíbil, že se vrátí. Tehdy totiž nebyl uznáván a jeho slovo nebylo chápáno jako 

nejvyšší pravda. 

33 Zde jsem, abych splnil svůj slib, a očekávám, že mě lidstvo pozná. 

34 Ale kdybych se vás zeptal: Co se stalo s tím požehnaným tělem, v němž přebýval Kristus? Mohl 

byste mi odpovědět? Musím vám sám říci, že toto tělo, které bylo nástrojem Boží Lásky, bylo po 

dokončení své práce, poté, co se jeho rty a také oči navždy zavřely, dáno na zem, aby dokončilo svůj úkol 

jako lidské tělo. Když ho však země přijala ve svém lůně, složky tohoto těla, jehož buňky byly proniknuty 

pouze láskou, se rozptýlily do nekonečna, aby se později snesly jako životodárný déšť na lidi, kteří zavrhli 

život, který jim Spasitel přinesl. 

Když si budete myslet, že se sám Bůh stal člověkem, aby s vámi žil, budete si falešně představovat, že 

vás Otec tak miluje, a pak si také budete myslet, že jste Pánovým mistrovským dílem. Vpravdě vám však 

říkám, že neexistuje žádné Otcovo dílo, které by nebylo mistrovské, a navíc musíte vědět, že existují duše, 

jejichž dokonalost, krásu a vznešenost si ani nedokážete představit. 

35 Mimo vás jsou větší skutky, než jaké znáte zde, a také skutky vašich bratří a sester, které jsou vyšší 

než skutky lidí. 

36 Proč se domníváte, že člověk je to největší, co dnes mezi díly Páně existuje? Jste jen malá stvoření, 

která urazila dlouhou cestu v touze po skutečné velikosti. 
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37 Jsi skvělý a dokonalý, protože jsi mým dílem. Ale pokud jde o vaše díla, jste stále velmi malí a 

nedokonalí. Proto se vám zjevuji jako Mistr, abych vám dal nová zjevení, která vás přivedou na vrchol 

dobra, poznání a lásky a harmonicky vás spojí se vším, co je dokonalé. 

38 Jak může být ve vašem světě dokonalost, když je v něm bolest, když jsou v něm potřební, zlí, 

zranění, utlačovaní, když jsou v něm arogantní, sobečtí a dokonce i vrazi? 

39 Blaženost je výsadou vznešených domů, ale ve vašem světě zatím blaženost nevidím. 

40 Dnes vám tímto slovem zanechávám své nové poselství, abyste mohli vystoupit k novému životu. 

41 Vytvořte si svůj mír, vytvořte si svůj svět blaženosti a využijte k tomu účinnost mého učení. 

42 Hodně jste se snažili získat pohodlí, požitky a pokrok. Vaše cíle však často zahrnují sobectví, 

špatné požitkářské hledání moci. Místo štěstí a míru sklízíte bolest, válku a zkázu. To je to, co dnes 

sklízíte. 

43 Jak mají být vaše díla na zemi dokonalá, když vás vidím v nepřátelství s přírodními živly, na nichž 

žijete? 

44 Moje učení vám nechce bránit v používání živlů a sil přírody, ale chce a učí vás je používat k 

dobrým účelům. 

45 Přírodní síly se ve vašich rukou mohou změnit z přátel a bratrů v soudce, kteří vás přísně 

potrestají. 

46 Už dávno bylo na čase, aby lidé sklízeli plody zkušeností a už se nepokoušeli vzdorovat přírodním 

silám. Neboť je nedokážou zastavit ani s veškerou svou vědou. 

47 Ó, lidstvo ─ vždy daleko ode Mne! Navzdory tvé zapomnětlivosti se má paměť od tebe 

nevzdaluje, světe nasáklý mou Krví: Znovu ti přináším svou lásku. 

48 Vzpomínáš si na mé příkladné činy ve Druhé éře? ─ Tak poslouchejte: 

49 Byl jsem před jednou vesnicí, když ke mně přišel vyslanec jednoho mocného muže a řekl: "Pane, 

jak dlouho jsem musel jít, abych se k Tobě dostal!" A já jsem mu řekl: "Pane, jak dlouho jsem musel jít, 

abych se k Tobě dostal!" Řekl jsem mu: "Blaze tomu, kdo mě hledá, neboť mě vždycky najde." 

50 "Před kým stojíte?" zeptal jsem se ho. "Před tím, který svou mocí uzdravuje všechny nemoci. Jsi 

Syn Boží?" Odpověděl jsem mu: "Já jsem počátek i konec, já jsem vzkříšení i život, já jsem ten, který 

sestoupil z nebe na zem, abych vás zachránil. Vidíte tyto lidi, kteří Mě následují po zemích, provinciích a 

vesnicích? Stejně tak mě zítra budeš následovat, odložíš svůj honosný plášť a smísíš se s prostými lidmi a 

chudými. Vpravdě vám říkám, že jste mě přišli zavolat ve jménu svého Pána, který si přeje, abych ho 

uzdravil z malomocenství. Není to tak?" Toho muže se to dotklo a zmocnil se ho strach. Já jsem mu však 

řekl: "Neboj se, mluvil jsem jen pravdu, protože proto jsem přišel na svět." 

51 Tehdy mi ten služebník řekl: "Pane, když už to víš, přijď do domu mého Pána, který tě volá." 

52 "Ó člověče," řekl jsem mu, "řekni svému Pánu, že Mi stačí, že ve Mne uvěřil. Až přijdeš domů, 

bude už čistý." 

53 Ten muž se vzdálil a brzy jeho oči, zářící radostí, byly svědky Ježíšova slova. Tehdy ke mně přišel 

Matouš a řekl mi: "Mistře, ptá se po tobě nějaká žena." "Už vím," odpověděl jsem mu, "že je to Marie 

Magdaléna, která mě hledá, abych ji vysvobodil z vlivu duchů, kteří ji posedli." Žák byl překvapen, že 

všechno vím. 

54 Byl jsem na cestě do jedné vesnice, když jsem uviděl Marii, jak ke mně přichází. "Ó milovaný 

Synu, vím, že tvá ústa ohlásila tvůj brzký odchod, a i když to mé srdce již vědělo, musím ti alespoň říci, že 

nesmírně trpím pro lidstvo." "Ano, tak je to psáno," odpověděl jsem jí, "a tak se to musí stát. Moje obětní 

smrt je nezbytná; semeno musí zemřít v zemi, aby mohlo přinést ovoce a rozmnožit se. Krev tvého Syna, 

která, až bude prolita, způsobí tvému srdci velkou bolest, bude jako řeka života pro lidi, které tu zanechám 

jako tvé děti. Moje smrt bude životem a ani na okamžik se od sebe neodloučíme." 

55 "Jdu nyní do Lazarova domu, neboť on brzy upadne do hrobu. Já ho však odtamtud přivedu zpět, 

aby bylo oslaveno jméno mého Otce." 

56 "Jdi tam i ty, aby tvá přítomnost ty ženy potěšila. Jejich bolest bude brzy velká a ve vaší lásce 

najdou velmi sladkou útěchu." 

57 Vrátil jsem se, abych se znovu setkal se svými učedníky. Byly to již poslední dny mého pobytu 

mezi nimi. Dal jsem jim to na srozuměnou, aby je to nepřekvapilo. Petr plakal a mlčky přijímal Mé 
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pokyny. John mi stiskl ruce mezi svými, když mu bylo oznámeno, že zůstane s matkou, aby se oba 

navzájem utěšovali v hodinách zkoušky. 

58 Tadeáš už trpěl myšlenkou na odloučení od Mistra, ale já jsem byl stále mezi nimi. Ta chvíle byla 

něžná a bolestná, víc než rty mluvily duše. Já jsem však byl "Slovo" a Mé Slovo muselo utišit nesmírnou 

bolest, která se v těchto srdcích nahromadila. 

59 Mluvil jsem jako Otec k dětem, jako bratr k bratrům, jako Učitel k učedníkům: "Ó učedníci, pili 

jste se Mnou vodu žíznivých poutníků, snášeli jste útrapy dlouhých cest v touze po Mých slovech a Mých 

skutcích. Amen, říkám vám, že i když se vám vzdálím z očí, neopustím vás. Chcete-li mě nosit ve svých 

srdcích, smiřte se s mou smrtí, abych ve vás žil a mluvil vašimi ústy." 

60 "Učedníci, poslouchejte mě až do posledních mých slov." Pak ke mně přišla nádherně oblečená 

žena. Byla to Magdaléna, která Mě dlouho hledala, aby v Mých očích našla světlo, které by ji mohlo 

zachránit. Ve snech viděla Nazaretského, jak ji zbavuje nečistého břemene. Přišla ke Mně hnána svou 

duší, která toužila po světle a spáse. 

61 K úžasu všech přítomných přede Mnou padla na zem, a když očekávali, že se od ní odvrátím nebo 

jí alespoň něco vytknu, řekl jsem jí: "Proč pláčeš? ─ Pláčeš z bolesti i z radosti. Ale já vám mnoho 

odpouštím, neboť jste mnoho zhřešili." 

62 V tu chvíli z té bytosti spadly všechny okovy, které ji poutaly ke světu, a jakmile byla volná, 

následovala mě jako nejvěrnější z mých učedníků. 

63 Tato žena, která byla ostudou a skvrnou svého domova a zkázou lidských životů, se slovem 

odpuštění proměnila v nejpokornější služebnici Mistra a později v milující oporu Marie, když pro oba 

přišla hodina smutku. 

64 Já, který slyším hlas duší, jsem slyšel, jak se mě ta žena ptá: "Pane, je možné, abych já, se všemi 

svými hříchy, byla hodna být s tebou v té poslední hodině, kterou ohlašuješ? Je možné, abych Ti skutečně 

sloužil?" "Ó ženo," odpověděl jsem jí, "vstaň, neboť jsi nyní čistá. Přikryjte se pláštěm pokory a vraťte se 

ke svým. Vyhledejte Marii a následujte ji." 

65 Když jsem potom viděl překvapení vepsané do všech tváří, řekl jsem: "Já jsem Světlo světa, které 

přišlo, aby osvítilo cestu tomu, kdo zabloudil v temnotách. Já jsem Osvoboditel, který rozbíjí pouta 

zajatců. Viděli jste to, co jste dosud neviděli, a nyní jste to viděli. Ale není daleko chvíle, kdy všichni 

pocítíte, jak můj život vibruje ve vaší bytosti." 

66 Odešel jsem z toho sídla následován svými učedníky. Já jsem se však zastavil ve stínu stromu a 

řekl jsem jim: "Blíží se chvíle, ale vy se ještě můžete těšit z ovoce mého slova. Jistě budete ponecháni jako 

ovce mezi vlky, ale nebudete poraženi, protože vás přikryje můj plášť. Podívejte se, jak velké jsou 

zástupy; budete je krmit, jako jsem to dělal na poušti, a rozmnožíte chléb, jak jsem vám ukázal." 

67 Tak jsem k vám mluvil skrze Ježíše, který hladil každého z Mých učedníků, zatímco jejich oči 

ronily slzy a oni Mi ve svých srdcích vyjadřovali city plné něhy a dávali Mi nesčetné sliby, že Mě budou 

následovat. 

68 Dnes vám nebudu připomínat poslední tři dny, které jsem strávil na zemi. To se stane při jiné 

příležitosti, požehnaný lide, až vám budu vyprávět o Poslední večeři, o svém posledním pobytu v 

Getsemanské zahradě, kam jsem se odebral, abych se modlil, a nakonec vám budu vyprávět o své obětní 

smrti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 211 
1 Svou moudrost a lásku proměňuji v lidské slovo, aby se dostala do tvého srdce. 

2 Přicházím k vám, lidé, abyste na krátký čas žili v duchovním záření mého Slova, abyste na několik 

okamžiků žili v království duchovního života. 

3 Vezměte a jezte chléb mého slova, které je silou a životem, abyste neumdlévali ve zkouškách. 

4 Někteří z mých nových učedníků prožijí svou Golgotu, kde dokončí své poslání na zemi. Tohoto 

vrcholu však dosáhnou jen ti, kteří jsou samý duch, povznesení a láska. 

5 Odpočiňte si a poslouchejte mé slovo. Posilněte se, neboť zítra vezmete svůj kříž. Ale nebojte se, 

lidé, protože ten, kdo vezme tento kříž na sebe, tak učiní proto, že jeho srdce překypuje láskou k lidem. 

6 Kdo by se vzpouzel proti tomu, že musí plnit toto poslání, když celou jeho bytost ovládá 

nekonečná láska a velká srdečnost? 

7 Každý, kdo má silnou duši, v této době spiritualizace přijme kříž s láskou a ochotně ho ponese. 

8 Tento kříž je určen pro velké duchem, pro ty, kteří se cítí proniknuti ohněm pravé lásky. 

9 Toto lidstvo právě stravuje oheň, ale není můj. Oheň, s nímž se nyní lidští bratři navzájem ničí, 

pochází z požáru jejich násilí, vášní, nepřátelství, z jejich nesmírné chamtivosti, touhy po pomstě a 

materialismu. 

10 Oheň, v němž je lidstvo stráveno, nepochází z Ducha svatého, ale z pekla, které lidé vytvořili 

svými hříchy. 

11 Můj božský oheň je život, který vyzařuje světlo pro všechny bytosti, nikoli zkázu nebo smrt. 

12 Můj oheň je světlo, které očišťuje a zušlechťuje, které osvětluje a posiluje, ale nikdy ne oheň, který 

věčně mučí nebo ničí život duše. Je to život, ne smrt. 

13 Jestliže jsem vás v této době povolal, abyste Mi naslouchali, pamatujte, že to bylo proto, abych 

vám nabídl další příležitost povstat ke světlu ─ v duchovní epoše příznivé pro rozkvět semene, které jsem 

přinesl světu. 

14 Vkládám do vaší duše svou moudrost a lásku ─ tento proud oduševnění, který je životem, zdravím, 

radostí a mírem. 

15 Vlijte na lidstvo slovo pravdy ─ nejen to, které vám zanechám písemně, ale také to, které vychází z 

Ducha. 

16 Chci, abyste v této době povstali. Zatímco jedni budou jako hvězdy, které vedou poutníky po 

různých cestách světa, druzí budou jako majáky, které vysílají své světlo přes rozbouřené moře 

rozpoutaných lidských vášní a osvětlují cestu trosečníků. Chci, aby mé pokyny byly na vašich rtech, aby 

se Boží slovo, které je chlebem věčného života, šířilo po celé zemi. 

17 Pochopte, že jsem přišel obnovit tento svět, očistit ho a vše proměnit. 

18 V těchto vzpomínkových chvílích způsobím, aby se celý prostor naplnil Mým světlem; aby se 

každý, kdo jde pěšky, na chvíli zastavil v myšlenkách na Mistra a zamyslel se; aby každý, kdo v této 

hodině umírá, na Mne pohlédl očima duše, aby se nebál odejít z tohoto světa. 

19 Já jsem rozsévač lásky, vy jste moje pole. Kdo může pochybovat o mé moci učinit vás plodnými v 

lásce. 

20 Nemůžete vědět, jaké bohatství semen vám přináším. Pokud ji nedokážete zcela vstřebat, budu ji 

nadále uchovávat pro ty, kteří teprve přijdou. A pokud ji ani oni nebudou moci využít, zůstane zachována 

pro další generace, dokud už nebude pole, které by bylo třeba obdělávat, ani osivo, které by bylo třeba 

zasít. 

21 Pochopte mé poselství, abyste ho mohli nechat rozkvést na své cestě. Otevřete své oči, abyste 

vnímali skutky, které denně konám. 

22 Vidíte ty muže, kteří chtějí být mocní pomocí síly? Velmi brzy je přesvědčíte o jejich omylu. 

23 Dokážu jim, že jen díky dobrotě, která je vyzařováním lásky, může být člověk skutečně velký a 

mocný. 

24 Ale dokud jedni a druzí nevědí, co je to láska, budu muset dál učit svět. 

25 "Slovo" na vás svítí, aby vás naučilo předávat ho těm, kteří přijdou po vás. A já se postarám o 

všechny. 
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26 Já jsem věčný rozsévač. Ještě předtím, než jsem přišel na zem a než mě lidé nazvali Ježíšem, už 

jsem byl Rozsévačem, už mě znali ti, kteří byli mimo materializaci, omyl nebo nevědomost ─ ti, kteří 

obývali duchovní oblasti a domovy, které vy ještě neznáte a ani si je nedokážete představit. 

27 Z těch, kteří mě znali před mým příchodem na zem, jsem vás poslal mnoho, abyste o mně vydávali 

svědectví ve světě, abyste zvěstovali příchod Krista, Lásky a Slova Otcova. Někteří z nich byli proroci, jiní 

průkopníci a další apoštolové. 

28 Tento svět není jediný, na kterém mé kroky zanechaly stopu. Všude, kde bylo třeba Vykupitele, 

jsem byl přítomen. Musím vám však říci, že na jiných světech byly můj kříž a můj kalich odstraněny 

obnovou a láskou vašich bratří a sester, zatímco zde, na tomto světě, jsem po mnoha staletích stále ještě 

korunován trním, umučen na kříži vašich nedokonalostí a stále ještě piji kalich se žlučí a octem. 

29 Protože mé dílo lásky zahrnuje spásu celého lidstva, čekám na vás s nekonečnou trpělivostí a 

každé lidské bytosti jsem poskytl ne jednu, ale mnoho příležitostí k jejímu vzestupu a čekal jsem mnoho 

věků na probuzení všech, kteří upadli do hluboké letargie. 

30 Nyní se nacházíte v době, kdy se můžete vyvíjet směrem vzhůru plní světla a života. Uvolnil jsem 

další pečeť Knihy života a moudrosti, abyste se mohli seznámit s další kapitolou tohoto díla. 

31 Dávám vám správnou mírou tolik, kolik jste schopni přijmout, a jen to, co dokážete pochopit a 

uchovat. 

32 Lidé budou postupovat ve svém vývoji a v míře, v jaké bude postupovat vývoj jejich duše a 

vzestup, jim budu dávat svou moudrost ve větší hojnosti. 

33 Chci, aby tvá duše byla jako kalich, který je schopen přijmout slávu, kterou Otec určil tvé duši. 

Pochopte, že velké se vlévá pouze do velkého a že bezvýznamné nemůže uspokojit velké. 

34 Vůlí vašeho Otce je, abyste byli užiteční v plánu stvoření, abyste byli harmonickými notami v 

koncertu stvoření. 

35 Vím, že ten, kdo cítí vnitřní osvícení lásky, dobrovolně vezme kříž a půjde krok za krokem ke své 

Golgotě, protože ví, že to znamená povznesení a přiblížení se k Otci. 

Pokud je to nutné, necháte se ukřižovat, protože víte, že v tomto sebeobětování, v tomto odevzdání se, 

slavně vstanete z mrtvých jako Mistr, abyste vystoupili do království ducha, kde život existuje v plnosti a 

dokonalosti. 

36 Lidstvo, tady jsem. Přišel jsem vás zachránit před utrpením. Ta jemná ruka, která se dotkla lidí s 

tvrdým srdcem, byla Mína. Tím milujícím Lékařem, který vstoupil do tvého srdce, aby tě uzdravil, jsem 

byl Já. 

37 Vy nemocní a zarmoucení lidé, byl jsem s vámi a vy jste nebyli schopni poznat, kdo vás navštívil, 

nebyli jste schopni vidět světlo nebe v mých očích. Ach, vy lidé, nepochopili jste smysl a význam každé 

kapky Mé Krve, kterou jsem za vás prolil! Nejste šťastní, protože jste nechtěli zalévat svá pole milostivou 

vodou, kterou jsem vám dal. 

38 Přijďte si poslechnout koncert, jehož tóny promlouvají k vaší duši o dokonalé lásce a nekonečné 

harmonii. 

39 Ať božské světlo vstoupí do tvého srdce, jako osvítilo onu noc mé poslední modlitby v 

Getsemanské zahradě. 

40 Vzpomínáte si, jak jsem se vydal zástupům, které mě hledaly, aby mě soudily? 

41 Velmi významné bylo učení, které Mistr v té chvíli všem předal, ale nikdo mu nerozuměl. 

42 Toto odevzdání bylo obětí poslušnosti, pokory a lásky. Byl to živý příklad pro lidstvo. Každý, kdo 

se z lásky odevzdá lidem, se totiž později stane hodným odevzdat se Bohu. 

43 Milovaní lidé, můj život byl otevřenou knihou, abyste se z něj naučili milovat. Ale vy jste 

nevěděli, jak ji číst. 

44 Mám soucit s tvou slabostí, která odhaluje malou sílu, jež je v tobě. Jsem však dostatečně silný a 

velký, abych nahradil tvou slabost a nezralost, a dostatečně milující, abych doplnil tvůj nedostatek lásky. 

45 Přibližuji se k vám a učím vás, abyste byli čistí, abyste se očišťovali ve snesitelné a povznášející 

bolesti, což znamená upřímné a opravdové pokání. 

46 Očišťování je nezbytné pro zdokonalení duše. Nenamlouvejte si, že jste se očistili a dosáhli 

dokonalosti, neboť dokonalá duše je větší než duše čistá. 
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47 Brzy budeš moci být čistý, ale nevíš, kolik času a kolik zkoušek musí tvá duše podstoupit, aby 

dosáhla dokonalosti. 

48 Je nutné, abyste o duchovním životě již mnoho věděli, abyste nebyli zmateni, až budete přecházet 

z této existence do druhé. Kolik lidí se považuje za šťastné, protože mají na zemi bohatství, pohodlí a 

uspokojení, a nedokážou si představit, že je jednoho dne bude pronásledovat bolest, a už vůbec ne jako 

duchovní bytosti, až opustí tělo na zemi a s ním vše, co vlastnili. Pak se z nich stanou nejnešťastnější 

bytosti, poutníci bez klidu, bez radosti a bez světla poznání. Jsou jako stíny, které se neklidně potulují. 

Nepláčou tak, jako se pláče na světě, ale jejich utrpení, i když už není fyzické, je nekonečně silnější než to, 

které prožívají v pozemském těle. Duše totiž nyní stojí sama před svým soudcem, svým svědomím. 

49 V těch oblastech, kam se mohli dostat s malou silou své duše, se stali potřebnými, zakusili, co je to 

bída, osamělost, opuštěnost a strádání. Ve své smutné existenci si zachovávají jen malý záblesk naděje: že 

najdou klid. 

50 Buďte raději chudí na zemi s vědomím, že děláte něco pro dobro své duše. Raději buďte v nouzi, v 

tísni, nemocní, bezvýznamní, ale ne doma, kde je pravý život. Bolest v duchovním světě je totiž 

nesrovnatelně větší než v hmotném životě. 

51 Blahoslavený, kdo uznává učení mého učení a přechází tak od pýchy k pokoře, neboť se mu 

dostane království pokoje. 

52 Nejste potřební, ani když nosíte oblečení z obyčejného materiálu. Pochopte to, abyste mohli vyrůst 

nad svůj svět. Jak se staráte o potřeby tohoto slzavého údolí? Tisíckrát smutnější je nemít pokoj v 

duchovnu, nebýt silný ani velký. Velké duše všechno překonávají, zachovávají si klid mysli tváří v tvář 

zkouškám a žijí pravý život, který je plný světla a míru. 

53 Pravdu se vám nedaří poznat, protože se jí nechcete zabývat. Jen prostý a pokorný člověk ji dokáže 

rozpoznat. 

54 Ti, kdo nevidí světlo pravdy, Mi neustále říkají, že Mé Slovo bylo neplodné, protože se stále živí 

zkažeností. Říkají Mi, že cesta na Golgotu a obětní smrt na kříži, zázraky, které jsem vykonal, Mé učení o 

lásce, Můj soucit, Má poslední slova a poslední výdech, který byl prosbou o odpuštění pro Mé 

pronásledovatele a katy, byly neplodné. 

55 Co o tom všem vědí ti, kdo neznají pravdu? Kdo se však vznáší nad propastí, modlí se za své katy 

a žehná svým pomlouvačům, jeho duch září silněji než světlo slunce. 

56 Těm, kteří si myslí, že všechen ten život, utrpení a práce byly zbytečné, říkám, že nebude nikdo, 

kdo by ve své době nepřijal toto světlo a nezachránil se díky němu. 

57 Ne všichni však takto uvažují. Jsou lidé, kteří, ačkoli jsou v temnotě žaláře a pykají za vinu za 

zločin, mají chvíle, kdy se obracejí ve svých myšlenkách ke mně a říkají mi v koktavé modlitbě: "Pane, 

jestliže ten hříšník, který ve tvé přítomnosti pocítil pokání, našel u tebe spásu, proč bych neměl chovat 

naději, že v poslední chvíli ke mně natáhneš ruku jako Dimas a vytrhneš mě z temnoty, abys mě vynesl na 

světlo?" A tak se stalo. 

58 Kolik lidí, kteří ještě nedokázali vyhnat knížete temnoty, jehož nosí v těle, prožívá chvíle víry, 

osvícení, pokání a naděje ve Spasitele? Kolik lidí vyhání ze svých srdcí myšlenku na nový a ještě větší 

trest na onom světě a raději si myslí a věří, že na ně čeká Ježíš, aby je vysvobodil z muk a strachu! 

59 To jsou ti, které nazýváte spodinou vaší společnosti. Podívejte se na okamžiky, kdy tuší pravdu. 

Ale vy, kteří se těšíte svobodě, uznání, důvěře ve svět a často si myslíte, že všechno víte, protože všechno 

posuzujete a vyjadřujete svůj názor, nemáte okamžik osvícení, který by vám umožnil vidět pravdu tváří v 

tvář ─ naopak, zahalujete se pochybnostmi a stíny. 

60 Semeno, které jsem zasel do duší svým Slovem, svým Umučením a svou Krví, ne vždy rozkvete 

na vrcholu života člověka, národa nebo světa. Často rozkvete až ve chvíli, kdy se člověk setká se smrtí a 

pocítí, že ho čeká život ─ když ten, kdo byl pyšný a povýšený ve své síle, náhle padne na lůžko bolesti, 

sklíčený a poražený. Tam přemýšlí, očišťuje se a zušlechťuje v myšlenkách na Mne, posuzuje se podle 

Mých příkladů. Pak se rozpláče a změní se, protože v jediném okamžiku k němu dorazila pravda. 

61 I když pyšné národy žily v lesku své hmotné moci a jejich lidé se horečně oddávali svým vášním, 

plnili svou povinnost vůči Bohu falešně a pokrytecky, když praktikovali náboženství, protože veškerou 

jejich pozornost a lásku ovládaly jejich ctižádostivé cíle. Když však přišla porážka a zkáza, když viděli, že 
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se jejich sny o velikosti rozpadly, a realita je přišla probudit, obrátili své oči ke mně a řekli: "Pane, máš 

pravdu, mír může být jen pro lidi dobré vůle a Tvé a naše království rozhodně není z tohoto světa." 

62 Uvědomuješ si, že mé sémě není ztraceno? Vám, kteří o tom pochybujete, říkám, abyste toto 

semeno hledali prostřednictvím úvah a nečekali, až vás s pravdou konfrontuje bolest. 

63 Tento svět je plný mých slov. Je lež, že by moje stopa měla být zakryta. Kamkoli půjdete, 

naleznete Má znamení a ozvěny Mého hlasu, které budou věčně znít ve svědomí. 

64 Jsem všude přítomen a mluvím k vám bez ustání, neboť jsem vám ještě nepřestal předávat Své 

poselství. 

65 Moji lidé: Proč někdy stále chcete svého Mistra podrobit zkoušce? 

66 Ano, už vím, že jsou i tací, kteří nechápou, proč se Kristus, pokud byl Boží Syn, vzdal 

pronásledovatelům a nemohl uniknout smrti. Kdybych nechtěl obětní smrt, bylo by pro Mne velmi snadné 

zmizet, abych se nevydal těm, kdo Mne hledají. Byli by ohromeni pohledem na zázračné a nepochopitelné 

zmizení, které by je přimělo vykřiknout: "Opravdu, je to Syn Boží!" Ale to nebylo učení, které jsem přišel 

přinést, protože by neučilo lásce. Kromě toho jsem vám chtěl říci, že ten, kdo plní Jeho vůli a není to vůle 

Otcova, není s Ním spojen. 

67 Je nutné, abyste všem těmto vysvětlením rozuměli. Neboť pokud nechápete, co se děje nyní, jak 

můžete pochopit nebo předvídat, co přijde? Dám vám proto předem několik zjevení, aby vám posloužila 

jako příprava, jako příslib a proroctví. 

68 Já, Mistr, vám říkám: Až bude člověk jednou velký a povznesený naplněním Zákona a bude 

skutečně sjednocen a v souladu s Duchem, nebudou již pro něj existovat dva životy, které nyní rozdělují 

jeho existenci, totiž lidský na zemi a duchovní v univerzálním a nekonečném světě Ducha. 

69 Pak bude hledět jen na jednu existenci, protože v jeho bytosti bude jen jedna vůle. Mezi tělem a 

svědomím už nebude žádný rozpor a člověk se bude cítit spjatý s univerzálním životem. Ať už bude žít v 

duchovním světě nebo na zemi, ať už bude kdekoli, bude se cítit v domě svého Otce. Na každém místě se 

bude těšit z Pánovy přítomnosti a všude bude svědomitě a poslušně plnit své poslání. Smrt tělesné hmoty 

pak již nebude znamenat to, co znamená dnes. Právě oni vítězí nad smrtí a vstupují do věčného života. 

70 Poté, co jsem ti řekl, že bylo Mou vůlí vydat Mě té noci pronásledovatelům, ptáš se Mě: "Pane, 

nebyl tehdy Jidáš vinen?" Já vám však říkám: neodsuzujte ho. Abyste ho mohli soudit jako já, museli 

byste mít v srdci soucit. Byl stejně nezralý a lidský jako vy a ve své slabosti dovolil lidem, aby ho přivedli 

ke zradě jeho Mistra. 

71 Myslíte si, že ten učedník už přišel jako ten, kterého Bůh určil, aby zradil svého Mistra? Ne, můj 

lide, nikdo mě nemusel zradit. Přišla hodina, pronásledovatelé sledovali mé kroky, čekal mě krvavý soud. 

72 I tento muž, stejně jako všichni ostatní, kteří Mě následovali, byl vyvolen, aby zasel semeno lásky. 

Selhal v rozhodujícím okamžiku, kdy se obrátil zády k Tomu, který ho tolik miloval, a postavil se na 

stranu těch, kdo usilovali o Mistrův život, jen proto, že si uvědomil, že Ježíš není králem země, ale 

neznámého světa, a učedníkovo srdce stále sní o bohatství tohoto světa. 

73 Jak velké byly Jidášovy výčitky, když ve svém svědomí slyšel jednu větu za druhou, které se od 

Ježíše dozvěděl, jak velká byla jeho bolest, když pomyslel na to, k čemu byl povolán a co bylo jeho 

úkolem! 

74 To vše vám říkám proto, aby se někdo z vás, kdyby Mě v této chvíli zradil, nemohl vymlouvat, že 

to snad měl udělat. 

75 Nikdo nebyl předurčen ke zradě. Všichni jste byli povoláni, abyste se vykoupili skrze mou lásku. 

76 To já jsem byl předurčen zemřít na kříži, abych poté znovu rozkvetl v hrobové jeskyni a ukázal 

vám vítězství života nad smrtí. 

77 Dnes říkám Svým novým učedníkům: Když jde o to, abyste konali spravedlnost vůči Mým Dílům, 

nemilujte peníze, protože jsou falešnou mincí duše, jejich hodnota je záporná a představují falešné 

hodnoty pro věčný život. Peníze vás mohou svést z cesty pravého milosrdenství, z cesty pokory, kterou 

musí následovat každý z mých apoštolů. 

78 Musím vám říci, že jsem předem věděl, co Jidáš udělá, a dokázal jsem to, když jsem řekl, že mě 

jeden z dvanácti zradí. Každý z těch učedníků dal, co měl, každý z nich byl jako nota na koncertě, který 

jsem dal světu. 
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79 Jestliže jeden přinesl tón čistoty a vznešenosti, jiný přinesl tón víry a síly, další tón výmluvnosti a 

přesvědčivosti, další tón pokory a jemnosti. Každý tedy dal to, co přinesl, co si od Mistra vzal a co cítil. 

Jen jeden byl slabý, ale jeho slabost sloužila lidem také jako lekce, aby se nechovali jako on, ale aby 

nebyli jeho soudci. 

80 Učedníci, pozvedněte dnes večer své myšlenky, abyste byli se mnou při poslední večeři. Živte se 

mým světlem, pijte víno mého Slova. Najdete v něm otevřenou knihu, kterou můžete číst, a zároveň se 

ocitnete v duchovním prostředí. 

81 Přijďte ke stolu, kde pocítíte vibrace božské lásky, ale kde pocítíte i úzkost, kde se sladkost naděje 

mísí s hořkostí loučení a polibkem zrady. 

82 Zde nejlépe uslyšíte hlas svědomí, který vám řekne, zda jste i vy zradili, zda jste lhali, zda jste 

líbali bez lásky. 

83 Než usednete ke stolu, omyjte se čistou vodou modlitby. Očistěte mysl a srdce, abyste umožnili 

duši, která se účastní této duchovní večeře. 

84 Jste připraveni? Posaďte se kolem Mne a naslouchejte v nejhlubším tichu a oddanosti svého srdce. 

85 Je již vše připraveno, jste zde již připraveni a vyzdobeni na hostinu? Přál jsem si, aby tvá duše 

nebyla v těchto chvílích o nic méně čistá než ubrus tohoto duchovního stolu. 

86 Zanechte víru hmotného života, lidského utrpení a strádání venku. Pojďte sem, vtělená duše, a také 

vy, kteří žijete v duchovnu. Lidé, přijďte se sem naučit mluvit se Mnou, abyste již nebyli otroky na zemi. 

Neboť ten, kdo mluví s Mistrem z ducha do ducha, získal plnou svobodu nad "tělem", světem, temnotou 

nevědomosti, nad každým jhem. 

87 Pečlivě jezte chléb mého Slova, abyste poznali, jaký byl Ježíšův zápas v hodinách agónie a jak 

zvítězil nad smrtí. 

88 Dnes vám říkám: Modlete se v zahradě ticha a zduchovnění, abyste nechali celou svou bytost 

proniknout silou a byli schopni nést břemeno kříže až na vrchol hory. 

89 Modlete se, abyste viděli osvětlený svůj vnitřní nebeský žebřík: žebřík duchovní dokonalosti. 

90 Buďte dobré mysli, abyste mohli neúnavně pokračovat ve své misijní cestě, a pak se nebudete bát, 

že uvidíte roztrhané své roucho, ani lidí, kteří vás budou pronásledovat a hledat na vás chyby nebo 

přestupky, aby vás obvinili. 

91 Zapomeňte na svá trápení a také na své pozemské radosti a oblečte se do radostí Ducha. 

92 Je jen málo těch, kteří se umí modlit, aby se radovali, a ještě více těch, kteří se modlí, aby pak 

plakali. Těm říkám: Udělejte píseň ze všech soužení země, ale ať zní s takovou vírou a nadějí ve Mne, že 

náhle zažijete překvapení, když budete zpívat píseň chvály, která vychází ze srdce a je naplněna láskou a 

pokojem. 

93 Mluvím k vám o duchovní radosti, a přesto nemůžete ve svých srdcích zapomenout na hodiny, 

které se blíží a budou nadále věnovány vzpomínkám. 

94 Ano, lidé, zítra, až budou tři hodiny odpoledne, uvidíte slunce pohaslé a každý, kdo půjde dovnitř a 

vzpomene si na mě, bude zarmoucen. 

95 Slunce se schová mezi květy smutku, stejně jako se onoho dne schovalo za temné mraky, aby 

nemuselo přihlížet nevděčnosti lidí. 

96 Tváří v tvář nejrůznějším lidským nedokonalostem Kristus, Mistr, poskytl své učení. 

97 Posmívali se mu? Mistr si vzal posměch, aby dal lekci. Ptali se ho lstivě? Odpověděl láskyplně a 

moudře, protože právě proto přišel. Byl zrazen? Tváří v tvář této zradě poskytl své učení o odpuštění. Byl 

požadován jeho život? Souhlasil a dal svůj život. Bylo nutné přijmout vše, aby bylo možné zachránit a 

přesvědčit. 

98 Řekněte mi nyní, milovaní učedníci: Když vás zradí vaši bližní ─ nebouříte se proti tomu, 

nebráníte se? Vězte, že k získání srdce je někdy nutné být zrazen. V bitvách ducha nevítězí násilí, ale 

pravá láska. 

99 Moji žáci: Kniha zůstala pro tuto chvíli otevřená. Dovol Ježíši, aby v těchto chvílích vstoupil do 

tvých myšlenek, aby sis ve svých tichých hodinách a vzpomínkách připomněla všechny okamžiky mého 

umučení, které znáš. Kdo na Mne vzpomíná povznášejícím a duchovním způsobem, obdrží světlo, které 

mu jako inspiraci odhalí smysl mnoha nepoznaných lekcí. 
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100  Dovolte Mi, abych kráčel ulicemi vašich myšlenek se svým křížem na ramenou. Ať Ježíš, 

zapomínaje na své bolesti, kráčí svou cestou utrpení v myšlenkách na své děti a zapomíná na jejich 

urážky. Dovolte Mi, abych rozprostřel ruce na svém kříži a prosil o odpuštění pro ty, kdo Mě nepoznali. 

Dovolte Mi být ve vás, dokud neuvidíte vítězství lásky, života a spravedlnosti. 

101  Vy, zástupy lidí: Jak se Mnou budete jako přátelé a učedníci? Nebo mi vytvoříš kříž? Budete jako 

hřeby, které mi probodly ruce a nohy? Budeš trním mé "koruny" nebo kopím, které mi probodlo bok? 

102  Plačte, lidé, a vzlykajíce bolestí mi říkáte, že chcete být se Mnou jako Jan: u nohou Mistra na 

kříži. A já vám říkám, že chci, abyste i vy byli jako ten učedník, kterého jste všichni symbolizovali, když 

jsem vás zanechal pod pláštěm Mariiny lásky jako její děti. 

103  Zanechávám vám svou lásku a požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 212 
1 Blaze tomu, kdo se ke mně obrací, kdo hledá Mistra, kdo hledá odpuštění, kdo bere na sebe kříž, 

neboť u mě nalezne světlo, které ho vede, a odpuštění svých hříchů. 

2 Mistr vás v tento památný den s láskou vítá. Stopa jeho umučení, kterou zanechal v lidstvu, se v 

tento den obnovuje. 

3 I když se krev tohoto těla vypařila, jeho podstata zůstala v duši všech lidí. Je nesmazatelný ve tvém 

duchu, protože si na mě vzpomeneš, když na chvíli pocítíš tíhu kříže nebo náročný výstup na Kalvárii. 

4 Protože Ježíš vyznačil cestu Krví lásky, každý člověk, který usiluje o spásu nebo dokonalost duše, 

hledá stopy, které jsem zanechal na zemi, aby je následoval. Tuto cestu vám nyní ukazuji a na ní 

dosáhnete duchovního života, kde není temnota ani bolest. 

5 Křesťanský svět učinil kříž svým symbolem, protože Ježíš na něm prolil svou krev a zemřel jako 

člověk, aby na něm vykonal své dílo vykoupení. Od té doby je kříž považován za symbol Boží lásky a 

odpuštění. Stala se však symbolem světonázorových bojů mezi lidmi. 

Dnes, kdy od této obětní smrti uplynula celá věčnost, jsem opět přítomen ve světě ─ už ne jako člověk, 

ale duchovně. Ale vpravdě vám říkám, že ten kříž už pro mě není nutný. Nebudu ho už nést na svých 

ramenou, už neuvidíte Rabína pokrytého krví a korunovaného trním, s bičovaným tělem, jak smáčí 

kameny cesty svou krví. Už ho neuvidíte s očima přivřenýma bolestí, což u jedněch vzbuzuje lítost a u 

druhých hrůzu. Už ho neuvidíte přicházet na vrchol hory, aby byl přibit na kříž mezi zločince. 

6 Kříž, který byl pro toho, kdo na něm zemřel, hanbou a potupou, se z lásky proměnil v symbol 

oběti. To si nemohli představit ani ti, kdo Mě pronásledovali a zvolili pro Mě tu nejpotupnější smrt, aby 

ukojili svou krutost. Dav totiž toužil obvinit a odsoudit Toho, který se proti nim ničeho nedopustil, který 

byl dobrotou, útěchou a odpuštěním pro všechny lidi. Člověk byl v propasti, z níž nepochopil dobro, lásku, 

kterou jsem mu ukázal svou obětní smrtí. 

7 V tomto čase jsem nepřišel jako člověk a kříž na mně nespočine. Dnes jsem to Já, kdo na vaše 

srdce staví kříž lásky, abyste následovali Mé kroky. 

8 Již jsi pocítil těžké břemeno tohoto kříže, již jsi pocítil bičování svého těla, když bolest pronikla až 

do duše. Také jste již pocítili, co to znamená padnout na cestě. Utrpení tvého života byla bičujícími ranami 

a posměšky, když tě považovali za blázna jako samotného Ježíše, protože jsi mě hledal, byly jako kopí, 

které rozpáralo Spasitelův bok. 

9 Podívejte, váš život je jako Golgota, učedníci. Každý, kdo si mě chce vzít za příklad, následovat 

mě a přijít ke mně, bude muset žít v utrpení a pít kalich žluči a octa. 

10 Právem jsi nazval tuto zemi slzavým údolím. Přišli jste k němu, abyste poznali dobro a zlo, neboť 

nikdo se nenarodil dokonalý v poznání a zásluhách. Proto jsem vám dal svobodu vůle, abyste si sami 

zvolili cestu, aby vaše duše mohla dosáhnout vyšších úrovní vlastním úsilím. 

11 Pro toho, kdo si zvolí špatnou cestu, je však nutné, aby se na ní naučil poznávat bolest, aby se, 

když cítí, že se vzdaluje od milosti a světla, očistil a posílil v pokání, a tak se naučil překonávat pokušení. 

12 Jak záslužné je pro Boha úsilí toho, kdo bojuje proti pokušením, která jsou tím naléhavější, čím 

více se snaží o svou obnovu. 

13 Moje obětní smrt nebyla zbytečná, lidi. Neboť jak ti, kdo Mě milují, tak ti, kdo Mě zapírají, budou 

muset jít v Mých stopách. Toto dílo bude zapsáno v knize věků a ponese ovoce navěky. 

14 Nemůžete vědět, proč je břemeno vašeho kříže, tedy odpovědnost a utrpení, pro některé lehčí než 

pro jiné. Všichni na této zemi neznáte svou minulost, nikdo neví, kdy jeho duše přijala světlo. Proto 

odevzdaně přijměte kříž. Neboť kdo mě takto následuje, přežije i smrt. 

15 Můj hlas dnes mluví o zákonu a spravedlnosti, je to tentýž hlas, který jste slyšeli na Sinaji. Dnes, 

stejně jako tehdy, vidím nedůvěru mnohých. Tehdy jsem vám dal Zákon vytesaný do kamene jednou a 

podruhé proto, že Mojžíš porušil ten první, bez sebe tváří v tvář vaší modloslužbě a vaší slabosti. Dnes 

však, jak vám píšu do svědomí: Co s ním uděláte? Budete jednat tak, aby Eliáš, posel tohoto času, 

požadoval, abyste dodržovali Můj zákon? 

16 Z hloubi srdce mi říkáš: "Pane, je to už dávno, co jsme svou nevděčností způsobili, že desky Tvého 

zákona byly Mojžíšovým hněvem rozbity. Jak bychom mohli v dnešní době znovu neposlouchat tvůj 
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zákon?" Ale Otec vám říká: Musíte zůstat vzhůru. Neboť ve Druhé éře vám Ježíš přišel přinést Zákon 

lásky a vy jste Ho nechali prolít Jeho Krev do poslední kapky a nepoznali jste Ho. 

17 Ptám se vás, lidé, a vás, lidstvo: Kde je Zákon, který jsem vám dal na Sinaji? Kde je potom chléb 

věčného života, který ti dal Ježíš? Se skloněnou hlavou nasloucháte mým otázkám, protože poznáváte, že 

jste sešli z cesty. 

18 V první éře jste byli jedním národem složeným z dvanácti kmenů. Ale Izrael, potlačující veškerý 

strach z mé spravedlnosti, se rozdělil na různé národy. Dnes jsi opět na zemi. Ale jak byste se mohli dělit 

na národy nebo kmeny, když jednu rodinu tvoří děti z různých kmenů, a dokonce i manželské páry se 

skládají z příslušníků dvanácti kmenů? Kdo tento plán pochopil? To já jsem vás vyvolil a sjednotil. Proto 

se někteří třesou, když slyší tento hlas, aniž by věděli proč. Vždyť to jsou ti, kdo mě slyšeli i v minulých 

dobách. 

19 Nyní nastává třetí čas, který se blíží ke svému vyvrcholení. V něm nyní přijímáte manu pouště, 

Ježíšovu krev a světlo Ducha svatého. Když potřebujete očistit, máte Marii, svou univerzální Matku, která 

vás omývá svými slzami lásky a přikrývá svým pláštěm milosrdenství. 

20 Otec znovu říká svému lidu: "Sjednoťte se! Vidím totiž, že zatímco jedni se rozhodli poslouchat 

má přikázání, druzí se jim brání. Nerozdělujte se, protože tím otevřete dveře pokušení. Mé Slovo je pro 

všechny, i když mezi posluchači jsou tací, kteří neskloní krk před Mým hlasem, protože je ovládají 

pochybnosti způsobené tím, že vidí, jak se projevuji skrze nevzdělanou, neohrabanou a jednoduchou mysl. 

21 Kolik z těch, kdo Mě v minulosti pronásledovali a posmívali se Mi, nyní žije plnohodnotně v 

pokoji, který jsem jim dal jako důkaz Mé lásky, která všechno odpouští. Když se však dozvěděli, že jsem 

se vrátil, jejich duše zachvátil strach, a proto se přišli nesměle přesvědčit, zda je pravda, že jsem se zjevil. 

Když mě pak uslyšeli, otřásli se, protože se cítili být voláni mým hlasem. 

22 Tento lid jsem vyvolil, aby přinesl světlo a mír národům, a který byl rozptýlen a skryt mezi lidmi. 

Můj jasnozřivý a pronikavý pohled však věděl, kde se každý z mých služebníků nachází, aby je mohl 

vyzvat a naznačit jim jejich poslání, na jehož splnění stále čekám. 

23 Svět se na Mariin život na zemi díval lhostejně. Ale opravdu, říkám vám, dnes poznáte její 

mateřský hlas, její láskyplný hlas, který je ukolébavkou, útěchou, nadějí a balzámem. Někteří to uznají, 

jiní to popřou. Něžně a láskyplně však rozprostírá svůj božský plášť nad vesmírem a pod ním poskytuje 

teplo a ochranu všem svým tvorům. Ona také zachraňuje a vykupuje; je nebeskou svatyní, která obsahuje 

dosud neodhalená tajemství. Protože její tělo jako tělo ženy bylo svatyní, v níž bezpečně spočívalo 

Ježíšovo tělo, kolik toho tedy její duch uchovává pro všechny její děti! 

24 Jak hluboká byla bolest, kterou svět pronikl do srdce její Matky, a s jakou něhou skrývá své slzy, 

aby vám ukázala jen sladkost svého úsměvu a láskyplnost svého pohlazení! Mezi mou neúprosnou 

spravedlnost a lidské hříchy se vždycky vměšuje přímluva a mateřská láska Marie, vaší nebeské Matky. 

25 Z "oblaku" k vám promlouvám a zvu vás, abyste ke Mně přišli. 

26 Stále tě vidím, jak studuješ první stránku knihy, ale čas mého poučení je jen krátký. 

27 Chci, abys mi po příchodu ke Mně mohl říci: "Pane, zde je plod mé sklizně: obnova některých 

mých bližních mým příkladem." Pokud totiž nesplníte své poslání, nebudete moci vstoupit do Mého 

království. 

28 Třikrát jsem vám nabídl spásu duše, ale zůstali jste hluší k Mému hlasu. Toto je poslední telefonát, 

který vám posílám. Proto vás žádám, abyste Mi naslouchali, oblékli se do pokory, sestoupili ze svého 

vysokého piedestalu a vyhnali ze svého srdce veškerou nenávist. 

29 Mé slovo není květnaté, je jasné, abyste mu všichni rozuměli a nevykládali si ho různě. 

30 Mezi Mým lidem nesmí být nevědomých, neboť jsem vás zaplavil moudrostí. 

31 Na všech stromech vidím dobré ovoce a jiné, špatné ovoce. Ty mi však nic z toho druhého 

nenabídneš. Je vám určeno, abyste si vybrali chutné strachy, které mi máte předložit. Všechny své 

povinnosti již znáte. Dříve jsi klopýtal světem, protože tvé oči zakrýval temný závoj. Ale já jsem přišel 

jako paprsek blesku v noci, abych osvítil vaše cesty. Od té doby víte, kam jdete. 

32 Naučili jste se radit se svým svědomím, než uděláte nějaký krok. 

33 Dnes, když jste sjednoceni, buďte poslušní mého učení. Blíží se totiž velké zkoušky. 

34 Mistr je opět s vámi. V tento den jsem tě přišel hýčkat, povznést slovem lásky, dát ti svůj polibek 

pokoje a zeptat se tě, co mi nabízíš ve svém srdci. 
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35 Nepřišel jsem vás soudit, ale požádat vás, abyste ve svém jednání projevovali opravdovou lásku a 

milosrdenství a naslouchali hlasu svého svědomí. 

36 V každé době jsem za vás proléval svou krev ─ někdy před pozemskými zraky lidí, jindy 

neviditelně. Stále nad vámi bdím, abyste netrpěli na tomto světě a abyste po pozemském životě dosáhli 

věčného života pro svou duši na onom světě. Ale vy jste Mi nerozuměli, neposlouchali jste Má slova, a 

proto jsem v této chvíli přišel z bílého "oblaku", abych rozezněl Svůj melodický zvon a požádal vás, 

abyste se sjednotili a milovali se navzájem. 

37 Začínáte studovat, ale ještě jste nepochopili ani první stránku mé knihy, ačkoli víte, že čas, v němž 

vám dávám své učební slovo, je již krátký. Musíte studovat a pochopit mé učení a odvážně se vydat na 

cestu. Nepřijmu vás totiž, pokud jste nejprve nestudovali, co jsem vám v tomto čase dal. 

38 Donutil jsi Mě plakat a prolévat Mou krev, a nyní chci, abys ke Mně přišel a řekl u Mých nohou: 

"Mistře, zde je poučení, zde je úroda, zde je dobrý příklad, který jsem dal lidem. V tom je obnovená 

lidskost." 

Chci, abys přede mne postavil muže a ženu, které jsi obrátil. Neboť bez splnění tohoto poslání 

nevstoupíte do svatyně Mé skryté moudrosti. Třikrát jsem přišel na tento svět, abych vám přinesl různé 

příležitosti ke spáse vaší duše. Vy jste však má slova lehkomyslně nechali odejít a neposlouchali jste má 

přikázání. Proto vám říkám, že toto je poslední z těchto příležitostí a že si musíte uvědomit, co vám nyní 

kladu na srdce, a to tak, že se odějete pokorou, sestoupíte z piedestalu své falešné velikosti, odstraníte zlou 

vůli a nenávist vůči svým bližním a sjednotíte se. O to vás totiž žádám, aby žezlo mé spravedlnosti 

nedopadlo na lidstvo. 

39 Už nejsi nevědomý, neboť jsem ti dal hojně svých pokynů a žádám tě: Proč vidím, že Moji 

učedníci Mi nechtěli rozumět a vykládali si Má slova a Mé pokyny různě a podle své vlastní vůle? Což 

jsem k vám nemluvil ve vašem jazyce, prostými slovy, abyste mi všichni rozuměli? S některými 

nemluvím jinak než s jinými. Proto nechci, abyste mi zítra řekli: "Mistře, nerozumíme Ti, nechápeme Tvé 

pokyny, a proto se jimi neřídíme." Ne, Izraeli, je nutné, abys odstranil jed, který v současnosti stále nosíš 

ve svém srdci. Musíte tento zákon brát správně, protože není na vině za vaše hříchy a není spravedlivé, 

aby z těchto chyb bylo obviňováno mé dílo. Proč ji lidé nedokázali ocenit, ačkoli vám ji dávám bílou a 

čistou jako sněhové pole? 

40 Bděte a modlete se, neboť neustále vidím rozpory mezi jedněmi a druhými. Vidím, že se chcete 

odvrátit od Mého Zákona, někteří se k němu obracejí zády a jiní jdou svou vlastní cestou, klopýtají a 

padají do trní, místo aby spravedlivě následovali cestu, kterou jsem vám určil. 

Všude rostou stromy, které dávají lidstvu jiné ovoce než to, které vám dávám já. Vidím však, že je 

mezi nimi i dobré ovoce, a proto vám říkám: Odstraňte špatné ovoce a ponechte jen to dobré. Vybírejte je 

a nabízejte mi jen čistá semena a zlatou pšenici. 

Už nejste dětmi temnoty jako dříve. Neboť jsem se mezi vámi zjevil jako jasný paprsek blesku, abych 

vám osvětlil cestu, abyste pochopili, co je cesta pravdy. Nyní ji můžete poznat a kráčet po ní, neboť jsem 

vám dal sílu a vzal vás za ruku, abyste mohli udělat první kroky a později kráčet sami, ale bezpečně, bez 

bolestných zážitků a pádů do hříchu, aniž byste se nechali svést špatností, která ve světě převládá. 

41 Dnes už nejste nevědomé děti, dnes víte, jak jít vpřed, jakých prací dosáhnete a jaké jsou dobré a 

špatné cesty. Dal jsem vám přece srdce a svědomí, abyste se s nimi mohli radit. 

Proto vás už dlouho žádám, abyste nejedli zakázané ovoce, abyste nevytáhli svůj dvousečný meč, abyste 

uťali čest svého bratra, abyste si uvědomili upřímnost a dokonalost Mého Zákona, který byl po všechny 

časy jediný, abyste povstali s porozuměním a dobrou vůlí, když budete poslouchat Má nebeská přikázání, 

aby na celé zemi zavládl mír a aby už žádná zkáza neničila život. Nechci vás vidět s pláčem a hořkostí v 

ústech. V tento den vám také udělím svou božskou milost. 

42 Blahoslavený, kdo je připraven, neboť uvidí na své cestě pokoj a pocítí, jak jeho duši i tělo 

překypuje Moje milosrdenství. Z věčné slávy sesílám křišťálové vody, abys v tomto čase povstal posílen. 

Dávám vám Svou lásku v proudech, abyste šli vpřed a uvědomili si, že jsem neúnavný, abyste si Mne zítra 

vzali za příklad, zbavili se všeho materialismu, veškeré marnosti a přinášeli jen dobré skutky, abyste byli 

prázdným zrcadlem, v němž se toto lidstvo může rozjímat. 
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43 Vždy jsem přicházel hledat ztracené, abych je osvobodil od hříchu a uvedl je na cestu spasení. 

Zítra přijdou velké zkoušky a Mou vůlí je zanechat vás jako odvážné Ježíšovy vojáky, kteří mohou 

bojovat a vyjít z nich vítězně. 

44 V přítomnosti, autoritě a podstatě jsem byl dnes ráno mezi vámi. Dávám vám chléb vezdejší a 

hojivý balzám. Žehnám vám, vašim dětem, trpícím matkám, starým lidem. Všem dávám svůj mír, svou 

lásku a své světlo. 

45 Milujte, vy lidé, milujte tou nejčistší láskou, která vás může dovést k pravdě. Pak budete vědět, co 

vám chci těmito slovy říci. Síla, která hýbala Ježíšovými rty, když byl s vámi, byla láska ─ ten hlas, 

kterým vám říkám: "Já jsem cesta, pravda a život." 

46 Není větší síly než síla těla. Je to také oheň, který očišťuje, a voda milosti, která očišťuje. 

47 Ať k vám mluvím sebevíc, stále jsou učedníci, kteří dnes věří a zítra už nevěří, protože mají 

hodiny víry a hodiny pochybností. 

48 Vidím ve vás lidi, kteří jsou unaveni svým lidským životem a nesmírně zaneprázdněni, a z toho 

vzniká lid, který se nazývá duchovním, ale žije velmi nakloněn pozemským věcem. 

49 Já jsem vám však řekl: Probuďte se k pravdě a nejednejte jako zákoníci a farizeové, kteří čistí jen 

vnější stranu nádoby nebo kteří, když se snaží konat dobré skutky, si myslí, že nesmí dát všechno, protože 

pak by byli chudí a bez chleba pro svá ústa. 

50 Ó, jak dlouho se vy, kteří takto uvažujete, budete muset potulovat jako stíny! Budete se rodit a 

znovu rodit, dokud se nenaučíte dávat lásku, kterou vás učím. 

51 Nechci, abyste byli navždy malými dětmi. Je správné, aby Mi tento lid ve svých modlitbách říkal: 

"Pane, miluji Tě", a pak neudělal dílo milosrdenství na jejich cestě? Proč tě stále nachytávám při 

podvádění? Proč nepraktikujete opravdové milosrdenství, a když ho praktikujete, tak jen proto, abyste byli 

vidět a slyšet? 

52 Sami sebe klamete a někdy se chlubíte svou vírou, ačkoli vaše víra ochladla. Pak vidím, že jste 

také chladní v lásce, věrnosti a upřímnosti. 

53 Amen, pravím vám, nikdo neprojde dveřmi kříže, pokud se nenaučí být věrný. 

54 Milovaní učedníci, říkám vám: Jestliže k vám někdy mluvím tvrdými slovy, nejsou tak náročná na 

spravedlnost, jakou si podle svých skutků zasloužíte. 

55 Chci tě očistit od nedokonalostí pouze svým slovem. Kde jsou "bílá roucha", která jste si měli 

připravit, abyste mohli být se Mnou na této hostině? 

56 Chci proniknout do tvého nitra, abych viděl svou svatyni. Ó lidské duše, vy, které věříte, že jste se 

narodily teprve nedávno, a přece jste již dávno vzešly z Toho, který v sobě nosí lásku Otce a lásku Matky! 

Z Něho totiž pramení všechny druhy dokonalé lásky. 

57 Stejně jako se vyvíjí tělo člověka, vyvíjí se v něm i duch. Tělo však naráží na hranice svého 

vývoje, zatímco duch potřebuje mnoho věcí a věčnost, aby dosáhl své dokonalosti. 

58 To je důvod vaší reinkarnace. Narodili jste se čistí, prostí a ryzí jako semínko z otcovského a 

mateřského tvůrčího Božího ducha. Nenechte se však mýlit, neboť být čistý a prostý není totéž jako být 

velký a dokonalý. 

59 Můžete to srovnat s dítětem, které se právě narodilo, a zkušeným člověkem, který učí děti. 

60 To bude vaším osudem ve všech fázích života, jakmile se váš duch vyvine. Ale jak pomalu 

postupuje tvůj duch! 

61 Je to už téměř 2000 let, co jsem vás několika slovy naučil, jak vstoupit do Božího království: 

"Milujte se navzájem," řekl jsem vám. V tomto "údolí" i v jiných jste žili mnohokrát, ať už s pozemským 

tělem, nebo bez něj. Vy jste se však neuměli poučit. 

62 Než se toto vznešené učení stane skutečností ve vaší duši, čeká vás ještě dlouhá cesta. 

63 Tento svět je povolán k tomu, aby se spolu se svými obyvateli zduchovnil a ukončil tak utrpení a 

rány osudu. 

64 Oheň Mé lásky rozpustí sníh vašich srdcí, a i když uplynou staletí, budu vás dál učit a vy se 

nakonec naučíte a budete milovat. 

65 Vzpomínáte si na Marii Magdalénu? Nepochopil jsi symbol, který představuje? 

66 Lidská mysl mým symbolům nerozumí, zastavuje se před tajemstvím a spokojuje se se symbolem. 
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67 Symboly jsou zastaralé obrazy, které mají chybět v uctívání Boha lidstvem v jeho věku světla. 

68 Máří Magdaléna - hříšnice, jak ji svět nazýval - si zasloužila mou něhu a odpuštění. 

69 Brzy dosáhla spasení, což se nestává u jiných, kteří jen napůl prosí o odpuštění svých hříchů. 

Zatímco ona brzy našla to, co hledala, ostatní ne. 

70 Magdaléně bylo odpuštěno, aniž by se chlubila svým pokáním. Hřešila, jako hřešíte i vy, ale 

milovala mnoho. Ten, kdo miluje, může ve svém lidském chování vykazovat odchylky, ale láska je něha 

vycházející ze srdce. Chceš-li, aby ti bylo odpuštěno ─ jako ona ─ upři na mě oči plné lásky a důvěry a 

budeš zproštěn každého provinění. 

71 Ta žena už nehřešila. Lásku, která jí přetékala srdcem, věnovala Mistrovu učení. 

72 Bylo jí odpuštěno, i když udělala chyby. V jejím srdci však hořel oheň, který očišťuje, a díky 

odpuštění, kterého se hříšnici dostalo, se od Ježíše neodloučila ani na okamžik. Moji žáci mě naopak 

nechali v nejkrvavějších hodinách samotného. Ale ta malá Marie se ode mě neodloučila, nezapřela mě, 

nebála se, ani se nestyděla. 

73 Proto jí bylo dopřáno prolévat slzy u paty mého kříže a nad mým hrobem. Její duch brzy nalezl 

spásu, protože hodně milovala. Ve svém srdci měla také apoštolského ducha. Její obrácení září jako světlo 

pravdy. Poklonila se mi k nohám a řekla mi: "Pane, když budeš chtít, budu osvobozena od hříchu." 

74 Na druhou stranu ty ─ jak často mě chceš přesvědčit o své nevině tím, že zakrýváš své prohřešky 

dlouhými modlitbami. 

75 Ne, učedníci, učte se od ní, opravdu milujte svého Pána v každém ze svých bratří. Milujte hodně a 

vaše hříchy vám budou odpuštěny. Budete skvělí, když necháte tuto pravdu rozkvést ve svých srdcích. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 213 
1 Světlo Mého Ducha je s vámi, Kristus je nad vaším duchem a skrze lidské rty zjevuje Slovo života 

a pravdy jako cestu, která vede ke Mně. 

2 Otevři brány své svatyně, abych mohl vstoupit do tvého nejčistšího nitra. 

3 Tento den nazýváte "neděle Zmrtvýchvstání", protože si v tento den připomínáte události, kterými 

Ježíš prošel na své pozemské cestě. 

4 Nakonec odstraňte závoj tajemství, abyste mohli vstoupit do svatyně pravdy. V tomto učení vám 

zjevuji smysluplné nauky, aby z vás zmizely temné závoje tajemství, kterými jste dříve zakrývali mé 

světlo. Slyšte: Jen ten, kdo zemře, může vstát z mrtvých. Věříte, že Ježíš tehdy "zemřel"? Dokázali jste si 

představit svého Mistra "mrtvého"? 

5 "Smrt" je pouze symbol. Smrt" existuje pouze pro ty, kteří ještě nedosáhli poznání pravdy. Smrt 

pro ně zůstává hororovým obrazem, za nímž se skrývá tajemství nebo nicota. Vám však říkám: Otevřete 

oči a pochopte, že ani vy nezemřete. Oddělíte se od těla, ale to neznamená, že zemřete. Stejně jako tvůj 

Mistr máš věčný život. 

6 Když jsem opustil své tělo, můj Duch vstoupil do světa duchů, aby k nim promlouval slovem 

pravdy. Pokud jde o vás, mluvil jsem k nim o Božské lásce. To je totiž pravé poznání života. 

7 Vpravdě vám říkám, že Ježíšův Duch nebyl ani na okamžik v hrobové jeskyni, měl mnoho skutků 

lásky, které musel vykonat v jiných světech života. Můj nekonečný Duch jim měl zjevit mnoho zjevení ─ 

stejně jako vám. 

8 Existují také světy, kde duchovní bytosti neumějí milovat. Žijí v temnotě a touží po světle. Dnes 

lidé vědí, že tam, kde vládne nelaskavost a egoismus, je temnota, že válka a vášně jsou klíčem, který 

zavírá bránu cesty vedoucí do Božího království. 

9 Láska je naopak klíčem, kterým se otevírá říše světla, která je pravdou. 

10 Zde jsem se dal poznat prostřednictvím lidských těl, tam jsem přímo komunikoval s vyššími 

duchovními bytostmi, aby mohly učit ty, kteří nejsou schopni přijímat Mou inspiraci přímo. 

11 Tyto vysoké, světelné bytosti jsou pro vás nositeli hlasu. 

12 Myslím, že nyní chápete důvod mého příchodu na tento svět a důvod mé návštěvy těchto světů. 

13 Řekl jsem duchům: "Znovu se narodíte. Než se však vykoupíte v pozemském těle, očistěte svou 

duši od všech škodlivých dojmů, abyste při svém znovuzrození byli jako hořící pochodně. 

14 Ti, kdo mají v sobě světlo mého Ducha svatého, jsou jako hořící pochodně. Ti, kdo nechtějí poznat 

pravdu, jsou jako vyhaslé pochodně, které nehoří, protože se nezapálili na ohni mé moudrosti. 

15 Nechci, abyste byli zhaslými pochodněmi, protože pak nebudete schopni naplnit svůj osud, tedy 

poslání svého ducha. 

16 Vpravdě vám říkám, že ve chvílích, kdy mé slovo zazáří skrze lidskou mysl, jsou zde tisíce a tisíce 

beztělesných bytostí, které se účastní mého projevu a slyší můj hlas. Jejich počet je vždy větší než počet 

fyzicky přítomných. Stejně jako vy pomalu vystupují z temnoty a vstupují do království světla. 

17 Řekl jsem ti, že jsi nesmrtelný. Když umírají buňky vašeho těla, neznamená to, že umírá i duše. 

18 Tento den památky a vzpomínky je symbolem slávy duše, vzkříšení, světla vaší lampy. 

19 Zalíbilo se Mi dát se vám poznat v těchto vzpomínkových dnech, abych ve vašich srdcích probudil 

pocity víry, soucitu a oduševnění. Tyto hodiny jsem využil k tomu, abych očistil a pročistil vaše srdce. 

20 Proč jste se poskvrnili? Protože jste se nenechali vést mocí Ducha, jehož sílu jste zaměnili za sílu 

své lidské vůle, své marnivosti a svých rozmarů. 

21 Je třeba, abyste pronikli do svého srdce, do svého nitra, abyste poznali, do jaké míry nasloucháte 

hlasu svědomí, v jakém stavu lásky jste vůči bližnímu. Pak budete vědět, do jaké míry jste hořící nebo 

vyhaslé pochodně. 

22 Říkám vám: podle vaší lásky bude i moc, dobrota a světlo, které máte. 

23 I ty budeš mít svůj den vysvobození a den oslavení. Který den to bude? Ten, kdy zvítězíte na 

bitevním poli svého života. 

24 Země je bitevní pole a je třeba se na ní mnoho naučit. Kdyby tomu tak nebylo, stačilo by vám 

několik let života na této planetě a nemuseli byste se znovu a znovu rodit. Není temnějšího a 

pochmurnějšího hrobu pro ducha, než je jeho vlastní tělo, když je oděno do špíny a materialismu. 
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25 Mé Slovo tě pozvedá z tohoto hrobu a po něm ti dává křídla, abys mohl vzlétnout do krajin míru a 

duchovního světla. 

26 V míře, v jaké vaše duše vítězí nad temnotou a překonává překážky, se v ní objevuje světlo. Proto 

někteří urazí cestu za delší dobu než jiní. 

27 Velký bude ten, kdo se vydá po stopách duchovního pokroku a během pozemských životů a věků 

dosáhne světla, zkušenosti a vzestupu. 

28 Po tomto boji, námaze a slzách zažijete své osvobození a své nebe, v němž se plně rozzáříte 

světlem Ducha. 

29 Nebe není určité místo, nebe je konečný cíl vývoje duše. Protože toto nebe není určitým místem, 

musíte pochopit, proč ti, kdo pochybují o existenci světlé duše, říkají: "Zemřu" a považují smrt za konec. 

Ale ti, kdo věří ve věčný život, říkají: "Budu žít navěky." 

30 Ti, kdo svou víru a náboženskou praxi zhmotňují, chápou a hledají Boha v omezené podobě. 

31 Spiritualista ví, že Všemohoucí je ve všem, že svět, vesmír a nekonečno jsou prostoupeny mou 

podstatou a mou přítomností. 

32 Kdo mě takto poznává a chápe, je živým Božím chrámem a zjevení Ducha již nebude zhmotňovat 

prostřednictvím symbolů nebo obrazů. 

33 Už neříkejte, že je jen jedno nebe a jedna země a že to jsou určitá místa. Existují miliardy světů. 

Nezapomeňte, co jsem řekl v Ježíši: "V domě mého Otce je mnoho příbytků." Ať se vám to líbí. 

34 Je dobré, když v hmotném životě dodržujete zákony své přirozenosti. Uvědomte si však, že tyto 

zákony nejsou věčné. 

35 Znovu jsem přišel k pokorným, neboť právě oni těmto slovům nejlépe rozumějí. Pamatujte, že 

jsem řekl: "Kdo byl ponížen, bude povýšen." 

V tento den, který nazýváte dnem vzkříšení, se oduševněte, abyste mohli říci: "Já jsem chrám a svícen, 

já jsem oběť." 

Milujte se navzájem, ano, lidé, neboť kdo miluje, nosí v sobě nebe.  

Požehnaný lide, duše dvanácti izraelských kmenů, vtělených v tomto čase, aby tvořily štít lidstva ─ 

připravuji vás duchovně i fyzicky, abych z vás učinil ochotný nástroj a uvedl vás na tuto cestu, kterou před 

vás stavím, abyste mohli zanechat svůj příklad novým generacím. 

36 Mezi vámi jsou potomci Rubena, Dana, Judy a Léviho, Isachara a Zabulona a všech předků těchto 

kmenů a jako silné duše, jimiž jste, budete i nadále projevovat tuto sílu a víru ve svého Boha. 

37 Jméno "Izrael" nemůže zaniknout, a přestože byl tento lid záviděn, zkoušen a pronásledován, 

nezanikne, protože je semenem vašich předků, kteří byli kmenem a životem mnoha generací. Dnes vidíte 

tuto rasu do značné míry dekadentní a degenerovanou, protože si zamilovala své "tělo" více než svou duši 

a začala se pyšnit svými dary. Proto jsem vás vtělil do jiné země, do jiné rasy, abyste neupadli do těchto 

omylů. 

38 Spiritualita je vám vnuknuta od počátku věků. Je to semeno, které vám bylo dáno, abyste o něj 

pečovali, a já jsem vám svěřil úkol předat ho všem národům bez rozdílu rasy. Dnes, na vrcholu časů, k 

vám přicházím, abych od vás žádal zprávu o tomto semeni. 

39 Vy všichni, lidské bytosti, v sobě nesete toto semínko, neboť dříve než jste přijali pozemské tělo, 

byli jste duchovními bytostmi a zduchovnění je cesta, která je vám určena a na níž se máte zdokonalit. 

40 Jste ti nejnadanější lidé. Přesto jste nevěděli, jak používat své dary, nechtěli jste vykládat Mou 

Vůli. Zamilovali jste si tento svět, který jsem připravil pro osvěžení, rozvoj a požehnání vaší duše, jako by 

byl vaším věčným domovem, a hluboce jste v něm zakořenili. Zapomínáte na duchovní život a 

nepřipravujete se na vstup do tohoto "údolí", které vás čeká. 

41 Hle, ten svět je zalidněn dušemi, které mají kvůli nedostatku duchovnosti a přípravy jen málo 

zásluh. Ale kolik bolesti, kolik výčitek svědomí je uchvátí. Nesmíte obývat tento svět, aniž byste nejprve 

umožnili pokrok těm duším, které z nevědomosti nebo ze vzpoury nebyly schopny dosáhnout svého 

vzestupu. 

42 To, co lidstvo nazývá pokrokem, není pro duše takové. Kdyby totiž byli povzneseni, milovali by 

Mě více než všechny stvořené věci a mezi lidmi by zavládl mír a harmonie. Ti mi však nabízejí pouze 

svou duchovní nouzi a nevědomost. 



U 213 

33 

43 Jak těžké je pro lidi obrátit se k dobru. Nedodržujete mé zákony a nechcete změnit svůj život. Mé 

slovo vás uráží, když k vám mluvím o obnově. Proč chceš, abych mlčel, i když jsi spasen? 

44 Buď silný, Izraeli, bojuj proti zlu. Zakročte i proti sobě, pokud v sobě máte stopy zla. Očistěte 

atmosféru, kterou dýcháte, překonejte každý cizí vliv, využijte své schopnosti a možnosti, bděte a modlete 

se. 

45 Posiluj víru lidu a postav s ní věž tak vysokou, že dosáhne až do nebe, a její základy budou 

neotřesitelné. 

46 Svou modlitbou a duchovními skutky můžete zastavit nárůst ničivých sil přírody. Po roce 1950 se 

totiž uvolní s větší silou než dnes. Lidstvo se očistí, aby mohlo přijmout radostnou zvěst, a po své velké 

bolesti uvidí zářit duhu míru a pocítí mé volání, které ho zve ke vstupu do nového života. 

47 Dnes, když jste se vrátili na Zemi, jste svědky mé Přítomnosti. Je to jeden z úkolů, které jste vždy 

měli. Jste však překvapeni, když k vám takto mluvím, protože se domníváte, že nemáte žádné znalosti o 

minulosti své duše. Tato stopa je však tak hluboká, že ani vy, ani čas nemůžete vymazat svůj životní 

příběh. 

48 Poučuji vás, abyste později mohli hlásat mé učení. Ti, kdo vás uslyší, budou vašimi slovy 

překvapeni a budou vás považovat za nové proroky a apoštoly. Pak vás budou milovat. 

Dbejte na to, aby vaše práce přinášela ovoce. Nezasévejte na neúrodnou půdu, nevystavujte mé dílo 

posměchu. Buď moudrý a buď milý těm, kdo tě prosí, a odpusť těm, kdo tě neumějí přijmout. 

49 Mé Slovo rezonuje ve vašich myslích a můj Duch jako Mistr se raduje z toho, že může poučovat 

mé nové učedníky. 

50 Když se dobře zamyslíte, zjistíte, že jsem byl vždy s vámi a že Mé poselství od prvního zjevení 

vedlo lidi na cestě k oduševnění. Je přirozené, že po několika tisících letech života lidských duší na této 

zemi vám přináším učení s větším obsahem zjevení, než jaké máte nyní. 

51 Mé učení, které je vždy vysvětlením Zákona, k vám přišlo jako cesta ke Světlu, jako bezpečný 

průlom pro duši. Lidé však využívají svobody vůle, kterou byli obdařeni, a touží po cestě svého života, a 

vždy si volí snadnou cestu materializace, někteří vůbec nedbají volání svědomí, které vždy směřuje k 

duchovnímu, jiní vytvářejí kulty a obřady, aby se přesvědčili, že jdou pevně po duchovní cestě, ačkoli jsou 

ve skutečnosti stejně sobečtí jako ti, kdo Mé Jméno a Mé Slovo ze svého života vyhnali. 

52 Kdybyste odtud viděli "duchovní údolí", kde žijí zhmotnělé bytosti - ti, kteří se po tomto životě o 

duchovní cestu nijak nepostarali -, zděsili byste se. Ale ani na okamžik byste neřekli: "Jak strašná je Boží 

spravedlnost!" Ne, místo toho byste zvolali: "Jak jsme k sobě nespravedliví a krutí! Jak lhostejní jsme byli 

k našim duším a jak chladní jsme byli jako Ježíšovi učedníci!" 

53 Proto Otec dovolil, aby se tyto bytosti občas projevily ve vašem životě a přinesly vám bolestnou, 

tísnivou zprávu o svém temném a nepokojném životě. Jsou obyvateli světa, který nemá ani zářivé světlo 

duchovních domovů, ani krásy země, kterou obývali. 

54 To široké údolí zmatku, výčitek, bolesti, sklíčenosti a zoufalství osvětluje pouze světlo svědomí, 

které jednu po druhé probouzí tyto bytosti. Když toto světlo konečně pronikne celou duší, pozná svou 

cestu, odhodí oděv materializace, který na sobě dosud měla, znovu pocítí, že je živá, že znovu povstala, že 

ji z nekonečna volá hlas a že tento hlas je hlasem Otce, který jí od počátku času vytyčil cestu ke světlu a 

blaženosti. 

55 Ať nikdo z vás nepřebývá v temnotě zmatku a nepije kalich slz pokání. 

56 Abyste si ušetřili tu nekonečnou hořkost, smilujte se nad svou duší, konejte opravdové skutky 

lásky, ne zdánlivé, kterými se snažíte oklamat sami sebe. 

57 Moje učení předává duchovnost a duchovnost znamená pravdivost, upřímnost, světlo, upřímnost a 

lásku. 

58 Toto je má cesta, ta jedinečná, která vám byla vytyčena od počátku a je vepsána do každého 

svědomí. 

59 Můj hlas, který znovu zaznívá v nejskrytější části tvé bytosti, tě volá na ztracenou cestu, na 

zapomenutou cestu, abys získal zásluhy, které budou světlem, uspokojením a povznesením pro tvou duši, 

až bude muset projít závojem mlhy, který existuje mezi hmotným a duchovním. 

60 Mluvím k vám o tomto závoji, protože váš nízký stupeň duchovního vývoje vám ještě neumožňuje 

spojit všechny existující světy života v jeden. Stejně jako vás na Zemi nedostatek bratrství rozdělil na lidi 
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a národy, tak i ve vesmíru se nedospělé bytosti viděly rozdělené podle světů, domovských planet a 

světových prostorů. 

61 Přijde čas, kdy se hranice tohoto světa díky lásce zruší a světy se k sobě díky oduševnění přiblíží. 

62 Do té doby bude pokračovat boj mezi svědomím a svobodnou vůlí, kterou bude člověk používat a 

využívat k tomu, aby si ze svého života udělal, co se mu zlíbí. 

63 Boj mezi těmito dvěma silami vyvrcholí a vítězství bude na straně Ducha, který v naprosté oběti 

lásky svému Otci řekne: "Pane, zříkám se své svobody vůle, splň ve mně jedině svou vůli." Vítězství bude 

na straně Ducha. 

64 Požehnám tomu, kdo přede Mne takto předstoupí, a zahalím ho svým světlem. Dám mu však na 

vědomí, že mu už nikdy neodejmu tu požehnanou svobodu, kterou byl obdařen. Kdo totiž plní vůli svého 

Otce, kdo je věrný a poslušný, je hoden důvěry svého Pána. 

65 Rozumíte tomu, co jsem vám řekl o duchovním životě? Podívejte se, jak jednoduché a jasné je 

duchovno, na rozdíl od vašeho učení a pokynů, které vše komplikují. 

66 Přemýšlejte o tom, učedníci. 

67 Otevírám svou tajnou pokladnici a nechávám z ní něco zjevit lidem prostřednictvím hlasatele. 

68 V roce 1866 zazářila hvězda podobná té, která ohlásila narození Mesiáše. Málokdo to viděl, 

protože svět spal. 

69 Touto hvězdou byl Eliáš a jeho projevem skrze mysl Roqueho Rojase se otevřel nový duchovní 

věk. Svým světlem osvítil cestu, aby vedl lidi a ohlásil jim čas velkých zjevení. Protože je však Eliáš mým 

prorokem a předchůdcem, prorokoval jsem skrze jeho ducha čas svého zjevení stejným způsobem. 

70 První posluchači, první svědci tohoto shromáždění byli překvapeni, když slyšeli, že slova, která 

Roque Rojas pronesl, nepocházejí od něho, ale ze záhrobí, že je to slovo plné útěchy, příslibů a naděje. 

71 Malý počet učedníků se rozrostl a stal se z nich velký zástup, který, když později přijal Mistrovu 

přítomnost prostřednictvím nových hlasatelů, poznal ve Slově plod božské chuti a duchovní podstaty, 

který jediný mohl uhasit jejich žízeň a ukojit jejich hlad. 

72 V této komunitě vzniklo nové apoštolské společenství, tvořené prostými a pokornými srdci, ale 

naplněné láskou a vírou, že mě budou následovat. Samozřejmě mezi nimi nechyběl nový Tomáš, který 

musel vidět, aby uvěřil v mou přítomnost ─ nový Petr, který, ačkoli ve mne věřil, mě zapřel ze strachu 

před lidmi, a nový Jidáš Iškariotský, který mě zradil tím, že překroutil mé slovo a pravdu pro peníze a 

lichotky. 

73 Zástupy, které tvořily tento lid, se množily a rozrůstaly po městech, venkově a vesnicích a z tohoto 

lidu vzešli apoštolové pravdy a spravedlnosti, obětaví pracovníci plní horlivosti v učení svého Pána a 

proroci s čistým srdcem, kteří mluvili pravdu. 

74 Posazuji je k nesmírně velkému, neviditelnému duchovnímu stolu, aby jedli Můj nebeský chléb a 

pili Mé víno věčnosti, aby jim nikdy nechyběla síla k jejich poslání. Zatímco někteří zůstávají při 

naslouchání duchovně apatičtí, jsou i tací, kteří se Mě neustále ptají, protože jsou zvídaví. Ptají se Mě, 

proč se zjevuji lidstvu v této podobě, proč přišel Eliáš dříve, kdo je Eliáš a kdo je Roque Rojas a kdo 

rozlomil sedm pečetí. 

75 Odpovídám a poučuji všechny s láskou dokonalého Mistra. Pokud jsou někteří zmateni, protože 

nepřicházím uprostřed honosných oltářů nebo okázalých obřadů, jejich duchovnost ostatním říká, že Ježíš 

nikdy nehledal okázalost ani marnivost, ale srdce. 

76 Vždy jsem přišel s touhou po vaší duši, ne po vašem těle. Tělesná hmota totiž patří zemi, jejíž lůno 

po ní touží, zatímco duše prostřednictvím svého svědomí vždy uslyší božský hlas, který ji volá. 

77 Doba mého kázání při mém nynějším, posledním příchodu je dlouhodobá. Zahrnuje období od 

roku 1866 do roku 1950. 

78 Prvním plodem mého vyučování bude vaše duchovní a tělesná obnova odstraněním modlářství, 

fanatismu, pověr, falešných výkladů a také sobectví, zlé vůle, neřesti a každé poskvrny. Až se tak stane, 

budete moci mluvit o mém Zákoně, aniž byste kohokoli mátli. Nebudete tedy mému učení vnucovat své 

omyly, ani se je nebudete snažit skrývat tím, že si je ponecháte jen pro sebe. 
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79 Pozvedněte svou duši dokonalejším praktikováním náboženství a pozvedněte své srdce ctnostným 

životem, pak budete jako počátek nového světa, nového lidstva, které se bude umět povznést na základech 

oduševnění, jež vám přináším ve Svém Zjevení Třetí éry. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 214 
1 Dávám vám své Slovo lidskými rty, protože vy ani nevnímáte poselství, která lidem neustále 

posílám. To je důvod, proč jsem se musel projevit skrze lidský intelekt. Není to tak, že bych potřeboval 

lidské nástroje, abych se zjevil. To vy jste ji potřebovali. 

2 Můj milující zákon přišel jen proto, aby odstranil z cesty bodlák za bodlákem, abyste mohli přijít 

ke Mně. 

3 Pro Otce není nic nemožné ani obtížné. Proto jsem si z člověka udělal nástroj ke svému zjevení, a 

tím jsem dokázal svou lásku k vám, odpustil jsem vám vaše nedokonalosti a neurážel jsem se nad vašimi 

nedostatky. Také jsem vám dal důkaz své moci, když jsem vám dal své moudré, láskyplné, božské Slovo 

skrze chudý intelekt a skrze nečisté a neobratné rty. 

4 Všichni jste byli svědky tohoto zázraku, když jste cítili, jak tělesná hmota nositele hlasu mizí, a 

vnímali jste přítomnost Mistra. Radovali jste se z božského slova, cítili jste se přeneseni do světa světla a 

užívali jste si duchovního míru vytržení. 

5 Kolik času uplynulo, když k vám Mistr mluvil? Jak dlouho jste byl v takovém stavu? To nemůžeš 

říct, protože v tu hodinu jsi byl mimo čas. 

6 Když pak slovo učení skončilo, nesmírně jsi toužila vrátit se domů a zopakovat si Má slova. Měli 

jste ušlechtilou touhu potkat na cestě někoho, kdo vás urazil, abyste mu odpustili, nebo někoho v nouzi, 

abyste mu přinesli radostnou zvěst o mé přítomnosti. 

7 Když se konečně setkáte s někým, komu chcete sdělit, co jste slyšeli, uvědomíte si, že vaše rty jsou 

příliš neobratné na to, abyste tento božský pokyn předali, a pak si uvědomíte, že toto slovo je opravdu 

hluboké a že způsob, jakým se tito nositelé hlasu stávají aktivními, si také zaslouží vaši pozornost. 

8 Mistr říká těm, kteří trpí, protože se považují za příliš nešikovné na to, aby vyjádřili božské slovo: 

"Nedělejte si starosti, protože postupně se vaše dary rozvinou, až přijde den, kdy už ani nebudete 

potřebovat projevení prostřednictvím nositelů hlasu. Neboť poselství, které vám posílám, obdržíte přímo 

prostřednictvím dokonalého dialogu ducha s duchem. 

9 Až budete připraveni učinit tento krok, věnujte pozornost tomu, co vám nyní říkám: život pak bude 

pro vaši duši, pro vaše smysly a pro vaši mysl jako proud moudrosti, jako píseň lásky, jako žebřík, který 

vás vede ke Stvořiteli. 

10 Lidé, brzy dosáhněte této výšky, abyste mohli žít vznešeným, duchovním způsobem a v 

opravdovém souladu se všemi stvořenými věcmi. 

11 Zatím jste jen malými dětskými žáky učení, které je nekonečné svou mocí a moudrostí. Ale ten, 

kdo vás to učí, je Mistrem všech Mistrů. Nechte se jím ochotně vést a uvidíte, jak Jeho láska odstraní z 

cesty každý trnitý plot a překážku. 

12 Mé Slovo v této Třetí éře chce zaplnit nezměrnou prázdnotu, která existuje v lidských duších ─ 

prázdnotu, kterou lidé nikdy nedokázali zaplnit lidskou láskou, bohatstvím světa, vnějšími obřady a kulty. 

13 Nyní k vám přišlo vytoužené poselství, které žehná těm, kdo na něj čekali, a probouzí ty, kdo spí. 

Mé poselství je určeno všem a všichni se s ním seznámí v hodině, kdy postupně zasáhne každé srdce, 

každý lid a každý národ. 

14 Mé Slovo je světlo pravdy a spravedlnosti, které svítí v temnotách tohoto lidstva. Promlouvá k vaší 

duši a podněcuje ji k zamyšlení, aby poznala důvod mého příchodu a objasnění každého tajemství. 

15 Aby člověk mohl zpívat hymnus míru, musí milovat a odpouštět. Neživte již sobectví, zášť, 

nenávist ani klam. Pak totiž zastavíte mého Ducha, který k vám chce přijít, aby nastolil své království 

pokoje mezi lidmi. 

16 Ano, lidé ─ i když jste jen malou částí lidstva, víte, jaký morální a materiální rozvrat existuje. 

Vidíte jejich bídu a nouzi, jejich utrpení a zoufalství. Touto bídou a bolestí netrpí jen tělo, ale také duše, 

která se stala slabou kvůli nedostatku zásluh. 

17 Buďte vůdci svých bližních, buďte mými průvodci. Pociťujte mou lásku a milujte bezpodmínečně 

a nesobecky. Staňte se osvícenými a neste toto světlo světem. Inspirujte se pravdou a ponořte se do 

velkých zjevení, která jsem vám v průběhu věků dal, a přineste toto poznání těm, kteří toho vědí méně než 

vy. 
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18 Pronikněte tímto světlem a objevte schopnosti, kterými jsem obdařil vaši duši. Pokud tedy 

využijete hodnoty těchto darů, budete umět milovat život a již v tomto pozemském údolí, v němž žijete, 

budete milovat a poznávat život věčný. 

19 Milujte a odpouštějte hodně, chcete-li se nazývat Mými apoštoly. Myslete na Mne a vaše trápení 

zmizí. Necítíte bolest, když jste uraženi. Požehnejte a přenechte svou věc Mně. Pak se budete cítit 

šťastnější než ti, kteří si myslí, že jsou bohatí díky svému bohatství. Pak vám bude odpuštěno. Nevíte, zda 

toto odpuštění není cenou za vaši spásu. Tímto činem budete moci osvítit duši toho, kdo vám způsobil 

utrpení, a tím ho také zachráníte. 

20 Milujte všechno, dokonce i vzduch, který dýcháte, neboť v něm je má láska, stejně jako ve všem 

stvoření. Milujte čas a hodinu, v níž žijete, neboť můj Duch se projevuje ve všem. Necítíte, jak vás 

příroda, která vás obklopuje, žádá o mír a lásku? Obnovím všechny přírodní síly, obnovím všechna 

stvoření. Člověk však bude muset nést všechny následky svých chyb, které byly příčinou zkázy. 

21 Tento chléb, který vám v této chvíli dávám, je potravou, kterou lidstvo potřebuje ─ jedinou, která 

ho může posílit. Přijímejte ji s láskou a posilujte se skrze ni, abyste mohli splnit svůj úkol. 

22 Žijte svůj život naplno, žijte sebevědomě a trpělivě, abyste dokázali svou víru. Nebojte se ničeho, 

jsem s vámi. Pokud jste silní, budete schopni vidět, jak se vaše město kámen po kameni hroutí, a nebudete 

si zoufat. Vždyť v tobě je božská síla, ta část Mého Ducha, s níž můžeš vykonat velké věci v srdcích svých 

bližních. Můžeš dát radost trpícím, můžeš osušit slzy, můžeš obnovit sklíčeného ducha. Dílo, které 

vykonáte s vírou a láskou, bude velké a nezničitelné. 

23 Ať vás má láska vede k věčnému životu. Otevřete oči a sdílejte slávu a krásy, které jsem stvořil pro 

štěstí všech svých dětí. Mé požehnání se dostane ke všem, věřícím i nevěřícím. Udělám cestu bez trní, 

abyste si už nezranili nohy a vždy bezpečně kráčeli v poslušnosti svému nebeskému Otci. 

24 Ve svém Slově ti přináším uzdravení tvého utrpení, do tvého Slova vkládám balzám pro nemocné. 

Pochopte však, že tento balzám není jen pro tělo, ale také pro duši. Nejen pro toho, kdo žije ve světě, ale 

také pro toho, kdo je v duchovním světě. 

25 Když k vám občas mluvím prostřednictvím těchto hlasatelů, vidím, že někteří jsou obklopeni 

zmatenými dušemi, jiní jsou jimi posedlí a další jsou jimi pronásledováni. Ovládají vaši vůli, matou vaši 

mysl nebo způsobují nemoci vašeho těla. Pak k nim promluvím jazykem ducha a odstraním je z tvé cesty. 

Ale ne všechno musí dělat Mistr. Chci, abyste věděli, co je příčinou toho, že tyto bytosti, vaši duchovní 

bratři a sestry, zasahují do vašeho pozemského života, a co musíte udělat, abyste se osvobodili od jejich 

špatných vlivů a zároveň si posvítili na duše, které si zaslouží váš soucit. 

26 Duše, které již nepatří do lidského života, přicházejí k lidem a stále s nimi žijí. Dal jsem vám o 

tom mnoho poučení ve Druhé éře, když jsem použil případy, kdy ke Mně byli přivedeni někteří posedlí. Ti 

lidé a jejich kněží však nedokázali pochopit význam těchto zjevení a soudili Mě podle svého špatného 

mínění. 

27 Nyní rozšiřuji své učení, abyste měli toto poznání a abyste dostali zbraně k boji a porážce zmatku. 

28 Učedníci: Důvodem, který způsobuje přítomnost zmatených duchů bez pokoje a bez světla mezi 

vámi, jsou zlé myšlenky, zlá slova, nízké vášně, zlé zvyky a neřesti. To vše je jako síla, která přitahuje 

všechny ty, kteří ─ protože se neočistili ─ musí hledat nečisté "příbytky", aby v nich mohli přebývat. Jsou 

to bytosti, které již nemají pozemská těla a ve svém zmatku hledají cizí těla, aby se skrze ně projevily. V 

důsledku svého zmatku a vlivu však dosáhnou pouze toho, že naruší klid, zatemní mysl nebo způsobí 

nemoc těm, ke kterým se přiblíží. 

29 Tito duchové jsou ztělesněním nemoci, jsou obyvateli stínových říší, kteří nevědí, co je život ani 

smrt. 

30 Já, který jsem Světlo Ducha, hledám jednoho ztraceného člověka za druhým, jednoho po druhém z 

těch, kteří zemřeli pro duchovní život, abych je zachránil z jejich trápení a dal jim pocítit pokoj ─ ten 

pokoj, který pochází z porozumění. Ale znovu vám říkám, že nejen Mistr, ale i učedníci musí přinést 

světlo těm bytostem, které jsou sice neviditelné vašim pozemským očím, ale vnímavé pro citlivost toho, 

kdo ví, jak se připravit. 

31 Správným způsobem, jak bojovat proti špatným vlivům tohoto světa, který je početnější a silnější 

než ten váš, je modlit se, zůstat věrný pokynům mého učení a vytrvat v dobrém. Kdo bojuje těmito 

zbraněmi, osvobozuje nejen sebe, ale zachraňuje a osvobozuje i své duchovní bratry a sestry. 
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32 Jak byste mohli být spiritisty, kdybyste toto učení neznali? Jak by mohlo být Ježíšovo uzdravení 

úplné, kdyby nezjevil uzdravení posedlých? 

33 Důkladně studujte Má slova a nesnažte se z Mého učení dělat vědy, ani nevyužívejte toho, co jsem 

vás naučil, abyste se osvobodili, aniž byste milovali ty, kteří vám možná způsobili zmatek, protože pak 

upadnete do temnoty spolu s nimi. 

34 Kdy svými dobrými skutky učiníte z této země svět, z něhož se později každý, kdo jej prožije 

narušený, bude stěhovat plný světla? Kdy konečně přestanete být vhodným příbytkem pro přítomnost 

tohoto světa špatných vlivů? 

35 Pokud tuto skutečnost nebudete brát na vědomí, nikdy se z těchto osidel nedokážete vymanit a 

nebudete schopni udělat nic ve prospěch velkého množství ubohých duší. Budete ─ jedni i druzí ─ 

nemocní lidé, kteří si neustále předávají své nemoci. 

36 Přemýšlejte tedy o účelu mého učení, o smyslu mého opětovného příchodu, o všem, co mé Slovo 

svým světlem obsahuje, abyste se již nepovažovali za jediné obyvatele tohoto světa. Vnímejte vše, co vás 

obklopuje, a staňte se skutečně dětmi světla. 

37 Naslouchejte Mi, všímejte si Mého Slova a ujišťuji vás, že se pak rychle stanete učedníky Mistra 

všech věků a všech dob. 

38 Lid Izraele: V průběhu věků jste prošli mnoha bitvami, zažili jste nepřízeň otroctví, pronásledování 

a dlouhé putování. Odpočívejte a buďte nyní svobodní na této zemi, kterou vám dávám jako dočasný 

domov. V tomto čase se nevydáte hledat zemi oplývající mlékem a strdím, ani se nevydáte do Samaří, ale 

budete hledat Mé duchovní království. Přijdete do tohoto nesmírného "údolí", které vás zve, abyste si užili 

klidu, nechali se obejmout světlem mé moudrosti a znovu získali ztracenou sílu. 

39 Rozvíjejte svou duši, neboť žijete v nové době a jako prvorozený Syn Otce jste zahájili mezi 

lidstvem tuto etapu oduševnění, která je vám vlastní. 

40 Než začneš své poslání, naslouchej Mi a uč se ode Mne. Mé Slovo je učebnicí, a až pochopíte jeho 

poučení, jděte ke svým bližním, kážte a ke svým slovům přidejte své skutky. Modlete se a komunikujte se 

Mnou a se svými anděly strážnými, aby vaše inspirace byla plodná. Vyzývám vás, abyste začali žít ve 

vnitřní kontemplaci, abyste mohli soustředit všechny své síly na naplnění svého poslání. Pak v krátké době 

zažijete proměnu své bytosti. Svůj osud uvidíte jasně a budete jako světelný maják, který bude osvětlovat 

cestu vašich bližních. 

41 Nebudeš se bát budoucnosti, protože víš, že Já jsem tvůj průvodce a že jsem vše spravedlivě 

zajistil. Přijde chvíle, kdy se budeš cítit inspirován Mnou a veden svým duchem budeš vyhledávat 

nemocné a poskytovat jim útěchu. Obrátíš se k těm, kdo lační a žízní po pravém poznání, a těm dáš Slovo, 

které je světlem. Půjdeš také k vyděděným, poníženým a také jim podáš ruku. Pak se brzy proměníte v 

rádce, průvodce a obhájce lidí. 

42 Čím větší je zkáza, do které se vaši bližní dostali, tím větší by měla být vaše trpělivost a soucit s 

nimi. 

43 Víte, že jste všichni byli původně čistí a že jimi nakonec opět budete. Nezapomínejte na svůj 

původ a pospěšte si na své cestě, abyste se ke Mně mohli rychle vrátit. 

44 Lidstvo se rozmnožilo a země je plná tohoto semene. Člověk splnil mé přikázání, které jsem mu 

dal na počátku času. Přesto je mnoho zákonů, které neumí dodržovat. Není to láska, co ho vede k velkým 

činům. Není to rozum, kterým se namáhal. Jeho duše klesla velmi hluboko a při svém pádu ztratila 

rovnováhu. Já ji však zastavím a přiměji ji, aby se vrátila na úroveň, kterou si zaslouží Ctnosti, které jsem 

vložil do duše, jsou tak velké, že kdyby je chtěla využívat, byla by na velmi vysoké úrovni a bolest by se jí 

nezmocnila, aby ji nutila trpět. 

45 To, co jste ztratili, můžete ještě získat zpět. Proto jsem k vám přišel a poskytl vám všechny 

prostředky k dosažení vašeho povznesení. 

46 Pojď ke mně, lidstvo, požádej mě a já ti dám. Mé dary milosti nepřestaly, pramen přetéká milostí 

pro každého, kdo o ni prosí. Odpouštím ti a činím tě čistým, abys mohl začít plnit své poslání. 

47 Vítejte u zdroje inspirace, kde uhasíte žízeň a zmizí únava. Ve Mně je křišťálově čistá voda, která 

hasí žízeň duší po lásce. 

48 V této době se vaše životní cesta stala nebezpečnou a vaše denní práce těžkou. Proto jsem přišel 

osvítit vaši pouť světlem svého Slova, které je nadějí. Ve svém učení vás neustále povzbuzuji, abyste šli 
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dál, a připomínám vám, abyste nezapomínali na pomíjivost své existence, po níž vás čeká záhrobí, které 

vás zahalí do svého míru. 

49 Jste opravdoví poutníci pouští, kteří se živí esencí mého Slova a povzbuzováni vírou své duše 

usilujete o cíl, kterého musíte dosáhnout. 

50 Víra je síla, která povznáší, proměňuje a osvěcuje. Díky němu se člověk může povznést ke svému 

Stvořiteli. Její světlo totiž osvětluje cestu zákona, po níž lze dojít k Otci. 

51 Takto, s touto vírou, jděte svou cestou a s plným souhlasem duše i těla přijímejte nástrahy a rány 

osudu, které tento čas přináší. Přijde však den, kdy o Mně budete mluvit a vydávat svědectví o tom, jak 

jsem byl s vámi, jak jste Mě slyšeli a viděli a jak jste přijímali Mé inspirativní vysílání. Oznamuji vám, že 

najdete lidi připravené pochopit učení o spiritualizaci. Dnes nemůžete hlásat, že Mistr je mezi vámi, 

protože by vám nevěřili a považovali by vás za blázna. 

52 Podívejte se do historie, jak byli ti, které inspiroval Bůh, vždy špatně hodnoceni, protože lidé, 

zahrnuti materialismem, nedokážou vidět pravdu. 

53 Totéž se vám stane, když budete mluvit o Mém díle, když se setkáte s těmi, kdo propadli 

fanatismu, nevědomosti a materialismu. S nimi budete vysvětlovat mé učení a každý mu bude rozumět 

podle svého duchovního vývoje. Nakonec však tato pravda zazáří, protože já jsem pravda. 

54 Až lidé dosáhnou míru, přijde čas, kdy vám Mistr zjeví velké učení pro duši ─ zjevení, které 

pochopí příští generace, jež budou mít větší vývoj. 

55 Jste se Mnou a učte se rozsévat s vědomím, že z plodů budou mít radost ti, kdo přijdou po vás, i 

když se nesetkají s překážkami, s nimiž jste se setkali vy. Přesto budou vaše díla posuzovat. Proto 

zanechávejte na cestě stopy lásky a milosrdenství, abyste v duchovním životě měli uspokojení, že jste 

naplnili zákon, kterému jsem vás učil. Vnímejte Mé Slovo a nechte se soudit. Mezitím změňte své životy a 

svá díla. 

56 Chcete-li, aby vaši bližní poznali, že jste mými učedníky, dejte jim to poznat skrze laskavost svého 

srdce. Ať se pokora odráží ve vašem jednání, neboť kdo je mírný srdcem, je mírný i duší. Pyšný a ješitný 

člověk se zdá být silný, ale ve skutečnosti je chudý na duši. 

57 Spiritualismus ničí zvyky a tradice zavedené lidmi, které zastavily ducha. Spiritualismus je 

nepřetržitý rozvoj a povznesení ducha, který se očišťuje a zdokonaluje pomocí svých schopností a 

vlastností, dokud nedojde ke svému Stvořiteli. Spiritualismus ukazuje způsob, jakým duch vyjadřuje, cítí a 

přijímá svého Pána. Spiritualismus osvobozuje ducha a přivádí ho k rozvoji. 

58 Duchovní je univerzální síla a univerzální světlo, které je ve všem a patří všem. Mé učení nebude 

nikomu připadat divné. 

59 Vlastnosti ducha jsou neměnné, protože jsou to ctnosti mého božství, věčné síly. Pochopte však, že 

podle toho, jak jste žili, bude čistota, kterou můžete prokázat, větší nebo menší. 

60 Když jsi přinesl skvrny na čistotu své duše a ta slyší výčitky svědomí, bojí se Boha, který je 

zdrojem očištění, vykoupení a odpuštění. 

61 Mé učení se před tímto lidstvem znovu otevírá jako kniha, aby se mohlo vykoupat v čistých 

vodách tohoto učení a proměnit svůj život, odvrátit se od materialistických sklonů a usilovat o věčný život. 

62 Jakmile poznáte vyšší život, budete ho umět postavit nad všechny marnosti a lidé se rozloučí se 

vším, co je zbytečné a neužitečné. To bude znamením, že lidstvo začíná pociťovat touhu dosáhnout 

duchovních oblastí. 

63 Mé učení způsobí, že na tomto světě bude dokonalejší pojetí života. 

64 Dokud nedosáhnete tohoto světa, máte poslání, které je křížem vašeho osudu, s nímž dosáhnete 

vrcholu hory. 

65 Rozumějte Mi a nezoufejte, neboť učení, které budete brzy hlásat, není fantazie, protože duchovní 

vibruje ve všech lidech, neboť všichni mají ducha. 

66 Vpravdě vám říkám, že až na zemi zavládne spiritualismus, lidé položí základy skutečného míru. 

67 Nebudeš se na ten věk dívat ze země, ale připravuješ ho už teď, a až bude na vrcholu, mír a 

blaženost budou i ve tvé duši. 

68 Bude to přinášení plodů semene, které Kristus zasel ve druhé éře na pole, jež bylo připraveno již v 

první éře. 
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69 Dnes je pšenice stále smíšená s plevelem. Až však bude zničena a pšenice vyklíčí zlatými klasy, 

nastane věk, na který lidstvo čeká. 

70 Já jsem Cesta, jdi po ní a budeš se Mnou navždy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 215 
1 Má slova jsou jako kapky rosy, které se snášejí na tvé srdce, aby mu vdechly nový život, neboť ho 

shledávám zvadlým. Důvodem je to, že jste zapomněli na Můj slib, že se vrátím, a cítili jste se mrtví, 

pokud jde o duchovní život. 

2 Když zhasl slabý plamínek tvé naděje, uslyšel jsi klepání na dveře svého srdce. Když jste otevřeli a 

uviděli Mě, nepoznali jste Mě, protože jste na Mě zapomněli. Bylo třeba ukázat ti ránu na mém boku a říci 

ti: "Polož tam prsty", abys poznal, kdo je ten, který zaklepal na tvé dveře. 

3 Jste jako poutníci z Emauz, kteří mě nemohli poznat, když jsem byl po jejich boku. Jsi jako 

Tomáš, který uvěřil, až když viděl a dotkl se mých ran. 

4 Protože jste Mě žádali o důkazy Mé Přítomnosti a Já jsem vám je dal, vězte, že jsem přišel, abych 

vás osvobodil od modlářství, abych vás vrátil k prostému náboženskému vyznání, k víře prosté sofistiky a 

k praktikování milosrdenství mezi vámi. 

5 Zjistil jsem, že uctíváte hluché, slepé a nehybné modly, že vykonáváte obřady, které jsou 

předčasné a nevhodné pro váš dnešní duchovní vývoj, že praktikujete to, co jsem nikdy nezavedl. 

6 Nikdo jiný než já by ti nedokázal říct pravdu o tvých chybách, aniž by ti ublížil, a zároveň ti 

nabídnout světlo, potravu a podnět, který by okamžitě zaplnil prázdnotu tvého srdce. 

7 Už nikdy se nenecháte zaslepit falešnou a nepodstatnou slávou, ani se nebudete cítit svedeni slovy, 

která oslovují pouze mysl, ale nikdy nemohou proniknout do duše. Kdo skutečně vstřebal podstatu tohoto 

slova, nebude se od nynějška moci živit jiným chlebem než božským. 

8 Který člověk k vám kdy promluvil tak, jako jsem to učinil já prostřednictvím těchto prostých 

mužů, kteří jsou nositeli mého hlasu? Kdo kdy mluvil o zduchovnění tak, jak jste ho slyšeli v tomto slově? 

Kdo vám někdy v životě poskytl důkaz, který byl potvrzením božského zjevení? Nikdo, můj lide. 

9 Mé slovo svolává lidi jako zvonění zvonu na shromáždění a oni přicházejí v dlouhých vlacích, v 

houfech. 

10 Čas, kdy se vám dávám poznat v této podobě, je krátký a chci, aby bylo mnoho těch, kteří přijmou 

světlo Mého Slova, aby se po skončení roku 1950 celý lid, vědom si Mého přikázání, ochotně sklonil před 

vůlí Mého Otce. 

11 Ještě je čas, aby se lid připravil na onen den, a až se potom shromáždí, nebude to už jen proto, aby 

slyšel mé slovo prostřednictvím hlasatele, ale aby studoval poučení, které obdržel, aby ve své mysli pocítil 

mé vnuknutí, a pak s přesvědčením řekne: "Pán je s námi." 

12 Takto vás chci vidět: jako dobré učedníky. 

13 Na začátku Svého učení jsem vám řekl, že jsem zavedl prostou bohoslužbu ─ tu, která nemá 

obřady ani ceremonie, a přesto se vznáší nad kouřem kadidla, nad zvukem zpěvů: bohoslužbu lásky, 

milosrdenství, bratrství. 

14 Je nutné, abyste pečlivě prozkoumali své bohoslužebné úkony a odstranili všechny stopy 

modlářství, náboženského fanatismu, pověr a víry, které se nehodí pro tuto práci. 

15 Věříte-li v Krista a milujete-li všechny Jeho skutky, uvědomte si, že tato prostota a duchovnost, 

kterou vám dnes vnukám, je stejná jako ta, kterou jsem hlásal ve druhé éře slovy i skutky. Proč jste se tedy 

odvrátili od prostoty, bez níž není možné oduševnění? 

16 Podívejte se, do kolika omylů se toto lidstvo dostalo. Ale svítá nový den a s ním se nic nebude 

moci skrýt ani zahalit do temnoty. 

17 To je důvod, proč v současnosti zprůchodňuji všechny cesty na zemi, aby se učedníci a apoštolové 

spiritismu mohli šířit po světě a hlásat Mou Dobrou zprávu. 

18 Než vás pošlu do jiných zemí, chci, aby každý, kdo se nazývá učedníkem tohoto učení, byl 

duchovní ve svém životě i ve svých skutcích, aby jeho svědectví bylo pravdivé, a tedy věrohodné. 

19 Když dosáhnete oduševnění, je cesta snadná. Výstup nebude obtížný, pokud se necháte inspirovat 

ideálem jít výš. Pokušení vás již nebudou nutit k pádu do propasti zkázy a způsobí, že se vrátíte zpět. Z 

tohoto světa si pak budete brát jen to, co je nezbytně nutné, co je přípustné a nezbytné, a tím dáte své duši 

svobodu snít o lepším světě a necháte ji bojovat, aby ho dosáhla. 

20 Mé světlo omývá vaši duši a je průvodcem na všech vašich cestách. Toto světlo sestoupilo na 

všechny lidi bez rozdílu rasy nebo vyznání. 
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21 Izrael se v této době vrátil a je rozptýlen po celém světě, aby plnil své duchovní poslání. Je to starší 

lid, prvorozený, a proto první, kdo se Mnou naváže kontakt. Jeho duše se vyvíjela podle zákona, který byl 

dán každé duši, když byla poslána na zem. 

22 Při svém prvním příchodu jsem lidi překvapil svou prostotou a nevědomostí. Žili na nízké morální 

úrovni a já jsem k nim promluvil z vrcholu hory, abych jim dal své první poučení. 

Ve Druhé éře, po dlouhé éře, kdy jsem vám poskytoval důkazy, aby vaše duše upevnila svou víru a žila 

v dodržování Mého Zákona, jsem na vás přišel probuzenější, rozvinutější, ale daleko od pravého naplnění 

Zákona, který jsem od vás žádal. Neboť jste nebyli schopni dát své dary do služeb duše. 

23 Tehdy jsem přišel, abych vám řekl, jak používat Zákon, abyste ho naplnili, jak ctít Otce a jak 

vydávat svědectví pravdě. Byl jsem s vámi v Ježíši, aby mě celá vaše duše cítila a vnímala, a zanechal 

jsem vás připravené svým Slovem. 

Poté jsem vám poskytl dostatek času, aby vaše duše používala mé učení a žila v mém učednictví. Stále 

se vyvíjíte a stáváte se bdělejšími. Abyste však dosáhli své výše, nepřipravili jste si dostatečně cestu, 

abyste se ke Mně přiblížili. Vaše světlo je slabé, vaše víra je křehká a vy jste neuhodli, že můj třetí příchod 

byl již blízko. 

V roce 1866, právě v době, pro kterou Mě ohlásilo Mé Slovo a proroctví, jsem k tobě přišel, abych ti v 

tvé duši zanechal poklad moudrosti v novém učení, které jsem ti pro tu dobu slíbil. 

24 Jak málo jich bylo vzhůru a čekalo na můj příchod. Lidstvo v době, kdy byl tento nový věk 

zahájen, spalo. 

25 Mou vůlí bylo, abyste žili stále bdělí v očekávání Hodiny, abyste nebyli překvapeni žádným Mým 

příchodem a Já bych pak viděl váš pokrok a poznání. 

26 Prošli jste mnoho cest, abyste ke Mně došli, a zabloudili jste na nich. Bylo nutné, aby se Pastýř 

zjevil a vyhledal své ovce, aby je sjednotil v jediné překážce. Nebylo totiž na světě člověka, kterému bych 

tento úkol mohl svěřit, protože nemohu najít jediného, který by byl připraven. 

27 V současné době osvěcuji a připravuji lidi dobré vůle ve všech národech, aby v duchu mluvili o 

mém příchodu a o době milosti, která se nyní blíží. Každý z nich má náročné poslání a jeho 

prostřednictvím probouzím v ostatních zdravé ideály. Oživuji jejich duše a vštěpuji jim lásku a důvěru ve 

svůj zákon, aby jim dodával sílu v boji za spásu a duchovní pokrok lidstva. 

28 Vyhněte se tomu, aby se národy rozdělily kvůli Mému učení. Nevytvářejte neshody a necítíte se 

mezi sebou nadřazeni. Všem podobným vnukám duchovnost, která spočívá v míru, lásce a úctě k 

bližnímu. Vzdejte se náboženského fanatismu, zdokonalte bohoslužebné úkony, pozvedněte náboženskou 

praxi svých bližních na vyšší úroveň. To je Má vůle, a když jste spolu, uznávejte se navzájem, milujte se a 

svědčte o Mně. 

29 Vy, kteří slyšíte toto slovo, učiňte svou duši poslušnou a studujte mé učení. Nevěnujte pozornost 

nositelům hlasu a nepřisuzujte jim toto světlo. Jsou to jen nástroje, skrze které projevuji svou vůli. 

Povznes se nad svou mysl, abys Mě mohl cítit svou duší. 

30 Jak malý je člověk k uskutečnění projevu této velikosti, jejíž současná etapa začala v roce 1866 a 

skončí v roce 1950. Učte se od tohoto Mistra, který vás po celou dobu poučuje, a také pociťujte, že jste 

souzeni, protože je Otcem a Mistrem, ale také Soudcem. 

Plnění příkazů, které jsem vám dal, se týká doby, kdy přebýváte na zemi. Později, až budete v 

duchovní říši, dostanete nové příkazy. Váš boj je velký, nesmrtelný, protože jste mé děti. Jak se chcete 

zdokonalit v krátkém životě, který má vaše tělesná schránka, a tak si nárokovat, že ke Mně dojdete, abyste 

spočinuli v pokoji, když je pole práce tak široké, že se každá duše musí kultivovat? Nejprve se zbavte 

břemene smíření, smilujte se nad sebou a udělejte si dostatek zásluh, abyste splatili svůj starý dluh vůči 

Mému Zákonu. 

31 Chci, abyste přestali být malými dětmi a stali se učedníky. Buďte vždy pokorní, abych po vás 

nežádal, abyste procházeli zkouškami nad vaše síly. Zjevte ve svém životě lásku a trpělivost. Až si při 

odhalování Mého díla získáte důvěru svých bližních, mluvte o Mém příchodu jako o duchu útěchy a 

probouzejte duše lidí, aby žili na vyšší úrovni a snažili se osvítit a povznést duchovní poslušností. Jejich 

srdce jsou úrodnou půdou, do níž můžete zasít božské semeno. 
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32 Jste-li připraveni, budete rozptýleni po celém světě a půjdete všemi cestami. Kam budete muset 

jít? Nevíte. Půjdete tam ze zdánlivě materiálních důvodů, ale v podstatě to bude má Vůle, která vás povede 

na předurčené místo. 

33 Přinášejte do provincií světlo a požehnání, hojivý balzám a mír, abyste byli uznáni za mé posly, 

pravé učedníky lásky a milosrdenství. Dávejte pozor na své kroky, neboť budete souzeni ve svém životě. 

34 Naslouchejte Mi, neboť Já vám předem odhaluji a zjevuji vaši budoucnost. Neznesvěcujte mé dílo 

svými skutky a nezatemňujte světlo své duše. 

35 Vystupte na horu a dosáhněte vrcholu spiritualizace. Nezapouštějte kořeny v tomto světě. Protože 

jsem vám řekl, že toto není mé království, nenajdete ho zde ani vy jako moji učedníci. Odhmotněte se a 

ponořte se do svého nitra, abyste poznali vše, co je ve vaší duši cenné. 

36 Čas mého projevu skrze lidský intelekt se chýlí ke konci a vy nevíte, co se s lidstvem stane potom. 

Nemáte představu o zkouškách, které je čekají, protože jste nerozvinuli své dary. Intuice ve vaší duši není 

jasná a vy jste se nepřipravili na to, abyste odolali přírodním silám, které se s velkou silou rozpoutají, aby 

pokořily lidstvo. Dal jsem vám moc v modlitbě zastavit zlo, hřích, nemoci a neštěstí, aniž byste dosud tyto 

schopnosti využili. 

37 Ó vy Tomášové třetího věku, kteří jste Mě nepochopili! Kde jsou vaše duchovní dary? Kde jste je 

pohřbili? Proč jste na ně zapomněli? Vy to nevíte, ale já vám to řeknu: tyto dary jsou skryté. Vibrují ve 

vás, ale vy je necítíte, protože jste zhmotnělí. Nesmíte žít nečinně, musíte je zjevovat ve všech podobách a 

činit s nimi velké zázraky, abyste vydali svědectví svému Otci i sami sobě. 

38 Pracuj, Izraeli, abys získal do vlastnictví zemi pokoje, duchovní zemi zaslíbení, která na tebe čeká. 

39 Přijímám vaše vyznání, vaši vděčnost v tento den, kdy dostáváte potvrzení svých duchovních darů. 

Připravte se a poslouchejte: Po roce 1950 se Mnou budete komunikovat pouze duchovně. Stejně tak i vaše 

děti a ti, kteří přijdou po vás, přijmou Mé slovo. Pak už nebudou žádné vysílače, ale vaše víra vám řekne, 

že jsem přišel až dolů, abych přijal a učinil šťastnými všechny své děti. 

40 Všichni budete připraveni a vedeni Mnou v časech, které přijdou, a Mé dnešní učení bude 

podrobné a jasné, pokud si je zapamatujete nebo necháte své oči klouzat po zapsaných Písmech. 

41 Má láska je s vámi, moji učedníci! Světlo Ducha svatého tě vždycky zaplavuje, toto světlo zapaluje 

tvou lampu víry. 

42 Vy, kteří cítíte potřebu duchovních darů, kteří se snažíte očistit svůj život, svou mysl a své srdce 

ve vodách pokání a obnovy ─ vy, kteří toužíte poznat pravdu a toužíte po ní ─ slyšte můj hlas, který k vám 

přichází jako pohlazení, abyste byli naplněni mým světlem. V této době se pravda skrývá a vládne 

představivost. Proto vám dávám svou božskou esenci, která je pravdou a potravou pro duši. 

43 Čím lépe pochopíte mou pravdu, tím snadněji budete postupovat prostřednictvím rozvoje svých 

duchovních schopností, které jsou podobné vašim fyzickým smyslům. Necítíte, že vaše duše touží po 

prameni křišťálově čisté vody, tedy po prostém učení bez sofistiky, bez obřadů a forem uctívání? Neboť 

toto učení, které vám přináším, je veliké a plné světla, je to, které hledáte. Čas nemůže poškodit jeho 

pevné základy, neboť jsou založeny na Mé Vůli. Pro ty, kdo milují pravdu, bude Mé učení učením lásky, 

moudrosti a spravedlnosti. 

44 To, co je od Boha, přichází k člověku z lásky Otce k dítěti. Očekávám pouze, že dítě je připraveno 

Mě přijmout. Otec chce, aby se jeho moudrost, která je i ve vás jako atom, rozvinula a zjevila. Jsem tu, 

abych vás povzbudil. Očekávám jen, že budete pozorně naslouchat Mým slovům, abyste mohli přijmout 

tajemství, která vám chci sdělit. 

45 Kdysi jsem na vašem světě zanechal svým příkladem učení o lásce. Nyní pokračuji tím, že vám 

předám učení Ducha, které má moc osvítit svět, odstranit nevědomost mysli, usnadnit cestu, vyhnout se 

zbytečnému utrpení, zmatku a slzám. Pro vzniklou hořkost je tak velká sladkost Mého učení a pro temnotu 

války a utrpení je tak velké světlo Mých zjevení. 

46 Chrám vesmíru má za svůj pilíř a oporu mé učení, neboť v něm je božská a tvůrčí síla, která učí, 

vykupuje, přesvědčuje a dává život. 

47 Mluvím lidskými rty, ale Má láska proměňuje Mé myšlenky ve slyšitelná slova, abyste Mě slyšeli, 

zachránili se a žili v Bohu. Jsem Učitel této školy lásky, který nikdy neoklame ušlechtilé srdce, jež chce 

pokročit. Z každého člověka nejprve udělám dítě, pak učedníka a později mistra, který učí pravdě. Z 

každého člověka vytvořím silné světlo, které bude osvětlovat cestu mnoha ztraceným duším. Každý 
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člověk bude nástrojem Mé Vůle, aniž by ztratil svou vlastní. Čím více se totiž oduševníte, tím více budete 

v souladu s Otcovou vůlí. 

48 Kvůli své svobodné vůli jste utrpěli mnoho hořkostí. Ale chci, abys věděla, že jsem tě nikdy 

neopustil. Nedělejte tolik oklik, abyste se dostali k pravdě. Milujte ji, protože k vám přijde, když otevřete 

brány své lásky. Milujte prostou pravdu a oprostěte se od teorií a hádek. Toto světlo vám bude osvětlovat 

cestu na poušti vašeho života a nedojdete na ni unavení ani pozdě. Materialisté pravdu neobjevují, neboť 

ta je založena na lásce, protože ta je světlem, moudrostí, zjevením, a proto je láska skutečným mistrem. 

49 Přijdou za vámi materialisté, zatvrzelí světáci, a řeknou: "Naše mozky jsou přetížené ideologiemi, 

knihami, vědami. Pomozte nám najít pravdu." Pak moudrostí rozptýlíš mraky, které zatemňují jejich mysl. 

50 Slyš v nekonečnu otázky a odpovědi jako hukot moří, jako hukot větru. Vyslechněte si moudrost, 

která proměňuje nevědomost v poznání, klid a teplo. Slyšte ten láskyplný příslib lásky, kvůli kterému stojí 

za to žít v poznání života a smrti, velkých tajemství, Božích zákonů v člověku, věčnosti a světla. Slyšte! 

51 Ještě jste se nenaučili milovat ani odpouštět, protože jste ještě nezralí. Ale jste to vy, kdo chápe, 

aby uvěřil? Nikdo ještě nemá dostatek duchovního světla, aby mohl plně posoudit mé slovo nebo mou 

práci. Zkoušel jsem filozofy, učence, učitele a myslitele, ale i věčné pochybovače, kteří se stále ptají: "Je 

to opravdu Otec?". Všem jsem však řekl: "Strom se pozná po ovoci. Mé slovo říká, kdo jsem. Mé slovo 

bude i nadále překvapovat filozofy a nevzdělance." Říkám vám: jen skrze lásku poznáte, kdo jsem Já a 

kdo jste vy, neboť skrze ni budete moci spatřit Mou Tvář. Nenechte se zdržovat, nedělejte si starosti s 

otázkami věčnosti. V lásce naleznete odpovědi a v širém obzoru pravdy objevíte skutečný život. 

52 Jděte touto cestou a nebesa se budou radovat a vaše existence bude zářit světlem, protože smutek 

svého srdce nahradíte sladkou a zdravou radostí ze života. 

53 Myslíš si, že ačkoli vidím svět a jeho obyvatele na vrcholu zkaženosti, v níž se nacházejí, a ačkoli 

mě potřebují tak moc, jak potřebují, že bych je opustil? Přemýšlejte o tom, neboť jsem vás překvapil 

způsobem, jakým jste mluvili a přemýšleli. 

54 Já jsem Spasitel, Mistr, který přichází k padlému hříšníkovi, aby ho pozvedl, oduševnil a naučil 

milovat. 

55 Svět se promění, až uslyší svého Spasitele, pozná jeho zákony a bude se jimi řídit. 

56 Přijměte toto Slovo, které je učením pro duši, a připravte se na přijetí toho, co vám zaslíbený 

Utěšitel dá pro váš duchovní pokrok. Musíte totiž přijít do styku se svým Pánem od ducha k duchu. 

57 Nezapomínejte na Mé slovo, až vás opět opustí nadšení z toho, že jste Mě slyšeli. 

58 Přijímá vás Otcovo milosrdenství a láska. 

59 Otcova náruč je otevřená, aby vás objala a abyste v ní spočinuli. Utěšujte se ve svých trápeních a 

naslouchejte tomuto slovu, které chce učinit vaši existenci šťastnější. 

60 S jakou radostí k vám sestupuje Můj Duch, aniž by Mi bránil soudit vaše hříchy. Mluvím k vám o 

lásce a v tomto slově je očištěn ten, kdo má na sobě nějakou skvrnu, vykoupen hříšník a probuzen ten, kdo 

spí. 

61 Hodiny věčnosti se svým melodickým zvoněním jsou slyšet po celém světě, aby lidstvo pochopilo, 

v jakém čase žije. 

62 Hledám tě, protože mi patříš, a protože tě miluji, nechci, abys dál bloudil. Jste jiskry Mého 

Božského Světla a splynete se Mnou. Nabízím ti věčnost, abys mohl obdivovat celou její slávu. 

63 Mluvím k vám jasnými a jednoduchými slovy, abyste pochopili jejich význam a později si 

nestěžovali, že k vám mluvím nesrozumitelnými slovy. 

64 Když jsem vám ve druhé éře dával svá učení v podobenstvích, mnohým z nich jste nerozuměli. 

Nyní vám podávám vysvětlení všech nauk prostřednictvím zářivého světla Ducha svatého. 

65 Pochopte, že všechna utrpení tohoto života, který žijete, jsou důsledkem lidských chyb. Vždyť já, 

který tě miluji, bych ti nemohl nabídnout tak hořký kalich. Od prvních dob jsem vám zjevil Zákon jako 

způsob, jak vás zachránit před pády, před zkázou a "smrtí". 

66 Pro vás všechny přijde chvíle, kdy vás požádám, abyste vydali počet z mého zákona a z darů, 

kterými jsem vás obdařil. 

67 Kráčíte po své životní cestě a někteří nesou na svých bedrech kříž povinností a bolesti, jiní kříž 

svého hříchu. Ale když mě zavoláš, budu tvým nositelem kříže, abych ti pomohl přijít ke mně. 
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68 Postupujte podle mých pokynů a ihned pocítíte, jak se vaše břemeno stává lehčím, budete se cítit 

uklidněni a krásná svěžest zmírní vaši malátnost. 

69 Otevřete oči, vstupte duchovním pohledem a rozjímejte o Mé slávě. Podívejte se, jak se otevírá 

brána, která musí propustit sedm duchů, jež jsem svěřil lidstvu. Je to sedm ctností, které v tobě budou 

podle Mé vůle vždy působit. Jsou to: Láska, pokora, trpělivost, pořádkumilovnost, veselost, vytrvalost a 

milosrdenství. Nechte tyto ctnosti pevně zakořenit ve svých srdcích a zažijete blaženost. 

70 Tak se můj Duch přibližuje k vašemu, aby ho naplnil světlem a řekl mu: Tělo, které dnes máte jako 

dočasný šat, je prostředkem, jímž dosáhnete velkého očištění a duchovního povznesení. 

71 Kdyby se na vaší cestě objevil člověk trpící malomocenstvím, uhnul byste s hrůzou? Nemohli 

byste se ho dotknout rukou? Báli byste se, že ji chytíte? Ne, moji žáci. Neboť místo abys hleděl na bídu 

toho těla, měl bys hledět na jeho duši, která je tvým vlastním bratrem, která je mým dítětem a čeká na tvou 

milost. Kolik se toho ještě musíte naučit? 

72 Blahoslavené je lidské srdce, které lituje svých slabostí a rozhodne se napravit. Nejenže je mu 

odpuštěno, ale získává také mé světlo. Mým úkolem je proměnit hříšníky v mé milované učedníky. 

73 Já jsem vzkříšení a život. Pojďte ke mně a budete žít navěky, neboť ve mně naleznete pokoj. 

74 Světlo mého Ducha svatého je vylito na celý vesmír. Díky darům intuice, zjevení a vidění se lidé 

probouzejí do nového věku. 

75 Můj Duch vibruje spravedlností a proniká do nejhlubších hlubin ducha, aby mu pomohl osvobodit 

duši od hříchu, svázat plevel do snopů a hodit ho do ohně. 

76 Abyste mohli světu říci: "Zde je Otec, který je mezi námi", máte před sebou ještě hodně práce. 

77 Mnohé národy jsou vyprahlé hladem, hladem po chlebu pozemském i nebeském. 

78 Lidé Mě hledají prostřednictvím náboženství, filozofií a sekt. Jsou to cesty, kterými mě jednoho 

dne najdou. 

79 Dokud budete kráčet po přímé cestě, která vede přímo k mému Srdci, budete cítit, ─ i když budete 

muset překonávat dlouhé vzdálenosti, zdolávat hory a propasti ─ že každým svým krokem stoupáte výše 

na duchovní cestě, z níž můžete vidět siluetu zaslíbené země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 216 
1 Učedníci, plňte mé příkazy, abyste neplakali nad ztraceným časem. Ponořte se do studia mého 

Slova, abyste věděli, co se má naplnit a co se týká těch, kteří přijdou po vás. 

2 Zjevil jsem toto Duchovní dílo vám, pokorným, dříve než vědcům, protože jsem mezi vámi našel 

čistotu a nevinnost, víru a vůli následovat Mé učení ─ ochotu nést toto sémě do srdce vašich bližních. 

Proto jsem si vás vyvolil, neboť jste chudí, kteří pociťují trápení, kteří nehledají útěchu na zemi ani její 

rozkoše. Vždyť víte, že mimo tento svět existuje pravý duchovní mír, dobro a radost. Nenechali jste se 

oklamat falešnou velikostí, nehledali jste dočasnou moc, rozkoše, které trvají jen okamžik. Toužíš po 

něčem víc, než ti může nabídnout tento svět. Milujte Mě a věřte, že vás nechám vrátit se do domova, který 

na vás čeká, do lůna, z něhož jste vzešli a kde budete vlastnit Mé Království. 

3 Tato naděje vás činí silnými v souženích a neporazitelnými v boji. Budete-li i nadále věrně plnit 

své poslání, brzy dosáhnete vítězství ducha nad tělem, protože jste dovolili svému Bohu, aby ovlivnil váš 

život. V jednoduchosti svého života budete schopni lépe vnímat mé učení, necháte se jím osvítit a zažijete 

nečekané potěšení od druhých. 

4 Proto mě následujte a nic vás ode mě nyní nemůže oddělit. Cítíte se milováni dokonalou láskou a 

jste šťastní. Miluješ Mě a na tom je založena tvá radost. 

Vpravdě vám říkám, že Moji učedníci druhé éry a všichni ti, kdo Mě následovali, Mě milovali stejným 

způsobem. Pochybnosti nebo posměch vašich bližních vám proto neublíží. Bolest, která je prubířským 

kamenem duše, vás nepřinutí ustoupit. Víte, že žijete pomíjivý život, a snažíte se získat zásluhy, abyste 

dosáhli cíle, který vás, jak víte, čeká. 

5 Připravte se, neboť vás zanechám jako strážce lidstva. Vaše dary jsou skryté, abyste je mohli dobře 

využít. Všichni budete přítomni v poslední den roku 1950 se svými skutky a dary, abyste byli Mnou 

souzeni. Někteří z vás budou se Mnou v duchu a jiní v pozemském těle, aby přijali Mé poslední rozkazy. 

Potom se vám otevřou cesty, abyste se rozptýlili a přinesli radostnou zvěst a zanechali v lidských srdcích 

svědectví o mém příchodu v tomto čase. 

6 Nežádám od vás oběti ani skutky nad vaše síly. Žádám vás pouze o lásku, kterou jsem vás obdařil, 

o pokoru a trpělivost, abyste mohli splnit své poslání. 

7 Mé zjevení skončí poslední den roku 1950, abych vybral učedníky, které jsem obdařil svými dary 

milosti. Mistr bude dohlížet na vaše díla a Já nepolevím ve své horlivosti, abych vás přiměl splnit všechny 

Mé příkazy. 

8 Učedníci, varuji vás. Jak často se setkáte s tím, že vědci toto dílo odmítají! Vy jim však odpustíte a 

budete pokračovat v cestě. Pokud tak učiníte, překvapím lidstvo tím, že vám dám možnost objevit 

prostřednictvím vašeho ducha to, co lidé se vší svou vědou nebyli schopni objevit. 

9 Neustále vás volám "učedníci", abych vás povzbudil v boji a vyhnal z vašich srdcí myšlenku 

méněcennosti, kterou ve vás zanechala chudoba a ponížení. Chci vás učinit velkými v poznání 

duchovního, abyste probudili lidi k vyššímu životu, k dokonalému životu, v němž se zákon ducha 

harmonicky spojuje se zákony, které řídí hmotný život. 

10 Nejste jedinými správci mých tajemství ani jedinými, kdo si zaslouží duchovní dědictví. Říkám 

vám to proto, abyste se nikdy nechlubili tím, že jste nejhodnější a nejmilejší, a aby ve vašem srdci nikdy 

nevyklíčila marnivost. Kdybyste dovolili, aby se ve vaší bytosti vzedmuly takové pocity, hrozilo by vám, 

že ztratíte milost, které jste dosáhli. 

11 Lidé, vaše horlivost a láska vás učiní věčnými vlastníky darů Ducha. Chci, abyste byli vždy 

pokorní, horliví v dobru, v právu, v pravdě, laskaví s dobrotou ducha, která je nad dobrotou srdce. 

12 Mé učení je světlo, z něhož vychází veškerá moudrost, veškeré poznání, zjevení a vědy. Vše 

odhaluje jednoduchým způsobem. Jakmile je to Duch, kdo vede kroky lidí, budete schopni pochopit, že to, 

co vědci dokázali objevit až po dlouhém studiu a velkých obětech a námaze, lze snadno získat 

povznesením duše, modlitbou, rozjímáním v Bohu a inspirací v dobru. Budou vám odhalena tajemství a 

otevřeny skryté pokladnice, do kterých by člověk jinými prostředky nikdy nepronikl. 

13 Mnohé z toho, co jsem k vám v této době mluvil, je proroctví, které se někdy vztahuje k příštím 

časům, někdy k časům budoucím. Proto mnoho lidí nechce tomuto božskému poselství přikládat žádný 
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význam. Toto Slovo však bude vystupovat plné světla mezi lidmi budoucích časů, kteří v něm rozpoznají a 

objeví velká zjevení, jejichž přesnost a dokonalost bude vědce udivovat. 

14 Proto jsem vám přikázal, abyste si mé slovo zapsali, abyste je, až přejdete z tohoto života do jiného 

nebo až tento lid postupně zapomene na mé učení, mohli věrně a nesmazatelně zapsat do knihy. 

15 Pro vás, lidé, je nyní ten správný čas, abyste se vydali na cestu a podali důkaz této pravdy konáním 

zázraků s dary, které jsem vám zjevil. 

16 Nespěte v očekávání těch časů, o nichž jsem k vám mluvil, abyste pak vstali a řekli lidem: To, co 

máte nyní před očima, bylo již předpovězeno. Ne, lidé, je naprosto nezbytné, abyste to předem oznámili, 

abyste to prorokovali, abyste připravili půdu pro příchod všeho, co jsem vám předpověděl a slíbil. Pak 

splníte své poslání průkopníků spiritualizace na Zemi. Až se ve světě začnou objevovat zázračné věci a 

Duch Páně k vám promluví skrze nevídané události a až se v duchu člověka začnou projevovat 

nepředstavitelné dary a schopnosti, uvidíte, jak se otřásají všechna vyznání, teorie, normy, instituce a 

vědy. A pak lidstvo uzná, že ti, kdo pokorně hlásali zdánlivě podivné učení, měli pravdu, protože jejich 

slova se potvrdila, když se naplnila. 

17 Pak uvidíte, že národy země mají zájem o duchovní poučení, že teologové porovnávají Kristovo 

učení s novými zjeveními. A uvidíte, že mnozí z těch, kteří byli k duchovním věcem vždy lhostejní, se 

začnou živě zajímat o studium zjevení z této i minulých dob. 

18 Ačkoli byste si to přáli, nemůžete dnes spatřit naplnění všeho, co vám oznamuji. Jestliže však 

opravdu věříte v Mé Slovo, budete schopni pohledem své víry vidět mnohé události budoucnosti, a 

budete-li připraveni, vaše sny, vize a vnuknutí vás neoklamou. 

19 Naslouchejte Mi s hlubokou pozorností: až k vám přestanu mluvit v této podobě, shromážděte Mé 

Slovo, které jste si zaznamenali do přepisů, abyste je s láskou zanechali budoucím generacím jako 

svědectví o tom, co jsem k vám v této době promluvil. 

20 Považujte mé slovo za semeno, abyste do něj nepřimíchali sebemenší nečistotu. 

21 Pole, která jsou srdci tohoto lidstva, budou brzy očištěna a připravena k setí, a bylo by spravedlivé, 

aby byla čistá, ale osivo nikoli? 

22 Přemýšlejte o mých slovech, milovaní učedníci. Jejím prostřednictvím se postupně proměňujete a 

očišťujete pro dobré plnění svého poslání. 

23 Nyní jsem se vrátil k lidem, abych jim pomohl v jejich současných zkouškách. Mistr vám říká: Po 

roce 1950, až uvidíte znamení Mého příchodu ve slávě, nemějte obavy. Radujte se tedy spíše z toho, že 

jsem vám umožnil být přímými svědky těchto zjevení. 

24 Jako jsem se v Druhém čase po obětní smrti ukázal v duchu Magdaléně a ona překvapeně a 

zároveň plna radosti zvolala: "Pane, buď pochválen a oslaven navěky!", tak jsem se vám dnes zjevil, když 

jste si mysleli, že Mistr není přítomen nebo je lhostejný k vašemu utrpení, ale po svém překvapení jste Mě 

blahořečili. Přijal jsi Mé světlo do své duše, a když jsi obdržel tak velkou milost, vzpomněl jsi na své 

bližní a modlil ses za ně, říkaje: "Mám štěstí, že slyším Tvé slovo, zatímco jiní toto učení neznají". Mistr 

vám však říká: Svého Ducha jsem zjevil různými způsoby ve všech národech. Ti, kdo se připravili, si 

uvědomují, že prožívají čas milosti a spravedlnosti a pociťují mou přítomnost. 

25 Stejně jako jsem odpustil Magdaléně, odpouštím i tobě. Chci však, abyste se mi zasloužili, jako to 

udělala ona. 

26 Kolik příkladů hodných následování můžete získat od svých bratří a sester z jiných dob! Jejich 

práce je jako otevřená kniha. Ale vy ─ nechcete, aby se váš příklad zachoval i v písemné podobě? 

Převezmu pouze ta vaše díla, která považuji za hodná toho, abych je předal vašim potomkům. Vy však, 

dokud žijete v těle, nebudete sklízet ani slávu, ani úctu. Buďte pokorní a nechte ostatní, aby posoudili vaše 

skutky. 

27 Ve velkém dni, který tě čeká, budu tvým Cyrenem*. Mé učení způsobí ve světě velké otřesy. 

Dojde k velkým změnám ve zvycích a myšlenkách a proměny nastanou i v přírodě. To vše bude znamenat 

začátek nového věku lidstva a duchové, které brzy pošlu na zem, budou o všech těchto proroctvích mluvit, 

aby přispěli k obnově a vzestupu tohoto světa. Vysvětlí mi mé slovo a vyloží, co se děje. 
* Šimon z Kyrény nesl Ježíšův kříž (Marek 15,21) 
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28 Pojďte a naslouchejte Mi, soustřeďte se na dno svého srdce a ujišťuji vás: ať je vaše víra v Mou 

Přítomnost jakkoli malá, pocítíte Mě. 

29 Neodsuzuji tvůj nedostatek víry, naopak, odpouštím ti ho, protože jsi nebyl připraven Mě přijmout. 

Lidstvo totiž po staletí spalo hlubokým spánkem, zaslepeno fanatismem a modlářstvím, materialismem. 

30 Kdo vám připomněl, že jsem oznámil, že se vrátím, a že se tedy máte na Mne těšit? Vaši rodiče? 

Vaši pastoři? Kdo vám nedal spát? 

31 Málokdo žil v očekávání událostí, v touze, aby se na obzoru objevil symbolický "mrak" mého 

zaslíbení, osvítil vaši duši, posílil vaše tělo a zjevil vám, že můj návrat je v Duchu. 

32 Proto je váš boj o pochopení Mé přítomnosti v této době velký a museli jste překonat mnoho 

překážek, abyste se ke Mně dostali. Ale to vše je záslužné, dávám ti za to zásluhu a opravdu ti říkám, že 

žádná z hořkostí, které jsi možná vytrpěl, abys Mne následoval na této cestě, nezůstane bez odměny. 

33 Jaká je podle tebe odměna za tvou trpělivost, snášející posměch a opovržení i v rámci tvé rodiny?: 

obrácení tvých příbuzných! Protože jste však měli dost trpělivosti, abyste snášeli jejich nepochopení, musí 

i oni čekat na okamžik, kdy se jejich víra rozhoří. Abyste toho dosáhli, budete muset vynaložit velké úsilí 

prací, slovy, modlitbami a dobrými myšlenkami. Nakonec však uvidíte, že se zázrak stane skutečností. 

34 Vám svěřím poslání hlásat můj druhý příchod vašim bližním. Svěřuji vám poselství neboli 

radostnou zprávu o své duchovní komunikaci s lidstvem. Radujte se z toho, že jste nositeli tak vzácného 

poselství, a nechť je tato radost balzámem na rány, které dostáváte na cestě boje. 

35 Někteří přišli k projevu Mého Slova s nevinností betlémských pastýřů, jejich prostá víra byla 

pokornou obětí jejich srdce. Jiní přišli s touhou získat ode Mne důkaz, aby mohli uvěřit. Byli to nemocní, 

kteří dlouho a od dveří ke dveřím hledali zdraví, ale nenašli je. Jiní, jako zákoníci a farizeové, mě 

přicházejí zkoumat, ptát se mě a podrobovat mě zkoušce, protože se vždy bojí, že pravda odhalí jejich 

pokrytectví a faleš. Všechno jsem dostal, za všechno jsem měl pohlazení, ukázku Mé moci, důkaz Mé 

pravdy. 

36 Také vám musím říci, že ze všech těch, které jsem zmínil, mnozí zůstali následovat Mne, protože 

jejich srdce bylo plné díků a jejich duše byla osvícena světlem Mého Slova v touze naučit se zasévat a 

pěstovat pravdu. 

37 Z malého zástupu, který se shromáždil, aby si vyslechl mé první učení, se již staly davy, které tvoří 

společenství. Zatím se však ne všichni budou moci stát skutečnými apoštoly tohoto poselství oduševnění. 

38 Mezi těmito davy jsou lidé všech povah a konstitucí, stejně jako jsou mezi nimi duše různého 

vývoje. Aby však toto božské zjevení, toto poselství, které jsem přinesl ve svém Slově, mohlo být konečně 

objasněno a jasně pochopeno mezi lidmi, kteří se zúčastnili mých projevů, budou muset projít mnoha 

zkouškami, projít mnoha vnitřními zápasy a vytrpět mnoho "křížů", dokud z nich nevyjdou jako praví žáci 

spiritismu. 

39 Nebude to poprvé, kdy se lidé snaží vyložit božské zjevení nebo získat jasno ve věci, která se 

jejich očím jeví jako záhada. Již v "druhé éře", po mém kazatelském působení ve světě, lidé uvažovali o 

Ježíšově osobnosti a chtěli vědět, zda je božský, či nikoli, zda je jedno s Otcem, nebo je od něj odlišná 

osoba. Ve všech ohledech posuzovali a zkoumali mé učení. 

40 Nyní budu opět předmětem výkladů, diskusí, sporů a zkoumání. 

41 Bude se zkoumat, zda Duch Kristův, když se dal poznat, byl nezávislý na Duchu Otcově. A najdou 

se i tací, kteří řeknou, že to byl Duch svatý, kdo promluvil, a ne Otec nebo Syn. 

42 Ale to, co nazýváte Duchem svatým, je Světlo Boží, a to, co nazýváte Synem, je Jeho Slovo. Když 

tedy slyšíte toto Slovo, když využíváte mého učení Druhé éry nebo myslíte na Zákon a zjevení První éry, 

buďte si vědomi, že jste v přítomnosti Jediného Boha, slyšíte Jeho Slovo a přijímáte světlo Jeho Ducha. 

43 Je čas, abyste studovali toto zjevení, abyste, až budete tázáni a vystaveni zkoušce, mohli 

odpovědět slovy pravého světla a zanechat mír a blaženost v každém srdci, do kterého vložíte podstatu 

Mého Slova a světlo svého výkladu. 

44 Jsem hladový a žíznivý po vaší lásce, lidé. Dovolte mi, abych byl chvíli s vámi, neboť vám chci 

něco říci. 

45 Proč Mě hledáš jen tehdy, když tě tíží tvé utrpení? Nepotěšilo by vás, kdybyste Mi nabídli své 

radosti, svá vítězství a své uspokojení? 
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46 Ve Druhé éře jsem vám vnukl lásku a důvěru, abyste ke Mně přistupovali beze strachu. Proč tedy 

někdy pochybujete o Mé lásce nebo o Mém odpuštění? Ó vy "marnotratní synové", kteří se bojíte vrátit do 

Otcova domu! Věděl jsem, že navzdory důkazům nekonečné lásky, které jsem ti tehdy dal, bylo nutné se 

vrátit, abych tě hledal, ne proto, abys Mě znovu viděla jako člověka, ale abys Mě cítila uvnitř, hluboko ve 

své duši. 

47 Znovu se shromážděte kolem Mne jako Moji dávní učedníci, znovu Mne následujte jako velké 

zástupy, neboť vám dám slyšet nebeský koncert Svého Slova a zároveň konat skutky lásky, které nazýváte 

zázraky. 

48 Přicházím jako Otec, aby všichni, kterým ve světě chyběla láska, náklonnost a něha, mohli u Mne 

najít božské teplo. 

49 Přicházím jako lékař, abys mi odevzdal své nemoci, starosti a všechna skrytá utrpení, kvůli kterým 

onemocněla tvá duše a zároveň i tělo. 

50 Přicházím jako přítel, abys Mi svěřil svá nejhlubší tajemství, boje a touhy a nechal Mě jít po tvém 

boku. 

51 Přicházím jako Mistr, protože před vámi chci otevřít knihu moudrosti a života. 

52 Přicházím jako Soudce, abych soudil ─ jak říkáte ─ živé i mrtvé, jak říkám: vtěleného i 

nevtěleného, aniž by můj soud unikl sebemenšímu z vašich skutků. 

53 Mezi zástupy lidí, kteří se shromažďují v prostých shromažďovacích místnostech, aby Mi 

naslouchali, je mnoho těch, kteří toto Slovo chápou a cítí. Jsou to duše, které se rozvíjely na dlouhých 

cestách bojů, zkoušek, zkušeností a očišťovaly se v těžkých chvílích bolesti. Rozumějí Mi a nežádají ode 

Mne světské statky. Vědí, že v jejich duši se nachází kniha poznání, a od Mistra očekávají pouze takové 

božské pokyny, díky nimž budou vědět, jak předávat světlo, které v sobě duše nosí, těm, kdo potřebují 

zkušenosti a poučení. 

54 Zde jsou také ti, kteří, aniž by urazili dlouhou cestu, budou používat Mé Slovo jako cestu, aby 

nesešli z cesty, a jejich láska jim ušetří nekonečné utrpení jejich duše. 

55 Naprostá většina lidí zde má v srdci jedinou modlitbu: modlitbu za svou bolest. Všichni mi 

přicházejí říci, že jejich břemeno je velmi těžké a jejich kalich příliš hořký. Uvědomují si svou osamělost, 

zklamání, těžkosti, slabosti, neštěstí, nemoci, smutek a mnoho dalších těžkostí. Netrpí však jen oni, bolest 

je přítomna v celém lidstvu. Nevědí, že nyní nastává čas očisty, kdy duše a lidé smývají své skvrny a pak 

udělají krok vpřed k vrcholu hory. Až budou tyto skvrny smazány, nebudete už zažívat ani okamžik 

bolesti, protože hojivý balzám obnovy vám vrátí zdraví, které Pán vložil do svých stvoření, když vyšla z 

jeho lůna. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 217 
1 Pojďte ke mně, milovaní učedníci, odpočiňte si v mém domě a usedněte k mému stolu ─ teď, když 

jsem s vámi. Tyto časy se totiž již nebudou opakovat. Nastane pro vás nový čas, kdy uděláte krok vpřed na 

své cestě vývoje. 

2 Jste stále dětmi žijícími pod péčí Otce, který vám nedovolí, abyste se vzdálili od Otcova domova, 

abyste neklopýtli a nespadli do propasti. Brzy však budete silní a dostatečně připravení na všechny cesty. 

3 Udělejte si ze svých srdcí schránku na poklady, v níž budete střežit má slova jako drahokamy. 

4 Vrátil jsem se k vám, i když znám nedůvěru lidí. Připomínám vám svou vášeň a oživuji ji. Dnes 

vám připomínám okamžik, kdy Mistr, který k vám mluví, vystoupil na Božský trůn, aby byl navěky s 

Otcem. Teprve poté, co Ježíš dokončil své poslání na zemi, vstoupil do přítomnosti Věčného jako něžný 

Beránek. 

5 Bůh se zjevoval lidstvu od nejstarších dob a jeho učení bylo slyšet. Hospodinův hlas se stal 

lidským a srozumitelným pro primitivní tvory. Svědomí v nich, které je božskou moudrostí, je naučilo 

rozpoznávat dobro a zlo. Když konali dobré skutky, cítili pokoj, a když konali zlo, zažívali bolest. To byly 

první lekce, první projevy svědomí. 

6 Časem, když lidé přestali naslouchat tomuto hlasu, jsem poslal lidi plné ctnosti a moudrosti, kteří 

je svými slovy a příkladem přiměli jít dobrou cestou.  

7 Vzpomeň si, že v nejstarších dobách jsem poslal spravedlivého Ábela, jehož zápalná oběť lásky k 

Mému Božství byla předchůdcem modlitby a dokonalého uctívání. 

8 Poslal jsem ti zbožného Noeho, který nedbal na posměšky a věnoval pozornost pouze tomu, aby 

splnil Boží příkaz a postavil archu záchrany pro důvěřivý lid. 

9 Mezi vámi byli Abraham, Izák a Jákob, kteří tvořili kmen stromu, z něhož vyrůstaly větve, listy a 

plody. Příklad těchto patriarchů se zachoval v písemné podobě ─ s neochvějnou vírou Abraháma, 

poslušností Izáka a věrností a duchovní silou Jákoba. Jedním z plodů tohoto stromu byl Mojžíš, 

představitel mého zákona, ztělesnění mé spravedlnosti. V něm jste mohli spatřit obraz mého majestátu. 

10 Postupem času jsem stále více vstupoval do citového života lidí, a proto jsem se musel stát také 

člověkem, abych se ještě více přiblížil vašemu srdci. Abych však mohl přijít na svět, bylo třeba, abych byl 

zvěstován skrze proroky. 

11 Žil jsem mezi lidmi a ze svého života jsem udělal příklad, učebnici. Poznal jsem všechna utrpení, 

pokušení a boje, chudobu, práci a pronásledování. Zažil jsem odmítnutí ze strany příbuzných, nevděk a 

zradu, dlouhou práci, hlad a žízeň, posměch, samotu a smrt. Dovolil jsem, aby na mě padlo celé břemeno 

lidského hříchu. Dovolil jsem člověku, aby zkoumal mého ducha v mých slovech a v mém probodeném 

těle, kde byla vidět i poslední žebra. Ačkoli Bůh, stal jsem se posměvačným králem, odhaleným, a také 

jsem musel nést kříž hanby a jít s ním na kopec, kde zemřeli lupiči. Tam skončil můj lidský život jako 

důkaz, že nejsem jen Bohem slov, ale i Bohem činů. 

12 V roce 1866 otevřela moje milost dveře do nového věku: do věku Ducha svatého. Zná celé lidstvo 

čas, ve kterém žije? To vědí jen spiritisté, které shromažďuji "ve stínu těchto stromů". Mé Dílo bude ve 

světě rozpoznáno až po velkých bitvách a událostech, po "válkách" doktrín a světonázorů, takže lidé 

povstanou a potvrdí, že nastal nový věk. 

13 Je to již nějaký čas, co ze země odešel ten, skrze něhož jsem se dal poprvé poznat v této době: 

Roque Rojas, Vyslanec, jehož kroky vedl duch Eliáše, Předchůdce. Tímto způsobem jsem uvolnil šestou 

pečeť, čímž jsem pro spiritismus udělal nekonečně velkou díru. 

14 A od Roque Rojase až do dnešního dne jste bojovali, ó trinitářsko-mariánští duchovní, a v tomto 

boji jste použili svou sílu, své mládí, svůj život a vše, co jste měli, abyste Mě následovali a ctili toto Dílo. 

Tiše a pokorně jste se snažili lidem zvěstovat druhý příchod Páně. 

15 Moje "Slovo" se znovu nestalo člověkem. V tuto chvíli jsem "na oblaku", symbolu záhrobí, z 

něhož vychází můj paprsek, který osvětluje mysl nositele hlasu. 

16 Potěšilo mě, že se mohu dorozumět prostřednictvím člověka, a mé rozhodnutí je dokonalé. Znám 

člověka, neboť jsem ho stvořil. Považuji ho za hodného, neboť je to mé dítě, neboť vyšel ze mne. Mohu ho 

využít, protože jsem ho k tomu stvořil, a mohu zjevit svou slávu jeho prostřednictvím, protože jsem ho 

stvořil, abych se v něm oslavil. 
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17 Člověče! Je mým obrazem, protože je inteligencí, životem, vědomím, vůlí, protože má něco ze 

všech mých vlastností a jeho duch patří věčnosti. 

18 Často jste bezvýznamnější, než jste si mysleli, a jindy jste větší, než si dokážete představit. 

19 Pyšní si myslí, že jsou skvělí, aniž by takoví byli. A bídný je ten, kdo se spokojí se zbytečným 

bohatstvím tohoto života, aniž by objevil skutečné hodnoty srdce a ducha. Jak chudé jsou jeho touhy, jeho 

chtivost, jeho ideály! Jak málo mu stačí! 

20 Ale žít umí ten, kdo se naučil dávat Bohu, co je Boží, a světu, co je světa. Kdo se umí osvěžit v 

lůně přírody, aniž by se stal otrokem hmoty, ten umí žít. A i když se zdá, že nic nevlastní, je pánem statků 

tohoto života a je na cestě k vlastnictví pokladů Božího království. 

21 Co vám říkám v této době, jsem vás neučil v dobách minulých. Toto je můj Nový zákon. Já jsem 

ten neodbytný poutník, který ti neustále buší na dveře a nedá ti spát. Jsem stín, který tě všude 

pronásleduje. Co víc si přejete? Má láska je nekonečná. 

22 Hodina mého rozloučení se již blíží. Moje návštěva v této době byla dlouhá: od roku 1866 do roku 

1950. 

23 Vpravdě vám říkám: Kdyby někdo řekl, že vám mé slovo neprospělo, ani vám neprospělo. 

Pamatujte si však, že nechci, abyste byli jako parazitické rostliny, že nechci, abyste se spokojili s tím, že 

neděláte zlo, ale aby vám přinášelo uspokojení dělat to, co je dobré. Neboť ten, kdo to nedělá, ačkoli by to 

mohl dělat, udělal více zla než ten, kdo, protože není schopen konat dobro, dělá jen zlo, protože je to 

jediná věc, kterou je schopen dělat podle stupně svého duchovního vývoje. 

24 Povolal jsem tě na tuto cestu, protože jsem viděl, že jsi ve své duši smutný. Hledali jste Mé světlo 

v různých formách uctívání, toužili jste po zázracích, které by svědčily o víře ve Mne. Když jsem ti však 

zkřížil cestu, abych se tě zeptal, zda jsi spokojený, odpověděl jsi: "Ochutnal jsem, ale neposílilo to mé 

srdce ani mou duši. 

25 Mezitím strom života čekal na poutníka, aby mu dal své plody, a pramen křišťálově čisté vody 

přetékal a čekal na žíznivého poutníka jako příslib pokoje. Já jsem božský zahradník, který smutně čekal a 

rozjímal nad střídáním ročních období na polích. 

26 Nyní přicházejí velké zástupy těch, kteří žízní po lásce, míru, pravdě a práci. Ochutnali jste plody, 

utišili hlad a žízeň, chopili jste se pracovního náčiní a stali se také zahradníky. 

27 Mezi vámi už není žádné pomíjivé bohatství. Kam se podělo vaše zboží? Už na ně nemyslíš a 

nestěžuješ si, že jsi je ztratila, protože dnes jsi získala zpět duchovní poklad Mé pravdy, který je v Mém 

Slově ─ v tomto Slově, které ti dávám skrze pokorné dítě. Kdybych k vám totiž mluvil prostřednictvím 

učence nebo filozofa, nevěřili byste mi. 

28 Přicházejí ke Mně lidé všech vrstev. Tyto třídní rozdíly jsou však před Mistrem bezvýznamné. Ne 

všichni, kdo Mě přišli vyslechnout, se Mnou zůstali. "Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." Mnozí 

ještě přijdou, ale ne všichni mě budou následovat. Vpravdě vám však říkám: Do všech jsem zasel své 

Slovo a Kristovo semeno nikdy neumírá. Mé sémě není marné a srdce člověka, krátce neplodné, se stane 

plodným a přinese ovoce. 

29 Vy, ženy, které svými slzami smáčíte cestu tohoto světa a krví si značíte cestu tímto životem: 

Odpočívej se Mnou, abys získala novou sílu a byla i nadále útočištěm lásky, ohněm krbu, pevným 

základem domu, který jsem ti svěřil na zemi, abys i nadále byla skřivanem, jehož křídla přikrývají 

manžela a děti. Žehnám vám. 

30 Povýším muže a místo ženy po pravici muže. Posvěcuji manželství a žehnám rodině. 

31 V tomto čase přicházím s mečem lásky, abych dal všechny věci do pořádku, protože byly dříve 

člověkem posunuty. 

32 Učedníci mého božství: Jsem zde mezi vámi a ukazuji vám další stránku z knihy mého učení. 

33 Je to chléb bez kvasu, který právě jíte. A voda, kterou piješ, je z té, která už nikdy nedá žíznit 

tomu, kdo ji pije. 

34 Jste jako cizinci na této zemi, protože vaše pravá vlast je jiná. Ukážu vám cestu ─ je to ta, která 

vede do "zaslíbené země". Mé Slovo vás přivádí na cestu pokroku. Jsem neúnavný Mistr, který vás 

připravuje, abyste po mém odchodu dosáhli dokonalého společenství s mým Božstvím. 

35 Dnes dláto mého Slova lásky tvaruje a uhlazuje vaše srdce. 
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36 Stejně jako v První éře právě procházíte Pouští navštívení. Na svém putování však nezahyneš 

hladem a žízní. Z tvého srdce, zatvrzelého jako skála, nechám vytrysknout křišťálové vody pokání a lásky, 

které uhasí žízeň duše. A až se lidí zmocní hlad po spravedlnosti a pravdě, sestoupí na vás Mé slovo jako 

mana na poušti, abyste se jím mohli nasytit. 

37 Přijde chvíle, kdy se ke Mně všichni vrátíte. Nyní však zůstaňte mezi lidmi, abyste je učili chodit 

po cestě pravdy. Rozptýlíte se po různých cestách, aniž byste si s sebou vzali druhý cestovní vak, a budete 

důvěřovat ve Mne. Ty však budeš pracovat v tichosti, pokorně, bez okázalosti, a Já ti budu pomáhat v boji 

a posilovat tě v modlitbě, ať už ke Mně budeš volat v koutě svého nočního tábora nebo ve stínu stromu. 

Přijde den, kdy u Mne naleznete uznání. 

38 Musíte pochopit, že Můj odchod je blízko, abyste otevřeli svá srdce a pozvedli své duše, aby na 

Mne pohlédly. 

39 Prostřednictvím mnoha hlasatelů jsem se vám dal poznat, abyste o Mně nepochybovali. Vybral 

jsem si je bez ohledu na jejich společenskou třídu, životní podmínky nebo rasu. Ústy všech jsem vám dal 

vaše dědictví, abyste se necítili osiřelí nebo opuštění, když vám chybí Mé Slovo. 

40 Pokud se skutečně připravíte, budete stromem, zdrojem a stolem pro hostinu, na kterou přijdou 

všichni "marnotratní synové", kteří se vzdálili od Otcova domova. Tehdy se před tebou národy nebudou 

klanět, ale uznají tě a pokleknou přede mnou. 

41 Po celou dobu se vám můj Zákon zdál příliš neohraničený, než abyste ho mohli naplnit, a proto jste 

si vytvořili sekty a obřady, které vám byly srozumitelné, podle vašich duchovních schopností. 

42 Kdybyste se řídili mými přikázáními z první éry, poznali byste Ježíše a neobětovali byste ho. 

Kdyby lidstvo žilo podle mého učení z druhé éry, nepochybovalo by o mém svědectví skrze lidský 

intelekt. 

43 Nejste to vy, kdo bude soudit národy. Já však, jak je psáno, budu soudit národy a náboženské obce 

ve vás. Tento lid bude příkladem horlivosti, čistoty a duchovnosti. 

44 Nářek lidstva se vznesl ke Mně. Je to pláč dětí, je to volání mládeže po spravedlnosti, je to volání 

stáří po míru. 

45 Důvodem je to, že lidé ztratili semínko lásky, které, aniž by to věděli, nosí v nejčistší části svého 

srdce ─ tak hluboko, že ho sami nedokážou objevit. 

46 Semínko lásky zadusila nenávist, marnivost a nízké vášně. A tak se pohár utrpení ještě jednou 

naplní, aby se vypil do dna. 

47 Zatímco svět ztroskotal uprostřed bouře, vy klidně sledujete katastrofu ze záchranného člunu. 

48 Spíš v lůně Otce, aniž bys myslel na ty, kdo pláčou. Přesto slaví bohoslužby zasvěcené Mně 

uprostřed ran osudu, které přijímám, i když jsou zahaleny fanatismem a modlářstvím, protože Já jsem 

Otec. Dávám jim však pochopit, že Mé Srdce očekává dokonalé uctívání. 

49 Od oltáře k oltáři, od obřadu k obřadu a od sekty k sektě se lidé pohybují v touze po chlebu života, 

aniž by ho našli. A ze zklamání se stávají rouhači, volí cesty bez cíle a žijí bez Boha a bez zákona. Ale 

pamatujte, lidé, že mezi nimi jsou velcí duchové, že mezi nimi objevuji proroky a učedníky Ducha 

svatého! 

50 Duchové světla, kteří působí v duchovním světě, nyní připravují cesty přes pláně, moře, hory a 

pouště, aby se tyto rasy, tyto národy mohly vydat v karavanách a velkých zástupech k tomu národu, kde 

zaznělo mé slovo a kde byly spatřeny mé zázraky. 

51 Až vám tito lidé zaklepou na dveře, co jim nabídnete? Nenabízejte jim tedy nedokonalosti, protože 

jsou jimi unaveni. Přijdou s touhou po pravdě, milosrdenství a lásce. Přijdou se naučit, jak slavit 

bohoslužbu čistou jako vůně květin. 

52 Dnes vám říkám, abyste učili ty druhé naplňování Mého Zákona. Je v něm obsaženo učení Tří 

časů. 

53 Inspirujte se k modlitbě. V modlitbě v Getsemanské zahradě jsem vám ukázal, jak má vypadat 

dokonalá modlitba. 

54 Dokud nebudete připraveni, cesty ke Mně zůstanou zablokované a Já nedám výzvu velkým 

zástupům. 

55 Nechci se s vámi rozloučit během vašeho nesouhlasu, neposlušnosti a nepochopení. 
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56 Vidím, že už mi připravuješ kříž na čas mého odchodu ─ kříž nevděčnosti. 

57 Ještě je čas zdvojnásobit své úsilí, aby vás tato hodina nepřekvapila a vy jste neřekli: "Otec 

odešel", protože už Mě neslyšíte prostřednictvím hlasatele. Já však budu přítomen a věštci to dosvědčí. 

Můj hlas uslyšíte skrze inspiraci, a až budete učit v domovech a na venkově, nebudou to vaše rty, kdo 

bude mluvit, ale Já. 

58 Dialog ducha s duchem dosáhne v těchto dobách svého vrcholu a má přítomnost bude v průběhu 

času a z generace na generaci pociťována stále zřetelněji. 

59 Vzhledem k těmto zjevením nebude nikdo moci naříkat nad nepřítomností Mého Slova, a kdo 

přesto roní slzy, bude tak činit proto, že mu jeho svědomí vyčítá, že nevyužil času, kdy jsem byl mezi 

vámi, a proto se cítí příliš slabý a neschopný pokračovat na cestě. 

60 Chci, abyste zůstali svědky toho, že jste byli se Mnou, abyste lidem ukazovali "zlaté knihy", které 

jsem vám dal sestavit. 

61 Mezi tímto lidem nebudou kněží ani služebníci. Budou zde pouze služebníci. Tato místa setkávání 

budou místy setkávání a studia, kde budou vedoucí církve dbát na naplňování poslání lidu. 

62 Vláda mnoha učení bude velmi krátká. Neboť každý z nich, který neobsahuje semínko pravdy, 

spravedlnosti a lásky, bude zničen. 

63 Mé dílo lásky však bude uznáno. Cizinec přijde a zaklepe na vaše dveře. Pusťte ho dovnitř, 

připravte mu tábor, aby si mohl odpočinout. Ale pokud chce nejdřív něco k jídlu, dejte mu to. Když se 

nasytí a usne, hlídejte jeho spánek. Až se probudí a spatří denní světlo, projdou mu hlavou skutky, které 

vykonal, a slzami smyje i tu poslední skvrnu. Pak mu dám bílé roucho a postavím ho mezi ty, kdo byli se 

mnou. 

64 Jsem ve Třetí éře a dávám lidstvu Své pokyny. Neboť jste nedůvěřovali těm poslům, které jsem 

vám poslal. 

65 Zatímco lidská stvoření diskutují o mém božství, mé existenci a mém učení, existují světy, kde 

jsem milován v dokonalosti. 

66 Ve stejné době, kdy někteří dosáhli největší duchovní čistoty, prožívá vaše planeta období velké 

morální a duchovní zkaženosti. 

67 Ale vy, kteří mě posloucháte, vězte, že jsem vás poslal mezi lidi, abyste byli příkladem pokory a 

poslušnosti mého zákona. Poslal jsem ti duši oděnou Mou milostí, zahalenou Mým světlem a nesoucí ve 

svém svědomí Zákon. 

68 Když jste na krátký čas upadli do zkázy, vstoupili do temnoty a podlehli slabostem, pozvedám vás 

Svým hlasem a dokazuji tak lidstvu, že si sám mohu vybrat své učedníky ze špíny. 

69 Jsem božská dobrota, která se zjevuje na každém kroku. Nechcete-li se duchovním hledáním dostat 

výš a raději se zdržujete rozjímáním o přírodě, pak Mě v ní také najdete: Královská hvězda, jejíž paprsky 

dávají život a teplo, mluví o mně. Vzduch, který ti dává život, je Můj vlastní dech. 

70 Když se však ke Mně duchovně pozvednete ve svých skutcích nebo v modlitbě, vnímáte milost, 

která existuje v záhrobí, a cestu ke světlu, které slibuje zázraky a zjevení v Otcově nebeské pokladnici. 

71 Znáte tyto krásy, které skrývá život na onom světě, a proto horlivě pracujete na vinici Páně. 

72 Chci, aby mezi pracovníky byla láska, chci, aby bylo milosrdenství. 

73 Dřevo, které jsem ti vložil na ramena, není těžké, není pro tebe nemožné splnit úkol svěřený tvé 

duši. Pokud důvěřujete Mé moci, uvidíte, jak se nemožné stává možným pro vaše kroky, a zjistíte, že kdo 

žije v poslušnosti Mému učení, je Mi blízký. 

74 Pošlu každého "pracovníka", který je dostatečně připraven, do všech zemí země, aby přinesl 

radostnou zvěst. 

75 Vaše duše dnes svádí velký boj s tělem. Vytáhla svůj meč, aby se postavila pokušení, které ji v 

mém jménu porazí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 218 
1 Blahoslavený lid: Přicházíte vstříc Mistrovi, který vás neustále volá, aby vás shromáždil, živil svou 

láskou a posiloval ve chvílích zkoušek. Přicházíš, abys zanechal všeho, abys Mě slyšel. Otcové opouštějí 

své děti, matky nemluvně v kolébce v touze po pohodlí pro sebe i pro vás. Mladí se zříkají pozemských 

rozkoší, staří zapomínají na tíhu svých zkoušek a všichni zanechávají lidských strastí, nemocí a obav, aby 

se přizpůsobili Mně a řekli Mi: "Mistře, modlili jsme se v časné hodině a pozvedli jsme své duše a Eliáš, 

náš Pastýř, nás připravil, abychom slyšeli Boží slovo. Přijměte nás." 

2 Sjednocujete se ve stínu tohoto stromu, který rozprostřel své větve až k hranicím tohoto Mnou 

vyvoleného národa, a pod jeho mnoha větvemi slyšíte stejné slovo, stejný význam a přijímáte stejné 

ovoce, které jsem vám tak dlouho dával. 

3 Z vás všech jsem stvořil lid, který je prvorozený mezi všemi národy země, vyvolený ve všech 

dobách, ale ne jediný, který je mi milý. Vždyť já miluji a miloval jsem všechny národy světa ve všech 

dobách. Ale tento, Můj vyvolený, Mne jedinečně miloval a prokázal, že je hoden Mé přízně. 

Ale milosti, které jsem jí udělil, z ní udělaly bohatého lakomce, a proto řekla: "Jsem nejmilejší, 

vyvolená, ta nad ostatní, ta nejbližší Duchu Páně. Ostatní se přede mnou musí sklonit, neboť na mě Otec 

vylil svůj zákon, svá dobrodiní." Já vám však říkám: Nebuďte domýšliví. Potěšilo Mne, že jsem vás 

obdaroval ve Třech věcích. Během tří dlouhých věků jsem působil na tvou duši v různých tělech, která jsi 

měl, abys Mne měl za vzor, podílel se na Mých darech a byl plný lásky k bližním jako strom, jehož stín a 

plody by byly k dispozici všem poutníkům. 

4 Ale nyní, v této éře, osvíceni mým Duchem, začínáte chápat, co vám Otec dal v dřívějších dobách, 

co vás Ježíš učil ve druhé éře, a já vám říkám: nebuďte opět jako bohatý lakomec, buďte jako ten Mistr, 

který se z lásky dává svým učedníkům. Když se ukazujete ostatním bratrským společenstvím, necítíte se 

nadřazeni a neříkáte, že jen vy vlastníte tři zákony a že jste jejich vlastníky, že jste vlastnili Archu úmluvy, 

svatostánek a symboly. Ne, lidi! Chci, abyste svým bratrům a sestrám z různých ras řekli, že všichni 

můžete patřit k vyvolenému lidu Páně, k té požehnané rodině, protože všichni pocházíte z jednoho Ducha, 

z jednoho Otce. 

5 Pak pochopíte své poslání a budete moci být spásou světa. Už nedovolíte, aby se Otec nechal 

slyšet hmotně, aby se dal pochopit dětem, které neumějí duchovně povstat, a budete mi ve své modlitbě z 

ducha do ducha říkat: "Otče, zůstaň na svém trůně. Dlouho jste klesali a trpěli kvůli našemu zhmotnění a 

hříchu. I ve třetí éře jsi k nám musel promlouvat mnoha způsoby, abys nás poučil, a vylil jsi svou moc a 

své ctnosti na tento svůj lid, který je Tvými učedníky. Nechte nás jako zodpovědné za lidstvo." 

6 Ve všech dobách se vám zdálo příliš obtížné naplnit Můj Zákon, protože jste lidé, a proto jste od 

nejstarších dob vytvářeli různá náboženství a praktikovali je nedokonalým způsobem. Kdybyste v první 

éře dodržovali mé zákony, které vám předal Mojžíš, nebylo by nutné, aby k vám přišel Ježíš, Otcovo 

Slovo. Proč ten Mistr trpěl? Protože ho Judejci špatně posoudili, vyhnali ho ze svého středu a ukřižovali, 

aniž by věděli nebo cítili, kdo je. 

7 Ti lidé se nepřipravili, nedodržovali Boží zákony, vytvořili si z nich a z přikázání své vlastní 

zákony, o nichž si mysleli, že je mohou naplnit. Božský Mistr se však stal člověkem a svým narozením, 

životem a umučením napsal další stránku Knihy Boží moudrosti, v níž každé slovo potvrzují mocné 

skutky, slova a činy zpečetěné krví. Tímto způsobem přijímáte Druhý zákon, a kdybyste se řídili těmito 

dvěma zákony, musel bych se v této době dát poznat prostřednictvím lidského přenosu, prostřednictvím 

nedokonalých a pomíjivých orgánů intelektu? Kdybyste praktikovali Má přikázání a Mé učení, které jsem 

vám dal s takovou láskou, dnes byste Mě nekritizovali a nepochybovali o Mně, protože se projevuji skrze 

lidskou schopnost chápání. 

8 Sjednoťte tři svědectví a nefalšujte mé slovo, ani ho nemystifikujte. Je to dědictví, které 

zanechávám lidstvu. Světlo Mého Ducha osvěcuje tebe a tvou duši, která ví, kdo je, pamatuje si svou 

minulost a také ví, proč jsem přišel právě v této době, a dokáže pochopit Mé učení. 

9 Jedině tak poznáte čistotu a dokonalost mého Díla, daného ve třech dobách, které je nad lidskými 

náboženstvími a idejemi. Je to cesta, život, začátek a konec každé duše, co obsahuje kniha mé moudrosti. 
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10 Proč Mě sekty a hlavní církve neuznávají a projevují tak velký nedostatek porozumění? Vy, kteří 

mě slyšíte, nebudete nikoho soudit. Budu soudit ─ jak je psáno ─ všechny národy a všechna náboženská 

společenství. 

11 Pokud budete plnit své poslání v pokoře, svět vám uvěří. Tento svět, unavený slovy a obřady, 

potřebuje příklady. Ty, Izraeli, jsi vždy obdržel čisté sémě ─ koho by sis mohl vzít za příklad? Které ze 

vzniklých náboženských společenství dbá na dodržování všech Mých přikázání?: Žádné. Ale mohu vám 

říci: pokud v nich potkáte zbožné lidi, vezměte si z nich příklad. Setkáte-li se s láskou, vezměte si z jejich 

lásky příklad. Vidíte-li v nich úctu ke Mně, napodobujte je, abyste se naučili vážit si ctnosti a každému 

přiznali, co mu právem náleží. Nikdy si však neberte za vzor nedokonalého, viníka. Pokud nevíte, co je 

správné a co ne, modlete se, naslouchejte mému slovu a nechte si poradit od svého svědomí. 

12 Nářek lidstva ke mně doléhá; proniká ke mně úzkost dětí, mládeže, mužů a žen zralého věku i 

starců. Je to volání, které se dožaduje spravedlnosti, je to úpěnlivá prosba o pokoj, o milosrdenství, které 

vychází z Ducha. Neboť sémě lásky v tomto světě je zkažené, a víte, kde je nyní láska? V nejhlubší části 

lidského srdce, tak hluboko, že ji člověk není schopen objevit, protože nenávist, touha po moci, věda a 

marnivost rozdrtily semeno a není v něm ani duchovnost, ani milosrdenství. Pohár utrpení je stále plnější a 

svět ho vypije do dna. 

13 Ale vy, lidé, rozjímejte o bouři, která se rozpoutala, v klidu ze záchranného člunu, plni důvěry v 

Otce. Zatímco některé z těch bojujících národů se rouhají Mému Duchu a jiné praktikují nedokonalé 

náboženské kulty, vy Mě oslavujete. V tomto čase zkoušek se však všichni probudíte a nakonec se 

sjednotíte prostřednictvím lásky a duchovního poznání. 

14 Učedníci, přijímám vás a rychle vám odpouštím. Chci, abyste se cítili milováni, a také chci, abyste 

mezi sebou žili v harmonii. Nepřítomné dítě se vrátí do Mého lůna, a pokud se ode Mne odvrátilo z 

nepochopení nebo nevědomosti, nebude se bát, že bych mu jeho chování vyčítal. Chci pohladit tvou duši a 

vrátit jí to, co ztratila ─ její klid, radost a naději. Přeji si, abyste zakusili sladkost tohoto života, abyste 

uměli přijímat i jeho protivenství, abyste žili pokorně a trpělivě a abyste usilovali o svůj vzestup. Kdo by 

Mě mohl od tebe odloučit nebo jaká moc by Mi mohla zabránit, abych tě miloval a chránil? 

15 Vy jste naopak schopni se ode Mne vzdálit a chovat se jako 'marnotratný syn', a teprve když vaše 

srdce zraní bolest, vzpomenete si, že existuje Otec, který vás miluje a je připraven stát při vás, aby vás 

zachránil před každým nebezpečím, které vám hrozí. 

16 Vždy jsem ti vštěpoval důvěru, abys ve Mně viděl milujícího Otce, věrného přítele, důvěrníka. 

17 Vzpomeňte si na podobenství o marnotratném synovi ─ vy, kteří nesete břemeno velkého 

přestupku, a pamatujte, že Já jsem nade vší lásku a odpuštění. Musíte si uvědomit, že jste předurčeni k 

tomu, abyste ke Mně přišli dokonalí, bez chyb, čistí. Protože dnes máte příležitost formovat své srdce a 

konat velké duchovní skutky, využijte této doby a zkraťte dny svého "vyhnanství". 

18 Když už máte zkušenosti z minulých věků a víte, že existuje zákon nápravy, proč chcete upadnout 

do minulých chyb, místo abyste udělali velký krok vpřed na své cestě? 

19 Pohleďte na lidstvo, jak nyní odčiňuje své prohřešky a smývá své skvrny. Prochází velkými otřesy, 

aby očistila a obnovila vše, co poskvrnila. 

20 Mé slovo se naplňuje. Viděli jste, jak se před vašima nevěřícíma očima naplnila velká část Mých 

proroctví. Mnohé další brzy uvidíte a budete o nich svědky. Můj úsudek je otevřený, jak jsem oznámil pro 

tyto časy. 

21 Národy zachvátí chaos. Zatímco někteří bdí a znají příčinu svého utrpení, mnozí spí a spokojeně 

žijí, aniž by se obtěžovali vidět příčinu všech těchto zkoušek. 

Znáš důvod, četl jsi v knize moudrosti a mé slovo tě připravilo. Nic vás nemůže překvapit. Ale jste 

ještě příliš nezralí na to, abyste lidstvo probudili. Ještě jste nezesílili a vaše kroky jsou stále nejisté. Slyšeli 

jste mé slovo, ale nerozumíte mu, a pokud jste mu porozuměli, nepoužíváte je. Jste rozděleni, i když víte, 

že jste jeden národ, a úkoly, které jsem vám dal, vnímáte jako nesnesitelné břemeno. 

Ptám se vás: Proč jste nepronikli k jádru tohoto učení, ačkoli jsem vás osvítil světlem pravdy? Proč 

nejste silní, ačkoli jsem vás krmil tímto chlebem věčného života, z něhož stačí drobek, aby hladovému dal 

život? Důvodem je to, že jste si zvykli na Mé Slovo a přijali jste ho, aniž byste ho používali. Pamatujte: 

zatímco vy jste jí plní, je mnoho hladových, kteří ji touží přijmout, aby se jí nasytili. 
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22 Blíží se čas, kdy toto slovo skončí. Pak musí zůstat v srdcích mých učedníků a bude zapsána do 

knih, aby se o ní dozvědělo lidstvo. Chci, abys po roce 1950 zachovával co největší čistotu ve svých 

úkonech uctívání a poslušnosti Mým pokynům a přikázáním. Tak dosvědčíte, že jsem byl s vámi. 

23 Všechny vaše úkoly vám byly dány podle vašich schopností a sil, neboť znám váš bod zlomu. 

Pracujte z lásky, ne ze strachu. Podívejte se na jádro mého učení. Má otcovská láska a odpuštění se 

projevují ve všech mých dětech. 

24 Jaké štěstí objevuji ve vašich srdcích, když nasloucháte Mému Slovu! Jsem nekonečná trpělivost, 

která čeká na chvíli, kdy se plně postavíte do boje. Zjevil jsem ti tvou budoucnost. 

25 Jak skvělá bude vaše denní práce po mém odchodu! To jste ještě neuhodli. Tentokrát vám chci 

odhalit několik tajemství, abyste mohli přesvědčit lidi. 

26 Překvapil jsem vás jako ty rybáře z druhé éry, které jsem našel, jak vykonávají svou práci a 

povinnosti, a kterým jsem řekl: "Následujte mě, od této chvíle jste rybáři lidí." Udělil jsem jim schopnost 

uzdravovat nemocné, dal jsem jim dar slova, osvítil jsem je svými zjeveními a naučil jsem je osvobozovat 

posedlé. Jakmile byli připraveni a posíleni, ukázal jsem jim cestu a nasměroval je do různých oblastí, aby 

tam uplatnili mé učení o spáse. 

27 V této době jste nebyli dvanácti vyvolenými. Jste početný zástup, který jsem shromáždil a učil ve 

stínu různých stromů. Vy máte být těmi, kdo v lidech vzbudí odvahu během velkých zkoušek, které hrozí 

světu. 

28 Brzy se duchovní svět přestane projevovat a já chci, abyste rozvinuly své dary, abyste tehdy 

nezakolísaly. 

29 Chci, abys žil bděle, abys intuitivně nebo ve snu slyšel hlas záhrobí, když ti říká: "Vstaň!" Pak 

nasměrujete své kroky do domovů a zemí, kde nemoci nebo rozpoutané násilí přírodních sil zanechaly 

spoušť. Musíte-li se vydat do vzdálených krajů, naslouchejte pokynům Otce, který vám určí čas a ukáže 

cestu. 

30 Lidé z církví a sekt se na vás přijdou podívat. Budou zkoušet vaši autoritu. Někteří, přesvědčeni o 

vašem nadání, vás budou lákat penězi, aby vás využili k materiálním účelům. Nezapomínejte, že všichni, 

kdo si z mého Díla udělají obchod, ztratí mou milost. 

31 Brzy k vám již nebudu mluvit prostřednictvím lidského přenosu, neboť to bylo písemně stanoveno. 

Ale já tě neopustím. Poskytnu vám inspiraci a dám vám pocítit svou přítomnost. Vaše dobré svědomí 

nedovolí, aby čas zanechal hluboké stopy ve vašem těle. 

32 Každá modlitebna a shromáždění, kde se mé učení nepraktikuje upřímně, zanikne a přežijí jen ty, 

které jsou útočištěm a záchranným člunem pro člověka v nouzi. 

33 Po mém odchodu nastane očista tohoto lidu. Pak nastane doba světských bojů a konfliktů, po nichž 

nastane mír a bída odejde. 

34 Buďte silní, protože v době boje budete pronásledováni a budete se stavět proti vám. Bude vám 

odepřena práce i chléb. Pak ti však zjevím své milosrdenství a svou moc. Neboť nebudeš trpět hladem, tvá 

tvář nebude znetvořena a nebudeš v nouzi. Pak si tvá duše vzpomene na cestu pouští do zaslíbené země v 

prvním věku a vzpomene si, že když jsi měl žízeň, skála se otevřela, aby ti nabídla svou čerstvou vodu. 

Když na vás pálilo žhavé pouštní slunce, přikryly vás mraky jako ochranný plášť, a když hrozil hlad a 

nedostatek, padala mana jako poselství Otcovy lásky. 

35 Především vás varuji, abyste zítra neřekli, že jsem vás na to nepřipravil. 

36 Jasně vám vysvětluji své učení, abyste neupadli do pokušení a nebyli překvapeni. 

37 Vždycky chci, abyste byli připraveni, abyste pochopili a respektovali Mou Vůli. Protože jste první, 

kdo přijal Mé učení, a zakusili jste na sobě důkazy, kvůli kterým jsem sestoupil, abych se lidem svěřil, 

musíte se snažit zanechat dobrý příklad těm, kdo přijdou po vás. Musíte znát svůj duchovní původ, své 

povinnosti a poslání, které jsem vám svěřil, abyste mohli bdít nad svou duší a udržovat se ve ctnosti. 

38 Jak jste se vyvíjeli a přicházeli na Zemi jeden po druhém v různých inkarnacích, vidíte, že po celou 

dobu, která uplynula, zůstalo Mé Dílo neměnné, nezměnitelné. Stále vám zjevuji tytéž vlastnosti, dávám 

vám pocítit svou otcovskou lásku, svou nekonečnou trpělivost, svá vykupitelská díla. Přes všechny tyto 

důkazy Mě však nepoznáváte. Je nutné, abyste se probudili a vydali počet z času, který jsem vám dal, 

abyste v něm mohli dosáhnout své spásy. 
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Blíží se chvíle, kdy odejdete na onen svět, ale vy jste si nepospíšili, abyste ke Mně přišli právě ve 

chvíli, kdy vás volám, abyste obětovali svou úrodu. Tato sklizeň bude sestávat ze semen, která byla 

vypěstována modlitbou. Navíc bude tvá duše v nejlepším stavu pokání a povznesení. 

39 Pamatuj: Protože jsi součástí Mého Ducha, máš život a milost stejně jako Já. Jste čistí, pokud jde o 

váš původ, a stejně tak, když se vracíte, musíte přijít ke Mně. Proto musíte v této době neustále bojovat, 

abyste se mohli vrátit ke své původní čistotě a dokonalosti. 

40 Mějte soucit se svými bratry a sestrami i sami se sebou, neboť všichni tvoříte jednu rodinu, jednu 

duši. Nad vámi jsou bytosti, které pracují pro vaši spásu, pro vaše povznesení, procházejí prostorem jako 

vaši ochránci a působí blahodárně. Co by se z vás bez jejich pomoci stalo? Neboť jste nepochopili, jak 

vykládat Mou Vůli, a každou chvíli upadáte do omylu. 

41 Myslete na boj svých duchovních ochránců a podpořte je tím, že jim ulehčíte jejich práci. 

Neposypávejte jejich cestu bodláčím, nepřeslechněte jejich hlas, který vás vždy varuje před nebezpečím, 

jejich rady, které vedou vaše kroky, a jejich světlo, které vás vede. Žijte v souladu s nimi a budete v 

dokonalém společenství se Mnou. 

42 Od svých bližních se nemáte odlišovat odznakem nebo jakoukoli materiální charakteristikou. 

Odlišujte se svými skutky, o nichž budou svědčit vaši bližní. Tímto způsobem si získáte důvěru svého 

okolí a z nepřátel se stanou přátelé. 

43 Nejste všichni probuzeni. V každém shromaždišti však použiji jedno připravené srdce, abych 

probudil ostatní. Abyste Mi v hodině volání, v hodině Pánovy spravedlnosti, všichni nabídli jeden plod, 

stejný v rukou všech Mých dělníků. Aby Otec dal lidstvu výzvu a aby všechny národy země měly přístup 

k tvému národu, aby přišly přijmout nejen Slovo, které zanechávám v písemné podobě, ale také tvůj 

příklad. 

44 Tak si mé učení najde cestu mezi všechna učení. Nakonec totiž zvítězí a prosadí se mezi všemi 

ostatními. 

45 Každé učení, které není potvrzeno skutky a příklady, je odsouzeno k smrti. Ale každé učení, které 

je potvrzeno skutky, zvítězí. Mé příklady, má obětavá smrt ve Druhé éře vám mnohé říkají a dnes vám to 

říkám já: Ten, kdo své slovo zpečetil krví a životem, je příkladem pravdomluvnosti a síly duše. 

46 V dnešní době nezpečetíš svá slova krví ani životem. Svět nemá hlad po tvém životě ani žízeň po 

tvé krvi. Člověk žízní po pravdě, lásce a milosrdenství. Až se připravíte a oduševníte, aniž byste propadli 

fanatismu, až budete upřímně dodržovat Mé božské zákony a lidské zákony, jak vás to naučil Otec, pak 

světu předáte tajemství jeho spásy, tajemství míru a spásy ve všech směrech. 

47 Moje práce totiž není namířena proti vědě ani proti lidským institucím. Není namířena proti 

manželství a rodině. Není namířena proti ničemu, co zahrnuje spravedlnost a lásku. 

48 Vpravdě vám říkám: Jestliže v jiných dobách člověk povstal proti vědě jako služebník Mého 

Božství, pak Mne tento služebník neuctil, nepochopil Mne a nenásledoval Mne. Protože jsem původcem 

veškeré duchovnosti, jsem také původcem veškeré vědy. Pokud jste však často slyšeli, že se Otec štítí 

lidských věd, netýká se to věd samotných, ale účelu, který jim člověk dal. Hnusí se mi špatné vědy, které 

přivedly lidstvo do záhuby ─ vědy, které člověk dal do služeb zla, aby zničil život a jeho základy. To je v 

mých očích to, co je na vědě odporné. Ale pro každého vědce, který se stal dobrodincem lidstva, mám 

vyvolené místo na duchovní úrovni, i když jste ho neprohlásili za posvátného. 

49 To vám dnes říká Mistr, abyste neupadli do fanatismu. Ve skutečnosti se totiž také těšíte z plodů 

vědy, protože jsem lidi inspiroval Svým světlem, aby na své cestě našli prvky života. Kdyby nebylo Mou 

vůlí, aby člověk využíval vědu ke svému prospěchu, nestvořil bych přírodní síly a neumístil bych do nitra 

země a do sfér života vše, co člověk využívá ke svému pokroku a rozvoji. Ale vše jsem dělal pro osvěžení, 

prospěch a rozvoj duše i těla. 

50 Již v nejstarších dobách jsem dal zemi jejím prvním obyvatelům a řekl jsem jim: "Dávám vám ji 

do péče, je to váš poklad, vaše zahrada, váš příbytek a váš domov. Roste a množí se!" Tuto větu jsem vám 

však dal nejen jako lidským bytostem pro rozmnožení lidského rodu, ale také jako duším a inteligencím. 

Já vás totiž rozmnožím ve všech směrech a na všech polích, v duchu a v pravdě. 

51 V této době se obracím proti všemu zbytečnému a nepotřebnému, proti všemu špatnému, 

zavrženíhodnému, proti každému špatnému semeni. Svým duchovním učením jsem bojoval proti všem, 

kteří dali vědu do služeb zla. Budu bojovat proti všem špatným vědám, dokud se člověk neprobudí k mé 
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pravdě. Pak toto učení pronikne všude jako denní světlo a všechny probudí. Připravte se na to a uvědomte 

si svůj úkol, své poslání a svou odpovědnost mezi lidmi. 

52 Uvědomte si, co vás moje Práce učí. Podívejte se na obzory, které vám otevírá Mé učení a Mé 

slovo, a uvažte, jak velká je duše a jak krátké jsou vzdálenosti. Ten, kdo se modlil s láskou, pocítil bolest 

svého bratra, osvobodil se a odešel odtud do vzdálených míst, zanechávaje svou lásku, svůj hojivý balzám 

a své pohlazení těm, kdo trpí. 

53 Pro tuto modlitbu svého lidu Izraele, která ke Mně stoupá na všech místech shromáždění, žehnám 

pozemskému světu a dávám mu Své světlo a Své otcovské pohlazení, protože se nepodílí na Mém slově. 

Dávám, aby síla mé lásky zasáhla všechna srdce, aby mě všichni pocítili, aby se vydali na cestu k mé 

pravdě, na hledání cesty. Nyní totiž všechny připravuji, aby se ke mně dostali. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 219 
1 V této chvíli ti dávám svůj hojivý balzám, svou sílu a své pohlazení. 

2 Jsem tvůj nositel kříže. Když mě totiž na zemi tížilo břemeno mého kříže, našel se člověk, který 

měl v srdci soucit a sdílel se mnou mé břemeno. 

3 Jsem zde ─ připraven přispěchat ti na pomoc, když se na cestě zhroutíš, dodat tvé duši sílu a 

pozvednout ji, aby mohla pokračovat ve své cestě. 

4 Krok za krokem se blížíš ke "Golgotě" svého pozemského života, kde mi tvá duše řekne: "Otče, do 

tvých rukou odevzdávám svého ducha, neboť vše se stalo." 

5 Blahoslavení ti, kteří, až přijde ta hodina a oni vysloví tato slova, splní svůj úkol, neboť jejich 

pokoj a blaženost budou veliké. 

6 Chci, abyste všichni dosáhli tohoto vrcholu, bez ohledu na to, zda přijdete otrhaní a bez 

materiálních statků. Tam pocítíte mou přítomnost a milosrdenství, jak jste je ještě nikdy nepocítili. 

7 Tam čekám na muže, tam čekám na ženu, na rodiče, na matky ─ na všechny, kdo přišli na svět s 

úkoly, které mají splnit. 

8 Chcete dosáhnout vrcholu? Důvěřujte ve Mne, který jsem váš osud. Přijímejte zkoušky s láskou, 

poslouchejte Mou vůli, ať je jakákoli, s úsměvem na rtech, s vírou a odevzdaností v srdci. 

9 Nezapomínejte, že jsem všemohoucí a všudypřítomný, aby vás pochybnosti nebo slabost neuvedly 

do pokušení. 

10 Někdy, když pláčeš ve světě a myslíš si, že přebývám v nebi, kde je všechno blaženost Ducha, 

pochybuješ o Mé lásce, protože nechápeš, že Otec má radost, zatímco miliony Jeho tvorů na zemi trpí až 

do smrti. Důvodem je, že nechcete pochopit, že Mé štěstí není úplné, dokud poslední z Mých dětí nedojde 

do země spásy. 

11 Protože jsem váš otec, musím nutně soucítit s tím, co děti cítí. Jen tak pochopíte, že zatímco každý 

z vás trpí a cítí svou vlastní bolest, Božský Duch sdílí bolest všech svých dětí. 

12 Na důkaz této pravdy jsem přišel na svět, abych se stal člověkem a nesl kříž, který představuje 

veškerou bolest a hřích světa. Kdybych však jako člověk nesl na svých bedrech břemeno vašich 

nedokonalostí a cítil všechnu vaši bolest, mohl bych se pak jako Bůh projevit necitlivý vůči soužení svých 

dětí?  

13 V mém duchu zní píseň chvály, jejíž tóny ještě nikdo neslyšel; nikdo ji nezná ani v nebi, ani na 

zemi. Tato píseň bude znít celým vesmírem, až bolest, bída, temnota a hřích vyhasnou. Tyto božské tóny 

se budou ozývat ve všech duších a Otec a děti se spojí v tomto chóru harmonie a blaženosti. Vpravdě vám 

říkám, že i kameny promluví, až tato harmonie osvítí životy mých milovaných dětí. 

14 Pokračujte v očišťování své duše, rozvíjejte ji a zdokonalujte a vždy v sobě noste svou víru jako 

neuhasitelný plamen. 

15 Musím vám říci, že dokud žijete na zemi, můžete se snažit, aby vaše existence na ní byla co 

nejpříjemnější. Není nutné neustále plakat, trpět a "krvácet", abychom si zasloužili mír na onom světě. 

16 Kdybyste dokázali proměnit tuto zemi z údolí slz ve svět štěstí, kde byste se navzájem milovali, 

kde byste se snažili konat dobro a žít podle Mého Zákona, věru vám říkám, že tento život by byl v Mých 

očích ještě záslužnější a vznešenější než existence plná utrpení, neštěstí a slz, ať už je vaše ochota snášet je 

jakkoli velká. Kdy budete schopni spojit duchovní život s lidským takovým způsobem, že už nebudete 

vidět hranici mezi jedním a druhým? Kdy učiníte ze své existence jediný život tím, že odmítnete myšlenku 

smrti, abyste vstoupili do věčnosti? Toto světlo poznání se v lidech objeví teprve tehdy, až ve světě 

rozkvete oduševnění. 

17 Světlo mého Slova vás v této době zachraňuje z temnoty materialismu, v níž jsou duše pohřbeny ─ 

temnoty, která jim nedovoluje poznat pravdu, i když je jim blízká a nosí ji v sobě. 

18 Třetí čas je s vámi a lidem budou dány důkazy a znamení o něm a budou následovat ještě větší, 

jako když se rozezní obrovský zvon, aby probudil živé i mrtvé. 

19 Modlete se, pozorujte, rozjímejte, nechte se vést mou inspirací. Vždy to poznáte, protože když 

vaše duše pozdraví svého Stvořitele, budete se cítit povzbuzeni k dobru a povznesení. 

20 "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." 
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21 Požehnaný lide, vyvolený mým milosrdenstvím: vyvolil jsem si vás v těchto časech zkaženosti, 

zmatku a bolesti, abych vás spojil v jednu rodinu a vytvořil lid míru mezi národy země. 

22 Prožíváte období chaosu. Pouze ti, kdo jsou schopni se v těchto časech zkoušky zduchovnit, 

mohou přežít bolest, zmatek a blížící se bouři. Pouze ti, kdo se povznesou nad všechny pozemské 

nepřístojnosti, lidské těžkosti, budou schopni s klidem a rozvahou čelit celosvětovému chaosu a budou 

jako trosečníci uprostřed oceánu, kterým se podaří udržet se kusu dřeva, jímž bude víra v Mou lásku. 

23 Připravuji vás na tuto dobu. Proto vás učím, abyste si ze Mne brali příklad. Není však Mou vůlí, 

abyste byli jediní, kdo se řídí Mým učením. Chci, aby ctnosti tvého srdce, tvá slova a skutky přitahovaly 

všechna srdce, která musí v této době přijít ke Mně, aby přijala Mé učení, aby se lid rozmnožil co do 

počtu, síly a povznesení mezi lidmi. 

24 Z čeho se však skládá tento chaos, tato bouře, tato blížící se zkouška? Je to kvas z poháru utrpení, 

který lidstvo ještě nevypilo. Je nutné, aby člověk, který tento pohár po staletí svými skutky vytvářel, jej 

vyprázdnil do poslední kapky, aby mohl poznat své vlastní dílo a jeho plody. 

25 Blahoslavený lid: Muži, kteří povstávají plni sebevědomí a nárokují si moc v národech, v lidech 

země, jsou velké duše, obdařené mocí a nositelé velkých poslání. Nejsou však ve službách mého božství. 

Své velké schopnosti a nadání nedali do služeb lásky a milosrdenství. Vytvořili si svůj svět, své právo, svůj 

trůn, své vazaly, svá panství a vše, na co se mohou zaměřit. 

Když však cítí, že se jejich trůn otřásá pod nájezdy, když cítí, že se blíží vpád mocného nepřítele, když 

vidí, že jejich poklady a jejich jméno jsou v nebezpečí, vyrazí s veškerou silou, naplněni megalomanií, 

pozemskou marnivostí, nenávistí a zlou vůlí, a vrhnou se na nepřítele bez ohledu na to, zda jejich dílo, 

jejich myšlenka za sebou zanechá jen stopu bolesti, zkázy a zla. Mají na mysli jen zničení nepřítele, 

nastolení ještě většího trůnu, aby měli co největší vládu nad národy, nad bohatstvím, nad denním chlebem 

a dokonce i nad životy lidí. 

26 Připravuji vás, abyste byli mými vojáky, ale ne těmi, kdo působí zkázu nebo zlo, ne vojáky 

nenávisti a zkaženosti, temnoty a chamtivosti, ale vojáky duchovnosti, bratrství, lásky, laskavosti a 

milosrdenství. Měli byste se vydat na cestu plni síly a důvěry ve Mne, svůj vzor, plni důvěry ve své 

zbraně, jimiž jsou pravda a spravedlnost. Připravuji vás, abyste již mohli bojovat proti tomuto nepříteli, 

který je také mocný, ale ne více než vy. 

27 V den, kdy se probudíte k duchovnosti, pochopíte, že temnota je slabá ve srovnání se světlem, že 

nenávist je pouhým atomem tváří v tvář neodolatelné síle lásky a že tento atom mizí při kontaktu s pravým 

milosrdenstvím, že materialismus se zmenšuje tváří v tvář darům ducha. Hmotné je pomíjivé, ale duchovní 

má věčný život. 

28 Jste v procesu formování oduševnělých lidí, kteří jsou schopni rozptýlit zmatek ve světě, osvobodit 

ho od materialismu a fanatismu svým příkladem, dobrými myšlenkami, slovy a skutky, které jsou již vaše. 

29 Když se vás lidé budou ptát na učení, které jste ode Mne neslyšeli nebo kterému jste nebyli 

schopni porozumět, budu skrze vás mluvit a překvapím lidi ─ učence, teology, mocné, zmocněnce a 

soudce, zmocněnce pro učení na zemi. 

30 Postarám se o to, aby mé trinitářsko-marijánské duchovní učení proniklo všude, jako všude proudí 

vzduch, jako světlo zahlazuje všechny temnoty a osvěcuje svět. Stejným způsobem se bude šířit mé Dílo, 

stejným způsobem se bude šířit mé Učení. Pronikne do každého náboženského společenství, do každé 

instituce, do každého lidského společenství, do každého srdce a do každého domova. Bude cestovat na 

velké vzdálenosti, překonávat pouště a moře a naplní tento svět, protože pro celé lidstvo nastala třetí éra, 

věk světla. 

31 Ve všech dobách jsem zlidštil Své projevy. Pamatujte, že v první éře jsem si vybral Mojžíše, abych 

se vám dal poznat. Byl mým mluvčím a poslem. 

Zavolal jsem ho na horu a řekl jsem mu: "Mojžíši, skloň svou tvář, neboť se na mě nesmíš dívat. Jdi a 

řekni svému lidu, že já jsem jejich Pán a jejich Bůh, že já jsem Bůh jejich otců a že je mou vůlí, aby se 

očistili zevnitř i zvenčí, aby byli hodni přijmout má přikázání, můj zákon a má nařízení." Skrze Mojžíše 

jsem se zjevil jako Otec, jako Zákon a jako Spravedlnost. Skrze něj jsem se dal poznat svému vyvolenému 

lidu. Skrze toho člověka nechávám svá přikázání vstoupit do každého srdce. 

32 Ve Druhé éře jsem ti chtěl být blíž. Nebylo mou božskou vůlí, aby mě lidé vnímali jen jako 

neúprosného soudce. Chtěl jsem cítit pohlazení svých dětí, tvorů stvořených k mému obrazu a podobě. 
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Otec se stal člověkem, aby ho naučil pokoře, která je velikostí duše, pravému naplňování zákonů, životu v 

lásce ─ aby naučil člověka bojovat za spravedlivý, věčný a pravdivý ideál. 

33 Ježíšovo učení, dané jako průvodce, jako otevřená kniha pro lidstvo ke studiu, se nepodobá ničemu 

jinému u žádného jiného národa na zemi, v žádné generaci, v žádné rase. Neboť ti, kdo se vydali na cestu, 

aby předávali přikázání spravedlnosti nebo učení o dobročinnosti, byli Mnou posláni na zem jako hledači 

cest, jako poslové, ale ne jako Božstvo. Jedině Kristus k vám přišel jako Božství. Přinesl vám nejjasnější a 

největší poučení, jakého se lidskému srdci dostalo. 

34 Ale nyní, v této době, milovaní lidé, jsem se nestal člověkem jako v oné druhé éře, ale zalíbilo se 

Mi sdělit se všem Mým stvořením skrze lidský intelekt. Dokonce i v "duchovním údolí" a v nekonečných 

prostorách byla pociťována Má Božská Přítomnost. Na žebříku k dokonalosti je totiž mnoho stupňů; v 

"Duchovním údolí" a v nekonečných prostorách je mnoho světů. Vpravdě vám však říkám, že jsem se 

vždy dával poznat všem a podle duchovní úrovně světa, v němž se nacházejí, bylo Mé zjevení mezi nimi. 

35 Někdo se mě ptá: "Proč se Otec dává poznat skrze lidskou mysl, ačkoli je člověk hříšný, nečistý a 

má v sobě nízké vášně?" Mistr vám však říká: Můj požehnaný paprsek je samá čistota a dokonalost, a 

přestože se Otec nepohoršuje nad lidským hříchem, nemůže navázat kontakt s nečistými. Proto přicházím 

k duchu "podnože" a je to duch, který přenáší mé světlo, mé slovo a mé poučení do mysli nositele hlasu. 

Již předem se "podnož" pozvedla ke Mně v úkonu lásky, úcty a přípravy, aby nesměšovala nízké vášně a 

tělesné sklony s dokonalostí Mého učení. 

36 Brzy se však již nebudu dávat poznat lidským intelektem. Přijde totiž čas, kdy to budete moci 

uskutečnit z ducha do ducha. Pak můj božský paprsek dosáhne i tvého ducha a ty uslyšíš můj hlas, přijmeš 

má vnuknutí, má proroctví a mé pokyny. K tomu vás nyní vedu. 

37 Budu vás nadále poučovat a odpouštět vám, abyste mi v posledních okamžicích mého projevu 

skrze lidskou mysl mohli říci: "Pane, jak velký byl náš hřích a špatnost. Včas jsme to poznali, očistili jsme 

se uvnitř i navenek ─ v našem duchovním i lidském životě. A nyní se svěřujeme tvému nekonečnému 

milosrdenství, protože se navzájem milujeme, milujeme všechny stvořené věci, tvoříme jedno tělo a jednu 

vůli." 

38 Až se tam dostaneš v roce 1950, oči hříšníků i zbožných Mě spatří v celé Mé slávě, neboť tehdy 

začneš naplňovat Zákon, který ti Otec svěřil. 

39 Lidé, buďte na cestě silní, protože váš duch plní na této planetě náročné poslání. Pouze ten, kdo se 

očišťuje láskou a dodržuje mé zákony, se již nemusí reinkarnovat na této planetě. Kdo však ve své 

"poslední" reinkarnaci zanechá stopu krve nebo zla, musí se vrátit na tuto zemi, aby napravil chyby, 

obnovil, co bylo zničeno, dal život tomu, koho nechal bez života, a odpustil těm, kterým neodpustil. 

Jedním slovem odčinit. 

Proto ti má nekonečná láska říká: "Ó neúnavný poutníku země, který jsi dlouho kráčel po svých 

cestách s hořkostí v srdci! Vzhlédněte k tomu, kdo vás chce potěšit a posílit, abyste mohli jít cestou života 

až do konce." 

40 Už je to dávno, co jste se vydali na tuto cestu, a není to poprvé, co se na vaší cestě projevuji. Moje 

milosrdenství vzkřísilo padlé, uzdravilo nemocné a navrátilo život "mrtvým". Hlas mého Otce probudil 

spícího. 

41 Vaše duše je osvícena světlem, které na vás vyzařuje můj Duch, a vidí svou minulost jako dlouhou 

cestu duchovního odčinění a rozvoje duše. Chápete také zodpovědnost, kterou jste převzali vůči svému 

Mistrovi, abyste byli věrnými svědky mého učení. Řekl jsem vám, že přijde den, kdy vás zástupci církví a 

sekt přijdou vyslýchat a vyšetřovat, a nechci, aby vás viděli trapně. Najdou tě pokorného, ale ve své 

pokoře odhalíš Mou moudrost. 

42 Lidstvo vás bude potřebovat a vy, kteří duchovně představujete nejstarší lidi na zemi, byste neměli 

skrývat dary, kterými jsem vás obdařil. Vezměte si knihu, kterou jsem před vámi otevřel. 

43 Od počátku stvoření jsem s vámi uzavřel smlouvu. To, co jsem nabídl, jsem věrně splnil. Vpravdě 

vám však říkám: Můj lid vždy porušoval své sliby! 

44 Šestkrát jsem s vámi obnovil tuto smlouvu, protože vás miluji a chci vaši spásu. 

45 Ve Dvanácti, které jsem vybral ve Druhé éře, jsou ztělesněny lidské ctnosti a slabosti. Jejich 

ctnosti jsem použil jako příklad a pobídku pro lidstvo a jejich nedokonalosti jsem využil k tomu, abych 
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vám dal velké ponaučení. Tomášova nedůvěřivost představuje faktického člověka, který věří pouze tomu, 

čeho se dotýká a co vidí. 

46 Petr ztělesňuje toho, kdo se bojí lidských soudů, a Jidáš toho, kdo prodává zboží duše. 

47 V tomto čase vám nedávám pozemské bohatství, to jsem vám již dal jindy. Nyní vás obohacuji 

moudrostí. 

48 Vědci vždy popírali má zjevení a duchovní projevy a bojovali proti nim. Já však s vědou nebojuji, 

protože jsem věda. Jsem to já, kdo ji vnuká člověku pro jeho vlastní dobro a osvěžení. Vpravdě vám 

říkám: Kdo používá vědu k tomu, aby přivodil zlo, nebyl Mnou inspirován. 

49 Poznejte mé slovo podle jeho významu. Já jsem vinný kmen, z něhož pijete víno. 

50 Co potřebuješ, abys mě mohl následovat? Dám ti všechno. Nyní buduji ve tvém srdci svatyni, 

abych v něm přebýval navždy. Neboť Mé Slovo skrze lidského nositele hlasu již brzy nebude slyšet a 

pouze vaše duše jej pak pocítí, jak zní v nekonečnu. 

51 Blahoslavení jsou ti, kdo jsou oduševnělí, neboť oni pocítí mou přítomnost a budou těmi, kdo, i 

když půjdou svou cestou v bídě a slzách, přinesou tomuto lidstvu útěchu a spásu. 

52 Můj univerzální paprsek osvětluje vaše vnímání a v tomto světle, které vámi proudí, se cítíte 

naplněni Mou Přítomností. Vidoucí s potěšením rozjímají a prožívají toto světlo, které obklopuje každou 

duši. Viděli velkou knihu, která ukazuje Izrael, v níž je obsaženo poučení a která je otevřena v šesté 

kapitole. 

53 Když slyšíte Mé Slovo, pociťujete království, které vám bylo zaslíbeno, velmi blízko a již cítíte 

blaženost, která vás čeká. Všechny tvé obavy zmizí, protože Mě začneš poznávat jako Otce. A když vidíte, 

jak se naplňují Má zaslíbení daná lidu Izraele, vyvolenému lidu, v jiném čase, naplní vás naděje a začnete 

činit velká předsevzetí k nápravě a poslušnosti Mého Zákona. 

54 Při Mém opětovném příchodu Mě doprovázejí duše velkého světla ─ bytosti, které vám nyní 

zvěstují blízkost Mého království a připravují lidská srdce ─. 

55 Váš svět byl osvícen mou Přítomností. Brzy vstoupíte do éry duchovního znovuzrození, které vás 

musí přivést ke znovuzrození všech ctností a umístit vás na vyšší úrovně života. Ale stejně jako jsem přišel 

k vám, přišel jsem i do jiných světů života, kde duše bojuje, zdokonaluje se a odčiňuje bolest. Mezi těmito 

a vašimi světy života chci uzavřít smlouvu a přátelství. Chci, abyste spojili své myšlenky s bytostmi, které 

je obývají, a věnovali jim modlitby, které potěší a osvítí ztrápené duše vašich bratrů a sester. 

56 Tímto způsobem dojdete k poznání, že vaše poslání se neomezuje pouze na pomoc vašim 

viditelným bratrům a sestrám, ale že existují bytosti, které neznáte, které nemůžete přímo vnímat ze svého 

současného světa života, a které vás přesto potřebují. 

57 Tento svět, který je dnes vaším domovem a kde vám byl dán Můj jasný projev, je vhodný k tomu, 

abyste se ke Mně přimlouvali a modlili se za bytosti, o nichž k vám mluvím. 

58 V každém věku jsem se zjevoval plný moudrosti, podstaty a lásky. Byli jste svědky Mých zjevení. 

Kdo neví, že já, Jehova, jsem mluvil ke světu od jeho prvních dnů? Kdo neví, že jsem vám v Ježíši přišel 

dát své učení? Chci, aby lidstvo vědělo, že jsem dnes přišel vysvětlit a vyložit každé slovo a tajemství, 

které může být obsaženo v Knize věčné moudrosti. 

59 Na své nepřetržité cestě životem jsi byl Mnou chráněn. Jste věční poutníci a neznáte budoucnost, 

která vás čeká. Neodhadnete, kdy se blíží bouře, ani kdy se objeví duha míru. Já sám, který nad vámi 

bdím, vám oznámím, co přijde, až budete připraveni. Toto údolí země, které ti bylo v některých případech 

příjemné a sladké, ti bylo také nepřátelské a přinutilo tě prolévat proudy slz, jimiž jsi očistil a očistil svou 

duši. 

60 Pojďte ke mně, jste unaveni cestou. Pojďte do stínu tohoto stromu, který se vám ukazuje plný 

milosrdenství a lásky ke všem svým dětem. Až si odpočinete a uleví se vám od všech utrpení, myslete na 

ty, kteří trpí, a přimlouvejte se za ně. Mohu jim dát všechno i bez tvého prostřednictví, ale je mi milé, když 

se v dítěti projevuje láska, soucit a milosrdenství a sdílí bolest nebo štěstí svých bratří a sester. 

61 Vaše existence nemá hranice, konec těla není koncem duše. Když se totiž propadne do země, ta ji 

přežije a ve svém novém životě najde nekonečné podněty k dalšímu úsilí a vzestupu. Pak se duše osvobodí 

od těla, které ji utlačovalo, a najde široké pole působnosti, kde může uplatnit své schopnosti a ctnosti, 

které má. 
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62 Když Ježíš zemřel na kříži, vymazali jste ze své představivosti obraz člověka a představili jste si 

Mě jako neomezeného ─ schopného proniknout všechny světy a obejmout vesmír Mou láskou. 

63 Považujte se za sobě rovné, milujte se jako bratři. Po roce 1950 totiž "úřady" mezi vámi zmizí. 

Nebudou už žádní vůdci, ani hlasatelé, "sloupy" nebo vidoucí, "nositelé darů" nebo "zlatá pera", ani 

"základní kámen", nebudou už žádné rozdíly. Aby to bylo významné, stačí mi, abych tě viděl 

připraveného, i když jsi nezastával žádné funkce, abych mohl uskutečnit svou přímluvu tvým 

prostřednictvím a ty ses jí mohl řídit. 

64 Nejen ti, kteří zastávali tyto úřady, patří mezi ty, kteří jsou zmocněni k vykonávání velkých misií. 

Chci, abyste všichni sloužili této věci a aby každý z vás měl v sobě všechny úřady, abyste všichni cítili 

odpovědnost za mou práci. 

65 Mé Slovo již nebude fyzicky slyšitelné, a tím dosáhnete většího zduchovnění. Pak Mě totiž budete 

hledat v nekonečnu tím, že pozvednete své myšlenky. Budete se Mi snažit zalíbit konáním záslužných 

skutků, což vám přinese větší duchovní pokrok. 

66 Chci, abyste se považovali za skutečné bratry a sestry, abyste žili jednotně, abyste se cítili blíž 

jeden druhému, abyste byli blíž Mně. Vy, kteří jste lépe porozuměli Mému dílu, poučujte své bratry a 

sestry, všechny, kteří dělají první kroky. Spojte se, chraňte se navzájem. Toto je moje závěť. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 220 
1 Buďte u mě vítáni, učedníci. 

2 Zde je Mistr, který naplňuje svůj slib o druhé éře a přichází jako Duch svatý, aby osvítil zemi 

svým světlem. 

3 Se mnou jsou ti, kdo pochybovali, kdo se mi rouhali, ale dnes přicházejí kajícně prosit o odpuštění 

a stávají se mými služebníky. 

4 Než jsem chtěl přijít, byl s vámi Eliáš, aby rozptýlil noc a přinesl vám světlo, aby vás přivedl blíž 

ke zdroji milosti a moudrosti, kterým jsem já. 

5 Našel jsem tě připraveného a přinutil tě usednout k mému stolu, abys ochutnal mé jídlo. 

6 Duchovně jsem proléval svou Krev kapku po kapce, abych vám připravil cestu k nápravě, abyste 

už nikdy nesešli z cesty. 

7 Má láska se na vás vylévá, ale ne všichni jste jí přístupní. Zatímco někteří to cítí v srdci, jiní 

zůstávají neteční. Nikoho však neodstraním od svého stolu, neboť duchovní vzkříšení se uskuteční ve 

všech mých dětech. 

8 Ti, kdo v tomto hlásání skutečně pocítili Mou přítomnost, Mi děkují za útěchu, kterou Mé Slovo 

poskytlo jejich srdcím, jež se cítila osamělá a opuštěná. 

9 Toto místo setkání není Otcův dům, můj oltář je ve vašem srdci. Tvá víra je svíce zapálená pro 

Mne a tvé svědomí je to vyšší světlo, které ti svítí na cestu, které tě odvrací od špatných cest, které tě 

varuje před propastmi a které tě povzbuzuje ke konání dobra. 

10 Víte, že jsem stvořil světlo, stejně jako jsem stvořil všechny stvořené věci, aby vám toto světlo, 

které jste nazvali "dnem", odhalilo slávu stvoření a abyste poznali Mou lásku a Mou moc. 

11 Stvořil jsem vás "ke svému obrazu a podobě", a protože jsem Trojjediný, je tato Trojice i ve vás. 

12 Vaše hmotné tělo představuje Stvoření svou formou a dokonalou harmonií. Vaše vtělená duše je 

obrazem "Slova", které se stalo člověkem, aby na lidském světě zanechalo stopu lásky, a váš duch je 

zářivou jiskrou Božského světla Ducha svatého. 

13 Kdykoli se člověk odvrátil od Mého Zákona a neposlouchal hlas svého svědomí, vstoupil do noci 

pokušení, temnoty a hříchu. Pak jsem musel posoudit jeho činy a při mém soudu zažil bolest. Vždycky 

jsem mu ale dal příležitost, aby se kál, a dal jsem mu čas na nápravu: Při mém soudu se hříšník sklonil. 

Později, když přijal mé odpuštění a dary milosti, však opět upadl do hříchu. Aby vám ukázal cestu k 

nápravě, stal se váš Bůh mezi vámi člověkem a Univerzální Matka se musela stát ženou, aby vás 

vykoupila svou mateřskou láskou. 

14 Po duchovní stránce jste již ušli dlouhou cestu a nyní žasnete nad intuicí a rozvojem, který nové 

generace odhalují od svého nejútlejšího dětství. Jsou to totiž duše, které mnoho zažily a nyní znovu 

přicházejí, aby posunuly lidstvo vpřed ─ jedni po cestách ducha a druzí po cestách světa, podle svých 

schopností a svého poslání. Všichni lidé s nimi však naleznou vnitřní klid. Tyto bytosti, o nichž k vám 

mluvím, budou vašimi dětmi. 

15 Už není čas na přecházení pouští ani na to, abyste se zabývali zbytečnými úkoly. Myslete na 

budoucnost a připravte lidstvo zítřka. Až totiž budeš mluvit o mém učení a vylévat můj léčivý balzám, lidé 

se tě budou překvapeně ptát: "Od koho jsi dostal tak skvělé poučení a kdo ti dal tak mimořádnou moc 

uzdravovat nemoci?" "Od koho?" zeptají se lidé. Pak lidé poznají mou moc ve skutcích lásky mých 

"pracovníků". 

16 Duši je v různých reinkarnacích poskytnuto sedm stupňů pro její rozvoj a zdokonalení, pro její 

pokrok a odčinění. Není mu však dáno pamatovat si předchozí pozemské životy. Tělesná hmota je jako 

hustý závoj, který ji zakrývá. Pouze svědomí vám dává intuici, že musíte jít vpřed po cestě světla, která 

vede k dokonalosti. 

17 Tato cesta je žebřík o sedmi stupních, který duši dovede do mého lůna, kde zůstane a bude věčně 

vyzařovat své světlo těm, kdo jsou na nižších stupních. 

18 To je můj božský a věčný plán. Jste Mými spolupracovníky a nakonec budete vládnout se Mnou, 

až se zbavíte pout materialismu. 

19 Pospěšte si! Udělejte vše, co můžete, ještě dnes! Řiďte se mými pokyny a zažijete můj pokoj i v 

největším chaosu tohoto světa. 
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20 Víra, naděje a láska se pak budou vznášet nad vaší duší jako andělé. 

21 Osvěcuji srdce, duši a mysl, abyste v tomto čase mého zjevení pochopili moudrost mého slova. 

Tato doba zanechá stopu v budoucích generacích, aby mohly pochopit dobu, ve které žijí. 

22 Přišel jsem jako maják, abych osvítil tvou duši, abych ji posílil, a byl jsem vzkříšením pro 

všechny, kteří, když mě uslyšeli, uvěřili. Když totiž poznali klid vyššího života, vzchopili se, rozhodli se k 

nápravě a zřekli se zbytečných statků. Budou-li schopni obstát ve zkouškách, vytvoří mou armádu vojáků 

dobré vůle. Budou se stavět proti světu zla obývanému duchovně narušenými lidmi, kteří sice využívají to, 

co jsem stvořil, ale přesto Mě popírají ─ svět, který se proměnil v poušť, jejíž žhavý písek pálí chodidla 

poutníka. V této nelítostné poušti budou lidé nelítostně bičováni ideologickými bouřemi. 

23 Poslouchejte mě: připravte se a nebojte se. Neboť máte-li v sobě víru a jako ideál mé dílo, budete 

mít mou sílu jako hůl, která vás podrží na cestě života. 

24 Dovolte, aby se ve vašich srdcích osvědčila láska a víra, protože z nich vzejde odpuštění tomu, kdo 

vás urazil. Vpravdě vám říkám, že bezbožnost se vždy zastavila u této zdi. Přesto budete muset pít velmi 

hořké kalichy, ó milovaní učedníci. 

25 Bitva začne po Mém odchodu, kdy už nebudu vaším rádcem skrze lidský rozum a Mé Slovo 

najdete pouze ve spisech, které vám zanechám. 

26 Mé Slovo vám vysvětlilo vše, co pro vás bylo dříve tajemstvím, takže vám nic není neznámé a 

můžete statečně čelit zkouškám. 

27 Díky mému učení jste prožili čas nehynoucí radosti. Vaše duše, která toužila po vznešených 

požitcích, zůstane spokojená, protože mohla ve smyslu mých výroků kontemplovat světlo pravdy, život 

duše, který vás čeká ─ život, kde nic není omezeno, kde je vše krásné a dokonalé, jehož odrazem jste již 

mohli očistit svou duši. 

28 V očekávání této existence vaše duše pocítí blaženost věčnosti, vaše tělo ožije a narovná se, 

protože člověk pak ví, že všechny jeho bolesti, boje a odříkání najdou pro duši spravedlivou odměnu: mír. 

29 To, co právě získáváte, je zduchovnění, neboť zduchovnění je také poznání věčného života. Ale až 

budete v souladu se Stvořením, naleznete jinou formu oduševnění, protože budete žít v rámci mých 

zákonů. 

Jestliže dříve pro vás rozpad těla znamenal konec cesty, dnes víte, že teprve tehdy cesta začíná. Tělo je 

jen pomíjivý oděv. 

Již si uvědomujete, že nejste jen podstatou, ale také esencí, protože víte, že tam, kde končí člověk, není 

konec na cestě duše. 

30 Ptáte se však: "Mistře, je tedy možné, aby se to, co je podstatou, smísilo s tím, co je hmotné?" A já 

vám říkám: "Ano, děti moje. Vždyť Otec, který je všemohoucí a všudypřítomný, je ve všem stvořeném, 

aby to mělo život." 

31 Vždy slyšte pravdu. Je jako křišťálově čistá voda, která umožňuje vidět vše, co je na jejím dně. 

Pochopte, že Mě objevíte ve své vlastní inspiraci. 

32 Mé slovo je prosté, i když mluvím o velkých zjeveních. Neboť tak jako jsem vám jasně a 

srozumitelně vysvětlil cestu, která vede do pravého nebe, tak vám říkám, že v tomto čase svým slovem 

zruším peklo, které lidé vytvořili svými náboženstvími a bludnými výklady, aby v lidech vzbudili strach a 

zavázali jim oči nevědomostí. 

33 Mé Slovo před vámi otevřelo své stránky jako knihu, aby vám poskytlo jednoduchý obraz 

posmrtného života. Časy, kdy lidé praktikovali své náboženství v církevních formách a zapomínali na 

zákon, pominou, protože to znamenalo jednat v rozporu s povinností. 

34 Nepřišel jsem vás vystrašit. Přišel jsem vám vštípit lásku. 

35 Učil jsem vás, že vás netrestám, že vám pouze umožňuji sklízet plody vaší setby, které, jsou-li 

sladké, budou vaší blažeností a spásou, a jsou-li hořké, probudí ve vás pokání a touhu po zdokonalení. 

36 Abych vám pomohl ve vašem boji, připravil jsem nový den plný světla a milosti, abyste se mohli 

občerstvit mým slovem, lide Izraele. 

37 Od dětství, v mládí, ve zralém věku i ve stáří jsi Mě hledal. Přišli jste ke Mně v různém věku. Ve 

společenstvích, která tvoří izraelský lid, vidím všechny věkové kategorie ─ od čerstvě narozeného dítěte 

až po starce. 
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38 Stařec mi říká: "Pozdě jsem k tobě přišel, Otče můj! A po velmi krátkou dobu se budu těšit z 

Tvého slova, Tvých dobrodiní a Tvého milosrdenství." Ale Otec mu říká: "Stařec, buď se mnou, už nikdy 

se ode mne neodloučíš. Následujte Mě dnes, a až vaše duše překročí práh "duchovního údolí", tedy 

nového života, nebudete už staří. Vždy budete mladí a silní. 

Nestěžujte si, že jste přišli až nyní, když je vaše tělo unavené a nemocné, abyste poznali světlo Mého 

učení. Pamatujte, že jsem povolal děti, které vyrostly v lůně Mého Díla a které dnes, když se staly muži a 

ženami, odešly, unavily se Mým Slovem a vydaly se hledat nové cesty, zapomínajíce na Mé rady a Má 

pohlazení. Já je však znovu přitáhnu a v poslední hodině budou všichni se mnou, protože jsem ve všech 

rovinách života, kde přebývá duše." 

39 Když člověk kvůli opomenutí modlitby a dobrých skutků sejde z cesty dobra, ztrácí svou morální 

sílu, svou duchovnost, je vystaven pokušení a ve své slabosti se dopouští hříchů, které způsobují nemoc 

srdce. Já jsem však přišel jako lékař do tábora nemocných a dal jsem mu všechnu svou lásku a péči. Mé 

světlo bylo jako svěží voda na jeho horečkou rozpálených rtech, a když ucítil můj balzám na svém čele, 

řekl mi: "Pane, jen Tvé milosrdenství mě může zachránit. Jsem velmi nemocný na duši a smrt si pro mě 

přijde velmi brzy." Já jsem mu však řekl: "Nezemřeš, neboť já, který jsem Život, jsem přišel a všechno, co 

jsi ztratil, ti bude navráceno." 

40 Splňte své povinnosti a proměňte všechno zlo, které jste spáchali, v dobro. Dávám vám sílu duše, 

abyste mohli vykonat toto velké dílo obnovy. Mám pro vás totiž velký úkol. 

41 Takto se s vámi setkávám ve Třetím čase. Znám tvé utrpení a tvůj strach. Vy všichni však budete 

uzdraveni, neboť ve vás je princip věčného života. 

42 Připravte se na to, abyste se Mi mohli ukázat jako nádobu, čistou uvnitř i navenek, do níž mohu 

vložit Své Slovo, zatímco se budete činit Mne hodnými. Se světlem, které ti dávám, to můžeš pochopit. 

Tvořit věty z jednotlivých "slov" a vytvářet z nich skvělé knihy. Trénuji vaše vnímání, abyste mohli 

promlouvat ke svým bližním a ukojit hlad po pravdě a spravedlnosti, který lidstvo pociťuje. 

43 Važte si mého slova, abyste při mém rozloučení neřekli: "Jak velkou výsadu jsem měl, a 

nepochopil jsem to." 

44 Nechci, abyste byli jako děti, které, ačkoli mají laskavého a milujícího otce, jím pohrdají a teprve 

když ten zavře oči před tímto světem a já ho nechám zaujmout místo v "duchovním údolí" mezi dětmi, 

které jsou pro svou ctnost oblíbené, pláčou nad nedostatkem lásky a vděčnosti k tomuto otci a příliš pozdě 

si uvědomují, jakého dobra si nevážily. 

45 Pracujte nyní, když jsem s vámi, abyste mohli říci světu: "Pán mluví v současnosti a dává důkaz 

své přítomnosti." Přiveďte ke mně ty, kdo mě hledají, neboť oni uvěří. Zítra se budete muset velmi dobře 

připravit, abyste přesvědčili své bližní. 

46 Každou chvíli tě postihuje utrpení, které tě nutí plakat, a ty mi říkáš: "Mistře, proč mě zkoušíš, 

když jsi mi slíbil pokoj?" Ale pak vám řeknu: stává se to, protože díky těmto zkouškám zůstává duše 

bdělá. Uprostřed útěchy světlo tvé víry zhasne a ty zůstaneš na cestě boje a dokonalosti. Pokud tě bolí tělo 

nebo pokud tvé srdce trápí utrpení, buď dobré mysli. Vždyť dnes jsi v mém Díle znovu nabyl klidu a 

zdraví duše. 

47 Přijde den, kdy půjdete k lidem dobře připraveni, s otevřenýma očima a rozvinutou intuicí, abyste 

s úctou pronikli do nitra jejich srdcí a objevili jejich bolest, jejich chudobu duše. S mým učením pak 

budete moci zmírnit jejich trápení a povzbudit jejich duše. 

48 Kdykoli použijete mé slovo, zažijete zázraky. Nikdy vás nezklame. Pokud se dostatečně připravíte, 

splníte svůj úkol i Mou Vůli. 

49 Každému sboru jsem dal konkrétní úkol: Některé jsem připravil jako záchrannou archu pro 

všechny, kdo u svých bližních nenašli pochopení pro rozvoj svých duchovních darů, jiné jako zdroj světla, 

do něhož jsem vlil svou moudrost. V jiných jsem se zjevil jako láska a zaplavil je srdečností a 

milosrdenstvím. Objeví se také nové církve a noví "pracovníci", neboť nyní shromažďuji "poslední". Ty 

budou jako hůl pro "první". Dnes jsou to ještě malé děti, ale stanou se mými učedníky a později budou 

učiteli nových generací. 

50 Abyste byli uznáni, musíte žít ve ctnosti a plnit všechna má přikázání. V mém díle jste si všichni 

rovni, "první" i "poslední". Ti se museli připravit v kratším čase, aby se mohli poučit o mé výuce. 
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51 "Dělníkům" říkám: Cvičte se, aby se duchovní svět dokonale projevil skrze váš intelekt a aby 

slovo, které vychází z vašich rtů, bylo hlasité a mělo duchovní podstatu. Nedovolte, aby moje inspirace 

byla zastřena, když prochází vaší myslí. Protože je vaše odpovědnost velká, bude i vaše odměna velká. 

Nemáte ani tušení, jakou radost a mír vám dopřeje splnění vašeho poslání. Vaše dary mají velkou hodnotu 

a přinesou vám skutečnou blaženost. 

52 K "dělníkům" přicházejí odloučené duše různých povah v touze po milosrdenství, a když najdou 

dveře vašich srdcí zavřené a vy jim neposkytnete žádnou útěchu, váš mozek se unaví a ubohé duše mezi 

vámi zanechají svůj vliv bolesti a neklidu. 

53 Čeká vás splnění mise. Buďte dobročinní. "Izrael je připraven přinášet světlo a mír potřebným 

duším. Dokud to nesplníte, budete na sobě cítit velký kříž povinností, který vás neopustí, dokud svou práci 

nedokončíte. 

54 Slibuji ti svůj mír jako vzácnou odměnu. 

55 Jsi očištěn ve svém myšlení a připraven Mi naslouchat. Neúnavně se vám předkládám, abych 

opakoval Své božské projevy a odstranil tak pochybnosti, které možná ještě existují ve vašich srdcích. 

56 Zjevil jsem svou přítomnost a svou podstatu, aby nikdo nemohl popřít, že jsem byl mezi tímto 

lidem. 

57 Moudrost, kterou předávám skrze nositele hlasu, není převzata z knih, není to souhrn vědomostí, 

které člověk mohl získat v průběhu času. Ani vám nepředávám znalosti historie, jak to dělá lidstvo. 

58 Zjevuji své světlo skrze člověka, který je jako ty, se stejným poznáním, jaké máš ty. Jediné, co 

požaduji, je čistota intelektu a upřímnost duše toho, kdo se na krátký čas stane nástrojem a mluvčím 

Božství, a také duchovní příprava a shromáždění těch, kdo Mě chtějí slyšet. Když dojde k tomuto spojení 

myšlení a chtění, přijde k vám světlo mého ducha. V těchto chvílích se totiž vaše duše osvobodila od 

materialismu a vaše srdce chápe dobro. Celá vaše bytost pak cítí potřebu přiblížit se k Otci a je 

přesvědčena, že bez mé pomoci nejste schopni vykonat velké skutky, ať už duchovní nebo hmotné. 

59 Přišel jsi ke Mně se srdcem rozervaným pochybnostmi, protože jsi dlouho hledal pravdu, aniž bys 

ji našel, a když jsi slyšel Mé Slovo, zpočátku jsi pochyboval. Pak ale přišla víra a vy jste chtěli poznat to, 

co existuje mimo vaše tělo a hmotný život. Chtěli jste pochopit tyto duchovní dary a přesvědčili jste se, že 

zatímco tělo, které nyní máte, zůstává mrtvé na zemi, vaše duše žije dál, protože vám hlas říká, že nejste 

jen hmota. 

60 A vy se ptáte: Co je to duše? Jakým způsobem žije? Jak ho musíme připravit na vstup do světa, ve 

kterém má žít věčně? Jakého vývoje bude muset dosáhnout? A jaký vztah bude mít k ostatním duchům a 

dokonce k samotnému božství? 

61 Všechny tyto otázky, které jste si kladli, vás přitahovaly, zájem, který se později stával stále více 

potřebou duše, díky němuž jste poznali, že to, co jste slyšeli z úst nositele hlasu, hluboce zasáhlo vaše 

srdce. 

62 Přišli jste, aniž by vás k tomu někdo nutil, ani jste nepřišli podvedeni. Nebyla to okázalost nebo 

okázalost, co vás zaslepilo, protože jste tato místa shledali skromnými a pokornými. Bylo to zářivé světlo 

mého Slova. 

63 Nebuďte smutní, když si vzpomenete, že jsem vám již ve Druhé éře řekl: "Mnozí jsou povoláni, 

ale málo je vyvolených." Ve skutečnosti to nejsem já, kdo si vybírá. Volám všechny a se Mnou zůstávají 

ti, kdo Mě milují a chtějí Mě následovat. Pokud vy, kteří jste byli povoláni, chcete být mezi těmi, kdo mě 

následují, vytrvejte. 

64 Mé slovo a má zjevení jsou pro všechny. Někteří dosáhnou pochopení dříve, jiní později, ale 

všichni se k němu dostanou. 

65 Je to člověk, kdo si díky svobodné vůli dobrovolně volí cestu, které rozumí nebo kterou považuje 

za nejsnazší následovat. Všem posílám výzvu, ale nejlepší cestu si zvolí ten, kdo je nejlépe připraven. 

Stejné je to s tím, kdo přichází, aby naslouchal mému slovu, kdo byl vnímavý k volání a zachvěl se při 

poslechu mého učení. Najde v ní pravdu, kterou hledá, a už se od ní nevzdálí. To budou ti, kteří 

nepotřebují okázalost a slávu kostelů postavených lidmi, protože je už nebudou inspirovat k oddanosti a 

víře. Vědí, že tyto církve budou zbytečné, jakmile člověk dosáhne spiritualizace. Jeho příprava bude 

výzvou k dokonalosti, což je Moje Božství, které k němu přistoupí, aby ho očistilo. Tak budu přebývat v 

jeho srdci a vytvořím opravdové duchovní společenství mezi ním a svým Duchem. 
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66 Kdybyste se mohli na okamžik zcela zbavit své hmotné části, vaše duše by byla naplněna 

blažeností, když by cítila, že je obklopena světlem záhrobí. Toto světlo k vám přichází v omezené formě 

prostřednictvím mého Božského paprsku. Omezuju se, abych vám umožnil vnímat Svou Přítomnost. 

Protože jsem univerzální síla, stvoření, moc, světlo a život, nemohl jsem k vám přijít v celé své síle. 

67 Stejně jako vy potřebujete k životu jen nezbytné paprsky slunce, které na vás svítí, i já vám říkám: 

Kdybyste tuto moc zneužili, ublížili byste sami sobě, protože je příliš velká a silná pro tvory, jako jste vy. 

68 Totéž se děje v duchovním životě. Musíte použít tu část božství, která je nezbytná pro vaši duši, a 

vědět, že v této jiskře, kterou přijímáte, máte veškerou sílu cítit inspiraci, která hýbe strunami vašeho srdce 

─ světlo, které vám dává intelekt a vnímání, abyste mohli splnit svůj úkol. Objevíte v něm harmonii, která 

musí existovat mezi Bohem a člověkem. 

69 Říkám vám to, abych vám pomohl pochopit tento projev, abyste mohli povznést svou duševní část 

bytí a aby vaše mysl přijala inspiraci ze Záhrobí, vysokou radu, která vás učí, jakým způsobem máte žít. 

Pak pochopíte, že nejmenší částí vás je tělo, které máte jako schránku. 

70 Já jsem jako slunce, ty jsi jako jeho jiskra. Byli jste stvořeni jako malí, abyste rostli díky svým 

zásluhám a rozvíjeli své schopnosti. Původně jste byli čistí ─ čistota, kterou jste později poskvrnili 

zkouškami a hříchem. Byli jste totiž postaveni na cestu, na níž se budete rozvíjet směrem vzhůru díky úsilí 

své vůle, abyste na ní získali zásluhy a sklidili úrodu. 

Jaké úsilí byste vynaložili na to, abyste se vyvíjeli vzhůru, kdybyste vždy pobývali v nebeských 

výšinách? Jaká touha rozvíjet se ve vás mohla existovat, kdybyste byli od začátku skvělí? Za jaké zásluhy 

bych tě mohl odměnit, kdybys byl vždy dokonalý? Ale přišel jsi na zem a na zemi jsi objevil opačný pocit 

k dokonalosti, k dobru. Zažil jsi pokušení, které vede ke zlu, slabost těla, svody světa. Tehdy začal boj 

duše v její tělesné schránce, jejíž povaha se lišila od její vlastní. Duše ─ původně zmatená světem a 

přírodou, kterou se viděla obklopena ─ upadla do letargie a nechala tělo růst a pracovat podle svých 

pozemských podmínek, svých tělesných vášní. 

71 Bylo tedy nutné, aby duše přicházela na zem, jedna po druhé, v různých tělech, z nichž některá by 

byla dokonalejší než jiná, s delším životem než jiná, všechna s různými sklony, aby si duše vytvořila 

představu o sobě samé, aby dosáhla poznání a povznesení. Postupně tak mohla nastat doba, kdy nejen 

pochopí, ale dokonce pozná svou budoucnost mezi lidmi a také duchovní život, který ji čeká. Ten, kdo 

během svého boje o existenci získá hluboké poznání, už nebude ke svému rozvoji potřebovat nová 

pozemská těla, protože bude moci pobývat v duchovních světech života. Takto bude postupně stoupat po 

žebříku k dokonalosti krok za krokem, dokud nedojde až ke Mně. 

72 Když je tvůj osud tak velký a tvá duchovní duše je Mi podobná, jak můžeš upadnout do modlářství 

a vytvořit si rukama obraz, abys Mě v něm uctívala? Proč Mne raději neobdivujete v přírodě, když 

neumíte proniknout do duchovního světa a inspirovat se v rozjímání o jeho nádheře, v životě, který klíčí a 

probouzí se na každém vašem kroku? v nesčetných krásách a zázracích, jimiž jsem ozdobil tvůj svět, na 

obloze, kde září tisíce světů, které neznáš, které k tobě promlouvají o životě, zákonu a poslušnosti, abys z 

nich mohl sestavit svou modlitbu lásky, své díky a své vyznání víry? 

73 Toto je váš čas, ó duše! Probuďte se, vstaňte, pojďte ke Mně! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 221 
1 Lidé, nyní se dotýkám nejcitlivějších strun vašich srdcí, abych vás připravil a učinil hodnými 

přijmout Mé učení. 

2 Promlouvám k vám nyní prostřednictvím Božské Matky, toho Ducha, který se stal člověkem ve 

Druhé éře, aby naplnil svůj vysoký osud. 

3 Maria byla poslána, aby zjevila svou ctnost, svůj příklad a své dokonalé božství. Nebyla ženou 

jako všichni ostatní mezi muži. Byla to žena jiné povahy a svět se zamýšlel nad jejím životem, poznal její 

způsob myšlení a cítění, poznal čistotu a půvab její duše i těla. Je příkladem prostoty, pokory, obětavosti a 

lásky. Přestože její život byl známý tehdejšímu světu i následujícím generacím, mnozí její ctnost, její 

panenství, neuznávají. Nedokážou vysvětlit, že byla pannou i matkou. Důvodem je to, že člověk je od 

přírody nevěřící a neumí posoudit Boží skutky s probuzeným duchem. Kdyby studoval Písmo svaté a 

pronikl do Mariina vtělení a života jejích předků, nakonec by poznal, kdo je. 

4 Maria je božská svou přirozeností, její duch je jedno s Otcem a Synem. Proč ji soudit lidsky, když 

byla vyvolenou dcerou, která byla lidstvu od počátku věků ohlášena jako čisté stvoření, do něhož se vtělí 

"božské Slovo"? 

5 Proč se tedy člověk rouhá a pochybuje o mé moci a bez úcty zkoumá mé skutky? Důvodem je, že 

se neponořil do mého božského učení, nepřemýšlel o tom, co říkají Písma, ani se nepodřídil mé vůli. 

6 Dnes, ve "třetí éře", také pochybuje, že se Maria dává poznat lidem. Říkám vám však, že se podílí 

na všech mých dílech, protože je ztělesněním nejněžnější lásky, která přebývá v mém Božském Duchu. 

7 Dal jsem vám důkazy o této pravdě a umožnil jsem prorokům všech dob, aby dosvědčili Marii jako 

univerzální Matku. Ti, kdo mají tento dar, ji dnes podobně vidí projevovat se v alegoriích nebo 

podobenstvích. Zprostředkovaně jste pocítili její mateřský vliv, který vás hladil, její povzbuzení a útěchu, 

jež zmírňovaly vaše utrpení, a také cítíte, že vás její přímluva zachránila před mnoha nebezpečími ─ v 

době, kdy se svět ubírá různými cestami závratným tempem, veden vědou, kdy materializace, marnivost a 

požitky svedly lidi z pravé cesty. 

8 Proto volám srdce svého lidu, abych je učil a pak je vyslal jako posly této radostné zvěsti. 

9 Moji vyslanci byli vždy odmítnuti. Nemějte však obavy, neboť Všemohoucí je se svými 

služebníky. Sám jsem se mýlil, protože ne všichni byli schopni rozpoznat v Kristu Boží přítomnost a byli 

ochotni v něm vidět pouze proroka nebo osvíceného. 

10 Musel jsem o sobě vydat svědectví svým životem, svými nadlidskými skutky a svou nadlidskou 

smrtí. A vzhledem k této pravdě se mnozí vydali na cestu s horoucí vírou v srdci a vydávali svědectví o 

mém učení. 

11 I když jsem zemřel, neopustil jsem tě. Po obětní smrti jsem se totiž zjevil duchovně plný života. 

Přišel jsem ke svému lidu do "duchovního údolí" a tam jsem ho připravil, zahalil do svého světla, oděl 

bílým rouchem čistoty a poslal do světa, aby se znovu stal člověkem. Přišel však čas sjednotit kmeny 

mého lidu, a tak jsem je povolal do tohoto koutu země. Vy jste skutečně lid Izraele, ale ne pokrevně, nýbrž 

duchovně. Mé království není z tohoto světa ani váš věčný domov na zemi. 

12 Pohleďte na svého Krále a Pána, jak plný pokory a lásky sestupuje do lidské zkaženosti, aby 

přinesl své poučení těm, kteří zemřeli, do světla třetí éry. 

13 Nehledejte Mě už v modlářských kultech. Už není čas na fanatickou lásku ke Mně. Od nejstarších 

dob jsem mezi vámi bojoval proti těmto zlým sklonům a zjevoval vám přímé společenství s Mým Duchem 

prostřednictvím modlitby. 

14 Písma minulých dob by vám mohla odhalit to, co vám dnes opakuji, ale člověk se odvážil zfalšovat 

Mé pravdy, aby je šířil zfalšované. A tak tu nyní máte duševně nemocné, unavené a osamělé lidstvo. 

15 Proto je Moje výzva k probuzení slyšet prostřednictvím hlasatele, protože nechci, abyste upadli do 

zmatku. 

16 Na cestě, kterou vám v této chvíli předkládám, budete moci objevit to, čemu jsem vás učil v 

minulých dobách, neboť to vše je jedno a totéž. 

17 Lidé jdou svou cestou s touhou po spravedlnosti, pravdě, milosrdenství a lásce. Klopýtají a padají 

kvůli lidské lhostejnosti. Ale ti, kteří tento hlas ve Třetí éře slyšeli, pocítili mou přítomnost a v mé 
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duchovní podstatě ukojili hlad, žízeň a bolest. Nicméně mezi těmi, kdo byli svědky mého projevu, jsou i 

tací, kteří ho popírají, protože považují za nemožné, aby se Bůh ráčil projevit skrze hříšného člověka. 

Nevěřícím říkám, že nejčistší světlo božství není zatemněno lidskou hříšností, protože Mé světlo 

nekonečně převyšuje dobré i špatné skutky lidí, a navíc jsem přišel, abych dal světlo tomu, kdo přebývá ve 

tmě. 

18 Je to božská radost přijít k hříšníkovi, potěšit jeho srdce, dát mu pocítit Otcovo teplo a poznat chuť 

chleba věčného života. 

19 Vy, kteří mě posloucháte a víte, že tvoříte Pánův lid, pochopte, že jste až dosud nesplnili poslání, 

které vám Otec uložil od počátku věků, že jste zatajili Zákon a osévali cesty bolestí. Ale hořkost a rány 

osudu ti daly poznat bolest, abys mohla pochopit a milovat svou sestru, lidstvo. 

20 Moje slovo je univerzální. Pokud ho však neslyší celý svět, je to kvůli jeho materialismu, který 

zakrývá oči lidí jako temný obvaz, a proto, že jejich duchovní sluch ztratil citlivost slyšet božské slovo. 

21 Nastávají pro vás nebezpečné časy. Válka se svou nesmírnou bolestí, utrpením a zármutkem znovu 

otřese lidstvem. Myšlenky a pocity budou zmateny a to vše poukáže na nedostatek poslušnosti lidstva vůči 

Mým zákonům lásky a spravedlnosti. Ale Já jako milující Otec se postavím proti chaosu a zazářím na 

obloze svým světlem jako úsvit míru a vykoupení. 

22 Připravuji vás, abyste zítra byli světlem světa, abyste byli životem a chlebem, milosrdenstvím a 

láskou mezi svými bližními. 

23 Pronikněte do Mého Slova a najdete Mě v jeho významu. 

24 Mé Slovo, které je světlem a pokojem pro duši, sestupuje v těchto chvílích do vašich srdcí. Mé 

světlo si přeje tento lid, který obdržel má božská zjevení ve "Třech časech". 

25 Izrael spal, když ho náhle začala probouzet a znepokojovat znamení mého příchodu. Postavil jsem 

se mezi lidi a otevřel pro ně nový věk. 

26 Ve svém novém učení jsem přinesl obsáhlejší učení než v minulých dobách, protože jsem v 

myslích našel větší vnímavost a v duších větší rozvoj. 

27 Neberte skutečnost, že jsem si vybral jeden národ země mezi ostatními, jako přednost: Miluji 

všechny své děti a národy, které vytvořily, stejně. 

28 Každý národ přináší na zem své poslání a osud, který si "Izrael" přinesl, je být Božím prorokem 

mezi lidmi, majákem víry a cestou k dokonalosti. 

29 Má proroctví a zjevení, která jsem vám dal od prvních dob, nebyla správně vyložena, protože ještě 

nenastala hodina, kdy by jim lidstvo mohlo porozumět. 

30 V minulosti byl "Izrael" lidem země, dnes je to lid rozptýlený po celém světě, zítra budou Boží lid 

tvořit všechny duše, které budou spolu se svým Otcem tvořit Božskou rodinu v dokonalé harmonii. 

31 Mé Slovo je Kniha moudrosti, která člověku umožní vstoupit do neznámého, vyššího a krásnějšího 

života. Pozná jeho podstatu a skrze svého ducha pochopí zjevení, která se mu dříve jevila jako 

nepochopitelná tajemství, ale která jim chtěl Otec zjevit, až přijde jejich hodina. 

32 Budete hledat a milovat duchovní učení a díky snaze o dosažení tohoto ideálu pocítíte, že vaše 

životní cesta na zemi bude snazší. Každá uplynulá hodina, každý uplynulý den a rok vás přibližují k 

vyvrcholení tohoto času. 

33 Hojně rozdávám své slovo, abyste nebyli ve zmatku, až už nebude slyšet. Nechci, aby ten den 

zaskočil "první" i "poslední". S jakou jistotou se budete moci později věnovat plnění svého poslání, 

budete-li umět pochopit mé pokyny a řídit se jimi! 

34 Musíte se ještě zbavit mnoha zvyků, které stále zatemňují váš život a vaše uctívání. Musíte se 

snažit povznést svou existenci, abyste se naučili číst božskou knihu, která existuje ve Mně. 

35 Mluvím spíše k duchu než k srdci, protože duch je ten, kdo může pochopit, co znamená vznešenost 

a věčnost. Těm, kdo si z této země udělali svůj "věčný" domov a hledají na ní slávu, pocty, rozkoše a moc, 

však říkám: Podívejte se na svůj svět, jak je otřesen bolestí, plný bídy a ubohosti a ozářen klamnými světly 

sobecké a marnivé vědy! 

36 V těchto chvílích se posuzuje celý život a všechny lidské skutky. I příroda svými živly straší duše 

a promlouvá k srdcím. 
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37 Zeptám se každého tvora, co je plodem jeho úkolu. Jaká bude jeho odpověď vůči Věčnému? A vy, 

zástupy lidí, kteří jste v tomto čase slyšeli můj hlas a víte, že každým mým slovem jste byli pověřeni, co 

odpovíte, až přijde hodina? 

38 Vpravdě vám říkám, že jak jedněm, tak druhým dopřávám potřebný čas, aby se mi nepředstavili 

nazí, pošpiněni nebo zbídačeni. Chci, abyste byli silní, abyste dokázali odolávat neštěstím, velkým 

životním lekcím a pokušením. 

39 Vpravdě vám říkám, že jste silnější, než si myslíte, ale musíte ještě více proniknout do mého učení, 

abyste v sobě dokázali objevit duchovní poklad, kterým je obdařeno každé lidské stvoření. 

40 Můžete řešit konflikty, rozptylovat temnotu a vytvářet světlo, odstraňovat zlo a přitahovat dobro. 

41 Božími vojáky budou nazýváni ti, kdo umí vzít do ruky zbraně a porazit s nimi jakýkoli odpor. 

Rozvinutější duše budou nedobrovolně chránit své slabší bratry a sestry a ti zase vycítí, s jakým srdcem se 

budou cítit bezpečněji. 

42 Velikost člověka se již nebude měřit podle jeho pozemského majetku, titulů ani oblečení. V 

chudém člověku bude moci být duše povznesena svým rozvojem a zduchovněním a mezi nimi je mnoho 

těch, kteří lidstvu odhalí věčnou pravdu. 

43 Tato hodina, kdy se se Mnou spojujete, je pro vás okamžikem duchovní blaženosti, protože se 

připravujete na přijetí Mého slovního vnuknutí a Mých příkazů. Vaše duše se očistila, aby mohla přijmout 

a pochopit podstatu tohoto poučení. 

44 Někteří z vás byli ochotni a připraveni Mě vyslechnout, jiní Mě tvrdošíjně odmítali uznat. Trpělivě 

však čekám na probuzení těchto učedníků. Přišel jsem jako bojovník a vrhl jsem se do boje, abych si 

podmanil duše, protože jsou to Mé děti. Nad jejich nepoddajností nezvítězí přísnost, ale má láska a 

trpělivost. Chci, abys Mě viděla, abys Mě poznala, abys Mě milovala a věděla, že žiješ ve vesmíru, který 

bděle řídím, a že musíš jít cestou spravedlnosti, kterou jsem pro tebe připravil. 

45 Dal jsem vám Zákon a čekal jsem, že ho budete dodržovat na základě toho, co vám říká vaše 

svědomí. Nevnucuji vám svou vůli, neboť jsem vám dal vlastní vůli, svobodu vůle, schopnosti, které vás 

činí podobnými Mně. Chceš-li však znát Mé přání, říkám ti, že nyní chci, abys kráčel v souladu se zákony 

spravedlnosti, bez přestupků, abys svým potomkům zanechal dobré sémě, jasný příklad, zářivou cestu. 

46 Poučení, které vám dnes zanechávám k vašemu zdokonalení, je součástí Knihy Mého Slova, v níž 

je obsažena Má moudrost, abyste ji mohli studovat a vnímat více duchem než myslí nebo srdcem. 

47 V duších lidí je mnoho chudoby, která je důsledkem jejich nízké duchovnosti. Odtud pramení 

smutek, pocit opuštěnosti a hlad. Toto lidstvo, které tolik miluji, se musí živit moudrostí, čistou esencí, a 

jedině božské Slovo ho posílí. Aby lidstvo mohlo přijmout svědectví lidí, kteří Mě slyšeli, musí čekat na 

vaši přípravu a odhodlání splnit vaše poslání. 

48 Učil jsem vás pracovat s duchem, aby vaše práce byla bohatá na užitek. Řekl jsem vám, že tam, 

kam vaše nohy nemohou dojít, protože vzdálenost je příliš velká, může váš duch nést vaše poselství a 

zlepšit situaci lidí a národů v nebezpečí, domovů, do nichž vstoupilo utrpení, nebo nemocných, kteří prosí 

o milost. Vše, co můžete dělat v Mém jménu, vám dovolím, abyste Mi prokázali větší zásluhy. 

49 Pro ducha neexistuje vzdálenost, kterou by nemohl překonat. Můžete poslat modlitbu nebo dobré 

přání svým bližním a nenarazíte na žádnou překážku, která by vás zastavila ve vaší touze poslat druhým 

poselství dobré vůle. 

50 Váš duch cítí, že se blíží doba, kdy vstoupí do období většího povznesení, kdy musí dosáhnout 

pochopení svých darů v jejich plném významu. 

51 Nechci vás opustit, aniž bych obdržel poslední lekce, které vám mám dát. Během této doby vás 

budu upozorňovat na své Dílo, od první části až do poslední, abyste se cítili schopni svými skutky lásky 

ukázat lidstvu svědectví mého Slova. 

52 Učil jsem vás modlit se, abyste se naučili být ve spojení se Mnou a přijímat Mou inspiraci, která 

vás osvítí ve chvílích zkoušek. Lidé se totiž ponoří do většího chaosu, než jaký prožívají nyní, a proto je 

nutné, abyste se modlili za všechny své bližní. 

53 Zapisuji dějiny lidstva. V této knize bude zaznamenáno vše, co jste na světě vykonali. Chcete 

ukázat příklady poslušnosti a trpělivosti, nebo raději zanechat odkaz neposlušnosti a vzpoury? 
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54 Mnozí z vás už nebudou mít příležitost vrátit se na Zemi a odčinit své prohřešky. Nebudete již 

vlastnit nástroj, který máte dnes, tedy své tělo, o které se opíráte. Musíte pochopit, že příchod na svět je 

pro duši výsadou, nikdy to není trest. Proto musíte této milosti využít. 

55 Po tomto životě se vydáte do jiných světů, abyste získali nové lekce, a tam najdete nové 

příležitosti, jak se dále povznést a zdokonalit. Až splníte své lidské povinnosti, opustíte tento svět s 

uspokojením, protože jste splnili svůj úkol, a ve vaší duši zavládne mír. 

56 V této době jsem vás vyslal nejen proto, abyste se zachránili, ale také proto, že jsem vám svěřil 

zástup vtělených i již nevtělených bytostí, pro které máte být průvodci a strážci. 

57 Všem musíte přinášet Mé Slovo se stejnou čistotou, s jakou jsem vám je dal ─ jednoduché ve své 

vnější podobě, ale hluboké ve svém jádru, plné obsahu, plné zjevení pro všechny, ať už vzdělané nebo 

nevzdělané. Po velkých sporech, které se ve světě rozpoutají při hledání pravdy, zvítězí mé učení, zvítězí 

jeden světový názor. Lidské formy uctívání Boha se zjednoduší a stanou se duchovními. Budeš znát 

všechny cesty a vybereš si tu nejkratší, abys ke Mně došel. 

58 Mé dílo bude korunovat úsilí všech, kteří žili obětavě v očekávání mého návratu. Objasní mnohá 

tajemství, která člověk dosud nebyl schopen pochopit, bude mocnou zbraní v rukou těch, kdo milují dobro 

a spravedlnost, a naplní srdce radostí. 

59 Uvidíte, jak se velká "knížata" obrátí k mému učení a vzdají se svého panství, své světské moci, 

aby dosáhli moci Ducha ─ té, která nikdy nepomíjí. Stejně tak uvidíte, jak se hroutí církve, které předtím 

vynikaly svou arogancí a marnivostí, aby pak následovaly mou stopu pokory. Hladoví i v posledních mých 

slovech budou lačně hledat Ducha pravdy, Utěšitele, Mistra, který se vrací jako vítěz, aby obnovil své 

království v lidských duších. 

60 Než k tomu dojde, budou všechny podvody a lži odsouzeny. Již nedovolíte žádné falšování. Knihy, 

které neobsahují pravdu, zmizí a zůstane jen jediná kniha, kterou jsem svěřil lidem a která je zapsána v 

jejich duších od počátku věků. 

61 Kdykoli bylo lidstvo v nebezpečí, přišel jsem ho zachránit. Dnes připravuji svůj lid, aby se stal 

oporou lidstva, které se zmítá v tolika bojích a které upadlo do chaosu, z něhož se nedokázalo zvednout. 

Až tato zkouška skončí, zazáří duha míru. 

62 Kdo z vás bude v té době na zemi? Kdo z vás se dožije tohoto věku míru? Amen, říkám vám, že 

ten den není daleko, a tehdy budou tito 

svět být odrazem zaslíbené země, která existuje na onom světě. 

63 Láska, která je původem a smyslem vaší existence, bude ve všech srdcích, z nichž vzejde prosté a 

čisté uctívání Boha, které mě osloví. 

64 Na zítřek nemyslíte a klidně čekáte na vývoj událostí. Věříte, že Mistr své dílo obhájí. Musíte si 

však uvědomit, že to je člověk, koho chci zachránit svým dílem. Vždy jsem se obracel proti jeho 

nepřátelům, ale těmi jsou jeho marnivost, sobectví, láska ke světu, materialismus, a chci, abyste byli 

neporazitelnými vojáky v tomto boji, abyste zastavili a zničili zlo, které ve vás dnes přebývá. 

65 Pokání jako očistná voda nyní omývá duše a proniká do nich světlo, poznání mých přikázání. 

Dobré úmysly začaly klíčit. 

66 Žehnám všem skutkům a dobrým myšlenkám svých dětí. 

67 Přišel jsem ti dát to, co ti chybí. Co ti mohou dát ti tvorové, skrze které se projevuji, abych živil 

tvou duši? Ačkoli jsou stejně jako vy Mým obrazem a mají v sobě Mé ctnosti, nejsou schopni vám 

nabídnout Chléb Ducha. Považujte je pouze za Mé nástroje pro tuto formu projevu, kterou jsem uzavřel s 

člověkem. 

68 Duše Izraele se vyvinula. Přesto však nedosáhla úplného zduchovnění a bylo nutné, abych vám dal 

Své poučení slyšitelnými slovy prostřednictvím lidské schopnosti chápání, abych se vám učinil 

srozumitelným. 

69 Časy, kdy se Ježíš, mé vtělené "Slovo", zjevoval lidem, jsou pryč. On je nyní příkladem pro dnešní 

hlasatele, a pokud ho budou napodobovat, získají velké námitky a budou je následovat velké zástupy. 

70 Ne všichni pochopili Mé Dílo, které bylo napsáno písmeny, jež jsou nesmazatelná po celé věky. 

Proto se k vám přibližuji, abych vám pomohl pochopit mé učení z minulých věků a studovat současná 
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zjevení. Osvoboďte se, lidi, žádné další otroctví ani zajetí nezůstane. Buďte svobodní v lásce, víře, 

myšlení a práci pro celosvětové dobro. 

71 Hledejte a poznávejte v sobě podobnost se Mnou, abyste konali mocné skutky a aby Můj obraz byl 

rozpoznán ve vašich skutcích lásky k bližním. Pokud naopak sejdete ze správné cesty, vzdálíte se svému 

Stvořiteli a nedovolíte, aby se můj duch projevil ve vašich dílech. Pak omezíte síly, kterými jsem vás 

obdařil, ztratíte orientaci a nebudete vědět, odkud jste přišli, kam jdete a kdy se ke Mně vrátíte. 

72 Duch člověka je hladový, hledá potravu, která mu chybí, v náboženstvích, světových názorech 

nebo učeních. Cítí volání svého Otce a neví, kde ho má hledat. Mluvil jsem k jeho duchu z hory, aby se 

naučil vyvíjet vzhůru a dosáhl přímého spojení s mým duchem. 

73 Všechny zvu do Svého domu, a protože mnozí nevědí, jak Mě hledat, učinil jsem Své projevy 

přímo vnímatelné. Jako dobrý pastýř činím překážku, která je mým lůnem, vnímatelnou, aby v ní duše 

spočinuly. 

74 Na zpáteční cestě ke Mně ti poskytnu vše potřebné. Pochopte význam Mého Slova, pak v něm 

budete mít potřebné poznání a povzbuzení. 

75 Nikoho nevylučujte, na všech cestách jsou lidé dobré vůle ─ duše, které Mě milují a umí přijímat 

Mé dary. Mějte stále před očima mé přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem". 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 222 
1 Vidíte, že Mistrův odchod je velmi blízko, a proto tiše pláčete, protože jste si zvykli na Mé 

láskyplné Slovo. Já vám však říkám: Neodejdu, aniž bych vám předtím dal své poslední pokyny, a tak 

nebudete při předávání mých pokynů v rozpacích. 

2 Blíží se velké zkoušky plné bolesti a vaše modlitba bude moci v těchto hodinách hořkosti mnoho 

vykonat. Sjednoťte se ve své duchovní práci, řiďte se mými příkazy, protože nechci, aby vaše přestupky a 

neposlušnost byly otištěny ve Zlaté knize. 

3 V této době byl počet povolaných velký. Pokaždé, když se mezi vás postavím, přicházejí nová 

srdce, aby rozšířila vaše řady. Podobají se hrobům, protože v sobě uchovávají mrtvého člověka, který je 

jejich vlastním srdcem. 

4 Bolest však očišťuje duše. Proto se mnozí již nebudou inkarnovat. Půjdou do jiných životních 

světů, aby se věnovali úkolům, které jim Otec uloží. 

5 Pomáhám ti v tvé obnově, abys po odchodu z tohoto světa nemusel odčinit své přestupky, ale abys 

předstoupil před Nejvyššího soudce čistý od každé poskvrny. 

6 Pochopte, že vše, co děláte svým bližním, děláte Mně, protože jste všichni součástí Mne 

samotného. Nezapomínejte na to, abyste v každém ze svých bližních viděli svého Otce. 

7 Lidé nakonec mají potěšení z toho, že způsobují bolest. Ale dříve či později přijde pokání také 

jako neúprosný soudce, který tě odsoudí a očistí. 

8 Pokud v této době splníte své vznešené poslání obnovit se a zachránit své bližní, bude zítra vaše 

jméno a jméno mého lidu vyslovováno s úctou a vděčností i v nejvzdálenějších krajích. 

9 Po mém odchodu se nezbavujte uspokojivého pocitu, že se právem nazýváte mými učedníky. 

Musíte však být připraveni ukázat se v provinciích, městech a vesnicích, přinášet radostnou zvěst o mé 

Třetí smlouvě a svědčit o ní svými dobrými skutky. 

10 V této době podle všeho zvítězily některé lidské doktríny a existují různé ideologie. Blíží se však 

hodina, kdy převládne jednotný světový názor, kdy se lidstvo sjednotí v jediném učení, a tím bude 

spiritismus. 

11 Síly přírody se postarají o to, aby se lidé probudili, a kdykoli se pokusí překroutit mou pravdu, tyto 

síly budou mluvit o mé spravedlnosti. 

12 Mé dílo se dostane k duchovním, králům a pánům země a uvidíte je klečet před mým Božstvím. 

Pak mnoho knih zmizí v ohni a kniha se stane všeobecným věděním, které má "zlatá pera" sepsala pod 

mým diktátem pro poznání příštích generací. 

13 Budou tuto knihu studovat a lidé po ní budou toužit, aby se dozvěděli budoucnost. Velký chaos 

bude totiž lidstvem prozrazen. 

14 Neochvějně se držte naděje, neboť po tomto chaosu nastane velký mír! Prosperita bude velmi 

velká. Dokonce i příroda, která se vám někdy zdá nepřátelská, vám bude připadat krásná v různých 

ročních obdobích. Hory, údolí a kopce rozkvetou a zkrásní. Stromy budou plné dobrého ovoce a lidský 

život bude provázet zdraví, pohoda a mír. 

15 Dnes se země očišťuje od každé nečistoty, dokud nedosáhne nového panenství. 

16 Těsně předtím, než pohromy vypuknou, vám je předpovím a budu k vám mluvit ve snech, abyste 

byli varováni a modlili se za ostatní. 

17 Ještě jste nebyli svědky začátku boje proti mému dílu a musíte se probudit, protože vzdělaní lidé 

proti němu budou bojovat. 

18 Přestaňte příliš myslet na potřeby svého těla a raději přemýšlejte o duchovní budoucnosti celého 

lidstva. 

19 Mé učení se rozšíří po celé zemi, ale nebudou to zapomnětliví, kdo je budou šířit. Budou mými 

novými apoštoly pokory a duchovnosti, kteří budou svými skutky svědčit o milosrdenství a lásce svého 

Stvořitele. 

20 Nedovol lidstvu, aby vidělo, že jsi slabý a nic ses ode Mne nenaučil. Uvědomte si, že se od vás lidé 

mají co učit. Nebuďte jako ti, kdo říkají: "Pane, působ ve mně svou vůli", ale ve chvíli zkoušky se 

vzpouzejí a dokonce se mi odvažují přičítat nedokonalosti. 
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21 Mluvím jednoduše, vaším jazykem, protože nechci nechat nic zahaleného tajemstvím. V těchto 

posledních letech Mého pobytu mezi vámi vám přinesu mnoho učení. Ó požehnaný lide Izraele, který 

procházíš pouští jako neúnavný poutník, zastav se na chvíli, abys slyšel Mé slovo. Můj dům otevírá své 

brány všem poutníkům, kteří na ně pokorně zaklepou. Uspokoj svůj hlad a žízeň a už nikdy nebudeš mít 

hlad a žízeň. 

22 Nyní procházíte dny zkoušky, časem očisty a nápravy. Jsem však s vámi, abych vám pomohl 

neoslabit se ve zkoušce. Posilujte se v jistotě, že jste stejnými lidmi jako v dobách minulých: silnými, 

odvážnými lidmi, záchranným člunem pro trosečníky, dobrým společníkem na cestách, přítelem, bratrem a 

vzorem. Úkolem, který jsem vám dnes svěřil, je milovat. Láska je semeno, které jsem do vás zasel, 

protože je původem a důvodem všech tvorů. 

23 Když uvažujete o tom, že jsem moudrost, moudrost pramení z lásky. Když Mě uznáte za Soudce, 

je tato jurisdikce založena na lásce. Když mě považujete za mocného ─ Moje moc je založena na lásce. 

Když víte, že jsem věčný ─ Má věčnost pochází z lásky, protože je to život a život činí duše 

nesmrtelnými. Láska je světlo, je život a poznání. A toto semeno jsem vám dal od počátku věků ─ jediné, 

které jsem zasel jako dokonalý hospodář na pole, jímž jsou vaše srdce. 

24 Dnes, ve Třetí éře, se opět vydáváte na Pánova pole, abyste zaseli nalezené semeno. Ale zažili jste, 

že ne všechna pole se dají snadno zasít, a také jste viděli, že některá přinášejí ovoce brzy a jiná pozdě. 

Některé jste našli tvrdé, jako by to byly skály, jiné byly porostlé bodláčím a plevelem a jen velmi málo 

jich bylo čistých a připravených. Museli jste tvrdě pracovat, abyste ta pole vyčistili a pak je zaseli. Pokud 

jste však byli trpěliví a zalévali je vodou své víry, mohli jste na dříve neúrodných polích vidět, že semeno 

vyklíčilo a vyrostlo, a radovali jste se z toho. Ta pole, která tě zdánlivě neustále odmítala, jsou nyní tvými 

přáteli, tvou nadějí a přinesla tvé duši pokoj. Je tu vaše práce, váš zápal a vaše oddanost, od kterých se už 

nemůžete oddělit. 

25 Nadále bděte a modlete se za tato pole, neboť z plodů, které sklidíte, se budete moci živit navždy. 

Aby vám však toto ovoce chutnalo a přineslo vám opravdový život, musíte ho pilně pěstovat, aby se ze 

semínka stala rostlina a z ní mohutný strom s širokými větvemi, které dávají pocestným vítaný stín, a s 

bohatým ovocem, které dává život velkým zástupům. A poté se toto semeno musí vrátit do nitra země, aby 

tam klíčilo, rostlo a přinášelo plody až do konce časů. 

26 Jak velkou radost mám, když jsem mezi svými učedníky v těchto chvílích opravdového 

duchovního společenství. Je to šťastný okamžik, kdy Otec cítí lásku svých dětí a dostává se jim 

otcovského polibku, který je posiluje. Je to okamžik, kdy mi po svém příchodu řeknete: "Otče, pracovali 

jsme podle Tvých pokynů. Protože však nejsme dokonalí, přicházíme k Tobě jako malé děti, plní tichosti a 

pokory, abychom Ti ukázali své sémě, jaké je v současnosti, a abys nás, Božský Mistře, poučil svou 

láskou a moudrostí, napravil nás a řekl nám, jak máme postupovat. Ukaž nám, co jsme udělali špatně, 

abychom to s Tvou pomocí mohli zlepšit a připraveni Tvou milostí předložit dílo lidstvu, aniž bychom mu 

přidali nebo ubrali nějaké zásluhy." 

27 A já vám odpovídám: Buďte požehnaní, protože ve mne doufáte. Víš, že nepřicházíš k popravčímu 

nebo nespravedlivému soudci, ale že jsi u Otce, který je samá láska a poučení. 

28 Dávám vám další pokyny, abyste se mohli připravit a používat má slova až do poslední chvíle, 

abyste po roce 1950 mohli zůstat učiteli a vůdci lidí. 

29 Svět je podroben zkoušce, národy pociťují, jak na ně dopadá celá tíha mé spravedlnosti, a mé 

světlo, můj hlas, který vás volá, je cítit v celém lidstvu. 

Lidé cítí Mou Přítomnost, vnímají, jak na ně sestupuje a spočívá Můj univerzální paprsek; tuší Mě, 

aniž by znali toto Dílo*, aniž by slyšeli Mé Slovo, a pozvedají ke Mně své duše, aby se Mě zeptali: "Pane, 

v jaké době žijeme? Co znamenají tato soužení a utrpení, která postihla lidi, otče? Neslyšíš nářky tohoto 

světa? Neřekl jsi, že se vrátíš? Kdy tedy přijdeš, Pane?" A v každé náboženské skupině a náboženském 

společenství se probouzí duch Mých dětí, které Mě hledají, ptají se Mě, dotazují se Mě a čekají na Mě. A 

když mě kvůli nedostatečné přípravě nemohou pocítit, jejich víra slábne, jsou zmatení a rouhají se. 

Ale říkám vám, že už by bylo na čase, aby vaši vyslanci překročili hranice vašeho národa a přišli k nim 

jako průkopníci mého učení, přinesli jim Dobrou zprávu a pomohli jim pochopit smysl zkoušek, důvod 

chaosu, ve kterém lidstvo žije. 
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* 
Zjevení Krista při jeho druhém příchodu ve Slově v duchovní podobě, které začalo v roce 1866 v Mexiku 

prostřednictvím průkopníka Eliáše. 

30 Spali jste, lidé, a nechali jste čas plynout nevyužitý a omezili jste se jen na to, abyste se těšili ze 

srdečnosti mého Slova, abyste přijímali mé zázraky, abyste slyšeli mé odpuštění, které vás neustále 

hladilo, aniž byste mysleli na to, že právě v těch chvílích, kdy jste se těšili z pokoje, byly miliony vašich 

bližních, kteří sešli ze života a ztratili víru, kteří šli svou cestou bez Boha a bez zákona, kteří byli zbaveni 

denního chleba a duchovní potravy. 

31 Zatímco vy se scházíte u stolu se svými bratry a sestrami, se svými dětmi, manželkami nebo 

manželi, abyste si pochutnali na jídle, tisíce rozptýlených rodin vidí své domovy zničené válkami, které 

rozdmýchaly lidské vášně a touhu po moci. Mnoho rodičů přišlo o své děti, mnoho matek nemá jídlo pro 

své malé děti. Je mnoho sirotků, kteří už dlouho nemohli spatřit milovanou tvář svých rodičů ─ vdov, 

které se z bolesti pomátly na rozumu, zástupy mužů, kteří byli zajati, kteří vyprazdňují pohár utrpení a jedí 

jen kousek chleba, který nestačí k nasycení jejich těla. 

32 Ačkoli fyzická bolest, kterou národy trpí, je krvavá ─ uvědomte si, o kolik větší je pak bolest, 

kterou v současnosti trpí duše. Vpravdě vám říkám, že nyní pijí kvas z kalicha nejhořčího. 

33 Povstaňte, ó lidé, připravte se na modlitbu, abyste se svými myšlenkami dostali k těm národům 

jako holubice míru a otevřeli jim brány světla, rozumu a spravedlnosti. Nyní vás připravuji, ale nejprve 

jsem vás chtěl očistit. Vzpomeň si: Aby ses ke Mně dostal, ─ kolik zkoušek jsi musel prožít a jaká hořkost 

bičovala tvou duši i tělo! Pro některé to byla nemoc, pro jiné těžkosti, odmítnutí blízkých, jejich 

zanedbávání nebo odchod. Bolest ve všech jejích podobách jsi vypil jako velmi hořký pohár, aby ses 

nakonec očistil. Tvé srdce se otevřelo v nejhlubší bolesti, která tě očistila, abys Mě mohl poznat a milovat. 

34 Když jsi ke Mně přišel pod vedením Eliáše, Dobrého pastýře, přišel jsi velmi pokorně, aby ses Mě 

zeptal, co s tebou udělám. Vždyť jsi mě pokorně prosil, abych v tobě vykonal svou vůli. A Mou vůlí bylo 

naučit vás lásce, odpuštění a milosrdenství ve všech jejich podobách. Proto jsem vám dal duchovní dary, 

schopnosti a dary milosti. 

35 Stále zůstávám mezi vámi, protože jste dosud nebyli schopni pochopit mé božské pokyny v celé 

jejich velikosti. Ještě nejste připraveni k boji, a proto k vám budu mluvit až do konce roku 1950. 

36 Toto učení zachrání nejen můj vyvolený lid, ale všechny národy země. Osvobodím své děti z 

každého otroctví nebo zajetí, aby se cítily svými vlastními pány a neupadly znovu do zajetí nevědomosti 

nebo fanatismu. Když pak dosáhnou úplného osvobození, mohou se pustit do osvobozování svých 

bližních. Dnes stále očišťujete své zvyky a rituály ─ jak duchovní, tak lidské. Poté budete stejnou práci 

vykonávat mezi lidmi. Musím vás však upozornit, že to musíte dělat s pokorou, bez vychloubání se 

duchovní výškou ─ s mírností, která ve vašich skutcích prozrazuje upřímnost vašich úmyslů skrze pravou 

lásku. 

37 Plňte své poslání s vytrvalostí a důvěrou ve Mne a dělejte vše, co jste v minulosti nedělali, abyste 

zanechali své dílo dokončené a mohli konečně dosáhnout duchovní dokonalosti, která vás čeká. 

38 Jestliže byl tento svět až dosud slzavým údolím, pak proto, že se člověk odchýlil od mého Zákona. 

Stvořil jsem pro něj ráj a způsobil, že se mnozí z prvních duchů vtělili do prvních pozemských těl, aniž by 

přestali být anděly. Chtěl jsem, aby po příchodu na zem neztratili svou milost a žili v míru a odevzdanosti. 

Ale člověk to tak nechtěl a jeho slabost a nevděčnost, jeho nedostatek duchovnosti, položily základ světu 

bolesti a bojů. 

39 Muž trpěl, aby si vydělal na chléb vezdejší, a žena mu stála po boku na jeho cestě bolesti a 

neštěstí. Ale tento svět, který byl po tolik věků slzavým údolím, se stane údolím pokoje, až se vy, moji 

první učedníci, uzdravíte a půjdete všude, abyste mi svědčili svými dobrými skutky. 

40 Tato planeta, která přijala duše různého stupně vývoje, z nichž většina byla zaostalá, přijme do 

svého nitra bytosti velkého stupně vývoje, které se Mnou mohou komunikovat z ducha do ducha. Každá 

další generace bude žít ve větší čistotě, dokud nebeské království nevstoupí do lidských srdcí. 

41 Abyste toho všeho dosáhli, budete muset bojovat ve svém vlastním domově, abyste z něj udělali 

chrám lásky a výchovy v mém Zákoně, kde rodiče jsou pro své děti mými zástupci na zemi a děti jsou pro 

své rodiče klenoty velké hodnoty ─ něžné rostliny, o které je třeba pečovat s láskou. Muž by měl při 

obdělávání pole, při práci, která mu byla svěřena, odvážně postupovat při plnění svého úkolu jako prapor. 
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Žena by měla být muži milující společnicí a obětavou matkou, aby oba spolu se svými dětmi žehnali 

chlebu, který je živí. 

42 Chci, abyste všude, kam půjdete, nesli chléb mého učení a kázali s pokorou. Někteří se při pohledu 

na váš život budou zvědavě ptát: Kdo jsou ti, kdo umí žít s takovou láskou a prostotou? Kdo jsou ti, kteří 

se spokojí s kouskem chleba a navzdory své chudobě se ukazují jako zdraví a silní a nemají potřebu 

obracet se na vědce, když touží po radě a zdraví? 

Ale až se tě nakonec zeptají, kdo tě učil, řekneš jim: Božský Mistr "v Duchu", který k nám přišel ve 

třetí éře, aby splnil slib, který dal v minulých dobách. 

Chci, abyste o Mně svědčili svými skutky, neboť lidstvo je unaveno slovy. Je mnoho vašich 

spolubratří, kteří se snaží hlásat evangelium a kteří, ačkoli je to Slovo, které jsem vám dal ve Druhé éře, 

nebyli schopni spasit lidstvo této Třetí éry, protože jim chyběla praxe dobrých skutků, příkladnost. Moji 

apoštolové položili své životy právě za tato slova. Velmi dobře pochopili, že si ze Mne mají vzít příklad, a 

svou krví zpečetili splnění poslání. 

43 Dnes nežádám tvou krev, abys obětoval svůj život. Žádám vás o lásku, upřímnost, pravdivost a 

nesobeckost. 

44 Takto vás učím, takto vás poučuji a takto vychovávám žáky Svého Božství v této Třetí éře, neboť 

vidím, že se díváte na běh světa lhostejně, a to proto, že se neumíte vžít do srdce lidí, kde je tolik bídy a 

bolesti. Je tu velká nerovnost, neboť vidím pány, kterým chybí jen koruna, aby se mohli nazývat králi, a 

vidím poddané, kteří jsou skutečnými otroky. Vypukla z toho bitva. Mezi pány, kteří zbohatli ve světě, je 

mnoho těch, kteří si říkají křesťané, ale říkám vám, že sotva znají Mé jméno. 

45 Ti, kdo v bližním nevidí bližního, kdo hromadí bohatství a zmocňují se toho, co patří druhým, 

nejsou křesťané, protože neznají soucit. Nastane boj mezi duchovním a materiálním, lidstvo se do tohoto 

konfliktu zaplete. Kolik utrpení však bude muset vytrpět, aby mohlo dojít k vítězství spravedlnosti! 

46 Uprostřed tohoto sporu doktrín a světonázorů bude moje učení působit, jako když se uprostřed 

bouře objeví světlo majáku. Na základě mých slov pochopte situaci, která bude lidstvo deptat. Pak budete 

lépe rozlišovat a budete vědět, co máte dělat, abyste nezůstali nečinní. 

47 Pochopte, že jediný duchovní poklad, o který musíte bojovat, je poklad Mého Zákona. Obětovali 

jste symboly, jimiž jste Mě dříve uctívali, abyste umožnili vstup dokonalejšímu pojetí. Přesto vidíte, jak i 

v této době národy povstávají a přou se o vlastnictví těch zemí a míst, kde jsem se v minulosti zjevil. 

Nechal jsem zmizet mnoho symbolů, ale lidem nedocházejí důvody pro jejich modlářství a fanatismus. 

Říkám vám: Dříve než se budoucí generace skloní před dnešními modlami, má spravedlnost je zničí a 

jediné sloupy, které odolají síle mé spravedlnosti, budou ty, které podpírají svatyně postavené na 

základech vašeho srdce ─ svatyně víry, míru a bratrství. Duchovní je totiž nezničitelné. 

48 Pak, až bude země připravena, vstoupí mé duchovní učení jemně do srdcí lidí ve Třetí éře, jeho 

vítězství nebude dosaženo krví ani urážkami. Spiritualita vstoupí prostřednictvím vzájemného 

porozumění. Nikdo, kdo se pokusí vnutit mé učení silou, nebude vojákem pravdy, protože mé učení 

nepřichází cestou materiálního dobývání. 

Neboť jestliže jsem vám ve Druhé éře, když jsem vás připravoval na vládu ve vašich srdcích, řekl, že 

Mé království není z tohoto světa, jak bych vám mohl dnes, kdy vychovávám vaši duši, aby v něm vládla, 

říci něco jiného? 

Moje učení stojí na základech lásky. Vy jste však na to zapomněli, a proto jsem vám řekl, že bude 

nutné, abych se vrátil mezi lidi a připomněl jim zapomenutý zákon, který milovali vaši předchůdci a pro 

který v myšlenkách na vás zemřelo mnoho mučedníků a apoštolů. 

49 Moje tehdejší oběť nebyla dostatečná, a tak jsem tu s vámi znovu. Je třeba nových apoštolů a já je 

brzy vyšlu s božským semenem. Jako se šíří vítr z jednoho konce země na druhý, tak se bude šířit i Mé 

učení. Moji poslové nepůjdou sami, svět neviditelných bytostí je bude doprovázet jako hostitelé světla, 

aby jejich cesta byla ještě zázračnější, a všichni je skutečně uslyší. 

50 Učedníci, učte se ode Mne, dokud nepřijde čas, kdy se budete muset vydat učit své bližní Mým 

pokynům. Již nyní vězte, že až skončí rok 1950, nebudete již v takovém vytržení, abyste mohli mluvit, že 

pak bude stačit, když pozvednete své myšlenky ke Mně s onou přípravou, kterou jsem vás naučil, aby z 

vašich rtů mohla vyjít slova světla. Rozvíjejte své duchovní dary, abyste byli schopni přijímat Mou 

inspiraci. 
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51 Dávám vám tyto pokyny, abyste je důkladně prostudovali a pochopili jejich význam, který vám 

bude užitečný, až budete zítra učit své bližní o mém učení lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 223 
1 Sestoupil jsem k vám, abych vás hledal, neboť jste dlouho bloudili a nedělali nic pro to, abyste 

našli pravou cestu. 

2 Chyběla ti Má přítomnost jako Mistra, a proto jsem se postavil vedle tebe, abych ti dodal odvahu, 

sílu a víru bojovat za svou spásu. 

3 Lidstvo je zahaleno velkou duchovní nevědomostí, neuvědomuje si svůj osud a svou odpovědnost 

na zemi, a proto sešlo z cesty. 

4 Člověk neví, kdo je, a proto neví, kolik toho má ve své duši. Spokojil se s rozvíjením svých 

lidských schopností. Těchto duší si však nevšímá, protože se nezajímá o to, co je povznášející a ušlechtilé. 

5 Jak by člověk mohl objevit schopnosti, které má v sobě? 

6 Bylo nutné přiblížit Mne k vašemu srdci, abych vás probudil z hluboké duchovní letargie, v níž 

jste byli ponořeni, a připomněl vám, že nejste pouhá hmota, že nejste bezvýznamní, tím méně vyvrhelové. 

7 Když jste slyšeli mé slovo, řekli jste mi s radostí: "Pane, je možné, že je v naší bytosti tolik darů?" 

"Ano," odpověděl jsem. Pak jsi začal chápat, co jsi a co ve vesmíru znamenáš. 

8 Někdy pochybujete o darech, o nichž jsem vám řekl, že jste jejich vlastníky. Říkám vám však, že 

vaše pochybnosti pramení z toho, že jste je nerozvinuli, a proto se nemohou projevit tak, jak byste si přáli. 

9 Je pravda, že existují případy, kdy můžete pouhou vírou vykonat úžasné skutky. Musíte však 

vědět, že to byla má láska, která vám udělila tento zázrak, aby posílila vaši víru, i když vy sami byste toho 

ještě nebyli schopni. 

10 Rozvoj schopností duše trvá dlouho, nestačí k němu jediné pozemské tělo ani jediná existence na 

zemi. Má prozřetelnost, která je ve všem, však vždy poskytuje každé duši nová těla, v nichž může 

pokračovat ve svém vývoji, a pomáhá jí v jejím zdokonalování, aby mohla dosáhnout místa, které je jí 

určeno. Říkám vám to proto, že jsem vás přistihl, jak si myslíte, že to, čeho jste dosáhli, je velmi málo ve 

srovnání s tím, co vám bylo řečeno, že máte, a pak se ve vašem srdci objeví pochybnosti a zachvátí vás 

sklíčenost. 

11 Díky tomu, co jsem vám nyní řekl, budete nyní schopni pochopit, že pro vás nebude možné plně 

rozvinout dary, kterými je vaše duše obdařena. Protože patří bytosti, která patří věčnosti a je součástí 

nekonečna, je přirozené, že za tak krátký život, jako je život člověka na zemi, nedojdete tak daleko, abyste 

mohli plně rozvinout některé ze svých schopností. 

12 Přesto vám musím vysvětlit, že protože víte, že v současné existenci nemůžete dosáhnout 

největšího rozvinutí svých darů, nesmíte polevit ve svém úsilí o dosažení vyššího rozvoje. Naopak si 

uvědomte, že kdybyste mohli zažít plný rozvoj svých duchovních darů během jediné existence, byly by 

velmi malé. 

13 Žádám vás pouze o to, abyste v každé inkarnaci udělali jeden krok vpřed, ale aby to byl pevný 

krok k dokonalosti. Pak to bude vaše duše, která bude vnímat svůj pokrok, jak se se stále rostoucí 

moudrostí odhaluje skrze těla, která jsou jí svěřena. 

14 Nyní se nacházíte v přípravné fázi: prostřednictvím mého Slova vám již byly zjeveny všechny 

dary, které máte, a byli jste seznámeni s úkolem, který máte splnit na své cestě duchovního rozvoje. 

15 Již jsi prošel zkouškami, kterým musí být duše vystavena, aby mohla přijmout poselství nebo 

božské zjevení. Zbývá vám jen začít se rozvíjet a věřit, že vaše cesta bude osvětlena světlem svědomí, 

které vám vždy řekne, co máte dělat. 

16 Chtěli byste, aby váš dialog mezi duchy byl dokonalý, aby se plně projevil dar vidění, aby vám síla 

uzdravovat umožnila v každém případě učinit zázrak a aby dar (vnitřního) slova rozkvetl na vašich rtech a 

překypoval útěchou, moudrostí a proroctvím. Když se však přesvědčíte, že jste ještě daleko od dosažení 

těchto výšin, začnete být smutní, otupělí a skleslí. Proč tomu tak je, učedníci? Nechápete, že mnohé z 

toho, čeho chcete dosáhnout, závisí na vaší přípravě? 

17 Víš, jakou přípravu musí mít učedník, aby se mohl občerstvit ovocem svého zduchovnění, a v čem 

spočívá čistý život: být připraven modlit se, sloužit svým bližním, odolávat pokušením, abys ve chvíli, kdy 

budeš potřebovat svou duchovní sílu a své dary k vykonání nějakého díla lásky, zjistil, že jsi připraven, a 

proto budeš mít uspokojení z toho, že se stane zázrak, o který jsi ve své modlitbě Otce prosil. 
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18 Pak budete moci spatřit první paprsky světla Velkého dne, který již dlouho ohlašují proroci a 

poslové. Budete moci cítit, jak k vám v Duchu sestupuji, abych k vám promluvil o věčném životě, který 

vás všechny čeká, protože jste všichni určeni k témuž. 

19 Pronikám do nejhlubšího nitra tvé bytosti, abych ti dokázal, že pro Mne neexistují žádné překážky 

ani překážky, které by bránily Mému světlu proniknout až na dno tvé duše. 

20 Říkám lidem, že ─ protože prošli pozemským životem, aniž by se starali o povinnosti a úkoly duše 

─ posílám jim toto poselství moudrosti, aby se připravili a byli schopni vstoupit do duchovního života, až 

se všem dostane výzvy. 

21 Říkám jim: Protože duši zde na zemi zatarasili cestu, nechť jí alespoň umožní připravit se na dobu, 

kdy už nebude potřebovat pozemské tělo. 

22 Myslíte si, že život je omezen na vaši existenci na zemi? Myslíš si, že Můj Zákon a Moje učení 

osvětlují pouze tvůj život na zemi? Ne, vy, zástupy lidí, kteří slyšíte mé slovo, já jsem nevydal Boží zákon 

pro vaše tělo, já jsem jím osvítil vaši duši. 

23 Vím, proč k vám takto mluvím. Můj pohled totiž objeví v davu lidi, kteří potřebují, abych k nim 

takto promluvil. 

24 Jsou to materialisté, kteří nevidí dál, než jsou jejich oči schopny vidět, kteří nevěří, že za jejich 

intelektem a smysly začíná věčnost, pravda, moudrost. 

25 Ti, kdo již začali nechávat duchovní duši vládnout ve svých skutcích, ve svých myšlenkách a v 

celém svém životě, ti, kdo již začali osvobozovat svou duši od všeho, co ji poutá ke světu, nepotřebují, 

abych k nim takto mluvil. I oni přišli k projevu Mého Slova ve zhmotnělém stavu, aniž by rozuměli tomu, 

co slyšeli, aniž by chápali jeho význam, a také jsem je navštívil v tom, co v životě nejvíce milovali. 

26 Říše Ducha je nekonečná, ale abyste dosáhli vznešenosti, která vám umožní se z ní těšit a žít v ní, 

je třeba znát cestu a mít světlo, abyste k ní mohli vystoupit. Nemyslete si však, že znevažuji váš pozemský 

život: ne, učedníci. Proč bych ji měl znevažovat, když jsem ji pro vás připravil! Pochopte, že život v 

hmotném světě je také součástí života v duchovní, nekonečné a věčné říši. 

27 Přesněji řečeno, cílem, který má mé Slovo mezi vámi naplnit, je ukázat vám spolehlivou cestu, po 

níž musíte jít, abyste dosáhli oduševnění. 

28 Když k vám mluvím o duchovním životě, nemám na mysli pouze existenci beztělesných duší, ale 

dávám vám najevo, že duchovní život je všude, protože z něj vše vychází. 

29 Pouze světlo tohoto života vám bude schopno odhalit pravdu, pouze v něm budou lidé schopni 

pochopit vše, co vidí a co potřebují vědět. 

30 Ti, kdo trvají na tom, že nechtějí poznat život duše, budou jen ubohé bytosti, které budou žít na 

zemi bez cíle, klopýtat a padat, aniž by si uvědomovali, že v hloubi své bytosti nosí klíč od dveří věčnosti 

a také lampu, která jim může osvětlit cestu vedoucí k míru, moudrosti a blaženosti. 

31 Moje milosrdenství je však probouzí z hlubokého spánku, pozvedá "poslední", aby pomáhali 

"prvním" v jejich boji této doby proti materialismu ─ ve všem, čeho nebyli schopni. 

32 Svět je připraven a očištěn bolestí a čeká na učedníky Božského Mistra. Lidstvo prochází hodinou 

zkoušky. 

33 Uvědomte si rozsah svého poslání. 

34 Osvětlím ti cestu, když se ti na krátký čas zatmí světlo, aby tvá duše neklopýtla a nesešla na scestí. 

Jste přece poslové míru, držitelé věčného zjevení. 

35 Váš způsob uctívání již nebude poskvrněn cizími vlivy a znovu neupadnete do duchovního 

otroctví. 

36 Lidé si před vaše oči nevyvěsí obraz svého Pána, protože dosud nedokázali odhalit Můj pravý 

obraz, ačkoli jej nosí v sobě. 

37 V každé lidské bytosti je něco, co ji přesahuje, tajná pokladnice, něco nekonečného, tajemství. 

Tam je svatyně, kde přebývá Otec, jejíž dveře jsou zavřené, protože jste nebyli schopni proniknout do 

svého nitra. Člověk nepochopil, jak objevit pravou svatyni, kterou v sobě nosí. Dívá se pouze ven a vnímá 

pouze vnější stránku. Je to tělo a fyzické smysly. 
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38 Je to doba, kdy celé lidstvo duchovně spí. Neexistuje jediné náboženské společenství, které by 

svému Bohu vzdávalo opravdový hold. Vstanete, abyste přinášeli Mé Slovo a vydávali Mi svědectví svým 

příkladem. Bez skutků lásky nebude mít mé učení na vašich rtech žádnou přesvědčovací moc. 

39 Pošlu tě k národům, až tě uvidím připraveného, až budeš mít v duši i v těle pravdivost. Pak budete 

schopni vyřešit velké konflikty, budete schopni projít velkými vichřicemi, aniž by vás smetly, budete 

schopni odolávat bouřím a procházet hustými mlhami, protože už nyní otevíráte oči vyššímu světlu, než je 

jakákoli lidská věda. 

40 Protože jsi pokorný, je ti souzeno odstranit mnoho závojů před tváří filozofů a učenců. Všem vám 

bude pokoj, útěcha a spása. 

41 V současné době dávám všem národům na Zemi znamení svého nového projevu prostřednictvím 

intuice a snů. Ozvěna mých kroků už je slyšet nedaleko. 

42 Pochopte, jak moc vás miluji: proč se Mě bojíte? Kdo je v mém zákoně, nemusí se mě bát. 

43 Nasloucháte Mi s úctou a oddaností, a přesto se Mě bojíte. Důvodem je to, že vám vaše svědomí 

říká, že ještě nekonáte dokonalé skutky. 

44 Plňte své povinnosti vůči Bohu a bližnímu, splácejte svůj dluh vděčnosti a všichni budete Pánem 

přijati. 

45 Pokud se někteří z nich kvůli nešikovnosti, nedostatečnému studiu, nedostatku duchovnosti nebo 

nevědomosti zastaví na cestě, ať se nezastaví ani ostatní. Ale podpořte toho, kdo padl, a probuďte toho, 

kdo spí. 

46 Vpravdě vám říkám, že "první" na této zemi nedosáhnou pravé dokonalosti, a nedosáhnete jí ani 

vy, i když se na stezce posunete dál. Po nich přijdou další, kteří udělají další krok vpřed, a po nich další, 

kteří půjdou ještě dál, a tak dále. Zatímco oni však ve svém vývoji postupují, vy jako duchovní bytosti již 

duchovně vzestoupíte. Proto vám říkám, že "první" musí vždy připravit půdu pro "poslední". 

47 Brzy opustíte toto pozemské tělo, a když pak vstoupíte do duchovního světa, přesvědčíte se, že 

vaše životní cesta na této zemi nebyla zbytečná a že poznání spiritismu vám umožnilo po opuštění těla 

roztáhnout křídla duše, abyste se dostali do blízkosti svého Otce. 

48 Živte naději na tento nový život a budete utěšeni v neštěstí, které nyní prožíváte v tomto údolí slz, 

krve a smrti. 

49 Učiňte své bližní mými učedníky. Podívejte se, jak "poslední" okamžitě pochopí mé slovo. 

Pochopte, že mu nesmíte nabízet špatné ovoce. 

50 Lidstvo nyní dosahuje určité duševní zralosti, aby pochopilo mou práci. 

51 Po roce 1950 nebude toto učení zapomenuto, spíše rozkvete. Práce bude intenzivnější a zlaté knihy 

se otevřou, aby z nich mohla proudit moudrost, a vy pochopíte to, čemu jste dříve nerozuměli. Spisy, které 

obsahují mé zásady a podobenství, se budou přenášet z provincie do provincie, z domu do domu a ze srdce 

do srdce. 

52 Pak zažijete, jak vás mnozí dobře přijmou a uvítají s otevřenou náručí, protože jejich duše bude 

toužit spatřit Otce na jeho pravém oltáři. 

53 Budete předávat Mé učení na příkladech učení a Mojžíšových přikázání, připomínat si Ježíšova 

slova a to, co jsem vám zjevil v této "Třetí éře", a vše sjednotíte do jednoho díla. 

54 Ve světě vypukne "válka" světových názorů a učení. Postarám se však, aby vás tento pohyb vedl 

ke světlu. 

55 Mé světlo je na celé zemi. Všude v ní vzbudím muže a ženy, skrze které se dám poznat. 

56 Tento národ, v němž žijete, splní v této době i v dobách příštích velké poslání. V největších 

bolestech a zkouškách bude oporou, bude dávat světlo a mír a bude oporou pro ostatní národy. Její srdce 

se osvobodí od sobectví a myšlenky na prospěch a změní se na dobročinné a bratrské. 

57 Všechny náboženské komunity budou souzeny a nejmocnější budou nejvíce postiženy. Nevíte, kdo 

z nich vezme na svá bedra trůn slávy, aby jej přenesl do jiných zemí a utekl před mou spravedlností. 

58 Dnes vám chci říci, že mezi vámi nebudou postaveny žádné hmotné kostely ani fanatické oltáře. 

Obřad a tradice zaniknou. Kněží ani duchovní se před tebou nebudou vyvyšovat. 

59 Nebudete mít žádnou pravomoc ani moc udělovat titul svatého žádné lidské bytosti. 

60 Ti, kteří dosáhnou silného duchovního spojení s mým božstvím, budou nejpokornější. 
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61 Přišel čas, kdy z nedokonalého kultu nezůstane kámen na kameni, kdy jediná církev bude v 

člověku, oltář v jeho srdci, oběť v jeho skutcích, svícen v jeho víře a zvon v jeho volání, probouzející spící 

duše. 

62 Mluvím k vám s láskou, abyste Mě podle této lásky poznali. 

63 Jste malá stvoření, která vedu po cestě duchovního vzestupu a kterým odpouštím jejich chyby, aby 

se naučili odpouštět svým bližním. 

64 Slabiku po slabice vnímejte mé slovo, abyste byli duchovně silní a byli jako hůl mezi lidmi. 

65 Dal jsem vám ze svého světla, kterým budete moci osvítit své bratry a sestry. S touto autoritou 

budete stejně jako Ježíš osvobozovat duše temnoty, které obývají zemi v otroctví a zmatku. 

66 Mé světlo vše obklopuje a zahaluje, protože jste všichni vyšli z Mého Ducha. Patříš mi a musíš se 

ke mně vrátit. 

67 Nemyslete si, že přicházím jen kvůli izraelskému lidu. Je pravda, že jsem vám od nejstarších dob 

dával zákony, pověření a pokyny, abych z vás učinil své učedníky, kteří mají učit lidstvo, kteří mají být 

zrakem slepých, holí chromých, hojivým balzámem malomocných. Proto jsem vás zanechal pouze jako 

starší bratry a sestry. 

Chci však také, abyste pochopili, že když mluvím o těchto utrpeních, mluvím o slepotě duše, o 

nedostatku duševní čilosti nebo svobody a o malomocenství, kterým je neřest a hřích. Věz, že chci 

zachránit tvou duši, i když tvé tělo je také hodno mé milosti. Ale k tomu dávám všechny tyto věci navíc. 

68 Ve vaší duši je velká léčivá síla, která se plně neprojevila kvůli nedostatku víry a důvěry v tento 

dar. 

69 Duše je oděna mou milostí, ale klopýtá kvůli slabosti těla. Snažte se o harmonii a sjednocení své 

duše a těla, abyste mohli plnit mou vůli. 

70 Mé slovo je křišťálově čistá voda, která tě osvěží, takže už nebudeš žíznit v tomto světě. 

71 Lidstvo Mě hledá a miluje ve svých náboženských společenstvích a sektách a přijímá Mé 

pohlazení a Mé světlo. 

72 Duše jsou na různých stupních žebříku, ale já je miluji všechny stejně a dávám jim prostředky, aby 

dosáhly vrcholu. Stejně tak byste měli milovat své bližní bez ohledu na to, na jakém stupni vývoje duše se 

nacházejí. 

73 Chci, abyste zcela otevřeli své srdce, abych v něm připravil svůj příbytek a zapálil v něm 

pochodeň víry. Chci vás naučit cítit bolest druhých, jako by to byla vaše vlastní bolest. 

74 "Kmeny" tohoto "lidu" se duchovně sjednotí dříve, než přijdou ohlášené velké těžkosti. 

75 Nyní si musíte zasloužit, aby svět získal světlo na své cestě a vy jste mohli duchovně bojovat proti 

sobectví a nenávisti, které opět ovládly lidská srdce. 

76 Blahoslavený, kdo mě slyší a otevírá dveře svého srdce, neboť bude mým dobrým učedníkem. 

77 Dejte ve svém srdci prostor víře, naději a lásce, aby v něm byla naprostá důvěra ve vašeho Pána, 

abyste na cestě necítili únavu ani se nezastavili a abyste konali skutky milosrdenství mezi trpícími. 

78 To je semeno, které jsem ti vždy svěřil. Pokud jste však nedosáhli dokonalých skutků jako váš 

Otec, je to proto, že jste teprve na půli cesty a vaše tělo stále hřeší. To všechno vím, a proto tě hledám s 

nekonečnou trpělivostí. 

79 Proto právě vytvářím ─ lekci za lekcí ─ Knihu moudrosti, kterou vám zanechám před očima, až 

stáhnu Své Slovo. Najdeš v ní učení, které tě povzbudí, abys pokračovala v úzké cestě naplnění svého 

poslání plná naděje a touhy po zemi, kterou jsem ti nabídl a která je Mým vlastním lůnem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 224 
1 Každé vaše dílo zapisuji do knihy vzestupného vývoje duše. A abyste poznali svůj úkol na zemi, 

probudil jsem duchovní dary, které jsem vám svěřil od počátku věků. 

2 Vyšli jste ze Mne a od té chvíle jste byli připraveni, a když jsem vás poslal na zem, která je místem 

boje a dokonalosti, dal jsem vám zákon, který vás učí milovat svého Otce, a také vám říká: Milujte se 

navzájem, abyste byli v souladu se všemi bytostmi, které jsem stvořil. V mých očích jste všichni skvělí a 

hodní. Všechny jsem stvořil se stejnou láskou a pro Mne není rozdíl mezi jedním a druhým. 

3 Dlouho jsem čekal na návrat dětí. Jestliže se vaše srdce nepohne, když slyšíte Mé slovo, jestliže 

neprolijete slzy pokání, je to proto, že jste nesledovali a nečekali na splnění Mého zaslíbení, které vám 

bylo dáno ve Druhé éře. Nyní jsem přišel, abych přinesl duchovní a hmotné výhody. Mé Slovo, které je 

plodem Stromu života, nasytí váš hlad. Lidem dobré vůle přináším pokoj, který je odměnou, kterou vám 

dávám za dodržování mých přikázání na zemi. 

4 Pozvedněte svou duši, očistěte své srdce a vstupte do duchovního společenství se Mnou v projevu 

lásky k Mému Božství. Vylévám na vás svá dobrodiní. 

5 Modlete se a vaše modlitba obrátí hříšníka a usvědčí z přestupku toho, kdo zhřešil v nevědomosti a 

neví, jak moc se proti Mně provinil. Odstraňuji zárodky zla a dávám vám poznat výhody obnovy a 

naplnění poslání. 

6 Pro každý váš dobrý skutek mám požehnání, pro vaše problémy řešení a pro vaše bolesti hojivý 

balzám. Až budete zdraví a silní, učte své bližní, povzbuzujte je k dobrému a buďte jim příkladem, aby o 

Mně nemluvila jen slova, ale i vaše skutky svědčily o tom, že jste Mými učedníky a že si ze Mne berete 

příklad. 

7 Mluvím ke křesťanskému světu a k tomu, kdo neuvěřil v Krista, k lidu Izraele, tedy k věřícím v 

Mojžíše. Všem dám své světlo a své pohlazení. Toto světlo odstraní omyly a nevědomost a víra ve Mne 

sjednotí všechny duše a učiní je mezi sebou rovnými. 

8 Po velkém boji se k lidem vrátí mír. Dnes čelíte nepřátelům své víry, duchovnosti a dobrých 

skutků, protože převládá nečistá atmosféra a vy nejste schopni zastavit postup zla. Ve skutečnosti jste však 

vy těmi, kdo mají za úkol proměnit tento svět tím, že mu navrátí ztracené zdraví, mír a víru. 

9 Ve svém boji nebudete sami. Předtím váš Bůh bojuje a dělá to jako vždy. Mocnosti zla budou 

spoutány, člověk bude osvobozen, jeho život bude obnoven a do jeho srdce se vrátí víra. 

10 Jestliže při uplatňování svých darů zažíváte velká vítězství, nebuďte na ně pyšní, nenechte se 

obdivovat jen proto, že jste byli nástrojem, který jsem použil, abych "promlouval" k lidem. 

11 Pamatujte, že jsem vám odpustil vaše přestupky a odstranil vaše nedokonalosti. Použil jsem prosté, 

nevzdělané a nevědomé mysli, které jsem vycvičil, aby plnily Mé rady. 

12 Mé slovo bude zachováno v písemné podobě. Tato kniha bude pro lidi průvodcem a návodem. 

Pokud nejste dostatečně připraveni porozumět mým novým prosbám, pokračujte ve studiu mého Slova. 

Připravuji srdce učedníků, kteří mají tuto knihu sestavit. Najdete v něm mou podstatu a mou přítomnost. 

To bude odkaz, který zanechám lidstvu. Ti, kteří se Mnou inspirují, budou vydávat zákony lásky, 

zanechají moudrá přikázání, myšlenky a zásady, které svět pozná. Neboť Mé Slovo najde vnímavá srdce 

připravená přijmout je u všech národů země. 

13 Národy, které prožily válečné útrapy, očekávají vyslance, kteří je utvrdí ve víře, že jsem znovu 

přišel, abych v duchu člověka zřídil své království a uzavřel s ním smlouvu lásky a spravedlnosti, jak je 

psáno. 

14 Po tvé pravici jsem ti postavil anděla strážného, který zná tvůj život. Má za úkol vás vést a chránit 

před nebezpečím. Je to "duchovní svět", který vám pomáhá a plní tak velké poslání lásky. Máte Eliáše, 

obětavého pastýře, který vede vaši duši, ať už je vtělená, nebo už není. 

15 Jeho jméno není známé celému lidstvu, stejně jako jeho poslání. Brzy se však dozví, že je mým 

průkopníkem za všech okolností. 

Maria je mateřská láska a vaše útěcha ve všech souženích, kterým je duše vystavena. Přimlouvá se za 

vás a v těchto těžkých časech stojí při vás, aby vás povzbudila ve zkoušce. Je přímluvkyní mezi Synem a 

Otcem. A Mistr, který k vám mluví, vás přišel poučit a zanechat vás připravené jako Mé následovníky, až 

odejdu. 



U 224 

84 

16 Lidstvo, vracím se k tobě prostřednictvím lidské mysli, abych vložil své pokyny do tvého ducha a 

svou podstatu do tvého srdce. Vracím se k vám jako pochodeň nebeského světla, abych vedl lidi na cestu 

spiritualizace, která je cestou k věčnému životu. 

17 Světlo mého učení vás osvěcuje, abyste zářili ve stínech tohoto světa. 

18 Přijměte toto poselství, které vám posílá Kristus, abyste se mohli mentálně spojit se svým 

nebeským Otcem, neboť On vám s láskou odpoví stejným způsobem. 

19 Vítejte, vy trpící, kteří jste unaveni utrpením: pojďte a odpočiňte si v Mé lásce. Já jsem mír a pokoj 

mysli a chci totéž zanechat ve vaší duši. Jsem váš nositel kříže a vaše naděje. Radujte se a buďte 

povzbuzeni, jsem s vámi! 

20 Ve chvílích, kdy slyšíte Mé Slovo, se cítíte šťastní. V Mém Božském Duchu je mír, když cítím, že 

Mi nasloucháte, a tento pocit vám chci předat. Dlouho jste čekali na můj návrat. 

21 Zachovávejte mé slovo, které je zlatou pšenicí, a neztrácejte je. Je nutné, abyste si uvědomili 

nesmírný význam lásky k bližnímu, protože pak zažijete zázraky, které láska působí. Jak smutné je, když 

některé z mých dětí necítí v srdci radost, kterou prožívá jejich duchovní duše! Chci vás vidět, jak 

utěšujete, milujete, uzdravujete, ať už tělo nebo duši toho, kdo trpí. Ten, kdo miluje, nezná nenávist, která 

rozhořčuje život. Kdo miluje, nezná zášť, která ničí srdce a rmoutí duši. Kdo miluje, má dobrotu ve 

slovech, pohledu i skutcích, jeho život je naplněn láskou a jeho fyzická smrt bude mírná. 

22 Můj Duch vás věčně utěšuje svým otcovským slovem. Když však hluboce trpíš a voláš ke Mně ve 

své bolesti, domníváš se, že tvé volání nebylo Mnou vyslyšeno. Pochybujete, protože Mě nejste schopni 

cítit. Ačkoli mě nosíte v sobě, nevíte o tom a nevěříte tomu. Kdy jsem ti neřekl, že tě miluji? Kdybys mě 

mohl slyšet, jak bys byl šťastný. Každý člověk by byl rozsévačem na Mých polích, ošetřovatelem v Mých 

sadech a jeho semeno lásky bych zaléval Já. 

23 Jste zhmotnělí, a proto jste sešli z cesty a cítíte se ode Mne vzdáleni. Já vám však poskytnu 

oduševnění, které vás k tomuto zdroji moudrosti a zjevení přiblíží. Je mnoho těch, kteří denně čtou na 

stránkách mého evangelia, aniž by se řídili mým učením a žili podle něj. K čemu jim bude opakování 

mých slov? Ti, kdo Mě následují na cestě srdce, na cestě citů, se přiblíží svému Mistru. 

24 Vpravdě vám říkám: Pojďte ke Mně, lidé, ale musí to být po žebříku lásky, velkorysého smýšlení. 

Začněte hned, abyste ukončili své utrpení, abyste přestali plakat a probudili se ze spánku, do něhož jste 

upadli. 

25 Je tolik způsobů, jak Mi sloužit a být užitečný pro své bližní. Rozšiřte mé sémě jako útěchu pro ty, 

kdo trpí. Odolávejte zkouškám bolesti, které vás na cestě životem potkají, vírou. Víra nezná žádné 

"nemožné", protože je božským darem. Spojená s láskou bude vaší obranou proti bouřím tohoto světa. 

Čím byste byli bez dobrých činů v životě? Využívejte této existence, protože pokud se tak nestane, 

nepoznáte zdraví duše, protože ta čerpá sílu pouze z dobra. Dbejte na to, aby vaše myšlenky byly čisté 

jako lilie, aby vaše skutky měly vůni květů. 

26 Vstaňte, lide, a pojďte ke mně, neboť vás očekávám. Pojď cestou srdce a dojdeš po ní k cíli, a i 

když uplynou staletí, budu na tebe čekat. 

27 Nebuďte jako mladí ptáci, kteří umírají ve svých hnízdech dříve, než se naučí létat. 

28 Mluvím k vám prostřednictvím myšlenek, které přicházejí od Boha v době vnitřní připravenosti 

(nositelé hlasu), i když jsou vyjádřeny lidskými rty. Má Přítomnost k vám přichází, hladí vás a probouzí. 

Nečekejte tedy na zítřek, abyste mohli pohladit ty, kteří zase čekají na vás. Nechci slyšet, co říkáte: "Zítra 

se vydám splnit své poslání." Neboť pokud svůj život nepoužiješ, budeš dál prolévat slzy a já na tebe budu 

dál čekat. Jste mým milovaným semenem, které pod mou péčí slibuje přinést krásné květy a dobré plody. 

29 Tam na věčnosti jsou duše těch, kteří byli na světě velcí svou láskou, svým milosrdenstvím. Tam 

se spojí poté, co dokončí svůj úkol na zemi, a odtud nabízejí svou pomoc slabým lidským bytostem a 

bázlivým duším, které stále bloudí světem, a vylévají svou lásku na lidstvo. Neexistuje tam rozdělení ani 

odcizení jako ve vašem světě, kde se lidé nemají rádi ani si nerozumějí, protože je rozděluje jejich víra a 

náboženská dogmata. Vězte, že náboženství jsou jen dočasné cesty, které vedou duše ke světlu, kde budou 

všichni zářit stejně, sjednoceni zákonem lásky. 

30 Proto vám říkám, že láska by měla být základním kamenem každého náboženství, protože toto 

světlo přesahuje jakoukoli teorii, vědu či filozofii a je pociťováno a uznáváno všemi lidskými bytostmi. 
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31 Mezi zástupy lidí, kteří v této době naslouchají mému slovu, jsou lidé se silnou a rozvinutou duší, 

kteří přicházejí s touhou po duchovnu a vyhýbají se obřadům, rituálům a formám uctívání. Přicházejí s 

touhou po Bohu jako lásce a moudrosti, kterého uctívají více než hmotu, a jakmile se osvobodí, cítí, že 

nepotřebují kněze, mistry ani učitele. Jsou jako pochodně, které osvětlují cestu ostatním. 

32 Mnozí z těch, kdo dnes žijí v "duchovním údolí", pro vás vyznačili cestu vývoje nesmazatelnou 

stopou víry, milosrdenství, moudrosti a lásky. Jsou to vysoké, zářivé bytosti, s nimiž se setkáte, až se 

vrátíte do záhrobí. Všechny totiž sjednotí v nekonečné Otcově lásce, v níž mají být sjednocena všechna 

náboženská společenství na zemi. Poselství vyslaná bytostmi tohoto světa přilétají jako bílí ptáci, aby se 

usadila v myslích těch, kteří jsou připraveni láskou a inspirací. Kolik myšlenek, vnuknutí nebo poselství, 

které přišly k lidem v podobě andělů, se muselo vrátit do záhrobí, protože je neuměli přijmout. Tam, v 

mém lůně, budou čekat, až se lidská srdce připraví, aby je znovu vyslala jako závan lásky. 

33 Připravte se, ó lidé! Už nezavírejte svá srdce, až se k vám vrátí poselství, až se vrátí vlny, až se s 

úsvitem vrátí zpěv ptáků, až se do srdcí unavených utrpením a čekáním vrátí naděje. 

34 Láska! Ti, kdo nemilují, v sobě nosí hluboký smutek z toho, že nevlastní a necítí to nejkrásnější a 

nejvyšší v životě. 

35 Tomu vás Kristus naučil svým životem a svou smrtí a to, co vám odkázal ve svém božském slově, 

shrnutém ve větě: "Milujte se navzájem láskou, které jsem vás naučil." 

36 Přijde den, kdy se ti, kdo nemilovali, zbaví své hořkosti a předsudků, přijdou ke Mně a spočinou u 

Mne, kde se vrátí k životu a uslyší Mé láskyplné Slovo plné nekonečné něhy. Vpravdě vám říkám, že v mé 

lásce je má síla, má moudrost a má pravda. Je jako nekonečný žebřík, který se ukazuje v různých 

podobách ─ od nejnižších lidských bytostí až po nejvyšší duše, které dosáhly dokonalosti. Milujte, i když 

po svém, ale milujte vždy. Nenáviďte, protože nenávist za sebou táhne stopu smrti, zatímco láska vás nutí 

odpouštět a zapomenout na veškerou zášť. 

37 Studujte mé slovo. Chci, abyste mluvili o darech Ducha, o lásce a milosrdenství. 

38 Vězte, že moudrosti se dosahuje také prostřednictvím pocitů srdce. Tyto pocity se stávají slovy, 

která obsahují hluboké učení, vznešené myšlenky, které vnášejí lásku. 

39 Dávám vám toto světlo, aby se váš život povznesl a proměnil, abyste z něj mohli dávat světlo 

nemocným, dětem, potřebným, neboť tato cesta vás neunaví. 

40 Staňte se apoštoly dobra a vaše duchovní tvář bude tak krásná, že se bude odrážet ve vašich 

skutcích. 

41 Pokud jste se domnívali, že jste dosáhli nebe, protože jste poslouchali mé naučné přednášky, jste 

na omylu. Pouze ten, kdo se řídí mým učením, dosáhne nebe. Pokud se domníváte, že duše získá potřebný 

klid, když se bude účastnit obřadů různých náboženských společenství, pak vám s jistotou říkám: Ne! 

Duše má pokoj jen tehdy, když jí svědomí nic nevyčítá. 

42 Má láska vždy hledá toho, kdo ji nejvíce potřebuje. Proto jsem se tehdy stal člověkem, abych se 

věnoval lidem. Tento lid slyšel mé slovo. Ale ačkoli slyšeli pravdu, nepoznali Mě a jejich slepota 

vyvrcholila prolitím nevinné Beránkovy krve. 

43 Jeruzalém! Jeruzalém! ─ Země, kde skončilo mé kázání a obětování. Nebudete jediní, kdo trpí 

bolestí a válkou. Přesto budete těžce zkoušeni. Válka však bude i na jiných místech, protože ji lidé 

vytvářejí svým myšlením a budou v ní muset najít svůj konec. 

44 Pokud lidé myslí na válku, je to proto, že v jejich srdcích není láska. Ale já se vás ptám: Proč 

nedokážeš milovat ani odpouštět? Myslíš, že miluji ty, kdo Mě obětovali, méně než ty, kdo pro Mě 

plakali? Vězte, že mě stále křižujete svým nedostatkem lásky a porozumění. 

45 Jeruzalém je nyní místem bolesti a já vám říkám: Dávejte si pozor, abyste neprolévali nevinnou 

krev nebo nepomlouvali Mé vyslance, neboť vaše děti pak budou prolévat mnoho slz kvůli každému, koho 

zavrhnete, a budou trpět velkou bolestí kvůli tomu, komu způsobíte bolest. To nebude můj trest, ale ovoce 

vaší setby. 

46 Plačte, lidé, když neumíte milovat, plačte, když neumíte odpouštět, plačte s hořkostí toho, kdo 

oplakává svou vlastní smrt. Kdo nemiluje, nemůže ke mně přijít. Proto vám říkám: Plačte, buďte vnitřně 

pohnuti, protože pokud cítíte, je to proto, že stále máte život a můžete se omýt slzami pokání. 

47 Vždy jsem se obracel k dětem svého lidu, abych jim připomněl smlouvu, kterou uzavřely s Otcem, 

a řekl jim, že jsou posly Mého míru mezi lidstvem, které zabloudilo na cesty hříchu. 
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48 Mé světlo vždy osvětlovalo cestu "Izraele", aby na ní konal skutky, které jsou příjemné Pánovým 

očím. 

49 Světlo mého božství vždy zářilo na lidi. Když si však mysleli, že byli opuštěni, ztratili duchovnost 

a víru a propadli modlářství. 

50 Proto byl její duchovní pokrok pomalý. Kdyby se tento lid od nejstarších dob zbavil sobectví a 

předal národům země vše, co jsem mu dal a zjevil, respektovalo by Můj Zákon a Mé Učení celé lidstvo. 

Ale podívejte se na svět, jak plyne bez mého Zákona, jak pije velmi hořký kalich a trpí hladem a bolestí. 

51 Můj lid nedokázal zabránit tomu, aby se země zalila lidskou krví. Mír nikdy nenastal, protože jeho 

poslové si ho nechávali pro sebe ve svých srdcích, protože pochybovali, že jsou schopni tento zázrak 

uskutečnit. Jsi jako můj učedník Tomáš, který ti dal bolestný příklad a ukázal se ti jako můj apoštol, který 

pochyboval o mé pravdě. I mezi vámi jsou tací, kteří pochybují. 

52 Jsou děti tohoto lidu, jejichž srdce se stala marnivými, až si mysleli, že jsou neskromnými pány na 

zemi. Jsou to duše, které ovládá materialismus světa a potřeba srdce se předvádět. 

53 To ti, kdo zapomněli na mou spravedlnost a nesmrtelnost duše, je přikryli temným obvazem, který 

jim brání vidět jasnost mého světla. Má spravedlnost a má láska však v této době sestupují k příslušníkům 

tohoto lidu, kteří se podle mé vůle znovu vtělili na zem, aby lidem řekli, jak mají mezi lidstvo rozdělovat 

můj mír a má požehnání. 

Mezi tímto lidem jsou ti, které jsem v této době vyslal, aby mezi vámi potvrdili Mé nové zjevení a aby 

o něm později vydali svědectví vašim bližním. 

Nyní cítíte hlubokou bolest, když vidíte, že ačkoli jste svému Pánu blízcí, nemáte se navzájem rádi, 

neuznáváte se a máte chvíle, kdy se cítíte bez pokoje. 

54 V této době Mě neuvidíte jako lidskou bytost, ale i když Mě neuvidíte svýma očima, budete věřit v 

Můj projev. Budete si muset uvědomit, v jaké době se duchovně nacházíte a jaké poslání jsem vám svěřil. 

55 Toto období odpovědnosti na vás doléhá. Abyste mohli v boji pokročit, všímejte si předem mého 

slova s pocitem, jako byste naslouchali Mistrovi na břehu řeky. V tomto čase vaše duše díky obnově 

dosáhne velké čistoty a stane se hodnou sdílet své dary s ostatními a hodnou být v mé přítomnosti. 

56 Až se svět dozví, že jste Mě měli mezi sebou a že jste Mě slyšeli, bude v tomto lidu hledat ctnosti, 

příklady a učení, které ho přesvědčí. 

57 Nejste to jen vy, kdo bude druhým činit dobro. To já připravuji srdce, aby vám prokázala 

laskavost, až ji budete potřebovat. A vy, kteří jste jasnovidci, víte, komu za tyto výhody vděčíte. 

58 Nebude to totiž Má vůle, která vám klade do cesty trny, protože vás opravdu miluji. Na cestě se 

setkáte jen s tím, co jste sami zaseli, a pokud je to bolest, pokud je to odpor, pokud jsou to slzy, 

neobviňujte svého Boha a nerouhejte se, neboť jste děti světla. 

59 Pochopte, že všichni jste dědici mého království. Abyste ji však mohli získat, musíte vykonat 

skvělé služby. 

60 Jednejte ve svém životě podle mého zákona a ten vás jako zářivá hvězda přivede k branám 

"zaslíbené země". 

61 Buď ve světě světlem, cestou, poznáním. Pozvěte své bližní k mému stolu, který na vás čeká. V 

něm si vychutnáte chléb věčného života. 

62 Jezte, bohatí i chudí, neboť tato hostina vás nebude nic stát. Musíte se však vzájemně promísit, aby 

na této slavnosti zavládla opravdová radost. 

63 Přistupte blíž, abyste slyšeli toto slovo, neboť brzy je již neuslyšíte. 

64 Když mluvím o blížícím se konci tohoto projevu, někteří z vás nemohou pochopit, proč 

nedovolím, aby mezi lidmi pokračoval donekonečna. Na to vám odpovídám, že žádný z projevů, v nichž 

Bůh v průběhu času promlouval k lidem, nebyl věčný. Váš Otec se přitom vždy musel polidštit a jak moc 

to bylo nutné, abyste ho slyšeli, viděli a cítili. Fyzicky vnímatelný projev proto nikdy nebude nejvyšším a 

nejdokonalejším způsobem vaší komunikace s Pánem. 

65 Jakmile dosáhneš povznesení svého života zduchovněním, až se spravedlnost, láska a světlo 

obsažené v Mém učení stanou normou tvých skutků a úcta, kterou Mi vzdáváš, bude naprosto duchovní, 

pak se ocitneš v době dialogu ducha s duchem, v době dokonalé komunikace ─ kdy Otec již nebude 

nucen, až už nebude potřebovat, aby Jeho Božské "Slovo" bylo lidské, aby k lidem promlouvalo lidskými 
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rty ─ až už nebude potřebovat používat těžkopádný intelekt nositelů hlasu, kterým jsem v tomto Třetím 

čase udělil Svou přímluvu. 

66 Můj zákon vytesaný do kamene je věčný svým významem, ale jeho vnější podoba je pomíjivá. 

Nechal jsem zmizet desky, na nichž byla vyryta přikázání. Váš Otec chtěl, aby Zákon zůstal zapsán v 

srdcích. Také vám říkám, že ani Ježíš, Zaslíbený, Pomazaný, Boží Syn, nebyl na zemi věčný. Jeho slovo, 

jeho učení, jeho skutky a jeho příkladný život byly skutečně nepomíjivé, měly věčnou podstatu. Jeho 

lidský život na zemi byl však krátký. Neboť poté, co se vylil v moudrosti, lásce a milosrdenství, nebyl 

důvod, aby se po dokončení svého příkladného díla zdržoval ještě chvíli. Hlas Kristův je Slovo Otce, zněl 

a bude znít navěky ve všech duších. 

67 Totéž se stane i tentokrát. Tento způsob, kterým se vám Můj Duch dává poznat prostřednictvím 

mozku nositelů hlasu, brzy skončí, protože není nejdokonalejší. Význam slov, která vycházejí ze rtů 

nositelů hlasu, však bude věčný, neboť je to stejná podstata slov, jakou jsem vám přinesl dříve, a stejná 

podstata, která obsahuje Zákon, který jsem vám dal v První éře. 

68 Přemýšlejte vážně jako dobří učedníci a pochopíte, že vnější formy, polidštěná nebo hmotná část 

všech projevů vašeho Otce nemůže být mezi vámi navždy. Kdyby se tak stalo, nikdy byste nenašli cestu ze 

stagnace, nikdy byste se nevyvíjeli. Musíte však pochopit, že vaším duchovním údělem je vzestupovat, 

dosahovat, dobývat, poznávat. 

69 Vnější částí Otcova zjevení na hoře Sinaj byl kámen, který sloužil jako prostředek k vytesání 

Božího zákona. 

70 Vnější částí Božího zjevení lidstvu skrze Ježíše bylo tělo, lidská podoba Krista. V současné době je 

nositelem hlasu vnější část mého projevu, a proto tato forma zjevení, stejně jako v dobách minulých, 

skončí. 

71 Pochopte, že jste děti duchovního lidu, které se nemají živit formami, ale podstatou. Pokud 

správně chápete mé slovo, nikdy už neupadnete do modlářství, nebudete lpět na vnějších kultovních 

úkonech, na formách, na pomíjivosti, protože budete vždy usilovat o to podstatné, věčné. 

72 Uvědomte si, že ve všem žijete svázáni s hmotou. Viděl jsem, jak se, když někdo z vašich blízkých 

odejde z tohoto světa, upínáte k jeho mrtvému tělu, toužíte mu vdechnout nový život nebo ho zadržet, aniž 

byste vzali v úvahu, že to není ono tělo, ona forma, s níž máte zůstat spojeni, ale duše toho, kdo na vás od 

té chvíle hledí ze světa s větším světlem, aniž by vás opustil, aniž by vás zmátl nebo na vás zapomněl, aniž 

by přetrhal věčná pouta, jimiž jste všichni spojeni. 

73 Kdo pláče nad smrtí těla, protože si myslí, že tím vidí konec milované bytosti, je "mrtvý člověk", 

kdo pláče nad jiným mrtvým člověkem, je člověk nevědomý a bez světla, který uzavřel své srdce tomu, co 

ho kontempluje ze světla. 

74 Kdyby se člověk místo složitých náboženství omezil na studium a život podle mého učení, bylo by 

ve vašem světě více světla a v duších by zavládl mír. 

75 Velký je testament, který vám Bůh vložil do rukou. Vy však ještě nevíte, co máte. Proto je vaše 

planeta stále slzavým údolím. 

76 Kdyby se lidé místo snění o objevení archy úmluvy, která obsahovala desky Zákona, a touhy 

zvěčnit postavu Božského Mistra v různých obrazech zaměřili na proniknutí do smyslu Božího zákona a 

učení, skutečně by se sjednotili a nastal by mír. 

77 Říkám vám to proto, že vy, kteří jste v této době obdrželi jedno z velkých zjevení, jste v nebezpečí, 

že budete lpět na vnější části, tj. na formě, a budete se snažit udržet si ji navždy. Ti, kdo by takto měli 

jednat, budou "mrtvými lidmi", kteří střeží své mrtvé, protože všechny formy pomíjejí a zůstává z nich jen 

to podstatné, duchovní, věčné. 

78 Používejte svůj intelekt, abyste pochopili, a vůli, abyste jednali. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 225 
1 Milovaní učedníci: Má láska a pokoj jsou s vámi. Učím tě svým božským pokynem, abys 

zapomněl na pozemské statky, aby se tvá duše mohla odpoutat a spojit se s Mistrem v záhrobí. 

2 V každém srdci je smutek, stížnost, kterou se snažíš skrýt před Mým pohledem. Přišli jste se ode 

Mne učit a nechcete Mi ukázat svůj smutek. Ty však stojíš před Mým pronikavým pohledem, který 

proniká až na dno tvého srdce a soucítí s tvou bolestí. 

3 Než ti dám svá poučení, vložím na tvé rány svůj balzám, naplním tvou duši pokojem. Chci tě vidět 

silného, cítit tě blízko sebe. Pouta mezi vámi a Otcem budou každým dnem pevnější, aby se řetězy, které 

poutají vaše srdce k zemi, rozpadly a vaše duše se stala svobodnou. Učil jsem vás dodržovat duchovní a 

lidské zákony, abyste neupadli do materialismu nebo duchovního fanatismu. 

4 Mnoho jste vytrpěli, abyste se stali svědky mého třetího zjevení a znovu slyšeli mé Slovo. Jsou 

mezi vámi ti, kteří Mě sice slyšeli, ale nejsou zbaveni utrpení, protože jejich duše se nedokázala osvobodit 

od lidských potřeb. Já však přicházím jako trpělivý a milující Mistr, abych vám pomáhal svými pokyny, 

aby nováčci mohli pokročit ve svém putování. 

Životní zkoušky jsou součástí mého učení, formují a zocelují vaši duši, aby obstála v nových 

zkouškách, které přijdou. Bolest byla prostředkem, kterým jste ke Mně přišli. 

Totéž se stalo ve Druhé éře. Byli to slepí, malomocní, ochrnutí, posedlí, hluší ─ ti, kteří měli hnisavé rány 

nejen na těle, ale i na "srdci" ─ kteří mi vydávali svědectví. 

5 Skutky lásky a milosrdenství, které jsem mezi vámi konal a které jste nazývali zázraky, zažehly 

víru těchto srdcí a skrze ně ke Mně přišlo mnoho dalších. Mou vůlí bylo vykonat tyto skutky, aby se 

zachvěly nejhlubší struny srdce a duše, aby člověk přímo zakusil Ježíšovu moc ─ toho nadpřirozeného 

člověka, který vykonal skutky, jež jiní lidé nemohli vykonat ─ skutky, které převyšovaly vědu a vše, co v 

minulosti vykonali poslové Páně. Ještě nenastalo dovršení časů, a proto Otec, protože je Duch, sestoupil k 

lidem skrytý v Ježíšově těle, aby všechny jeho skutky byly viditelné a jeho slova slyšitelná. 

6 Proto jsem nejprve mnohokrát uzdravil tělesně nemocné, aby se i těm nejnevěřícnějším naskytl 

důkaz, který se zhmotní. Kdybych totiž ty zázraky dělal jen na duši, lidé by je neviděli a nevěřili by jim. 

7 Doba se změnila. Kdybyste nebyli stejní, opakoval bych mezi vámi tyto zázraky, abych o sobě 

vydal svědectví. Vy jste však byli v těch dobách Mými svědky. Nejenže jste byli svědky mého 

milosrdenství, ale také jste ho přijali. Kolik z vás už pocítilo Ježíšovo pohlazení, jemný tlak jeho ruky na 

hlavě. Kolik z vás slyšelo zvuk tohoto slova, které naplnilo vaše tělo a duši svou léčivou silou a láskou. 

8 Dnes přicházím přímo k tvé duši, neboť jsem ji u některých shledal slepou, u jiných nepohyblivou, 

u dalších hluchou k Božímu hlasu a u některých malomocnou hříchem a neřestí. Proto jsem vás vyzval, 

abyste ke Mně přišli dobrovolně a pokojně. Vy jste však byli zatvrzelí v srdci. Teprve když byla bolest 

velmi silná, vydal ses za Mnou. 

Dříve jste klepali na jedny dveře za druhými v touze po klidu, zdraví nebo pohodlí. Když jste však tyto 

výhody nikde nenašli, pokorně jste sklonili šíje, abyste vstoupili do Mé Přítomnosti. Všichni jste se vydali 

touto cestou. Nepřišlo ke Mně jediné srdce, jediná duše, která by nepotřebovala Mé milosrdenství, a proto 

vám znovu říkám, že jste tuto cestu našli skrze bolest. 

9 Někteří ve své nevíře ode mne požadovali zázrak, aby uvěřili. Pak jsem je podrobil zkoušce tím, že 

jsem jim neudělil zázrak, který požadovali. Kdo ve mne věří a miluje mne, neklade Otci žádné podmínky. 

Jiní navzdory nedostatku víry nepřestávali naslouchat mému učení, dokud se jejich srdce nepoklonilo, což 

způsobilo, že se na nich stal zázrak. Když otevřeli oči plné víry ve svého Pána, s nekonečnou radostí 

zjistili, že se jim vrátilo zdraví a pokoj. A ještě jiní, kteří podobně vytrvale naslouchali Mému Slovu, 

zapomněli na svou fyzickou bolest a pozvedli své duše, až sami blahoslavili své utrpení, protože patřili k 

těm, kteří se Mi přiblížili. 

10 Buďte blahoslavení, protože jste si uvědomili, že jsem tímto způsobem vyzkoušel vaši víru a lásku 

a že jste díky své touze po spáse získali Mou milost a Mé dary. 

11 Byl jsem Mistrem, byl jsem Otcem, Lékařem a Soudcem. Jsem nejvyšší láska. Vždy mě hledejte 

jako Otce a Mistra. Neonemocněte, abyste mě nehledali jako Lékaře, a nezpochybňujte Mou spravedlnost, 

abych s vámi nebyl jako Soudce. 

12 Cvičení v mravnosti, ctnosti a oduševnění vás zbaví nemocí těla a výčitek svědomí. 
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13 Znovu vám říkám, že jsem dnes nepřišel k lidstvu, abych opakoval své zázraky z druhé éry. Přišel 

jsem totiž s touhou po tvé duši, ale nezapomínám na tvé tělo, neboť i ono je mým stvořením. Přistoupil 

jsem k vám, abych naplnil vaše srdce pokojem a vykouzlil vám úsměv na tváři uprostřed těžkostí a bolestí 

této doby. 

14 Zapálil jsem tvé srdce světlem ideálu, který je skutečností, neboť tento ideál jsem Já, cíl cesty, na 

níž budeš mít vždy Mou přítomnost, Mou pomoc. Budu na něm budíkem, přítelem, lékařem a strážcem, 

který bude chránit váš spánek. 

15 Vaše duše nyní objevuje svůj svět, i když stále přebývá na zemi. Nyní poznává své útočiště, našlo 

cestu a na obzoru vidí svou pravou vlast. 

Ptáš se Mě ve svém srdci, které z nich ho osloví, a Já ti odpovídám: Vše. V budoucnu to však nebude 

bolest, která vás povede, ani zkoušky, které vás donutí. Bude to vaše láska, světlo, které vás přivede ke 

Mně. Zkoušky na cestě slouží pouze k tomu, abyste se probudili ze svého materialismu. 

16 Až bouře a hurikány skončí, nastane ve vašich srdcích klid a mír. Pak dosáhneš svého spojení a 

Otec ti řekne: Teď jsi připraven. Nyní myslete na druhé, nyní máte právo poučovat své bližní, neboť nyní 

můžete jít dobrým příkladem. 

17 "Nový Jeruzalém" otevře své brány. V něm zůstanou strážní a z něj se vydají poslové k národům, 

aby přinesli blaženost a svědectví. 

18 Tvé slovo svrhne modly z jejich piedestalů a světlo, které z tebe vychází, rozptýlí temnotu. 

19 I když se vám to zdá jako příliš velká zodpovědnost, říkám vám, že tento úkol zvládnete. Vaše 

duše totiž již dávno započala svou cestu vývoje. 

20 V první éře si Izrael schovával Archu úmluvy pouze pro sebe. Když však Ježíš kázal na zemi, 

překročil hranice Judska a poslal své apoštoly k jiným národům, aby šířili sémě lásky. 

21 Dnes přicházím jako Duch Svatý a mé univerzální učení zahrnuje všechny bez rozdílu ras, 

vzdělance i nevzdělance, bohaté i chudé. V něm se spojí všichni obyvatelé vesmíru, kteří budou přebývat 

v nekonečném počtu světů. 

22 Z tohoto "lidu" vyroste duchovní chrám, v němž budu věčně přebývat ─ vnitřní chrám, v němž 

vyroste oltář lásky k Mému Božství ─ svatyně, která nebude postavena z kamenů, ale z modliteb, skutků 

milosrdenství a pravých svědectví. V tomto chrámu bude Můj obraz ─ ne ten, který vytvořila ruka 

člověka, ale ten, kterého jsem stvořil "ke svému obrazu a podobě": člověk obdařený duší a osvícený 

světlem Ducha. 

23 Máte v sobě odraz Božského, Já jsem skutečně ve vás. Inteligence, vůle, schopnosti, smysly a 

ctnosti, které máte, svědčí o vyšší přirozenosti, k níž patříte, a jsou živým svědectvím Otce, z něhož 

pocházíte. 

24 Někdy neposlušností a hříchem poskvrňujete a poskvrňujete obraz, který nesete ve své bytosti. Pak 

se Mi nepodobáte, protože nestačí mít lidské tělo a duši, abyste byli obrazem Stvořitele. Pravá podobnost 

se Mnou spočívá ve vašem světle a ve vaší lásce ke všem bližním. 

25 "Rosťte a množte se," říkám vaší duši v této třetí éře, jako jsem to řekl otcům lidského rodu, když 

jsem jim řekl, aby zalidnili zemi lidskými tvory. Roste a množí se, milovaní lidé, ale roste duchovnost a 

ctnosti. 

26 Buďte světlem mezi tolika temnotami, které v této době panují. Buď modlitbou a manou, buď 

balzámem a pohlazením, pak budeš v souladu s lidmi, kteří Mě milují, s dušemi, které Mě zbožňují. 

27 Na zemi máte útočiště, které je vaším domovem ─ instituci, která je obrazem vesmíru, abyste v 

jejím lůně mohli nabrat sílu k životnímu boji. 

28 Postarejte se o to, aby váš domov byl jakousi svatyní, aby byl malým královstvím, oázou ve 

vyprahlé a nehostinné poušti vašeho života. Dbejte na ctnost svého domova, ale neupadejte do sobectví 

kvůli přemíře ctižádostivých snah, protože pak už se nebude podobat vesmíru kvůli nedostatku 

pohostinnosti, lásky a milosrdenství. Ať je vaše střecha pohostinná a váš stůl bratrský. 

29 Pouze na cestě lásky Mě dosáhneš a poznáš Mě. Proto jsem vás poučil, jak žít podle tohoto učení. 

Neboť vás inspiruje pravou láskou. 

30 Mé Slovo bude vaším průvodcem v této třetí éře a provede vás překážkami, "propastmi" a 

"temnotami", protože v něm jsou obsaženy mé pokyny. 
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31 Pamatujte, že já sám jsem vaše spása. Můj Zákon byl, je a bude cestou a průvodcem vašich duší v 

dobách minulých, současných i budoucích. 

32 Blaze těm, kdo staví na mém zákoně, neboť nikdy nezabloudí na křižovatce cest. Přijdou do 

zaslíbené země a budou zpívat vítěznou píseň. 

33 Milovaní lidé: Každý krok, který na cestě uděláte, žehnám a tím naplňuji vaši duši pokojem a 

důvěrou jako pobídkou k tomu, abyste se nezastavili a neusnuli na vavřínech jako v minulých dobách. 

34 Nebuďte spokojeni a nespokojte se svými minulými pracemi. Uvědomte si, že cíl je ještě daleko, a 

abyste ho dosáhli, musíte ještě hodně "bloudit", získávat nové zásluhy a namáhat se, abyste dosáhli svého 

povznesení. 

35 Dokonalost duše se nedá měřit časem na zemi, ať už jde o staletí nebo věky. Zdokonalování a 

rozvoj duše má za pole působnosti věčnost. Protože však máte před sebou věčnost, nesmíte přehlížet dny 

ani minuty svého pozemského života v domnění, že když je necháte nevyužité, máte ještě spoustu 

příležitostí je nahradit. 

Neuvědomujete si, co vaše duše trpí, když na své cestě vývoje zmešká byť jen jeden krok nebo když se 

na "chvíli" opozdí. Je nutné, abyste si uvědomili hodnotu každého okamžiku své existence, abyste žili 

bděle a využívali jej ve prospěch svého fyzického i duchovního zlepšení. 

36 Vím, že ne všichni můžete na této cestě postupovat stejným krokem. Proto říkám těm, kteří již 

dokázali kráčet jistým a pevným krokem: Nezapomeňte na ty, kteří přijdou po vás. Uvědomte si, že 

někteří přicházejí unavení, jiní se zastavili a další na krátkou dobu ztratili víru. 

37 Pověřuji vás, abyste se starali o ty, kdo na cestě klopýtají a padají, abyste našli příležitost uplatnit 

své bratrství a dokázat, co jste se naučili z mého učení. 

38 Kdyby si někdo chtěl nechat své znalosti, víru a dary pro sebe, protože se obává, že to, co 

vypracoval, budou používat a užívat jiní, přijde ke Mně sám a s prázdnýma rukama. Předá mi své semeno, 

ale ne svou úrodu, protože nikdy nezasel, spokojil se s tím, že semeno přijímá a používá pro sebe. 

39 Ten, kdo zapomíná na sebe, aby svým bližním daroval to, co nosí ve své duši, a jehož největší 

radostí je pomáhat bližnímu vystoupit na vrchol hory, kde je duchovní cíl, dorazí s velkými zástupy v 

patách, požehnán svými duchovními bratry a sestrami, s duší plnou světla při plnění svého poslání. 

40 Pojďte ke mně, učedníci, žáci a opozdilci. Učedníky nazývám ty z vás, kteří studovali Mé učení od 

chvíle, kdy jsem vám zjevil, že nyní nastává Třetí čas, kdy se duše člověka musí vznést a dosáhnout velké 

výšky, aby byla v souladu s Otcem. 

A vám, kteří se cítíte být učedníky, pravdivě říkám, že to není první lekce, kterou jste ode Mne dostali. 

Kdysi dávno, v jiných dobách, jsem k vám promluvil a od té doby znáte Zákon a od té doby také čekám, 

až ho naplníte. 

Vám, které jsem nazval opozdilci, říkám, abyste se nedivili, že se mezi vámi dávám poznat, neboť bylo 

předpovězeno, že se vrátím k lidem. 

41 Slyšte mě všichni a připravte si duši, neboť vám dávám pokrm pro duši, chléb bez kvasu, jak jsem 

vám řekl ve Druhém věku. Jedině ode Mne můžete přijmout tento chléb, který je podstatou a láskou Mého 

Ducha ke každému stvoření. Ode dneška se jím živte, aby nikdo z mých dětí neměl o tuto potravu nouzi. 

Neumírejte hlady, neboť Já, Otec, vám nyní říkám, že jste Mě nikdy neměli tak blízko sebe jako nyní. 

42 Slíbil jsem, že vás budu podporovat a chránit, protože jste mé děti. Už nepochybujte, necíťte se 

hladoví ani opuštění touto láskou a vnímejte mou Přítomnost v každé fázi, ve které se nacházíte. 

43 Chci, abyste poznali chuť ovoce, které vám nabízím, abyste se nenechali oklamat. Blíží se totiž 

konec mého zjevení a po něm budou na vyvolený lid číhat nebezpečí a nástrahy. Ti, kdo pečlivě nestudují 

učení, které dostávají, mohou upadnout do pokušení. Pouze učedníci, kteří zůstávají bdělí a modlí se, 

budou vidět, že jsou svobodní od omylů a přinášejí čisté sémě a vědí, jak ho předat svým bližním. 

44 Označil jsem časy svých zjevení ve třech věcích: Od narození prvního člověka až po narození 

Ježíše se počítá první věk lidstva. Bylo to dlouhé období plné zkoušek, bojů a zkušeností pro vaši duši, 

která se plně rozvíjela. Ježíš znamenal začátek druhého věku a člověk studoval lekci, kterou mu dal svým 

příkladem, a byl otřesen, když cítil, že se k němu blíží "Slovo", vyslanec Otce. 

Jeho pobyt na tomto světě byl krátký; po krátké době se vrátil k Otci, odkud přišel, a vycvičil a 

připravil vyvolené, aby Jeho Slovo mohlo být přineseno až na konec země. Od té doby až do roku 1866, 
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kdy se objevila znamení ohlašující začátek nového věku, se odehrávalo to, co bylo obsaženo ve druhém 

období. 

Po této době se pro lidstvo otevřel nový cyklus, třetí, a můj Duch vám ve své plné účinnosti nařídil, 

abyste přešli z jednoho období do druhého a přijali semeno, světlo a milost, které odpovídají této době, 

abyste mohli rozpoznat stupeň vývoje, kterého jste dosáhli, a krok za krokem se mohli přiblížit k 

oduševnění. 

45 Doba, v níž vám dávám Své pokyny prostřednictvím lidské bytosti, je pevně stanovena a jako 

každý Můj příkaz se musí splnit. Potom vám vaše víra, intuice a důvěra ve Mne napoví, že jsem vám 

nablízku, a budete cítit, jak hluboko ve vaší duši řídím vaše kroky, jak vždy směřuji k vrcholu hory a 

pomáhám Mým dětem dosáhnout dokonalosti, která je cílem, jenž čeká na duše. 

46 Požehnané ženy: I vy patříte k mému apoštolátu. Mezi duchem tohoto muže a vaším není žádný 

rozdíl, i když jste fyzicky odlišní a úkoly na obou stranách jsou také odlišné. 

47 Přijměte Ježíše za pána svého ducha a následujte ho na cestě, kterou vám vytyčila jeho láska. 

Přijměte jeho slovo za své a přijměte jeho kříž. 

48 K vašemu duchu mluvím stejnými slovy jako k lidem, protože jste si duchovně rovni. Nicméně 

pokud vaše ženské srdce hledá příklad, který by mohlo napodobovat, pokud potřebujete dokonalé 

příklady, které by vás podpořily ve zdokonalování se v životě, vzpomeňte si na Marii, pozorujte ji po celý 

její pozemský život. 

49 Bylo vůlí Otce, aby Mariin pokorný život zapsali moji učedníci, kteří ji znali a radili se s ní po 

celou dobu jejího působení. 

50 Ten život ─ skromný pro ty, kdo ho znají ─ byl zářivý od narození až do svého konce na světě. 

Maria napsala mnoho stránek láskyplného poučení s pokorou svého ducha, s nekonečnou něhou, s čistotou 

svého srdce, s láskou k lidstvu, kterou vyjadřovala spíše mlčením než slovy, protože věděla, že ten, kdo 

má mluvit k lidem, je Kristus. 

51 Mariin duch byl samotnou mateřskou láskou vycházející od Otce, aby dal lidstvu dokonalý příklad 

pokory, poslušnosti a tichosti. Její cesta světem byla světelnou stopou. Její život byl prostý, vznešený a 

čistý. V ní se naplnila proroctví, která oznamovala, že se Mesiáš narodí z panny. 

52 Jen ona byla schopna nosit ve svém lůně Boží sémě, jen ona byla hodna zůstat Duchovní matkou 

lidstva poté, co splnila svůj úkol vůči Ježíši. 

53 Proto je Maria vaším dokonalým příkladem, ženy. Ale obraťte se k ní a vezměte si ji za vzor v 

jejím mlčení, v jejích skutcích pokory, v jejím nekonečném sebezapření z lásky k potřebným, v její tiché 

bolesti, v jejím soucitu, který vše odpouští, a v její lásce, která je přímluvou, útěchou a sladkou pomocí. 

54 Panny, manželky, matky, dívky bez rodičů nebo vdovy, osamělé ženy, vy, které máte srdce 

probodené bolestí, nazývejte Marii svou milující a starostlivou matkou, volejte ji ve svých myšlenkách, 

přijměte ji ve svém duchu a pociťujte ji ve svém srdci. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 226 
1 Mistr vám žehná, lidé. Připravuji vás, abyste se občerstvili v mé přítomnosti a přijali sílu obstát v 

duchovních, morálních a materiálních zkouškách, které mezi vámi stále existují. 

2 Často jsem k vám mluvil o zkouškách, které v této době svět postihnou. Pokud otevřete oči, 

uvidíte, že už dorazily. Větší přijdou zítra. Vy, kteří na ně máte protilátku, dostanete příležitost získat si 

respekt. Pokud se budeš řídit mými pokyny, budeš moci poručit přírodním silám, které se zastaví a 

nebudou škodit tvým blízkým, a ti tě budou poslouchat jako poslušní služebníci. Tvá moc se nerozšíří jen 

na malou skupinu lidí, ale celé oblasti a národy získají úlevu ve svém soužení díky modlitbě "izraelského 

lidu". Běda vám však, pokud nezůstanete "bdělí" a nemodlíte se, protože pak vás bude tížit nedostatek 

naplnění poslání a budete se cítit příliš slabí, než abyste mohli čelit nepřízni osudu. 

3 V této době reflexe a naplňování poslání se musíte připravit na dokončení poslání, které jste 

započali v minulosti. Napravte chyby, láskyplně vraťte své duši její čistotu. Vaše pochybnosti jsou velké, 

protože jste jako Moji vyslanci nepředali vše, co jsem vám svěřil ve prospěch lidstva. 

4 Blahoslavený je ten, kdo má víru, ale i já žehnám tomu, kdo ke mně přichází a prosí mě o tento 

vzácný dar. "Víra tě zachrání", říkal jsem ti vždycky. V těžkých krizích, ve velkých zkouškách bude 

zachráněn každý, kdo se modlí a důvěřuje. Proč někdy upadáš do propasti zoufalství a beznaděje, i když 

víš, že tě miluji a že se těšíš Mé plné ochraně? Pokud nemáte energickou víru, hledejte ji v sobě, a když ji 

najdete, noste ji s sebou jako lampu, která vám bude svítit na cestu. Pak budete silní, trpěliví a v souladu se 

svým osudem. 

5 Učil jsem tě modlit se a v této modlitbě jsme byli ve společenství myšlenek. Volal jsi mě ve svém 

utrpení i v hodinách pokoje. I když jsi hřešil, vyhledával jsi Mou přítomnost, abys se Mnou plakal nad 

svými prohřešky, a tak konejšil svou duši. Má láska a trpělivost jsou bezmezné a zjevují se vám bez 

ustání. 

6 Blíží se datum mého odjezdu. Mé slovo tehdy skončí, ale já zůstanu v duchu v srdcích svých 

učedníků. Do té doby ses musel naučit hledat Mě ve vnitřním chrámu své bytosti. Jeho sláva se projeví ve 

víře, lásce a povznesení vaší duše. Nikdo nebude moci tuto svatyni zničit, pokud jste ji vybudovali s 

neochvějnou vírou. Vytrvejte v Mém učení, abyste vždy poznali úkol, který jsem svěřil vaší duši. 

7 Hledejte Mě v Nekonečnu citlivostí své duše, ale nežádejte, abyste Mě viděli. Vaše oči nemohou 

vidět mého Ducha. Jan, můj učedník druhé éry, ve svém velkém vidění neviděl mého Ducha v celé jeho 

slávě. Ukázal jsem jeho duchovním očím pouze alegorie, které obsahovaly velké tajemství, jež si při vší 

své exaltovanosti nedokázal vyložit. Poděkoval Mi za to, co jsem mu udělil, a pro budoucí generace 

zapsal, co viděl a slyšel v té velké tváři. 

8 Proroci této doby: Vstupte s úctou do Nekonečna a Já vám pro vaši přípravu poskytnu krásné vize, 

které povzbudí lidi a oznámí jim události, které přijdou. Dokonce i děti budou svědčit o tom, co viděly; 

dám jim velká vidění. Osvítí tě světlo mé moudrosti. 

9 Slovo, které Mistr předává v této době, má tu zásluhu, že zjevuje lidem neznámé učení 

prostřednictvím připraveného člověka, který plní svůj úkol hlasatele se skutečným porozuměním. Tato 

milost vás zároveň učí pochopit prostřednictvím mých projevů vývoj, kterého duše dosáhla ve Třetí éře. 

10 Mé světlo vám umožnilo jasně vidět tuto pravdu, která prostupuje celou vaší bytostí. Je to 

křišťálově čistá voda, kterou může unavená duše uhasit svou žízeň. Pro srdce je to povzbuzení v boji proti 

bídě a pokušením, kterým musíte den co den odolávat. Toto poznání je síla, která vás povzbuzuje, je 

milost, která obnovuje mé učedníky. 

11 Abyste poznali něco víc o duši a životě, který vás obklopuje, museli jste se rozvinout během 

různých pozemských životů. Vstoupili jste do věku světla, který vám umožňuje poznat učení Mého učení 

v jeho pravém významu, nikoliv tak, jak jste si je představovali. A to vám umožní poznat cestu, která vede 

k věčnému životu. Kolik zjevení člověk díky tomuto světlu pozná a kolik minulých omylů bude muset 

oplakávat, až je objeví! Nyní je totiž hodina probuzení, věk svobody ducha a myšlení. 

12 Všechny zbytečné zvyky, které s sebou člověk vláčel jako řetězy, z něj spadnou, až se díky nové 

přípravě osvobodí od materialismu. 
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13 Budete muset pozvednout svůj hlas, aby ho svět slyšel. Vy máte být hlasateli této radostné zvěsti 

jako praví svědkové, kteří umí vysvětlit, co jejich uši slyšely a mysl přijala, a potvrdit to svými skutky 

lásky a milosrdenství. 

14 Pokud jste dosud nebyli ve svém jednání dokonalí, je to proto, že jste se nechtěli proměnit 

prostřednictvím mého učení. Chyběla vám vůle, sebezapření a úsilí. Ale tvá duše se chce vznést v touze 

přiblížit se ke Mně a splnit svůj úkol. 

15 Pokud vědci hlásají velikost své vzdělanosti, je to proto, že jsou o ní přesvědčeni. Abyste mohli 

mluvit o mém díle, musíte se do něj ponořit i vy, dokud se nepřesvědčíte o jeho pravdivosti. 

16 Pochopte: Nemůžete mluvit o tom, co neznáte, ani to potvrzovat, protože se obáváte, že upadnete 

do lži nebo omylu. Jste-li naopak připraveni a máte-li v sobě poznání a hlubokou víru, získáte světlo 

pravdy. 

17 Pamatujte, že moje výuka není omezena na vaše představy a vaše chápání. Má božská moudrost 

nemá hranic. Nikdo nemůže tvrdit, že by znal nebo pochopil některé z Mých zjevení ještě předtím, než 

jsem mu je zjevil. 

18 Zatímco vědci se snaží vše vysvětlit svými hmotnými znalostmi, Já odhaluji pokorným Duchovní 

život, skutečný Život, v němž je příčina, důvod a vysvětlení všeho, co existuje. 

19 Ze znalostí, které mi předáváte, vznikne představa, kterou si lidé o mé práci vytvoří. Mnozí budou 

z nedostatku porozumění posuzovat Mé učení podle vaší nenápadnosti, stejně jako byl v "druhé éře" Ježíš, 

Kristus, posuzován podle svého skromného vzhledu a prostého oděvu, a protože těch dvanáct, kteří ho 

následovali, bylo také prostě oblečeno. Já vám však po pravdě říkám, že nebyli zahaleni do hadrů a že 

odvrhli pozemské marnosti jen proto, že díky mému poučení pochopili, v čem spočívají pravé hodnoty 

duše. 

20 Říkám vám, učedníci: Až lidé začnou studovat Mé Dílo a budou vás vyhledávat a vyptávat se vás, 

neupadněte do pokušení, abyste se nepovažovali za nadřazené kvůli poznání, které jste ode Mne obdrželi. 

Čím pokornější budete, tím ušlechtilejší a důvěryhodnější vás budou považovat. 

21 Takto bude světlo, které rozpouští fanatismus a osvobozuje duši, postupně postupovat od člověka k 

člověku. A ti, kteří se nazývali křesťany, aniž by jimi byli, poznají a vyloží pravé Kristovo učení v tomto 

světle. Poskytne jim totiž povznášející představu o duchovním životě, o němž mluvil Ježíš ve svém učení. 

22 Učedníci, poslouchejte mě, neboť ten, který vás naučil pokoře a nazval vás bratry ve své lásce, je 

tentýž, který k vám mluví dnes, v tomto čase. 

23 Moje tajná pokladnice se otevírá před učedníky, aby je proměnila v mistry. Slyšte Mě a studujte 

Mé Slovo, abych vás mohl poslat do krajů a národů šířit Mé učení. 

24 V této době k vám mluvím ze Svého "Trůnu" a Můj hlas je slyšet ve vašem světě prostřednictvím 

Mnou obdarované osoby. 

25 Stejně jako byl v první éře ohlášen příchod Mesiáše, ohlásil jsem i já svůj návrat k vám. A teď 

jsem tady! 

26 V roce 1866 se dal poznat Duch Eliáše, proroka a průkopníka, aby připravil cesty Páně, aby zažehl 

světlo v srdcích "prvních", aby jim oznámil můj brzký příchod a připravil hlasatele, muže a ženy bez 

vzdělání, skrze které se můj Duch svatý projeví. 

27 Prostřednictvím těchto mluvčích jsem se dal poznat, aby Mé Slovo slyšeli i určení Boží služebníci 

na zemi, aby se všichni, kdo jakýmkoli způsobem porušují Mé zákony, zdrželi jejich dalšího znesvěcování 

a aby učili lidi pravé cestě, která vede ke Mně. 

28 Znovu povstanou zákoníci a farizeové, aby mě soudili a zkoušeli ─ nyní ve vás. Já vám však 

říkám: Buďte pokorní s pokorou, které vás učím, aby vás poznali jako mé učedníky. 

29 Izraelský lid ještě není sjednocený. Zatímco někteří jsou "v duchu", jiní mají stále pozemské tělo. 

Zatímco někteří jsou zachráněni, jiní jsou na pokraji propasti. Mezi nimi jsou i ti, kteří si myslí, že milují 

Otce, ale ve skutečnosti uctívají zlaté tele. Blíží se však doba, kdy bude tento lid sjednocen a připraven. 

30 Vy, kteří mě slyšíte a patříte k tomuto lidu, patříte k těm, kdo se řídili zvukem mého volání, které 

je jako zvonění melodického zvonu. Odměnu za svou poslušnost a dobrou vůli obdržíte, až uslyšíte 

"božské slovo" ─ totéž, které promluvilo v Ježíši, rabínovi z Galileje. 
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31 Učím vás, abyste necenzurovali víru a bohoslužebné úkony svých bližních v jejich různých 

náboženských společenstvích. Moje učení, které je všeobjímající, vás učí úctě ke každé víře. Víte, že jsem 

ve všech, jak v tom, kdo je čistý, tak v tom, kdo je poskvrněn hříchem. 

32 Miluji všechny a nikoho netrestám. Moje spravedlnost napravuje a zdokonaluje duše. 

33 Božský Duch je plný lásky, v Něm není hněvu. Věřte tomu: Kdyby Otec tváří v tvář tvým urážkám 

a prohřeškům pocítil na okamžik hněv, stačil by tento okamžik, aby tě zahubil. 

34 Proto jsem přišel "na bílém oblaku", abych ti umožnil slyšet Své Slovo, odstranil tvou špatnost, 

otevřel tvé duchovní oči pravdě a představil se na poušti tvého života jako palma, v jejímž stínu 

odpočíváš. 

35 Nedal jsem vám hmotné bohatství, protože kdybyste dostali všechno, obrátili byste se ke Mně 

zády. Co byste dělali, kdybyste zbohatli? Vpravdě vám však říkám: To, co vám nyní dávám, je víc než 

klenot - je to poklad. 

36 Kam jdou duše po fyzické smrti? Vaše srdce to neví, nezná tyto světy. Musíte však stoupat po úzké 

stezce svého duchovního rozvoje, aby vaše duše nevstoupila do údolí temnoty. 

37 Povstaňte, abyste žili nový život, život v míru. Chci, abyste nyní "bděli" a modlili se, protože 

lidstvu hrozí zkáza. 

38 Někteří nevěří v Mou přítomnost, protože jim vadí chudoba a skromnost těchto míst setkávání a 

nenápadnost hlasatelů, skrze které se dávám poznat. Kdyby však tito pochybovači studovali Kristův život, 

zjistili by, že nikdy neusiloval o okázalost, pocty nebo bohatství. 

39 Tato místa mohou být stejně chudá a nízká jako stáj a sláma, na které jsem se tehdy narodil. 

40 Učedníci, seděli jste u mého nebeského stolu a u něj jste jedli a pili chléb a víno mé lásky. 

41 Ze Svého "Trůnu" vysílám Svůj paprsek, aby vás potěšil koncerty Mého Slova. 

42 Očekával jsem tvůj příchod jako kdysi. 

43 Posaďte se k Mému stolu a obklopte Mě. Pokud máte hlad a žízeň, zde je jídlo: Poslužte si a 

najezte se. Když se cítíte smutní nebo nemocní, je tu má přítomnost, aby vám poskytla zdraví a útěchu. 

44 Stále živte naději, že se Mnou budete přebývat na věčnosti. Jako jsem splnil svá zaslíbení týkající 

se světa, splním i svá zaslíbení týkající se duchovního života. 

45 Udělejte si zásluhy na zemi a nikdy nesejdete z cesty, která vede ke Mně. 

46 V této době procházíte novou pouští, na které jste nezahynuli hladem, protože se v ní odehrál 

zázrak mého Slova, který nasytil vaši duši, stejně jako jste se nasytili manou v pouštní pustině a později 

jedli chleby a ryby Ježíšova zázraku ─ také na poušti. 

47 Dnes to není horká písečná poušť, kterou přecházíš, ani chléb země, který ti nabízím. Nyní 

stoupáte na vrchol hory a chléb věčného života vás živí. Tvá duše dokonale chápe obrazný smysl, v němž 

k tobě mluvím, protože tvůj duchovní vývoj ti umožňuje proniknout do podstaty Mého učení. 

48 Nyní pod tíhou svého kříže stoupáš na horu krok za krokem. Až se unavíš, vzývej Mě a Mistr ti 

jako tvůj spolunosič kříže okamžitě pomůže nést tvé břemeno, abys mohl pokračovat ve své cestě smíření 

až do konce. Všichni máte své poslání a povinnosti, a proto jsem se všemi ─ s dětmi, mládeží i dospělými. 

Jestliže jsem ti však vytyčil tvůj osud a svěřil ti kříž, je to proto, že vím, že dokážeš učinit spravedlnost 

svému Otci. 

49 Nikdo nebude schopen určit svou úroveň duchovního vývoje ani úroveň existence, na které se 

nachází jeho bližní. To mohu posoudit pouze já. 

50 Přišel jsem rozbít řetězy, které vás poutají ke světu, abych vám dal duchovní svobodu, abyste se 

mohli povznést v touze po Světle, které je Pravdou. 

51 Nikdo nechce být poslední, všichni chcete být první. Proto získávejte zásluhy, pracujte. Zalévejte 

pole láskou, učiňte je úrodnými a zasévejte na ně Mistrovo semeno. Generace, které přijdou po vás, pak 

podle vašeho znamení poznají, že vás učil Otec. 

52 Chraňte svá pole mečem světla, který jsem vám dal, aby pokušení nezničilo vaše semena. 

53 Nabídl jsem vám nebeské království jako odměnu za vaši duchovní práci. V ní budete se svým 

Stvořitelem, který k vám v této éře přichází jako Otec a Mistr, aby vás utěšil a osvítil. Zde je Mé učení, v 

němž uvidíte Mou lásku, Mou upřímnost, Mou spravedlnost a také Mou radu, kterou vás chci vést k 

moudrosti. 
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54 Vždy jsem se člověku zjevoval jednoduchým způsobem, aby Mi mohl porozumět, vždy jsem to 

činil v rámci možností tvého intelektu a tvého srdce. Sestoupil jsem k vám, abych vám dal příklad pokory, 

když jsem se snížil k vašemu bídnému životu, abych vás pozvedl k lepšímu životu. 

55 Zeptal jsem se vás, jakým způsobem byste si přáli, abych k vám promluvil, a vy jste mi 

odpověděli, že byste Mě poznali v jakékoli podobě. Nevystavujte mě zkoušce. Musíte se snažit 

zduchovnět, abyste mohli lépe vykládat Mé projevy a vydávat tak plné svědectví o Mé nauce skutky pravé 

lásky. 

56 Vždy jsem vám přinášel světlo a ukazoval cestu vzhůru. Dnes vás připravuji na to, abyste se svou 

modlitbou upadli do většího vytržení a spatřili duchovní život zblízka a spatřili svého Otce v celé jeho 

slávě nad jeho stvořeními. 

57 Můj Duch právě volá každou duši, mysl a srdce, aby se Mnou nasytily, protože máte hlad. 

Neuměli jste se živit Mými slovy, nepoužívali jste učení, které jsem vám dal v minulých dobách. Kniha 

života, v níž je Zákon a přikázání, je uchovávána, zapomenuta současným světem. 

58 Přišel jsem v duchu a má Přítomnost vás vyburcovala. Mé světlo k tobě dorazilo a tvé svědomí ti 

připomnělo všechny tvé skutky. 

59 Vyzývám vás, abyste vstoupili do nového života a dosáhli většího povznesení duše. V průběhu 

věků jsem umožnil váš duchovní rozvoj, takže dnes chápete Má zjevení a poté, co jste Mě vyslyšeli, 

přijímáte svou duší každou odpovědnost, která vám přichází, a s láskou se ujímáte svého poslání. 

60 Jak chcete přimět lidstvo, aby dosáhlo duchovnosti v epoše tak velké materializace a zmatku 

mysli? Uvědomte si, že vaše práce je obtížná, že musíte být silní a trpěliví v boji za její splnění. Musíte 

vynaložit velké úsilí, abyste napravili nesprávný výklad Mého zákona a také nedokonalý způsob, jakým 

Mi vzdáváte úctu. Musíte však mít na paměti, že myšlenky a formy uctívání nemůžete změnit v jediném 

okamžiku, ale že se k tomu musíte obrnit trpělivostí a dobrou vůlí a svými skutky dávat příklad lásky. 

61 V Prvním čase byly vaše nabídky hmotné. Vaše oběti byly nevinné bytosti: Jehňata nebo ptáci, 

také semena a plodiny, o kterých jste si mysleli, že mi děláte radost. Byl jsi ještě velmi nezralý a 

nedokázal jsi vidět dál než do svého světa. Poskytoval jsem ti jeden časový úsek za druhým a vždy jsem 

čekal na tvé probuzení. 

62 Ve Druhé éře jste skrze Ježíše přijali Mé Slovo a On vás naučil nejdokonalejší lásce, jakou může 

dítě projevit svému Otci. Otevřel duši člověka nový svět a zanechal ti poklad moudrosti, který jsi dosud 

nepochopil. 

Dnes, ve Třetí éře, vám otevírám Knihu života a ukazuji vám v ní nová ponaučení, která k vám 

promlouvají o blízkosti Mého Ducha, o věku Míru, který čeká člověka po jeho očištění a duchovním 

povznesení. 

63 Všechny tyto lekce žijí v hloubi vaší duše. Dnes vás učím, abyste zítra byli vůdci a učiteli nových 

generací a pečovali o jejich duše, aby v nich nezakořenily zbytečné tradice nebo falešné znalosti. Noste ve 

své duši Zákon a Mé slovo. Učte se s ním a přiveďte lidstvo, které se začíná probouzet, na bezpečnou 

cestu. 

64 Neposlal jsem Mojžíše ani proroky, aby vám přinesli toto poselství. Sám jsem přišel, abych vás 

připravil na rozhodující krok na duchovní cestě. 

65 Bděte a modlete se, buďte vždy obezřetní a jednejte podle mých pokynů, abyste si uvědomili 

velikost tohoto zjevení třetí éry. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 227 
1 Ó milovaný lide: Znovu slyším vaši modlitbu, v níž Mě prosíte, abych vás potěšil, protože 

procházíte těžkými zkouškami, které vás nutí prolévat slzy. 

2 Vidím předčasně ohnutá těla, předčasně šedivé spánky, zestárlé tváře dětí a mladých lidí. Nevidím 

radost v srdcích ani pokoj v duších lidí. 

3 Ani vy, kteří jste vyvoleným národem, se netěšíte dokonalému štěstí, protože víte více než ostatní, 

že žijete ve světě bojů, pokání a zkoušek, že mír panuje v jiných, vyšších světech, než je tento, a že k 

vzestupu je třeba získat zásluhy. 

4 Dal jsem tomuto lidstvu uprostřed jeho boje malé odpočinky, aby mohlo nabrat nové síly a na 

chvíli si odpočinout na své cestě. 

5 Člověk marně hledá blahobyt, mír, vládu a pozemskou slávu. Po celou dobu zažíval jen klopýtání, 

zklamání, bolest. 

6 Ach, kéž by jen pokorně přijal svůj osud a pochopil svou přirozenost duchovní duše obdařené silou 

a mocí. Jeho životní boj by byl jiný a jeho zisk skutečný, jeho úsilí by bylo velkorysé a jeho vítězství 

opravdová. 

7 Kvůli tomu, co vám říkám, však nevěřte, že lidstvo, jehož jste součástí, je v propasti. Přivádím je 

krok za krokem ke světlu, ke spáse, protože všichni jsou určeni k tomu, aby přebývali po Mé pravici, a Já 

jsem jejich průvodce. 

8 Toto lidstvo je zemí, která hladoví a žízní po poznání a oduševnění. Amen, říkám vám, že hřích 

nezvítězí, ale dobro bude vládnout a na zemi zavládne mír. 

9 Duše člověka se očistila v bolesti, ve zkouškách a nyní je připravena Mě slyšet, vidět a pochopit. 

10 Mnohým z vás se mé učení zdá nemožné, a to proto, že jste se zhmotnili a upadli do omylu. Ale ti 

z vás, kteří jsou pokorní, kteří dovolili bolesti, aby je vyčerpala, a kteří sklonili přede Mnou šíji a kteří 

nemají nic než touhu povznést se ke Mně, zjistili, že dodržování Mého Slova je možné, a s radostí spatřili 

první plody své setby. 

11 Pocházíte z různých cest. Nedělám však mezi vámi rozdíly podle třídy, titulu nebo rasy. Všichni 

jste sjednoceni jako učedníci a tvoříte jedno společenství. Objevuji mezi vámi velké duše, skryté pod 

chudou a nenápadnou rouškou, a pokud nejsou rozpoznány, je to proto, že jsou skromné a nemají žádné 

vzdělání. Ale oni mě milují, svědčí o mně a chápou mě. Vytvořím svůj nový apoštolský sbor ze všech, kdo 

v této době uvěřili v Mé Slovo, a dokážu tomuto lidstvu, že Mé učení je pro všechny časy, že Mé poučení 

je věčné. 

12 V "druhé éře" mě všichni neuznávali. Když jsem se zjevil v lůně židovského lidu, který Mě již 

očekával, protože viděl, že se naplnily předpovědi proroků, Moje přítomnost vnesla zmatek do mnohých, 

kteří nechápali, jak správně vykládat proroky, a očekávali, že uvidí svého Mesiáše jako mocného knížete, 

který svrhne své nepřátele, pokoří krále a utlačovatele a udělí majetek a pozemské statky těm, kteří Ho 

očekávají. 

13 Když ti lidé viděli Ježíše ─ chudého, bez roucha na nohy, s tělem přikrytým jen prostým šatem, 

narozeného ve stáji a později pracujícího jako prostý řemeslník, nemohli uvěřit, že je to ten, kterého poslal 

Otec, ten zaslíbený. Mistr musel konat viditelné zázraky a skutky, aby mu uvěřili a pochopili jeho božské 

poselství. 

14 Vpravdě vám říkám, že jsem nesestoupil jen proto, abych slepým vrátil zrak, malomocné očistil a 

zemřelé přivedl zpět k životu. Moje dílo bylo dílem Boha plného moudrosti a věčnosti, který přišel v touze 

po spící duši lidí, aby je pozvedl k pravému Duchovnímu životu. 

15 Tyto zázraky byly jen důkazem toho, že to, co jsem dokázal já, nedokázali jiní, a tak probudit a 

povolat duše, které upadly do hlubokého spánku. 

16 Kdo mě tehdy poznal? Hříšníci, kterým jsem odpustil, ti, kteří hladověli a žíznili po spravedlnosti, 

ti, kteří toužili po pravdě, duchovnosti a věčnosti. 

17 Kdo Mě nepoznal? Mocní, teologové, farizeové a mnozí, kteří nevěřili, měli z mého slova zmatek. 

18 Mnozí říkali: "To, co tento muž hlásá, se nemůže stát." Vy však víte, že dvanáct mužů mě přímo 

následovalo a učilo se ode mě a já jsem jim řekl: Zachovávejte mé učení, jednejte a učte. Brzy odejdu, ale 
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nebudu daleko, budete mě mít ve svých srdcích a budu vám o sobě nadále svědčit. Co jsem udělal já vám, 

udělejte i vy svým bližním. 

19 Lidé připravení proroky Mi nebyli schopni porozumět. Mé sémě však bylo nyní zaseto a rozneseno 

do národů a krajů prostřednictvím těchto dvanácti učedníků. Zatímco vyvolený národ je odmítal, 

pronásledoval a odsuzoval u svých soudů, lidé pohanských národů mé sémě přijali a ono přineslo ovoce. 

20 Pohanský Řím přijal mé učedníky a s nimi i sémě mého učení. Ten národ, který se stal plodným 

bolestí a unaveným požitky, přijal mé učení s radostí a stal se duchovně silným. Z ní vzešli noví 

apoštolové, kteří přinesli mé učení dalším národům. 

21 Lidé, kteří mě nedokázali následovat, kteří si mysleli, že je nemožné řídit se mým učením, kde 

jsou teď? Říkám vám, že rozděleni na mnoho částí jsou opět na zemi: někteří se stali mocnými 

prostřednictvím pozemské moci a hýbou osudy tohoto světa; jiní jsou se Mnou jako svědkové Mého 

nového projevu; a ostatní, znovu vtělení, na Mě čekají. 

22 Představuješ lid, který mě následoval a který se skládá z nemocných, hříšníků a těch, kteří touží po 

spravedlnosti. 

23 Dnes jsem přišel nejen zopakovat Své učení z druhé éry, ale dát vám další lekci, abyste udělali 

krok vpřed. Semeno, které jsem do vás zasel, opatruji, abyste později sklidili ovoce. 

24 Naplňte se oduševněním a pokračujte v přijímání mých dobrodiní, abyste mohli lidstvu přinášet 

plody mého učení. Vnímejte mou přítomnost. Přicházím k vám jako paprsek světla, který se stává 

chlebem, útěchou a pohlazením, když vstoupí do vašeho srdce. 

25 Nepřicházím jako soudce, abych odhalil vaše prohřešky před zraky vašich bratří a sester. Mé Slovo 

lásky je tu proto, aby napravilo a zklidnilo srdce. 

26 Na zemi není nikdo, kdo by učil Mé učení s takovou pravdivostí, s jakou jsem ho zjevil. Jsou však 

i tací, kteří ji zatajili. Proto jsem sestoupil na tento svět v této podobě projevu, aby lidstvo opět spatřilo 

zářící hvězdu, aby trosečníci mohli objevit záchranný člun. 

27 Dal jsem vyvrhelům dědictví, uzdravil jsem nemocné a učinil jsem z nich následně léčitele, aby 

světu ukázali mou moc. Tváří v tvář takovým činům se totiž i vědec bude muset probudit a uvědomit si, v 

jaké době žije. 

28 Učím vás ovládat své tělo a učinit z něj poslušného spolupracovníka ve vašem duchovním poslání. 

Učím však také vaši duši, aby se zbavila své tělesné schránky, když si uvědomí, že je unavená, aby 

roztáhla svá křídla a osvobozená od pout pracovala plná lásky v "duchovním údolí" a po návratu přinesla 

srdci poselství naděje a povzbuzení. 

29 Proto vám říkám, že budete světlem světa, protože jste apoštoly spirituality. Využijte však mého 

pobytu mezi vámi, neboť se blíží rok 1950. Přestanu s vámi mluvit v této podobě a ještě vás nevidím 

připravené. 

30 Můj Zákon a Mé Slovo této třetí éry se svými zjeveními, proroctvími a dary milosti tvoří archu 

Nové smlouvy, v níž se duše lidí spojí a sjednotí. Ještě předtím ji však bude třeba odmítnout a bojovat 

proti ní. 

31 Vy budete těmi, kdo budou bránit Nový Stánek, novými vojáky Mé Věci, kteří nebudou poraženi v 

boji, protože Má Přítomnost a Mé Slovo vás posílily. 

32 Neskrývejte se ve dnech zkoušek, neboť by nebylo spravedlivé, kdybyste ─ ačkoli jsem vám přišel 

dát moudrost a moc ─ skrývali své dary před těmi, kdo postrádají vaše milosrdenství. 

33 Podívejte se, jak je Mistr opět obklopen svými učedníky. Zjevuji se v moudrosti a vaše duše se 

zachvějí, neboť po prožití zkoušek, kterým jsem je vystavil, pocítí touhu nasytit se světlem a posílit se. Je 

to paprsek Mého světla, který proniká do mozku toho, skrze koho se projevuji ─ je to inspirace, skrze 

kterou vám posílám Své poselství. Tímto způsobem vám odhaluji duchovní život a znovu vám osvětluji 

cestu, kterou Ježíš vyznačil ve svém učení. 

34 V míře, v jaké budete postupně naslouchat mému Slovu, se vaše bytost stane lehčí a žízeň po 

spravedlnosti bude menší. Pak ti tvé svědomí osvětlí cestu a ty budeš dostatečně připraven, abys Mi mohl 

obětovat skutky, které jsou v souladu s Mým zákonem. 

35 Když se ke Mně přibližuješ, usiluješ nejen o spásu duše, ale i těla, a když Otec vidí tvé úsilí, udělí 

dobrodiní jednomu nebo druhému, jak je to Jeho vůle. 
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36 Duše je část vaší bytosti, jejíž život nemá žádné hranice. Existovalo dříve než vaše pozemské tělo. 

Mluvím k tvé duši, protože patří do jiného světa. Nicméně k tělu také promlouvám a hladím ho. Pokud je 

totiž v jeho srdci mír a klid, bude Mě moci lépe přijímat. 

37 Pokud se příliš zabýváte fyzickými potřebami, odvádíte pozornost své duše a odvádíte ji od jejích 

povinností. 

38 Stále jsou lidé, kteří se při mém poslechu ptají: "Je pravda, že se Mistr dává poznat skrze člověka? 

Že Bůh, ačkoli je všemohoucí, Stvořitel, sděluje sám sebe prostřednictvím mozku, který není hoden 

vyjádřit jeho slávu na skromném shromaždišti?" Říkám vám: Nehledejte v bohatém vybavení nebo 

chudobě těchto shromaždišť představu o svém Bohu. Je nutné, abys vždy toužil po falešné nádheře 

obřadů, abys věřil v mou přítomnost? Nezapomínejte na příklad pokory a hmotné chudoby, který vám 

ukázal Ježíš od místa, kde se Mesiáš narodil, až po místo, kde zemřel. V pokoře je velikost vašeho Mistra. 

Boží království je založeno na skutečně věčném, nikoli na lesku moci. Pochopte Mou skutečnou velikost, 

pokoru a milosrdenství, abyste se již nedivili, že se dávám poznat skrze schopnost chápání, kterou 

považujete za nehodnou, na místě shromáždění, které nemá žádný hmotný význam. Význam tohoto díla 

neposuzujte ani podle malého počtu těch, kteří Mě dnes obklopují, neboť to, co jsem vám zjevil, bude 

platit ve své době a ohromí svět. 

39 Vpravdě vám říkám, že váš život a vaše skutky budou svědčit o tom, že jste Mými učedníky. 

40 Milujte Mě ve všem, co jsem stvořil, a odmítněte myšlenku, že by Bůh mohl být jakkoli omezen. 

Lidstvo si různými způsoby vytváří Můj obraz, aby mělo pocit, že jsem s ním. Proč Mě nehledáte v Mých 

skutcích? Dovolil jsem ti rozjímat o všech zázracích, které tě obklopují, abys v nich poznala Mou 

stvořitelskou moc ─ od sotva postřehnutelných tvorů až po majestátní královskou hvězdu. Ale já vám 

neříkám, že jsem příroda, ani že je to Bůh. Ani vám neříkám, že slunce je Můj Božský Duch, neboť 

všechny jsou sotva atomy v díle Stvořitele. 

41 Kdybyste se omezili na tyto názory, napodobovali byste své předky ─ ty, kteří Mě uctívali na 

slunci. Nesmíte však své předky odsuzovat špatně, protože tehdejší člověk byl jen stěží schopen rozpoznat 

v této síle přírody stvořitelskou moc Boží. Našel v něm totiž teplo, světlo a život. Nezapomeňte, že nebyli 

daleko od pravdy. 

42 Když se projevuji skrze lidský přenos, neříkám vám, že tento člověk je váš Bůh. Musím se však 

omezit pouze na to, abyste Mě mohli přijmout a slyšet podstatu Mého Slova, která je stejná pro všechny 

nositele hlasu, i když se mění forma vyjádření. Jediný intelekt nestačí k tomu, aby všem sdělil to, co vám 

chci zjevit. 

43 Tímto jednoduchým způsobem jsem vám dal Své učení, abyste našli cestu, která vaši duši dovede 

k míru a dokonalosti, po nichž touží. Proto vám radím, abyste se vzdali marnivostí a špatných sklonů. 

Učím vás milovat a konat dobro svým bližním s opravdovým bratrstvím a s vědomím povinností, které 

vůči nim máte. 

44 Učil jsem tě, že tvé tělo se rozkládá a přežívá jen tvá duše. Po skončení tohoto života povstane 

tam, kam ho povedou jeho zásluhy. Odtud se bude i nadále snažit stále více stoupat a přibližovat se k 

dokonalosti, což znamená přibližovat se k Bohu. 

45 Abych toho dosáhl, učím vás nyní, jak se modlit a jak Mě hledat. A chci, abyste své bližní 

poučovali opravdovou láskou k bližnímu, stejně jako já poučuji vás. 

46 Stejně jako jsem neodsuzoval vaše nedokonalosti, nechci ani, abyste odsuzovali nedokonalosti 

svých bližních. 

47 Ukažte jim jen to, co jsem vás naučil. Ten, kdo je připraven, vám porozumí. 

48 Zasévejte, i když zde nesklidíte úrodu. 

49 Poznejte Mé Slovo, děti Moje. V těchto posledních třech letech, kdy mě budete ještě poslouchat, se 

totiž z učedníků stanete učedníky. 

50 Přicházíte na dokonalou cestu, která vás vede ke Spasiteli. A opět, stejně jako v minulých dobách, 

přichází Izrael před lidstvo. Máte poznání duchovního života a jste zodpovědní za Zákon. 

51 Odpočinek a setrvačnost skončily: Povstal jsi, abys splnil své poslání, a uzavřel jsi své srdce před 

pokušeními světa. 

52 Jsi v nové reinkarnaci, to znamená v nové tělesné schránce, aby tvá duše mohla dokončit svůj osud 

na zemi a přijít ke Mně očištěná, aby přijala to, co pro ni mám připraveno v záhrobí. 
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53 Vy jste noví učedníci a jste jako oněch dvanáct učedníků z druhé doby, kteří někdy odcházeli od 

Mistra, aby dokázali dary a učení, které obdrželi, a kteří se potom vrátili smutní, protože pro nedostatek 

víry nebo lásky nedokázali zázraky. 

54 Tehdy jsem je učil podobenství o hořčičném semínku a řekl jim, že víra může hory přenášet. 

Viděli mě křísit mrtvé, osvobozovat posedlé od zmatených duchů, uzdravovat nevyléčitelné a zachraňovat 

hříšníky. Po Mistrově odchodu se však probudili k pravé víře ve své nadání, aby dokonale pokračovali v 

nauce, kterou se naučili, a s láskou ji předávali svým bližním. 

55 I vy nyní čekáte na můj odchod, abyste se mohli vydat na cestu a sdílet radostnou zvěst. 

56 Poznávejte Mé Slovo, učte se ode Mne, abyste se brzy stali dobrými apoštoly, kteří svědčí o Duchu 

Svatém svými skutky lásky. 

57 Jsem na vrcholu hory. Odtud k vám promlouvám a vtiskuji vám do srdce svá slova ─ v očekávání, 

že budete umět správně využívat svobodu své vůle, abyste odmítli marnosti světa a vědomě plnili Mou 

Vůli, která je dokonalá. 

58 Nesnažte se chápat mé slovo pouze inteligencí, přeslechnutím hlasu svého ducha, v němž se 

zjevuje moudrost tajné pokladnice. 

59 Povolal jsem hříšníky, abych z nich učinil lidi ctnosti. Mým úkolem jako Mistra je neustále 

poučovat, dokud nebudou duše zdokonaleny. Mnozí z vašich bližních se vás chystají následovat, vzít si z 

vás příklad, protože vědí, že jste mými učedníky. Jsi již připraven Mě přijmout? Už jste se ode Mne učili? 

Říkám vám, že pouze plnění vašich duchovních a pozemských povinností vám dá právo nazývat se Mými 

učedníky. 

60 Pokud budete pracovat na obnově lidstva, nakonec spatříte úsvit "nového dne" a pocítíte můj mír. 

61 Mé Slovo vás učí, ale nenutí vás. Dal jsem vám svobodu vůle, abyste se cítili pány svých činů a 

plnili zákon s přesvědčením, aby vaše zásluhy byly opravdové. 

62 Země se opět zbarvila do krvavě rudé barvy, válka zatemnila duše lidí. Atmosféra je plná smutku, 

utrpení a strachu. Přesto jsem se uprostřed tohoto chaosu zjevil a zviditelnil se pro jedny a stal se 

slyšitelným pro druhé. Bolesti, kterou svět prožívá, je můj pohár plný. To je to, co mi v tuto chvíli nabízíš, 

a já to přijímám. 

63 Mé učení přináší světlo do každé duše. Kladu ti na srdce mír, harmonii. Neposlouchejte můj hlas, 

který je hlasem Otce, jenž vás miluje. 

64 Držte se mého slova, neboť rok 1950 se již blíží a mou vůlí je, aby v té době byla vytištěna má 

učení, která budou pokrmem pro vaši duši. Pak se připravíte na to, že tyto spisy dáte lidem číst, a 

vzpomenete si na chvíle štěstí, které jste prožívali, když jste naslouchali Mistrovi. 

65 Bojovníci Třetí éry, vy, kteří šíříte mé slovo: Buďte neúnavní. Pospíchejte, abyste se připravili, až 

přijde čas, kdy vás opustím bez svého Slova. Postupně jste se nasytili silou, kterou obsahuje mé učení. 

66 Ne všichni, kdo Mě slyšeli ve druhé éře, ve Mne uvěřili. Bylo nutné vrátit se do světa, abychom 

vám poskytli nové důkazy. V současné době mi také neuvěřili všichni, kdo mi naslouchali. Tělo jako hustý 

závoj brání duši přijímat božské světlo. Tento závoj však zmizí, když člověk pochopí mé učení, které dává 

prostor impulsům duše, aby se osvobodila od materialismu a přiblížila se svému Stvořiteli. 

Pokud někteří z těch, kdo Mi naslouchají, nepocítili toto povznesení ve své bytosti, říkám vám, že 

přijde čas, kdy toto světlo uvidí. Jiní, kteří Mi věrně naslouchají, nedosáhli poznání duchovních zjevení, 

protože jim chyběla potřebná příprava, aby porozuměli poučení. 

67 Jestliže se vývoj mnoha lidí na světě zastavil, je to proto, že se mýlí ve svém modlářství. 

Nedokážou pochopit vysoké myšlenky, protože dovolili, aby jejich duchovní vnímání ochablo. 

V mé práci jste cítili, že se k vám blíží vyšší, aby vás obklopil atmosférou míru. Na tomto pokoji se 

podílí i vaše tělo, protože i ono je stvořením Páně, stvořeným v dokonalosti. 

Dokonalý je jak duchovní, tak materiální. Božskou všemohoucnost tak můžete rozpoznat i v atomu a 

buňce. A pokud budete studovat ducha, objevíte v něm jeho jednoduchou podstatu, jako atom vyššího 

života. Pak si uvědomíte, že neexistuje nic, co by bylo odděleno od božského. 

68 Vše v mé tvorbě je pohyb, harmonie a řád, které vedou k dokonalosti. Aby se člověk probudil a 

hlas jeho ducha ho vedl ke skutečnosti, nesmí se dívat na stvoření jen zvenčí, a tím si nevšímat jeho 

podstaty. Člověk bez víry v duchovní život propadne materialismu, protože za jediný život bude 
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považovat život tohoto světa. Co se s ním však stane, až se konečně nabaží svých požitků nebo si bude 

zoufat ve svém utrpení? Někteří ztratí duchovní rovnováhu, jiní si pohorší nad svým životem. 

69 Ne všichni lidé jsou na stejné úrovni porozumění. Zatímco někteří objevují zázraky na každém 

kroku, jiní vidí vše jako nedokonalé. Zatímco jedni sní o míru jako vrcholu oduševnění a morálky světa, 

druzí hlásají, že právě války jsou hnacím motorem vývoje lidstva. 

70 Na to vám říkám: Války nejsou pro rozvoj světa nezbytné. Pokud je lidé využívají ke svým 

ctižádostivým a sobeckým cílům, je to kvůli zhmotnění, v němž se ocitají ti, kdo jim dávají přednost. 

Někteří z nich věří pouze v existenci na tomto světě, aniž by znali nebo popírali duchovní život, ale mezi 

lidmi jsou považováni za učence. Proto je nutné, aby všichni poznali toto zjevení. 

71 Dokud se ti, kdo ve svém náboženském fanatismu očekávají pouze pekelný trest na onom světě, 

budou držet tohoto názoru, vytvoří si vlastní peklo, protože zmatek v duši je podobný zmatku v lidské 

mysli, i když mnohem silnější. Nyní se ptáte: "Mistře, existuje pro ně spása?" Říkám vám, že spása je pro 

všechny, ale mír a světlo k těmto duším přijdou teprve tehdy, až se rozptýlí temnota klamu. Bylo vám 

někdy líto člověka, jehož zmatená mysl ho nutí vidět věci, které neexistují? Oč větší by byla vaše bolest, 

kdybyste na onom světě spatřili ty bludné bytosti, které vidí své imaginární peklo! 

72 Který člověk, který ví, co je tělesná smrt a pravé vykoupení, by mohl v hodině smrti upadnout do 

zmatku? 

73 Mé učení o dokonalé lásce a moudrosti není jen záležitostí této doby nebo druhé éry. Vždy jsem 

vám o těchto naukách vyprávěl. Falešný výklad zjevení však způsobil, že člověk upadl do fanatismu a 

zmatku. 

74 Jakmile se bolest materialismu stane pro zmatenou duši nesnesitelnou, tato bolest ji probudí ke 

světlu. Pak bude hluboce litovat svého omylu. 

75 Učte toto učení své bližní, aby v lidech rostla touha usilovat o svět dokonalosti, v němž duše svou 

dokonalostí dosáhnou Otcovy náruče. 

76 Já jsem světlo, které vás všechny ve Mně spojuje. Abych vám dal toto slovo, využívám jednoho z 

vás, který má stejně malé zásluhy jako vy všichni. Spatřujte v něm Mou lásku a Mé milosrdenství. 

77 Blíží se rok 1950 a na jeho konci se s vámi rozloučím. Bude to bolestné a bude vám chybět Mé 

slovo. Bude však zachována v písemné podobě a všichni v ní naleznou Mistrovo učení. Pak řeknete: "Jak 

milé bylo jeho poučení! 

Pro ten čas připravím mysl a rty, které k vám budou mluvit z vnuknutí. Ostatní budou číst Mé učení a 

pak znovu pocítíte sílu, kterou jste obdrželi, když jsem se dal poznat. Tak budu mezi vámi, ve vaší duši a 

ve vaší mysli, uprostřed harmonie a bratrství. 

78 Dal jsem vám všem více světla pro váš život. Pokud se na každém kroku setkáváte s trním, je to 

proto, že cesta člověka je trnitá. Modlete se a vaše víra vás podpoří v touze po věčném životě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 228 
1 Na vrcholu hory, kde je Mistr, je také Maria, Univerzální Matka ─ ta, která se stala ženou ve 

"Druhé éře", aby se zázrak vtělení "Božského Slova" stal skutečností. 

2 Člověk často soudil a zkoumal Marii a také způsob, jakým Ježíš přišel na svět, a tyto soudy 

roztrhaly roucho čistoty mateřského Ducha, jehož Srdce způsobilo, že jeho Krev stékala na svět. 

3 Během této doby jsem odhrnul závoje neznáma, abych odstranil pochybnosti nevěřících a dal jim 

poznat duchovní učení. 

4 Lidé si z mé pravdy, která je jako cesta, udělali mnoho uliček, po nichž většinou bloudí. Zatímco 

někteří hledají přímluvu u Nebeské Matky a jiní ji špatně posuzují, její plášť lásky a něhy je všechny 

věčně zahaluje. 

5 Od počátku času jsem odhalil existenci Duchovní Matky, o níž mluvili proroci, ještě předtím, než 

přišla na svět. 

6 Někdy vás ve svém slově kárám, ale mé kárání obsahuje světlo, lidé. Nebyl bych dokonalý mistr, 

kdybych vám neřekl vše, co potřebujete vědět. Nebyl bych Otcem, kdybych vám nedal vědět, když jste 

sešli z cesty. 

7 Nechci, aby se vaše duše poskvrnila, ani aby zemřela v úctě k pravému životu. Proto tě hledám 

svou spravedlností, když tě najdu oddaného škodlivým rozkoším a zábavám. Tvá duše musí přijít do Mého 

lůna čistá, jako z něj vzešla. 

8 Všichni ti, kdo opouštějí svá těla na zemi a odpoutávají se od tohoto světa ve stavu rozptýlení, se 

probouzejí ─ když spatří Mou Přítomnost zjevenou ve světle věčnosti, které osvěcuje ducha ─ z 

hlubokého spánku v hořkých slzách a v zoufalství sebeobviňování. Dokud dítě trpí, aby se osvobodilo od 

svého utrpení, trpí i Otec. 

9 Nepochybuj, že se dávám poznat skrze lidský rozum, aby "poslední", až uslyší zvuk zvonu a volání 

Pána, mohli spatřit světlo Ducha Svatého, které jim dá spásu. 

10 V té době jsem nevyhledával ani kostely, ani synagogy. Protože jsem se narodil ve stáji ve druhé 

éře, projevuji se dnes skrze člověka, i když je hříšník. Způsob, jakým se představuji, se vyznačuje 

chudobou a pokorou. Ale nedivte se, když uvážíte, že jsem tehdy žil s chudými a projevoval jsem svou 

pokoru i ve svém oděvu. 

11 Ve své lásce k lidem, kteří Mě neumějí hledat, ke ztraceným a ke všem, kdo Mě potřebují, jsem ve 

svém božském úkolu milovat vás hledal cestu, jak se k vám přiblížit, abyste Mě viděli, slyšeli a cítili. 

12 Dnes vám dávám své slovo pod skromnou střechou těchto domů, které jsou obdobou míst, kde 

jsem vás kdysi shromáždil: na břehu řeky, v horách nebo na poušti. 

13 Pokud se však události opakují, musíš Mě znovu ukřižovat a bolestivě probodnout Mariino srdce 

sedmi ranami dýky? 

14 Když Ježíš umíral na kříži, obklopila ho na okamžik temnota a nekonečný pocit opuštěnosti. V 

téže hodině pocítila Marie v matčině srdci nesmírnou opuštěnost. Důvodem bylo, že se Syn cítil v té chvíli 

lidmi nepochopen. 

15 Pojď ke Mně, lidstvo, Já jsem Cesta, Pravda a Život, Já jsem Mistr Lásky, který proměňuje lidskou 

duši. Nemocné a unavené lidstvo, přijímám tě a žehnám ti, a zatímco ti žehnám, utišuji tvou bolest. 

16 Přijď si s dětskou důvěrou odpočinout ke Mně a obdržet potřebné poučení. Já jsem ten, který vás 

vítá, aby rozveselil vaše srdce. Prostor je plný nářků, výkřiků bolesti a starých i nových utrpení. 

17 Vy, kteří toto slovo uslyšíte nebo si ho zítra zopakujete, až přijmete jeho význam, nechte za sebou 

všechny své problémy, slabosti a touhy a věnujte se rozjímání o Božském, které vám přináším. 

18 Duše má také problémy a vy se je musíte snažit řešit. Jakým způsobem? Tím, že necháte moudrost, 

aby do vás pronikla ─ to semínko, které s mou péčí a vaším úsilím vyklíčí a bude se rozvíjet, dokud se 

nestane stromem věčného života. Pak dáte světu dobré ovoce, které tolik potřebuje. To bude uskutečnění 

mého díla mezi vámi. 

19 Řekl jsem vám: "Vstaňte a choďte." Ale dnes jsem to řekl tvé duši prostými slovy a ukázal jí cestu, 

která vede do pravého ráje, na věčnost. 

20 Chci vás vytrhnout z vaší smutné letargie, abyste poznali vše, co je určeno pro duši, a navíc vás 

naučit, abyste se toho zmocnili. Nad touto planetou uplynula léta, epochy a věky, ale lidstvo stále nezná 
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pravdu a stále popírá Krista. Pro lidi totiž existuje pouze zdánlivý život hmotných těles a forem, pouze jim 

přikládají důležitost a neberou ohled na schopnosti duše a nevnímají je. 

21 Člověk, stvořený s duší a tělem, zapomíná na důležitost života duše, který by pro něj měl být 

prvořadý, a věnuje pozornost pouze lidské části, hledá v hmotě své štěstí, své požitky, své uspokojení a 

vášně, a když s ním mluvím o duši, nakonec říká, že tyto nauky jsou jen jedny z mnoha. To je důvod, proč 

zůstává na své cestě apatický. 

22 Naopak člověk, který touží po oduševnění, očišťuje své srdce a mysl, omývá se vodou pokání, 

zříká se ctižádostivých materiálních cílů a cítí, že kroky jeho života jsou osvíceny Božím světlem. Ten ví, 

že ti, kdo dosáhli velikosti své duše, se v tyglíku svého utrpení proměnili, čímž se stali vůdci lidstva na 

zemi a později osvícenými bytostmi v duchovním prostoru, ochránci lidí, inspirátory a strážci. Tyto duše 

jsou spojeny s lidstvem skrze lásku, a tak září na nebeské klenbě za hranicemi viditelného, v krásném 

duchovním životě, a osvěcují toto lidstvo svým světlem, aniž by ho kdy opustily. 

23 Je nutné, abyste se probudili a vaše duše si uvědomila, že touží projevit se prostřednictvím svého 

hmotného těla. Vězte, že svými díly můžete vyjádřit stupeň rozvoje své duše. Začněte tím, že budete 

tolerantní ke slabostem druhých. Pamatujte, že pokud jste již prošli těžkými cestami a napravili své chyby, 

jsou tu i jiní, kteří jimi ještě neprošli, a proto musíte mít pochopení pro své bližní a pomoci jim zvednout 

se z pádů a dát jim světlo své zkušenosti. 

24 Vpravdě vám říkám, že vaši starší bratři a sestry, kteří se dříve ubírali cestou, po níž dnes jdete, 

vystoupili na duchovní vrchol, protože žili láskou k bližním, když byli na zemi dobrodinci, lékaři a učiteli. 

Proto vám říkám: Kdybys poslouchal impulsy své duše, byl bys na tom lépe. A pokud nevyužijete toho, co 

vám nabízím v tomto učení, budu vám později v duchovním světě vyčítat nedostatek poslušnosti. Proto 

nepropásněte tuto příležitost, pracujte s láskou a důvěrou v Mé Slovo. 

25 Kdo popírá lásku k bližnímu, popírá ji i ke Kristu. Když vidíš, že tvůj bližní trpí, pláče a potřebuje 

tě, proč mu neposloužíš? Důvodem je, že jste zhmotnili i ty nejušlechtilejší a nejněžnější city. 

26 Proměňte své bytí a svůj život, odhmotněte to, co jste zhmotnili. Zduchovněte své pocity, 

myšlenky a skutky. Stále více si uvědomujte poslání duchovní duše, pak díky této proměně již nebudete 

zbyteční a stanete se užitečnými a váš život bude svědčit o mé pravdě. 

27 Pro všechny nastane okamžik, kdy duše pocítí spalující touhu zvítězit nad tělem, zničit egoismus, 

odhalit lásku, kterou obdržela od Otce, a moudrost a moc, kterou dostala jako dědictví. Až duše zaujme v 

člověku své pravé místo, bude se podobat Kristu. Slovo "Kristus" znamená lásku, moc a moudrost, pravdu 

a život. 

28 Na tomto světě však uplyne ještě několik generací, aniž by lidstvo pochopilo velký význam Krista. 

Kristus zmizel jako člověk a objevil se jako vítězný duch bez těla, zcela jako láska. Je stálým zjevením 

Božího milosrdenství vůči lidstvu. 

29 Vězte, že mě těší, když vás vidím užitečné a připravené sloužit svým bližním. Těší mě, že tě vidím 

v táboře nemocných. Mám radost, když vidím, jak rozséváte semeno mého učení, jak hladíte, utěšujete a 

pomáháte těm, kdo to potřebují. Nezapomeňte: Když jsem byl na světě, zanechal jsem své učení založené 

na základech tohoto nejvyššího božského přikázání: "Milujte se navzájem". Uplynula však staletí a já stále 

čekám, až toto přikázání pocítíte ve svém srdci. 

30 Připravte své srdce, svou mysl a svou duši, neboť slyšíte mé nebeské slovo. 

31 Nesmíte propadnout omylu, neboť k vám mluvím naprosto jasně a prostřednictvím různých 

hlasatelů. 

32 Přicházím také zkoumat vaše srdce a přemýšlet o tom, co jste pochopili z mého učení. Hledám 

světlo vaší víry. 

33 Naslouchejte hlasu svého ducha. Rozjímejte, abyste splnili vše, co jste slíbili svému Otci. 

34 Můj Zákon byl na této zemi znesvěcen, ale já jsem vás vždy pověřoval, abyste ho střežili a bránili. 

35 Nepoškvrňujte zákon, nespěte, nezhmotňujte své duše. Pracujte! 

36 Uvažujte, že vaše duše je stejná jako ta, která v jiných dobách neposlouchala Otcova přikázání, a 

že dnes má novou příležitost ke spáse, kterou jí váš Pán z lásky dává. 

37 Vím, Izraeli, že navzdory Mé velké lásce k tobě povstanou davy, aby Mi ublížily a posmívaly se 

Mi jako ve druhé éře. Vím, že se mezi vámi skrývá Iškariotský. Můj projev skrze lidský intelekt však 

nebude zbytečný, nebude marné, že jsem uvolnil šestou pečeť. 
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38 Mým příchodem mezi vás jsem vás chtěl zachránit obnovou a nápravou, odvrátit vás od špíny a 

hříchu a nabídnout vám cestu k pokoji a blahu. 

39 Blaze tomu, kdo se očišťuje a připravuje, neboť ve zkouškách zvítězí. 

40 Rozpoutají se válečné a ničivé živly. Hrozí vám hlad a mor a jejich neznámé a nevyléčitelné 

nemoci. Proto bděte a modlete se. Pracujte na svém poslání a zkouška pomine. 

41 Já jsem Kristus, ten, který se zjevil v Ježíši ve Druhém věku. Potěšilo Mě, že jsem se vám dal 

poznat v této podobě. 

42 V této době Mě musí pocítit všechny národy země. 

43 Mé Slovo je Kniha poučení, kterou jsem vám dal do rukou, abyste ji studovali. Budou zde sekty 

proti sektám, náboženství budou válčit s jinými náboženstvími a doktríny proti doktrínám. Tváří v tvář 

tomuto chaosu duší chci, abyste šli příkladem a byli ochranou. 

44 Nebuďte domýšliví, protože jste moji vyvolení. Poté, co na sebe vezmete tuto odpovědnost, 

nesmíte "usnout", protože pak se znovu propadnete do propastí, které jste zanechali za sebou, a až vás na 

cestě potká bída a bolest, budete se sami sebe ptát: "Jak je možné, že my, kteří jsme patřili k těm, kdo 

slyšeli Mistrovo učení, jsme museli vypít tak hořký kalich?" "Jak je možné, že my, kteří jsme patřili k těm, 

kdo slyšeli Mistrovo učení, jsme museli vypít tak hořký kalich?" "Ne," odpověděli jsme. 

45 Vzpomeňte si na mé příkladné skutky a naučte se milovat duchovní věci více než hmotné a 

skutečně pečovat o blaho své duše po skončení pozemského života. Od nynějška pro něj připravujte život 

plný světla a míru. Neboť až dosud ti bylo blaho tvého těla, jeho marnosti a jeho oděvů důležitější než 

duše, která hyne hladem a žízní a jejíž šat je roztrhán. 

46 Nenechte se mýlit. Tělo je oděvem duše a duše musí vystoupit ke Mně. Tělo je prach a v prach se 

obrátí spolu se svým pozemským majetkem. Dovolte své duši získat duchovní poklady, neboť ty si s sebou 

velmi dobře odnese na věčnost. 

47 Pro ty, kdo jsou bohatí na pozemské statky, neexistuji, jejich bohatství je pro ně vším. Zapomněli 

na Mě. Co je jim po bídě a bolesti světa? Co je zajímá zármutek druhých? Zavřeli si uši před hlasem 

svědomí, které je v každém případě soudí a na každém kroku jim říká o Mé moci. 

48 Amen, říkám vám: Tímto způsobem zpochybňují mou spravedlnost. 

49 Ale vše se změní, ubytování skončí a moc, kterou jsem udělil určitým lidem, aby přinášeli lidstvu 

dobro nebo zlo, bude podrobena soudu. 

50 Kolik lidí by již poznalo mé dílo, kdybyste vyšli ven a pozvali potřebné, aby jedli chléb z mého 

stolu! 

51 Pamatujte, že to, co jsem vám dal, je pro vaše bližní. 

52 "Milujte se navzájem" jsem vás učil už tehdy. Uplynula staletí, stále k vám mluvím o stejném 

učení, ale vy stále necítíte ve svých srdcích toto vznešené přikázání. 

53 Ptám se vás, abyste si mohli vnitřně odpovědět: Kdo může milovat sobce? Pochopte, že k vám 

mluvím o těch, kdo myslí jen na sebe, kdo neposkytují službu, nedávají bochník chleba a nikoho nepotěší. 

Jen já rozumím jejich charakterovým vadám, a proto je mohu milovat a chápat. 

54 Jakmile pochopíte, že jste přišli na tento svět, abyste získali zkušenosti a uskutečnili božský zákon 

lásky a milosrdenství vůči bližnímu, pronikli jste do harmonie tohoto života. Z mých zjevení již víte, že 

kdo se nepodřídí mému zákonu, musí se vrátit na tento svět, dokud duše nesplní úkol, který jí byl svěřen. 

55 Jste jako tisícileté stromy, na nichž je vidět množství prasklin jako stopa jejich boje s časem a 

bouřemi, ačkoli v člověku světlo jeho duše plně nezáří. Mám vás vroucně rád, ale násilí přírodních sil 

bude lidstvo bičovat i nadále, neboť je to pro něj výzva, jejíž účinky budou ničivé. Je to válka, kterou 

rozpoutá materialistický člověk, a ta přinese zkázu mezi národy, které budou hořce plakat. Ale kdo je bude 

moci utěšit? 

Poslechněte si: Lidstvo bude dostávat jeden budíček za druhým, rozpoutané živly se snesou na planetu 

a zpustoší celé oblasti. Pak si uvědomíte, že jste nedokázali splnit Duchovní dílo, že jste neudělali nic. 

Mluvím k celému křesťanskému světu. 

56 Lidé budou plakat nad tvým duševním stavem, protože je tvrdý jako žula a chladný jako náhrobní 

kámen. Jak je utěšíte? 

57 Kdybys byl úrodnou půdou, semeno by v tobě již vyklíčilo. Vy jste však neúrodná půda, která 

nenese žádné ovoce. Lidstvo na vás upře svůj pohled. Ale jak mu chcete dát láskyplné povzbuzení, které 
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potřebuje, když z vašich srdcí vyzařuje jen pohrdání, výčitky a přísnost? Kdo vyslyší nářek lidí s 

rozbouřeným srdcem? Kdo bude štítem těch, kdo trpí? Budu to muset být já, kdo prostřednictvím svých 

hlasatelů utěší ty, kdo trpí. 

Přesto říkám křesťanskému světu: Otevřete své srdce, abyste alespoň vnímali pláč lidí. Snažte se 

působit proti následkům válek a neštěstí. Ve skutečnosti je to, co se dosud stalo, jen málo ve srovnání s 

tím, co teprve přijde. Lidská bolest ještě nedosáhla svého nejvyššího stupně a vy jako křesťané, jak o sobě 

tvrdíte, musíte dokázat, že jste. Pokud se jím nesnažíte být nyní, kdy se vydáte na cestu k naplnění svého 

poslání? 

58 Místností se ozývají zoufalé výkřiky bolesti vašich bližních. Kdybys viděl, co se stalo, litoval bys 

své nedostatečné povinnosti a pak bys udělal něco pro dobro bližního. V duchovním světě jsou bytosti, 

které kvůli těmto lidem roní slzy a prosí za ty, kteří jsou kvůli svému sobectví slepí, a také za to, aby se 

bouře, která se nad tímto světem rozpoutala, zmírnila. Stejně jako oni chci, abyste se proměnili v hojivý 

balzám, v pohlazení, ve světlo, v soucit. Odstraňte ze svých srdcí lhostejnost, která vás vzdaluje od lidské 

rodiny, a uvědomte si, že smrt projde tímto světem a smete většinu jeho obyvatel. Je to nemoc duše i těla. 

Jsou těla, která se uzdraví díky hmotným lékům, a jiná, která se nemohou uzdravit, protože nemocná je 

duše. 

59 Učedníci, nechcete snad léčit nemoci duše i těla? Vpravdě vám říkám, že to dokážete. Kdy ale 

začnete s činností? Kdy skoncujete se svým materialismem? Kdy začnete nový život oduševnění? 

60 Proměňte se skrze mé učení, pociťujte se jako nové lidské bytosti, praktikujte mé ctnosti a ve 

vašem duchu se objeví světlo a na vaší cestě se projeví Kristus. 

61 Má poselství jsou silou, která oživuje zemi, jsou jako slunce, které dává teplo a život, jsou vodou, 

která zavlažuje. Mluvím o půdě tvého srdce, která zůstává neúrodná navzdory mým neustálým 

proklamacím. 

62 "Lidé, lidé, vstaňte, čas vás tlačí, a pokud to neuděláte v tento 'den', neprobudíte se v tomto 

pozemském životě. Chceš spát dál navzdory mému poselství? Chceš, aby tě smrt těla probudila 

stravujícím ohněm výčitek tvé duše bez hmoty? 

63 Buďte upřímní, postavte se do pozice duchovního života tváří v tvář Pravdě, kde nic nemůže 

omluvit váš materialismus, kde se skutečně uvidíte v hadrech ─ potřísněných, špinavých a roztrhaných ─ 

které bude vaše duše nosit jako oděv. Vpravdě vám říkám, že tam při pohledu na svou bídu a v pocitu tak 

velké hanby pocítíte nesmírnou touhu umýt se ve vodách nejhlubšího pokání, protože budete vědět, že jen 

čistí můžete jít na hostinu Ducha. 

Podívejte se za lidský egoismus se všemi jeho slabostmi, které jsou nyní vaší pýchou, vaším 

uspokojením, a řekněte Mi, zda jste soucítili s bolestí lidí, zda se ve vašich srdcích ozývají vzlyky žen 

nebo pláč dětí. Tak mi řekni: Co jsi lidem dělal? Byl jsi pro ně životem?" 

64 Nejste připraveni, aby se vám po sebezpytování ve světle vašeho svědomí zjevil můj Božský Duch 

a osvobodil vás z pout, která jste si vytvořili svými chybami? Rozhodněte se dosáhnout oduševnění, aby z 

vaší duše spadly hadry. Pomůžu vám, abyste se vnitřně poznali takoví, jací jste. 

65 Ale vy, kteří budete s velkým zájmem číst spisy, které budou šířit podstatu Mého Slova, budete 

vnitřně pohnuti, protože poznáte, že vás miluji, stejně jako všechny ty, kteří Mi právě teď naslouchají. 

66 Mistr na vás již dlouho čeká na cestě života, a i když uplynou věky, budu na vás čekat dál. 

Uvědomte si, že nikdo nepřichází k Otci jinak než cestou, kterou vytyčil Kristus. Nyní však přijďte, i když 

jste umazaní, otrhaní a špinaví. Očistím tvou mysl a tvé srdce, obnovím tvůj "šat" a zavedu tě do "sídla", 

kde slavím duchovní hostinu. Tam najdeš vynikající pokrmy moudrosti a lásky, tam uslyšíš harmonickou 

píseň chvály, kterou ke Mně vysílá celý vesmír. 

67 Chci, abyste se naučili milovat, aby vás vaše láska, proměněná v soucit, přivedla k nemocným a 

přiměla vás hledat ty, kdo ztratili víru. Chci, abyste žehnali všemu, aniž by existovalo něco, čemu byste 

nemohli žehnat, abyste se díky svému zduchovnění a zdokonalení postupně přiblížili k pochopení 

vznešeného. 

68 Většinu lidstva ovládl materialistický egoismus a duše po staletí čekala na příležitost, aby se mohla 

projevit. Vpravdě vám říkám: Kdyby to bylo dovoleno, kameny, otřesené podstatou Mého Slova, by se 

pohnuly, aby ukázaly vaši nedostatečnou duchovnost, a vy byste viděli, jak se zvedají a volají: "Kristus má 
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pravdu." Nakonec tě však přemůžu láskou. I kdyby se za tebe svět styděl, já tě neopustím. Když tě 

nemilosrdně odsoudí, budu tě bránit a obnovím tě v tvých pádech. 

69 Je ve vás hmotná část, která je ze země, a duchovní část, která je z nebe. Existuje doba, kdy se 

člověk cítí být hmotou, a doba, kdy se cítí být duchovním. Až opustíte toto pozemské tělo a přejdete do 

duchovního stavu, pochopíte, co jste dosud nepochopili. Tvé tělo zde zůstane, protože patří Zemi. Vaše 

duše však vzlétne do vysokých krajů, kde budete žít, abyste pokračovali ve svém duchovním rozvoji. 

70 "Blaze těm, kdo truchlí, neboť jejich je nebeské království." "Blahoslavení plačící, neboť oni 

budou potěšeni." Nyní dodávám: "Blahoslavení, kdo chápou skryté a neviditelné v dlouhých větách, neboť 

ti budou mít moudrost." 

71 Každý, kdo miluje, bude bohatý, protože se bude cítit milován. Milujte, i když nejste milováni. 

Buďte jako Ježíš. Láska je nad maličkostmi. 

72 Nemusel jsem přijít, abych mezi vás trpěl. Říkám ti však, že Moje láska je spojena s tvým osudem. 

Věděl jsem, že mě potřebuješ, a přišel jsem k tobě. Nikdy jsem vám však neřekl: Milujte mě, abych já 

miloval vás. 

73 Víte, že někteří jsou milováni, aniž by si to zasloužili? Takto tě miluji. Dej mi svůj kříž, dej mi své 

soužení, dej mi své zmařené naděje, dej mi těžké břemeno, které neseš: Já se vypořádám se všemi 

bolestmi. Osvoboď se od břemene, abys byl šťastný; vstup do svatyně Mé lásky a ztichni před oltářem 

vesmíru, aby tvůj duch mohl rozmlouvat s Otcem tím nejkrásnějším jazykem: jazykem lásky. 

Mír s vámi! 
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Pokyn 229 
1 Milovaní učedníci, zjevuji se ve vaší svatyni, v příbytku Mistra, který se otevřel ve vaší duši skrze 

vaše povznesení. 

2 Někteří z vás Mi naslouchali mnohokrát, jiní slyší Mé Slovo poprvé a jsou ohromeni. Vpravdě 

vám však říkám, že někteří i jiní slyšeli tento hlas v jiné době. 

3 Já jsem Slovo lásky, které přináší útěchu tomu, kdo trpí ─ sklíčenému, plačícímu, hříšníkovi a 

tomu, kdo mě hledá. Mé Slovo je řekou života v těchto srdcích, kde hasí žízeň a smývají své poskvrny. Je 

to také cesta, která vede do věčného domova odpočinku a pokoje. 

4 Jak si můžete myslet, že životní boj ─ jeho oběti, protivenství a zkoušky ─ končí smrtí bez 

spravedlivé odměny na věčnosti? Proto jsou můj zákon a mé učení se svými zjeveními a zaslíbeními 

podnětem, pohlazením a balzámem ve vašich srdcích během vaší denní práce. Jen když se odvrátíte od 

mého učení, cítíte se hladoví a slabí. 

5 Živím vás láskou, abyste se jí cítili nasyceni a přinášeli ji jako dokonalé semeno srdcím, která spí, 

a těm, kteří po ní lační. 

6 Pokoj bude mezi vámi, budete-li se navzájem milovat. Pamatujte, že já jsem Duch pokoje. 

7 Z duchovního hlediska jste v každé době vyvolenými lidmi, abyste lidstvu ukázali cestu. Nyní 

jsem vám přišel říci: máte být spásou svých bližních. Těžké je břemeno tvého kříže, ó lide. Dříve jste se 

skládali z kmenů, ale nyní tvoříte duchovní rodinu. Jako cizinec neustále klepu na vaše dveře, abych vás 

povzbudil, abyste naplnili svůj osud a byli příkladem lidstvu, které miluji stejně jako vás. 

8 Ty jsi prvorozený mezi národy země ─ ten, který se jako první probudil ke světlu Ducha. Proto jste 

nyní učedníky Ducha svatého. 

9 Nepociťujte strach ani pochybnosti tváří v tvář své odpovědnosti. Ačkoli jste bohatí duchem, cítili 

byste se potřební, kdybyste začali pochybovat. 

10 V této době, stejně jako v minulosti, má lidstvo kontakt s mým Božstvím prostřednictvím vašeho 

zprostředkování. Skrze tebe jsem zviditelnil cestu ostatním a zítra na ni přijdou postupně všechny sekty a 

náboženská společenství. Lidé se duchovně sjednotí, protože Bůh je jen jeden a vy všichni budete 

sjednoceni v Něm. 

11 Lidé jsou na různých duchovních úrovních. Ale jen já mohu vědět, na jakém stupni vývoje se 

každý z nich nachází. 

12 Všichni přišli, aby odčinili svá provinění a svými zásluhami dosáhli povýšení. Pro všechny mám 

světlo, protože všechny miluji. 

13 Dnes jste v oáze. Nevíte však, po jakých cestách jste se vydali. 

14 Už se nerozdělujte. Pamatuj, že jsem způsobil, aby tvůj "lid" vzešel z jednoho muže, a tím mužem, 

v němž jsem našel zbožnost, byl Jákob, Mnou nazvaný "silný Izrael". V jeho srdci byla svatyně Mého 

Božství a Já jsem se mu odměnil tím, že jsem mu dal dvanáct synů, kteří se měli stát praotci Hospodinova 

lidu ─ kořeny lidu, který Mě následoval po celé věky. 

15 Nechci, abyste nadále bloudili. Uvědomte si, že nesete Mé světlo jako pečeť ve své duši. Je to 

smlouva, kterou jste se Mnou uzavřeli, že budete vždy následovat Mé světlo a budete Mi věrní. 

16 Tady je můj stůl, kde nechávám sedět všechny, aniž bych rozlišoval rodokmeny nebo rasy. Všem 

nabízím stejný chléb. 

17 Tak vás probouzím jako Lazara, když jsem mu řekl: "Vstaň, už nespi." 

18 To je cesta pokroku, na které se nikdy nesmíte zastavit. Když tě totiž tíha tvého kříže tíží, přichází 

ti na pomoc Božský Křižovník a říká ti: "Nezastavuj se." 

19 Stejně jako se zjevuji tvé duši, dávám i tvému tělu pocítit Mou přítomnost v přírodě, aby obě 

bytosti, tvořící jednu bytost, mohly vystoupit na vrchol hory. 

20 Ode mne jste vyšli a do mého lůna se musíte vrátit. Já jsem počátek i konec, Alfa i Omega. 

21 Skromnost vašich lidských poměrů pro vás nebude důležitá, protože víte, že můžete dosáhnout 

velikosti duše jako klenotu nevyčíslitelné hodnoty. 

22 Nezavírejte ruku před potřebným a nepovažujte ho za nehodného svého milosrdenství, protože je 

možná bezbožný. Vezměte si v tuto chvíli můj stůl: obklopují mě mnozí, kteří se dříve utápěli ve špíně. 

Dnes jsou mými učedníky. 
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23 Tak k vám dnes promluvil Mistr. Odpouštím ti a žehnám ti. 

24 Světlo mé moudrosti je s vámi. Uhasím žízeň tvé duše křišťálově čistou vodou své lásky, která je 

útěchou a balzámem. Já jsem odpuštění. Kdo se pevně rozhodne napravit, zakusí sladkost mého odpuštění 

v okamžiku smíření se svým svědomím. Svět žízní po duchovním poznání. Důkazem toho je, že se lidstvo 

snaží prozkoumat tajemství stvoření. Duše je však stále nedokonalá. Proto vyhledává Boží přítomnost, aby 

se s ním očistila. 

25 Probuzená duše hledá světlo a cestu, aniž by si to lidská část bytosti často uvědomovala. Hmotná 

podstata duše pak působí proti ní, brání její cestě k duchovnímu rozvoji. Proto vám tajemství vysvětluji 

prostřednictvím Svých zjevení a činím je pro lidskou bytost srozumitelnými tím, že se jí dávám neomylně 

poznat a sám působím na její smysly. Přesto se člověk často brání přijmout to, co je jasné jako světlo. 

26 Jak moc musela duše bojovat proti odporu těla! Člověk často dosáhne velkého rozvoje a velkého 

pokroku ve vědě a v lidském životě, a přesto nevykazuje žádný pokrok v duši. Náboženství ho neprobudí z 

duševní letargie, v níž nachází jen mystifikace a fanatismus. 

27 Pak mysl odmítá proniknout do duchovního ze strachu, že odhalí tajemství, které jí odhalí příčinu 

její mentální retardace a 

Člověk si vytváří způsob, jak umlčet volání svého svědomí tím, že přizpůsobuje zákon svému pohodlí, 

svému přesvědčení, svému životu. Tímto způsobem se cítí klidný a ospravedlněný ve svém jednání. Tímto 

způsobem může předstírat lásku, soucit a milosrdenství, i když je daleko od toho, aby je cítil. Může se 

postavit před velkolepé oltáře, které člověk vytvořil, a předstírat lásku a víru, kterou ani nezná. 

28 Přicházím ve Třetí éře, abych přinesl světu světlo. Vám, učedníkům, však říkám vpravdě: Nebuďte 

fanatičtí v mém učení. Uvědomte si, že jsem vás připravil tím, že jsem vaši duši osvobodil od starých 

tradic, aby se mohla vyvíjet. Přijměte odpovědnost za nápravu chyb svých bližních. Odmítněte ve svém 

srdci a na svých rtech jakoukoli kritiku, abyste mohli bez rozhořčení soudit vše, co vám na vaší cestě 

přichází vstříc. 

29 Zjistíte, že lidé stále věří v posvátnost míst, kde se scházejí ke svým obřadům, a že za posvátné 

považují i předměty, které tam existují, a že jejich představitelé se považují za nadřazené a spravedlivé. 

30 Ale vám říkám: Jste mi velmi blízcí, protože jste mě slyšeli živým hlasem a protože jsem vás 

obdařil dary? Cítíte se nadřazeni svým bližním? Až dosud jsi dovolil svému intelektu, aby se rozjasnil 

natolik, že chápe Mé Slovo. Jakmile to pochopíš, můžeš pracovat na rozvoji své duše s vědomím, že vše, 

co děláš pro dobro a dobro svých bližních, je pro tebe záslužné a přispívá k rozvoji tvé duše. 

31 Moje učení vás vychovává, abyste mohli věčně rozvíjet onu světelnou bytost, která je ve vás 

stvořena s dokonalostí a moudrostí, což je duše, a abyste mohli očistit a vyčistit skvrny, které na ní 

zanechaly pozemské vášně, jednu po druhé, až dosáhnete původní čistoty. 

32 Vpravdě vám říkám, že před mým odchodem bude ve vašich myslích tolik světla, že jasně uvidíte 

to, co jste předtím mohli pochopit jen s obtížemi. Pak bude vaše poznání a víra větší a vy se naučíte 

zjevovat moc svého Otce prostřednictvím duchovního povznesení v modlitbě. Nebudete už pochybovat 

ani se projevovat nespokojeně, jak to někdy děláte, když Mi říkáte: "Mistře, připravil jsem se, modlil jsem 

se, přiložil jsem uzdravující balzám na potřebné, a přesto jsem nedostal, oč jsem prosil." 

Na to vám mohu říci: Proč pochybujete? Není to vaše víra, která by vás měla zachránit? Copak jsem 

vás neučil, že ne všechno, o co žádáte, je pro vás dobré? Neznáte ani hmotnou podstatu svých bližních. Co 

víte o jejich duchovní povaze? Co víte o tom, co tato duše potřebuje ke svému rozvoji, ke svému očištění a 

zdokonalení? 

33 Učím vás a zjednodušuji učení: Milujte, buďte milosrdní, modlete se a proste za své bližní a pak 

Mi dovolte, abych konal svou vůli, a vy už splníte svou povinnost. Tímto způsobem se naučíte přijímat vše 

jako přínos, dokonce i to, co jste dříve považovali za odporující vašemu zdraví nebo víře. 

34 Vaším společníkem bude nejen odevzdanost, ale také vědomí, že vše, co ode Mne dostáváte, je pro 

vaše dobro. Pokud však tvé žádosti vyhovím, protože je to pro tebe dobré, raduj se a ještě více rozněcuj 

svou víru. 

35 Já jsem Mistr odedávna, který vás znovu poučuje, Kristus přišel jako dokonalá duše, aby se zjevil 

mezi lidmi. Jeho milosrdenství bylo bezmezné, když se stal člověkem a z lásky k lidstvu na sebe vzal 

obětní smrt. Ježíš je vzorem milosrdenství. Vezměte si ho za příklad. Nezapomínejte, že každé stvoření má 

svůj úkol, kvůli němuž projde zkouškou, kterou musíte přijmout s pokorou, s jakou přijal své utrpení Ježíš. 
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36 Milovaní učedníci: Pochopte už nyní, když jste vstoupili do doby přípravy, že se blíží významný 

okamžik konce mého Slova v této podobě. 

37 Mistr nespí, ani vy nebudete spát, protože připravuji konec svého projevu skrze lidský mozek. Můj 

Duch se od vás nevzdálí, spíše mě budete cítit ještě blíže skrze své zduchovnění. 

38 Kdo se nepřipraví a nechá mé učení projít, aniž by ho pochopil, bude se po mém odchodu cítit jako 

sirotek a bude mě pociťovat jako nepřítomného. 

39 Dobří učedníci nebudou smutní ani zarmoucení, protože budou hluboce chápat mé příkazy a pak 

uvidí, že se před jejich duchem otevírá obzor v nekonečnu, odkud budou přijímat velká vnuknutí od Otce, 

která již nebudou omezena, jako když je předává hlasatel, protože přicházejí přímo od Ducha svatého. 

40 Po dni, který určilo mé božství, už mé slovo neuslyšíte. Zůstane vám však vryt do paměti, do srdce 

a do knih. 

41 Kdo se pak objeví jako nositel hlasu a vyvolá můj paprsek, neví, jaký soud nad sebou vynáší. 

Upozorňuji vás na to, abyste nenaslouchali falešným prorokům, falešným hlasatelům a falešným Kristům. 

Probouzím vás, abyste se vyhnuli časům zmatku a zabránili vniknutí duší temnoty mezi vás. Dávejte 

pozor, protože pokud nebudete připraveni, budete se Mi muset za tato učení zodpovídat. 

42 Kdo se na to již naladí, bude se těšit z velkých vnuknutí, bude se Mnou rozmlouvat a bude se 

radovat z toho, že Mě slyší při četbě Mých naučných promluv, které vám zanechám jako odkaz. Jeho cesta 

nebude nejistá, splnění jeho poslání pro něj bude snadné, ve zkouškách bude cítit Mou přítomnost. 

43 Podle toho poznám, že jste udělali krok vpřed. 

44 To se stane, až začnete dokazovat čistotu a vznešenost mého učení, protože mezi sebou nedovolíte 

žádné vnější kulty, fanatismus ani modlářství. 

45 Svými myšlenkami, slovy a skutky budete svědčit o mém duchovním díle. 

46 Dokud nebudete rozumět mému učení a nepřipravíte svá srdce a duše, nebudu vás moci použít 

jako posly radostné zvěsti a před vašimi kroky se budou objevovat překážky, které vám budou stát v cestě. 

Pokud však učedník žije mým dílem a cítí ho ve své duši, otevřu mu cesty a dovedu ho k pozemským 

poutníkům, kteří potřebují duši, aby je mohl uvést do mého učení. 

47 Radujte se, neboť hlas, který vás probouzí, je mé slovo lásky. Dávejte však pozor, aby vás 

neprobudil jiný hlas, který bude zítra soudem nad zemí. 

48 Lidé s vámi budou muset jednat. Budou tam lidé spravedlnosti a práva, teologové a teosofové, 

vědci. Přijdou s různými úmysly, ale budou vás hledat a zkoušet. Neskrývej svůj život a své skutky tím, že 

jim budeš ukazovat jen můj zákon. Nezakrývejte své nedokonalosti dokonalostí mého Slova zapsaného ve 

vašich knihách. 

49 Pokud jsou v dějinách lidstva špatné příklady, nesmíte si je brát za vzor. 

50 Dříve jsem s vámi takto nemluvil. V první éře Zákon osvítil lidského ducha. Ve druhé éře Kristus 

osvítil srdce člověka světlem lásky. Dnes světlo Ducha svatého osvěcuje vašeho ducha, aby ho povzneslo 

nad vše lidské. 

51 Od jednoho a téhož Boha jste obdrželi tato tři poselství a mezi nimi všemi uplynul věk ─ doba 

potřebná k rozvoji ducha, aby mohl přijmout nové poselství nebo nové poučení. 

52 Nyní můžete pochopit, proč jsem vás nazval učedníky Ducha svatého. 

53 Všechno stvořené Mi vzdává hold, od atomu po hvězdu největších rozměrů, od nejzaostalejšího 

lidského tvora po nejvyspělejší duši. Vy, kteří znáte vše, co existuje ve vašem světě, vidíte, jak každá 

bytost a každé tělo plní svůj úkol a naplňuje svůj osud. Tímto plněním Mi vzdávají hold. Je to hold jejich 

souznění s celkem. Amen, pravím vám, že všechny stvořené věci se radují samy ze sebe, dokonce i skála, 

která se vám zdá otupělá nebo mrtvá pro svou tvrdost a nehybnost. Duch Boží, který je ve všem, co Bůh 

stvořil, je totiž život. 

54 Podívejte se, jak královská hvězda vysílá své světlo, které je energií, životem a teplem, kam až 

sahá její síla. To jeho teplo způsobuje, že vody moří stoupají a proměněné v mraky jsou unášeny větrem a 

padají jako úrodný déšť na vyprahlá pole, která jsou pak pokryta zelení, květinami, stromy plnými ovoce a 

listí, jejichž větve slouží jako domov ptákům, kteří ve svém jazyce vysílají své písně do nekonečna. 

Zatímco všechno klíčí, všechno roste a množí se, všechno se zdobí v neustálé úctě k Otci, Stvořitel se 

raduje ze svého díla a umožňuje všem tvorům, aby se z něj těšili. 
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55 Ale vy ─ co jste uprostřed stvoření? Jste také bytosti, které plní úkol. Nepatříte však jen hmotné 

přírodě, jste obdařeni také duší, která má svědomí, intuici, inteligenci, zjevení, vůli, svobodu, rozum a city. 

Z tohoto důvodu jste mezi všemi tvory této planety nadřazenými bytostmi, které mají k dispozici vše jako 

nástroj, jako služebníka, jako potravu, občerstvení a prvek pro svůj duchovní a lidský pokrok. 

56 Protože vás vaše duše činí nadřazenými ve svém vývoji, pamatujte, že i vaše náboženská praxe 

musí být nadřazená, a to je praxe duše. Zjevil jsem vám to vždy. 

57 Lidstvo od svých počátků hledalo způsob, jak Mi vzdát duchovní úctu. Intuitivní poznání Mé 

existence je vedlo k tomu, aby Mě hledali a pronikali do záhrobí. A když jsem v člověku viděl ten neklid, 

zjevil jsem se mu. To, co jsem mu zjevil, je duchovní cesta, která vede duši k dokonalosti. Ale aby toto 

lidstvo dosáhlo oduševnění, kterého dosud nedosáhlo, musel jsem vás nechat projít těžkými přestupky a 

velkými útrapami, rozsáhlými cestami utrpení a zkoušek, časy světla a časy temnoty, dokud jste nedošli k 

branám času ducha, v němž nyní žijete. 

58 Úcta, kterou Mi měla tvá duše projevovat vznešeným a čistým způsobem, se zhmotnila v tvém 

srdci, když Mi ji tvé tělo projevovalo tím, že v mysli formulovalo modlitbu a rty ji vyslovovaly; když jsi 

Mi nabízel plody přírody, jako by to byla tvá díla; když jsi osvěžoval své smysly nádherou obřadů, 

zatímco tvá duše se přede Mne stavěla nahá, hladová, špinavá a hloupá, protože úkol, který jí náležel, si 

přivlastnilo tělo. 

59 Ve Třetím čase dá mé duchovní učení duchu svobodu, aby roztáhl svá křídla. A pozvednout se k 

Otci, abychom mu vzdali pravou poctu. 

60 Člověk jako lidská bytost však může Stvořiteli také vzdát hold. A tato pocta spočívá v tom, že 

člověk plní své povinnosti na zemi, dodržuje lidské zákony, prokazuje morálku a dobrý úsudek ve svém 

jednání a plní povinnosti otce, dítěte, bratra, přítele, pána a služebníka. 

61 Kdo takto žije, ten mě bude ctít na zemi a umožní svému duchu, aby se vznesl k mé oslavě. 

62 Láska duše se nesmí omezovat na vaše děti a pozemské bratry a sestry. Duchovní láska musí být 

univerzální, aby milovala bez rozdílu společenských tříd nebo stupně vývoje duše. 

63 Duše musí být silná tváří v tvář slabostem hmotné přírody, která ji svádí k fanatismu a modlářství. 

Musí se osvobodit od předsudků a vášní, aby mohla dát rozum tomu, kdo ho má, a přijmout pravdu, v níž 

žije. 

64 Pak budete lidmi pokoje, kteří se svým životem řídí Mým výrokem: "Dávejte Bohu, co je Božího, 

a císaři, co je císařovo", a nenabízejte Otci, co patří světu, ani světu, co je Božího, nýbrž dokážete sladit 

všechny zákony, abyste je správně naplnili, protože poznáváte, že každý božský zákon lásky a 

spravedlnosti pochází ode Mne. 

65 Ve druhé éře k vám Ježíš promluvil s největší dokonalostí. Nyní k vám mluvím s největší jasností 

a jednoduchostí. Mnohé z toho, co jsem vám tehdy zjevil, jsem vám však tehdy nepředal, protože jste 

tomu ještě nebyli schopni porozumět. 

66 Každý, kdo byl povolán na mou učitelskou adresu a kdo byl pověřen nějakým úkolem, to bylo 

proto, že je připraven porozumět tomuto učení. Ještě jednou vám říkám, že to není poprvé, co vaše duše 

navštívila tuto planetu, ani poprvé, co obdržela světlo božského zjevení. Její minulost je však v 

současnosti skryta za závojem hmoty. Tvá duše to ví, a když slyší mé slovo, probouzí se a cítí, že skutečně 

přišla z daleka, na dlouhé, velmi dlouhé cestě, na níž mnoho viděla a zažila. 

67 Abyste si tato učení vyslechli, museli jste dlouho "bloudit". Ale vaše duše neztratila srdce, 

nezestárla, protože věk, rozklad a smrt nemají na duši vliv, ale spíše vývoj, zkušenost a rozvoj, což 

znamená boj, a zkoušky jí dávají zralost a přibližují ji k plnosti věčného života. 

68 Zažili jste blahobyt a potěšení, nádheru a rozkoš, jindy neštěstí a neúspěch. Některé sloužily k 

odčinění, jiné k získání zkušeností, některé k rozvoji mysli, jiné k rozvoji emocí a existence, kterou máte 

nyní, slouží k povznesení duše. 

69 Všechno jsi poznal a všechno jsi vlastnil. Pokud tedy dnes vidíte, že nemáte žádné bohatství, ani 

okouzlující životní podmínky, ani tituly, nelitujte toho a vzpomeňte si, že abyste mohli pevně kráčet v této 

době a dosáhnout oduševnění, museli jste ztratit vše zbytečné a nepotřebné, abyste dosáhli duchovního 

pokroku. 

70 Protože jste nositeli hlubokého duchovního učení, nebudete je moci světu předkládat ve vnějších 

sektářských formách. Svou rozporuplností bys totiž vyvolal jen podezření a posměch. 
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71 Království míru se blíží, a i když nevíte, jak dlouho do něj zbývá, zahájil jsem své dílo morální a 

duchovní obnovy. Až ten čas přijde, stane se tento svět, který byl dosud údolím smíření a slz, domovem 

pro pokročilé duše. 

72 Buďte dobré mysli, neboť jsem stále s vámi. Důvěřujte Mi, protože sami sobě zatím příliš 

důvěřovat nemůžete. Vytrvejte však, dokud nedosáhnete duchovní přípravy, kterou od vás požaduji, 

abyste si mohli věřit. 

73 Brzy uvidíte lidi, kteří se budou zajímat o duchovní dary, někteří se budou ptát a jiní o nich budou 

diskutovat. 

74 Dávám ti své pohlazení a hojivý balzám. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 230 
1 Vidím vás přicházet z různých míst, přicházíte se občerstvit ve stínu Otcovy střechy. Shromáždili 

jste se, a proto je v Otcově srdci radost. Když se totiž usmíří i dvě srdce, slavím svátek. 

2 Prožíváte období zkoušek, jejichž význam jste dosud nepochopili, ačkoli máte světlo Mého Slova. 

Protože je však čas pokladem, kterým byste neměli plýtvat, přicházím jako Mistr, abych vás naučil, jak s 

ním nakládat, a seznámil vás s vaším osudem a úkolem. 

3 Využijte těchto chvil, neboť brzy od vás odejdu. Mé božské Slovo, které jsem vám tolik let dával 

prostřednictvím lidské mysli, pak navždy skončí. 

4 Zbývá ještě krátký čas, během kterého vám dám všechny své pokyny a napíšu celou svou knihu. 

5 Proto spěšně přicházím ke dveřím vašich srdcí, abych řekl dítěti, že si příliš zvyklo na Mé Slovo, 

aby se probudilo z hlubokého spánku, aby se chopilo motyky a lopaty, aby okopávalo a obdělávalo pole a 

milovalo je jako svůj vlastní život; aby se dělil o svá pole a vodu se svými bližními, aby se jeho oči dívaly 

laskavě, aby vztáhl pravici na znamení přátelství a aby jeho srdce bylo prosté sobectví, aby byl 

opravdovým dělníkem na Pánových polích. 

6 Neočekávejte, že se lidská srdce pohnou, aby na zemi zavládl mír. Vstaňte a pracujte! Netoužte po 

porážce jedněch a vítězství druhých, abyste měli mír a svobodu. Zvítězit by měla spravedlnost, bratrství a 

láska. 

7 Nebudou to lidé, kdo vytvoří skutečný mír na zemi. Mír přijde na tento svět z mého království, až 

dosáhnete skutečné duchovní přípravy. 

8 Světlo, které vás v této době ozařuje, je světlem šesté pečeti, a pokud někdo tvrdí, že je uvolněna 

jiná pečeť, je na omylu. Šestý svícen nyní hoří jako neuhasitelné světlo, osvěcuje svými zjeveními živé i 

mrtvé a probouzí duše svými novými proroctvími. Nemyslete si však, že toto světlo osvěcuje pouze toho, 

kdo toto slovo slyší. Vpravdě vám říkám, že i vědci a teologové jsou pod tímto světlem. 

9 Proč se nesnažíte studovat mé učení, aby se Mistr nemusel fyzicky zviditelňovat, aby vám 

vysvětlil, co máte pochopit výkladem? 

10 Spojte plody vědy s plody lásky duše a budete mít dobrou chuť v ústech. 

11 Odpočívejte, poutníci, užívejte si chladivého stínu tohoto stromu a jezte jeho plody. 

12 S vámi je Otec, který se na vaší cestě vždy projevoval. 

13 Přijímám vás jako zástupce celého lidstva a vidím vás připravené přijmout a pocítit mou duchovní 

přítomnost. 

14 Vždy jsi hledal Mé božství. Když jsi cítila, že jsi Mě nenašla, vrhla ses k obrazům vytvořeným 

tvýma rukama, abys Mě cítila nablízku. Takto žije v současnosti velká část lidstva. Hledá Mě a uctívá v 

obrazech, zatímco Já promlouvám ke světu na vrcholu času tohoto projevu. 

15 V současné době probouzím lidi prostřednictvím snů ─ symbolických a prorockých snů, kterým 

lidé z nedostatku víry a přípravy nevěnují pozornost ani jim nedávají žádný výklad, a tak na tuto snovou 

tvář zapomínají, aniž by věděli, že jde o božské poselství. 

16 Jak daleko je lidstvo od pravé cesty! Svět žije pod vládou své svobodné vůle a běží za rozkoší a 

pozemskými vášněmi. 

17 Duše spí, inteligence se ještě neprobudila ke světlu, které je pravdou, a nepoznává pravý život. 

18 Člověk stále ještě nedal svému svědomí příležitost promluvit a soudit. Stále existují lidé, kteří si 

myslí, že jsou neomylní a bez omylu, ačkoli ve svém srdci nosí temnotu. 

19 Lidé jsou však již z toho unaveni, a proto se k nim přibližuji, abych jim ukázal cestu, abych naplnil 

jejich duši světlem, abych je přiměl pochopit jejich chyby a ztracený čas a abych rozpoutal boj mezi 

světlem a temnotou v lidské bytosti. 

20 Svým dětem se zjevuji mnoha způsoby, vždy s nekonečnou láskou, aby jejich duše nezahynula. 

21 Pokud jste vstoupili do těchto nenápadných modliteben, nebylo to z vaší vlastní vůle. To moje 

milosrdenství vás sem povolalo, abych vám dal duchovní potravu a ukázal vám cestu spásy, po níž můžete 

vstoupit do mé Přítomnosti. Neměli byste přijít sklíčení ani arogantní, ale důstojní a pokorní. 

22 Nabízím vám věčný mír, stejně jako jsem vám v první éře nabídl zemi Kanaán. Nemůžete sejít z 

cesty, neboť je vyznačena Mou krví. Má krev je pravda, je láska a věčnost. Dávejte pozor, neboť Moje 

pravda zjevená v Mém učení byla lidmi zfalšována a některá zjevení byla zatajena. 
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23 Můj příklad a příklad mých apoštolů si nebrali za vzor všichni, kdo se mě snažili následovat. 

Mnozí se stali pány, místo aby byli služebníky. Naplnili svá srdce pocitem nadřazenosti a arogance a 

toužili jen po bohatství, okázalosti a poctách. Zapomněli přitom na potřeby chudých a stali se lhostejnými 

a bezcitnými k bídě a utrpení druhých. Proto lidé při hledání pravdy přecházejí z jedné denominace do 

druhé. Proto mají duchovní potřebu vytvářet nové sekty, aby mě svobodně hledaly. 

24 Ti, kteří byli kdysi považováni za svaté a polobohy, jsou nyní zklamaným lidstvem zavrhováni. 

25 Lidé už nevyhledávají zpovědníka, aby je zprostil viny, protože to považují za nedůstojné. A 

hrozba věčného pekelného ohně už na srdce hříšníka nedělá dojem ani ho neděsí. 

26 Vlk využije této mentální dezorientace a číhá za živým plotem. 

27 Každý služebník mého božství a každý jeho zástupce má za úkol vytvářet mír mezi lidmi. V 

současné době však dělají pravý opak. Každý si myslí, že je první, každý chce být nejsilnější a zapomíná, 

že jediný silný jsem já, který jsem ve všem. 

28 Nyní si můžete vysvětlit, proč jsem vám slíbil, že přijdu znovu ve Druhé éře. Teď už chápete, proč 

vás učím znovu. Neboť jen Mé Slovo může odstranit temný obvaz ducha, jen Má láska tě může vykoupit z 

tvých hříchů. 

29 Byli jste povoláni a vyvoleni, abyste dávali příklad víry v můj příchod, důvěry a poslušnosti mému 

slovu. Nečekejte však, až vám ti, kteří přišli jako poslední, dají příklad dobrého plnění mého Zákona, 

protože pak bude vaše bolest velmi velká. Až je však uvidíte, jak se vydávají na cestu, překračují hranice a 

vstupují do jiných národů jako poslové mého Slova, uvědomíte si svou nedbalost a nevděčnost. 

30 Zamyslete se nad tím, a pokud chcete být důvěryhodní, začněte tím, že půjdete doma dobrým 

příkladem. Chci, abyste se dnes milovali jako jedna rodina, i když jste se dříve kvůli kmenovým rozdílům 

odmítali. 

31 Toto je Mé jasné slovo. Kdybych s vámi mluvil jiným "jazykem", nebylo by to správné. 

32 Připravuji vaše srdce, aby v nich přebývala. Stejně tak se připraví svět, v mysli člověka vzklíčí 

semeno míru a vy, kteří ho rozptýlíte do všech koutů země, se budete radovat, až uvidíte plody své práce. 

Po vzoru Mistra jste totiž učili žít v dobrotě a za všechny jste se modlili. 

33 Ve všech národech se bude mluvit o smíření, bratrství a míru, což bude začátek sjednocení. 

34 Připravil jsem tě a zeptal jsem se tě, zda jsi již připraven vydat se na cestu ke svým bližním, abys 

jim ukázal moudrost, kterou jsem ti dal jako inspiraci Slovem, a uspokojivě odpověděl na jejich otázky. 

Ať se nikomu nezdá nemožné toto poslání splnit. Uvědomte si, že znalosti, které jsem vám dal, vám 

umožňují porozumět vašemu poslání. 

35 Nebude nutné, abyste všichni navštěvovali národy, které nazýváte "cizími", abyste šířili mé učení. 

Stačí, když pozvednete své myšlenky v modlitbě a očistíte svá srdce, aby se vaše duše na dálku zjevily 

vašim bližním a vcítily se do nich, ať jsou kdekoli. A ty budou probuzeny bytostmi světla. 

36 Měli byste se spojit s duchovním světem a vytvořit s ním ochrannou zeď, která zabrání novým 

válkám a utrpení. Měli byste se i nadále modlit za ty, kdo usilují o získání duchovní nadvlády silou. 

Budete žasnout a svět bude žasnout, až si lidé uvědomí, že násilí nezvítězilo nad rozumem, bratrstvím a 

spravedlností. 

37 Dávejte si pozor, abyste nečinili to, co se zdá být dobročinností, i když je ve vašem srdci sobectví. 

Dělejte tolik dobra, kolik jen můžete, bez jakéhokoli vlastního zájmu. Dělejte to z lásky, což je zákon, 

kterému jsem vás naučil, a pak získáte zásluhy pro svou duši. Předkládejte mé učení tak, jak jsem vám je 

předal. Je to totéž, co jsem učil své proroky a apoštoly v jiných dobách. 

38 Člověk ve svém materialismu našel dohodu, jak změnit slovo, které jsem vám dal v minulých 

dobách. Mé dílo je však dokonalé a nemá kořeny v pozemských slovech. Připravte se a vždy objevíte Mou 

pravdu. Pak zjistíte, že jsem vám vždy hojně dával Své sémě, abyste je i vy mohli takto předávat dál. 

39 Nebude nutné, abyste na někoho působili obřady nebo vnějšími formami uctívání. Chrám tvého 

srdce se stane viditelným a tvoji bližní v něm uvidí svůj svícen a svůj oltář. 

40 Naučte se mě i nyní vnímat, a to jak ve svých skutcích, tak i tehdy, když se snažíte zanechat za 

sebou špínu, když jste upadli. 

41 Učil jsem vás hledat pravdu v jednoduchosti. Jak ubohá je lidská mysl, když hledá pravdu ve 

složitých doktrínách, které si sama vymyslela. Proč Mě hledat tak daleko, i když Mě člověk nosí v sobě? 

Kdo neví, že byl stvořen k obrazu Otce a obdařen božskými vlastnostmi, jako je duch, inteligence a vůle? 
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42 Žil jsem s lidmi ve Druhé éře, sdílel jsem s vámi váš chléb a vaši střechu. Kristova velikost má 

však kořeny v jeho pokoře. 

43 Tak vás učím, abyste věděli, jak se oddělit od hmotných věcí kvůli lásce k bližnímu. Nejdříve se 

však musíte očistit, neboť zákonem je, že se vyvíjíte, a protože zákonem je, že se vyvíjí všechno, události, 

které teprve přijdou, vás nesmí rozrušit. To, co pak vaše oči uvidí, by vás mělo naplnit radostí, když si 

uvědomíte, že vše se řídí nejdokonalejším zákonem a že to, co se dnes děje, se nemohlo stát dříve, protože 

vše se blíží své dokonalosti. 

44 Pro pokrok lidstva se nepracuje jen na zemi. Je to také jiný svět, kde se člověk modlí a pracuje pro 

svou spásu a pokrok: je to duchovní svět. Proto vám říkám, že duchovní semeno přinese plody po velkých 

bojích v lůně všech náboženských společenství. 

Kdyby lidé říkali, že jde o nové náboženství, které rozsévá nesvár, měli byste odpovědět, že spiritismus 

je učení, že je stejné jako to první a jediné, které řídilo duše. Tento hlas však musí vycházet z vašeho 

srdce, kde jsou kořeny vašich pocitů. Ty se projeví, když proléváte slzy kvůli bolesti někoho jiného, i když 

pláčete radostí nad bolestí bližního. To jsem vás vždycky učil. 

45 Mluvím k vám skrze lidský intelekt, Mé světlo a Má milost do něj proudí a stávají se slovy ─ tím 

Slovem, které ukazuje jedinou cestu, jak ke Mně přijít: cestu dokonalosti a čistoty citů. 

46 Potřebujete velké důkazy duchovnosti, aby se vaše víra mohla probudit k novému životu a vaše 

naděje mohla zesílit. Potřebujete jasné slovo, které vás pozvedne z letargie, v níž se nacházíte. Můj 

Božský Duch se musel projevit v této podobě, abyste cítili, že vás Otec nikdy neopouští, že vás vede z říše 

pravdy. 

47 Nejste tváří v tvář tomuto důkazu lásky přesvědčeni? Mé myšlenky jsou světlem, které svítí dolů, 

aby oživilo skomírající světlo vašich lamp. Mistr vám říká, že pravda o vesmíru bude zjevena 

prostřednictvím oduševnělého člověka, protože bude vědět, jak harmonicky žít na tomto světě, kam 

přichází, aby se naučil lekce užitečné pro svůj vývoj. Tento svět není věčný a ani nemusí být. Jakmile 

tento dům přestane plnit účel, pro který nyní existuje, zanikne. Až vaše duše už nebude potřebovat lekce, 

které jí dává tento život, protože na jiném světě ji čekají jiné, vyšší lekce, pak na základě světla získaného 

v tomto pozemském boji řekne: "S jakou jasností nyní chápu, že všechny vzestupy a pády tohoto života 

byly jen zkušenostmi a lekcemi, které jsem potřeboval, abych lépe porozuměl. Jak dlouhá se mi zdála ta 

životní cesta, jak dlouho mě tížilo utrpení. Teď však, když je po všem, mi to připadá krátké a pomíjivé 

tváří v tvář věčnosti." 

48 Člověk je povolán k tomu, aby zvětšoval svou duši, je povolán k tomu, aby svou existenci 

oduševňoval tím více, čím více stoupá v touze po dokonalosti. 

49 Tělo, které máte, je také určeno k oduševnění. Až se tak stane, změní se životní podmínky lidí. 

Budou rozvíjet duchovní schopnosti, které dnešní obyvatelé světa dosud neznají. 

50 Potřebujete toto učení, které oživí vaši naději, tento zdroj nevyčerpatelné a pravdivé moudrosti, 

který uhasí vaši žízeň. Mé světlo sestoupí do zatemněné mysli toho, kdo říká, že nemiluje duši, protože ji 

nezná, ale miluje hmotné bohatství, tělesnou krásu, která lichotí jeho ješitnosti, inteligenci, která je 

příčinou obdivu, jména a tituly. To je to, co miluje, a to je milovat nehodné. 

Lidská bytost není tělo ani jeho bohatství. Lidská bytost má hodnotu a existuje jen díky své duši. 

Opakuji vám, že člověk je povolán k tomu, aby byl tím, kdo vyjadřuje pravdu vesmíru, nebes a světů. 

Dnes toho ještě nedosahuje, protože jeho materializace mu neumožňuje rozvinout jemné dary ducha. 

Jakmile tento materialismus zmizí, stane se z něj vidoucí, který se bude radovat, když spatří zázraky 

duchovního života. Pak pochopí proměnu Saula v Pavla, proměnu člověka do té míry, že byla nutná změna 

jména. S jeho dřívějším jménem zmizela i vzpomínka na jeho vášně a jeho povaha a zlořády, které 

napáchal, se staly popelem. 

Když duše pochopí, že se vyvíjí, že jí chybí povznesení nebo že to, co se musela naučit a rozvinout v 

hmotném světě, nyní skončí, je připravena spojit se se světlem božství, protože duše je světlo směřující ke 

světlu. 

51 Radujte se, lidé, myslete na to, že jste stěhovaví ptáci v tomto světě plném slz, bídy a utrpení! 

Radujte se, protože to není váš domov na věčnosti, čekají vás lepší světy. 
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Až tedy odejdeš z této země, udělej to bez lítosti, pak tu zůstanou vzdechy bolesti, práce, slzy. 

Rozloučíte se s tímto světem a vzlétnete k těm, kteří na vás čekají v nebeských výšinách. Odtud uvidíte 

Zemi jako bod ve vesmíru, na který budete vzpomínat s láskou. 

52 Nebuďte smutní, neboť přijde den, kdy se vzdálíte z tohoto slzavého údolí, v němž jste tolik trpěli 

a které budete zítra milovat s vědomím, že jste v něm dosáhli světla, po němž vaše duše toužila. 

53 Buďte šťastní, když milujete bližního, uzdravujete nemocné, utěšujete trpící, dodáváte novou 

odvahu chudým. Pak k vám přijdou nebeská požehnání. Chcete se oduševnit? Kristus vám pomůže tuto 

milost získat. 

54 Vpravdě vám říkám: I když jsou dnes lidé více hmotou než duchem, zítra budou více duchem než 

hmotou. Lidé se snaží zcela zhmotnit svého ducha, ale tohoto úplného zhmotnění nedosáhnou. Duch je 

totiž jako briliant a briliant jím nikdy nepřestane být, i když padne do hlíny. 

55 Člověk nezná blaženost dokonalé duše, protože nedosáhl vrcholu dokonalosti. Pokud očistí své 

srdce a uchová si mou pravdu ve své duši, aby ji mohl praktikovat, objeví mír a blaženost, které dříve 

neznal. Bude to život, který symbolizuje strom z prvního podobenství zjeveného lidstvu a jehož zralé 

plody nasytí hlad duše. Zdokonalte se, povzneste se nad pozemské a už nebudete trpět nevděkem nebo 

nepochopením druhých. 

56 Láska je žebřík, který vede k Bohu, který vás miluje, a k Marii, duchovní Matce, která vás také 

miluje, a k vašim duchovním bratřím a sestrám, kteří vás také milují. 

57 Z božského Ducha vychází proud poselství. Ponechte si jich tolik, kolik vám leží na srdci. 

58 Předejte mi temnotu svého utrpení. Proměním je v jasnost míru. Odevzdejte mi své vzlyky a slzy. 

Když v tichosti navštívím tvé srdce, proniknu do něj jako sluneční paprsek, abych ho osvítil. 

59 Dal jsem vám slovo lásky, abyste tuto sílu pocítili ve svých srdcích. Zde je můj útěšný balzám, 

který se rozlévá na všechna vaše utrpení a posiluje vaše duše. 

60 Říkám vám: Buďte požehnáni, kdo ke Mně přistupují s připraveným srdcem. Mé slovo se pak 

stane léčivým balzámem a pohlazením, které oživí plamen vaší víry. 

61 Mé království sestupuje na trpící lidstvo a mé slovo zaznívá skrze vyvolené tohoto věku, aby se ti, 

kdo mě slyší, stali útěchou svých bratří. 

62 Ve všech dobách jsem měl prostředníky mezi lidmi a svým božstvím. Byl jsem to já, kdo byl tichý 

a pokorného srdce. Nyní připravuji nové posly svého učení, aby tato dobrá zpráva byla probuzením k 

duchovnímu životu mezi lidmi. 

63 Kolik těch, kdo jsou schopni plnit vznešené duchovní poslání, ještě spí roztroušeno po celém 

světě! Probudí se a prokáží svůj duchovní pokrok, když se ve vznešenosti svých citů stanou užitečnými 

bytostmi pro své bližní. Budou pokorní a nikdy se nebudou chlubit svou nadřazeností. 

64 S marnivostí ─ slabostí, která se projevila již u prvního člověka ─ se bude bojovat prostřednictvím 

zduchovnění. Je to boj, který vždy existoval mezi duchem a hmotou. Zatímco totiž duch, toužící po 

podstatě Otce, se přiklání k Věčnému a Vznešenému, tělo hledá jen to, co ho uspokojuje a lichotí mu, i 

když je to na úkor ducha. Tento boj, který se projevuje v každé lidské bytosti, je silou, která vzniká v 

člověku samotném v důsledku vlivu, který na něj působí svět. Pozemské totiž vyžaduje vše, co odpovídá 

jeho přirozenosti. Pokud je duch schopen tuto sílu ovládat a vést ji správným směrem, harmonizuje ve své 

bytosti obě přirozenosti a dosáhne svého pokroku a povznesení. Pokud se naopak nechá ovládnout silou 

hmoty, ocitne se ve vleku špatného, bude jako loď bez kormidla uprostřed bouře. 

65 Vy, kteří Mě slyšíte, pociťujete touhu odvrátit se od všeho škodlivého, abyste osvobodili svou 

duši. Jste uprostřed boje, a proto vám říkám: pokračujte v bdění a modlitbách, aby přišel čas, kdy vaše 

duše splyne se svým tělem a sladí se s ním. 

Dnes stále trpíte přitažlivostí světa a cítíte se příliš slabí, abyste odolali pokušení. Člověk intuitivně 

cítí, že nastane věk dokonalosti, ale neví, kdy to bude. 

66 Lidé o tento cíl usilují různými způsoby. Dosáhnou ho však jen ti, kdo bojují za pokrok duše. Ti, 

kdo se oddávají náboženskému fanatismu, se nebudou rozvíjet, a ti, kdo věnují svůj čas studiu materiálu, 

dosáhnou pouze materiálních výsledků. 

67 Oduševnění bude tím, co člověka dovede k dokonalosti. Nezaměňujte však praxi pravé 

duchovnosti, která je sjednocením se Stvořitelem a přiblížením se k němu skrze lásku, milosrdenství a 
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vnitřní klanění, s praxí těch "věd", jimiž lidé profanují a činí hmotně vnímatelnými bytosti onoho světa. 

Zde je mé učení, které odstraňuje závoj nevědomosti, jenž skrývá pravdu před lidmi. 

68 Mé učení lásky vás v té době připravovalo na to, abyste přijali do svého středu Přítomnost mého 

Duchovního světa, která vám měla pomoci pochopit mé Slovo ─ dobu, která nyní končí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 231 
1 Můj pronikavý pohled do vás vstupuje a vidím, že svými srdci tvoříte kytici, abyste ji obětovali 

Mému Božství. 

2 Vidím vaše utrpení a zmírňuji je svým otcovským pohlazením, abyste se, povzbuzeni mým 

slovem, stali lidem silným ve zkouškách. 

3 Kdykoli jste za Mnou přišli, abyste Mi představili své slabosti nebo Mě požádali o pomoc v 

mukách, kterými procházíte ─ kdykoli vám hrozilo, že se zhroutíte pod tíhou kříže, a obrátili jste se ke 

Mně, osvobodil jsem vás od břemene a bolesti a učinil jsem vás silnými dušemi. Tehdy jsem ti řekl: 

Kupředu, neotáčej svou tvář dozadu, neboť tvá duše by se naplnila strachem, kdyby viděla svou minulost. 

4 Zachránil jsem vás před zkázou, abych vás přivedl do přístavu spásy, kde jste nyní a kde požíváte 

tento chléb. Spočinul jsi na mé hrudi pokoje. Byl jsem paprskem světla v temnotě vaší existence, abych 

vám pomohl jít po vaší cestě bez klopýtnutí. 

5 Kdyby mluvčí nebo nositelé hlasu, skrze něž se projevuji, mluvili sami ze sebe, nemohli by vás 

učit cestě pravdy. Jejich rty však mluví slova světla, protože se projevuji skrze jejich intelekt a řekl jsem 

vám, že Já jsem Cesta. 

6 Viděli jste, že se mnozí podivují nad tímto učením a ptají se, zda je pravda, že zde mluví rabín ─ 

zda je jisté, že se "Slovo" vrátilo na tento svět, který ukřižoval Ježíše? 

7 Vy zde víte, že jsem vám to slíbil, víte, že jsem odpuštění a že plním své božské poslání tím, že 

křísím "mrtvé", uzdravuji nemocné a navracím zrak slepým. Znáte důvod Mého návratu a způsob, jakým 

jsem přišel. To vše však bude svět zpochybňovat a mnozí o tom budou pochybovat. 

8 Řekl jsem vám, proč jsem se místo k učencům, teologům nebo vědcům obrátil k nevzdělaným a 

prostomyslným lidem, abych se skrze ně dal poznat. Svědectví prostých lidí totiž ohromí svět. 

9 Pokud budete důkladně zkoumat, přesvědčíte se, že jsem vždy komunikoval s lidstvem 

prostřednictvím lidí a že byli vždy pokorní a prostí. 

10 Poskytl jsem vám různé existence na Zemi, abyste mohli být svědky těchto projevů a plnit své 

poslání. 

11 Musíte používat mé učení, abyste mohli proniknout do tajemství záhrobí, která vám chce Otec 

zjevit. Moje tajná pokladnice se před tvým pohledem neskrývá, jinak bys nikdy nemohl vstoupit do 

věčného života. 

12 Studujte, hluboce přemýšlejte, neboť někteří jsou zmateni myšlenkou, jak je možné, že váš duch 

trpí, je-li částečkou mého Božství? A je-li světlo ducha jiskrou světla Ducha svatého, jak může vidět sebe 

sama dočasně zahaleného v temnotě? Uvědomte si, že tato cesta rozvoje spočívá v získání dostatečných 

zásluh vůči Bohu, díky nimž můžete svého ducha proměnit z nevědomého a nerozvinutého ducha ve 

velkého ducha světla po pravici Otce. 

13 Přijďte ke Mně a znovu vyslechněte Mé Slovo, které je potravou pro vaši duši. Toto Slovo, které 

jsem vám v této Třetí éře předal prostřednictvím lidského intelektu, učinilo zázrak, že vás sjednotilo, 

povzneslo vás plné horlivosti a víry k Mému Božství, které se zjevuje plné pravdy a poučení. Tvá duše se 

totiž cítila unavená pozemským učením, tvé nohy byly příliš unavené na to, aby urazily dlouhé cesty při 

hledání míru, lásky a pravdy. Tvé ruce byly také příliš unavené na to, aby obdělávaly pole, aniž by 

přinesly úrodu, která by tvou duši uspokojila. 

14 Mou vůlí bylo, ó lidé, abyste prošli těmito cestami a ochutnali tyto plody; abyste zaklepali na 

různé dveře a poznali srdce lidí různých ras a pohlaví; abyste z obsahu knih čerpali různé filozofie, nauky 

a teorie; abys poznal život chudých lidí na zemi se vší jeho bídou a bolestí; abys zakusil falešné bohatství 

tohoto světa s jeho rozkošemi a klamnou slávou; abys slyšel hlas lidí a poznal jejich inspiraci; abys přijal 

dobro i zlo, které ti v průběhu času přinesou. Abyste se se Mnou po této cestě setkali jako s posledním, 

kdo přijde ke dveřím vašich srdcí ─ posledním, kdo vám zkříží cestu, posledním z poutníků na zemi, který 

vám bude stát po boku a ptát se vás: "Kam jdete? Odkud pocházíte a co hledáte?" A kéž bys pak bez 

pýchy a domýšlivosti, ohnutá bolestí a posílená zkušeností, osvícená a zocelená bojem, okamžitě poznala 

Mne, otevřela Mi své srdce, vyznala svou ubohost a vyznala, že jen Já mohu pochopit tvou bolest, tvé 

neúspěchy a také tvé touhy. 
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15 To je důvod, proč je větší část těch, kdo ke Mně přicházejí, uchvácena touto silou, když slyší Mé 

Slovo. Cítí, že je vidím až do hloubi jejich srdce, a cítí, že je obklopuji svou láskou. A protože jste na Mě 

čekali, věděli jste, že po velkých bojích, velkých bitvách existence, po temné noci, v níž jste žili, musí 

vzejít světlo nového dne. Věděli jste, že až vyprázdníte svůj kalich hořkosti až do dna, přijde někdo, kdo 

ho bude muset naplnit sladkostí. Neboť naděje, důvěra v Mé sliby, které jsem ti dal v jiných dobách, ve 

tvé duši nezhasla, plamen zůstal ve tvém srdci. Dokonce i ti, kteří popírali, že jsem to Já, kdo se v této 

době zjevuje, tak nečinili svou duší, ale svou tělesnou přirozeností, která je nevědomá a nevnímavá k 

duchovním zjevením a která o Mně nic neví. Přesto všechno vím a těm nevěřícím, zatvrzelým, jsem dopřál 

ještě jeden čas, protože vím, že to není jejich duše, která Mě popírá, a že musí povstat plná světla a 

osvobodit se z pout své tělesné schránky, aby Mě mohla vidět a cítit a zvolat jako Petr v Druhém čase: 

"Vpravdě jsi Syn živého Boha!" A tak jsem si uvědomil, že je to pravda. 

16 Z dětských učedníků vás učiním učedníky. Až mě vyslechneš, svěřím ti knihu moudrosti, abys s 

její pomocí učil své bližní a přinášel radostnou zvěst obyvatelům svého národa a potom i ostatním 

národům. Když se ode Mne učíte, budete mírní a pokorní. Nespokojíte se s pouhým chápáním Mého Slova 

ani s výmluvnými slovy, která mají zapůsobit na davy, ale vaše inspirace a vhledy, vaše jasná a hluboká 

slova budou potvrzena skutky, které budou plodem vašeho porozumění. Nechci, aby tyto skutky vycházely 

pouze z vašeho rozumu, ale aby je vaše svědomí diktovalo vašemu srdci, kde je zaseto semeno lásky. 

17 Pak se vám jistě podaří lidi obrátit. Až se totiž unaví nesmyslnými slovy, až budou nemocní a 

unavení zvráceností různých učení a světonázorů, budou toužit po poučení, které k nim promlouvá o pravé 

lásce, milosrdenství a míru, které vnáší světlo do temnoty a rozlévá hojivý balzám tam, kde je bolest ─ 

které proměňuje ty, kdo jsou duševně nebo mravně zdegenerovaní ve své podstatě. Pak mé učení jistě 

zvítězí a počet těch, kteří mě následují a nesou prapor míru, jednoty a dobré vůle, poroste. 

18 Chci, abys tento čas užívala povinně, aby duše poučovala a povzbuzovala tělesnou schránku, aby ji 

ohýbala a nakonec z ní učinila svůj vlastní nástroj, svého ochotného služebníka; aby to nebylo "tělo", které 

Mi nabízí uctívání, jež by Mi měla nabízet duše, aby se nestavělo mezi tvého ducha a Mého. Pak totiž 

bude očista trvalá a to, co pociťuje tělo, bude mít vliv na duši, protože ta ještě není schopna získat převahu 

nad bolestí a slabostí. Zduchovněte se, aniž byste upadli do fanatismu, a zažijete, kolik klidu prožijete, 

kolik povzbuzení dodáte svému srdci a jak silní budete tváří v tvář výzvám bolesti, stáří a nemoci. 

19 To je moje učení. Kdo z vás tomu nerozumí? Je to jasné jako denní světlo a vy všichni toto světlo 

vidíte. Dávám vám toto učení, abyste si ho nesmazatelně vtiskli do duše. Zítra vám totiž dodá sílu, až vás 

budou ohrožovat zkoušky. 

20 Na této zemi vždy existoval boj mezi lidmi, války, sváry, neshody. Od nejstarších dob se myšlenky 

jedněch vždy stavěly proti myšlenkám druhých. A tak vidíte, že proti ctnosti povstala neřest, proti 

spravedlnosti nespravedlnost, proti hlasu duše hlas "těla", proti jednomu poznání druhé. A ti, kdo od 

nejstarších dob zveřejňovali mé duchovní učení, měli za odpůrce vědce. I v této třetí éře vidím tyto bitvy 

mezi muži. Přišel však den, kdy řeknu poslední slovo. 

21 Veškerá moudrost, poznání nebo věda pochází ode Mne. Připravil jsem tuto planetu, aby se stala 

domovem inkarnovaných duší, a než jsem vás poslal na svět, pečoval jsem o tento svět s milostí, láskou a 

moudrostí. Do jeho nitra, na jeho povrch, do všeho jsem vložil prvky nezbytné pro váš život, pro 

zachování, potěšení a spokojenost mých dětí. 

Abyste v lůně této přírody objevili všechny zdroje života ─ vše, co bylo zahaleno tajemstvím nebo 

uchováno v hluboké pokladnici, dal jsem vám dary, osvítil jsem vás a obdařil darem vědy, abyste pomocí 

této schopnosti a podle svých potřeb, svého vývoje a svých zkoušek nalezli nevyčerpatelný zdroj života a 

moudrosti. 

22 Všichni jste se těšili z tohoto daru vědy. Některé jsem však vyvolil, abych jim svěřil velké poslání, 

aby objevili vše, co je pro dobro duše, a oni vám pak dávali z nevyčerpatelných vod tohoto zdroje a 

pomáhali vám ve vašem životě a pozemském štěstí. Těmto vyvoleným jsem také svěřil intuitivní poznání 

duchovního života ─ života, který je nad vědami, nad pozemskou přirozeností. Proto mě člověk od 

nejstarších dob uctívá a věští existenci univerzální Bytosti, mocného, všemocného Boha a Stvořitele, který 

pro vás chystá vznešený život, jenž přesahuje tento svět ─ život, v němž bude zářit duch, láska, světlo a 

rozum, neboť to vše je součástí vaší duše. 
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Ačkoli však všichni máte toto intuitivní poznání, které k vám neustále promlouvá o těchto 

schopnostech, bylo nutné, abych k vám poslal duše s velkou autoritou, aby vám odhalily největší 

tajemství; aby duším udělaly průlom a vedly je ke Mně nejkratšími a nejjistějšími cestami. Jsou to proroci, 

patriarchové a Bohem vyslaní lidé všech dob. 

23 Ačkoli tedy někteří přinesli poslání dávat duším světlo a jiní poslání zprostředkovávat vědu, vždy 

se jedni stavěli proti druhým, aniž by vzali v úvahu, že se nejedná o protichůdná poslání, ale že se obě 

navzájem doplňují. Mé světlo bylo vylito na všechny lidi, abyste pochopili svůj úkol a s úctou přijali 

úlohu, která vám náleží. 

24 Pokud jste ode Mne slyšeli, že kárám práci vědců, že volám vědu k odpovědnosti, je to proto, že 

někteří nevyužívají tento zdroj života, tato zjevení, která jsem jim dal, k dobru a pokroku lidstva, ale 

dávají je do služeb zla a zkázy. Ale na všechny ty, kteří splnili své poslání, kteří s pokorou, povzneseností 

a úctou hledali, aby objevili to, co jim Má Vůle chtěla zjevit, jsem vylil Své světlo, ti všichni Mi byli milí, 

a podívejte se, kolik dobročinných skutků vykonali. 

25 Váš pozemský život se vyvinul, už není stejný jako v minulosti, a pokud vás vaše kroky zavedly na 

cestu evoluce, setkali jste se s plody vědy, které jsou dány všem, kdo splnili své poslání. Ty, kteří 

zfalšovali Mé poslání a pronikli do Mých pokladnic, aby odhalili tajemství přírody a využili přírodních sil 

jen k tomu, aby je použili k dílu zkázy a smrti, kárám a vyzývám. Přišel jsem totiž povolat všechny lidi a 

přírodní síly k pořádku a uvést je na správnou cestu, vše musí být obnoveno a vráceno na své místo. 

26 Přijde čas, kdy lidstvo pozná Božské Světlo, Mnou povolenou moudrost, a konečně si také 

uvědomí, že Já jsem Zdroj, z něhož vzešly všechny bytosti ─ že ve Mně je semeno i plod a že jsem vám 

dovolil se na tom všem podílet, abyste mohli žít život hodný vaší duše a Mého Božství. 

27 V době spiritualizace, kterou vám nyní oznamuji, dají lidé své schopnosti chápání do služeb duše a 

dokonce i věda se skloní před jejím světlem. Kdy ten den přijde? V současné době připravujete lidstvu 

cestu k dosažení tohoto cíle. Neboť dílo, které jsem vám přikázal konat, má celosvětové poslání. 

28 Lidé zasvětí svou vědu, sílu, talent a srdce službě Mé božské Věci, aniž by zanedbávali své 

povinnosti, své úkoly ve světě. Obrátí se ke zdravým požitkům, které jsou prospěšné pro jejich ducha i 

hmotu. Budou bojovat za svou obnovu a svobodu, nenechají se nakazit, nevezmou si nic, co nepotřebují. 

Pak ze země zmizí zkaženost a nestydatost. Pak duch získá absolutní vládu nad svou tělesnou schránkou, a 

přestože stále obývá hmotu, povede duchovní život plný lásky, bratrství a míru. 

29 To bude doba, kdy zmizí války, kdy bude existovat vzájemná úcta a vstřícnost, kdy si uvědomíte, 

že už nesmíte nakládat se životem svého bližního ani se svým vlastním. Pak poznáš, že nejsi vlastníkem 

svého života, svých dětí a manželů ani této země, ale že Já jsem vlastníkem celého stvoření. Ale protože 

jste mé milované děti, jste také vlastníky všeho, co je moje. Ačkoli jsem Pánem a vlastníkem všeho 

stvořeného, nemohu svá stvoření zabíjet, nikomu ubližovat ani působit bolest. Proč se tedy ti, kdo nejsou 

vlastníky života, zmocnili toho, co jim nepatří, aby s tím nakládali? 

30 Až lidé toto učení pochopí, udělají krok vzhůru ve svém duchovním vývoji a tento svět se stane 

domovem pro pokročilé duchy. Nevíte, jestli po této době budete znovu obývat tuto planetu. Určím ty, 

kteří prožijí tyto časy milosti, kteří spatří tuto pozemskou říši, jež byla v jiné epoše údolím slz, zkázy a 

smrti. Moře, hory a pole, které byly svědky tolika bolestí, se pak promění v místo míru, v obraz 

záhrobních světů. Oznámil jsem vám, že až bitvy ustanou, mé království už bude blízko vás, a tehdy váš 

duch rozkvete ctnostmi. Mé učení bude přítomno ve všech duchovních bytostech a já se dám poznat skrze 

muže a ženy. 

31 Dary Ducha se rozvinou. Dary (vnitřního) slova, uzdravování a dialogu mezi duchy se stanou mezi 

lidmi té doby obdivuhodnými. 

32 Věda se na své cestě nezastaví, ale vědec pronikne do mého učení, bude je studovat a žasnout nad 

mými zjeveními. A inspirován jimi bude vytvářet blahodárná díla, která posunou vpřed nejen lidstvo, ale i 

duše vtělených i nevtělených. 

33 Jestliže se můj duch těšil v dobách minulých i současných, když se díval na díla mých dětí, ať už 

duchovní nebo hmotná ─ krásná díla, která vycházela ze srdce citlivosti nebo inteligence ─ jak velká bude 

moje radost, až to nebude jen několik málo lidí, jejichž duše budou povzneseny, ale až to bude celé 

lidstvo, které bude projevovat lásku. Pak už nebude v domovech slz, smutku a sirotků v důsledku válek a v 

životech lidí těchto časů, které jsou určeny této planetě, přetrvá jen víra, zdraví, síla a harmonie. 
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34 Jste první generace, které obdrží Dobrou zprávu této třetí éry, a musíte být těmi, kdo připraví cestu 

pro všechny, kdo přijdou po vás. Odstraňte propasti, odstraňte kameny na cestě, abyste jako dědictví 

zanechali dobrou vůli, odvahu a dobré zásady. 

35 Nejste to vy, kdo přivede mou práci k vyvrcholení. Není mezi vámi nikdo, kdo by musel sjednotit 

izraelský lid. Na svých tělech již nebudete svědky zavádění mého učení po celém světě. Tuto práci 

vykonám. Kdyby totiž mezi vámi povstal někdo, kdo by ohnul tvrdohlavou šíji mého lidu a dosáhl jeho 

oduševnění, ten člověk by se vyvyšoval nebo by nevydržel zkoušky, které by na něj přišly. 

36 Ale já, silný, který miluje a odpouští, vás spojím. Pošlu vám jednu zkoušku za druhou, aby vás 

semlely a sjednotily v jednom duchovním ideálu.  

37 Nechci, aby mi můj lid připravoval nový kříž, krvavé popraviště nebo soudní tribunál. Chci 

přebývat ve vaší vnitřní svatyni, chci obsadit svůj trůn v duši svého lidu, abych se mu v každém okamžiku 

sděloval a očekával ho ve svém věčném domově, na svém univerzálním trůnu pokory, na svém čestném 

místě milujícího Otce, až vy všichni, plni zásluh díky plnění svého poslání, posíleni bojem a očištěni 

ctností, přijdete ke Mně s úctou, abyste přijali svou vysokou odměnu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 232 
1 Vyvolený národ: Slyšíte mé Slovo skrze lidský intelekt, jste připraveni v každé době předcházet 

lidstvo. Vše vám bylo uděleno z mé milosti. Sestoupil jsem k vám, protože vás miluji a svěřuji vám třetí 

část knihy, která obsahuje přikázání, zákon pro vás a pro lidstvo. 

2 Svět se zmítá v prudké bouři a ztratil směr. Nevydala se hledat bezpečnou cestu. Člověk se 

spokojil s tím, že žije, že hledá to, co je nezbytné pro zachování jeho těla, a zapomněl na duši v jádru své 

bytosti, které jsem svěřil velmi vysoký úkol. Zjevil jsem se mezi vámi a našel jsem vás živé uprostřed 

chaosu a Mé Slovo vám řeklo: "Zastavte se, vraťte se k naplňování zákona, vezměte svůj kříž, následujte 

Mě a bude mezi vámi pokoj. 

3 Během této doby jsem vás připravoval tím, že jsem do vaší mysli vléval proudy svého světla. Od 

svých prvních kroků jsi vytrvalá a tato víra, tato láska k Mému Dílu tě inspiruje, abys mluvila ke svým 

bližním v Mém jménu. Mnozí vás uslyší a přijdou ke Mně hladoví a žíznící po lásce. Jiní přijdou s touhou 

po úlevě od svého utrpení. Ostatní se sem nahrnou, hnáni pouze svou zvědavostí. Slibuji vám však, že vše 

se podaří. Všem poskytnu důkaz, neboť mi dělá radost dát dítěti znamení, že jsem vyslyšel jeho prosbu. 

4 Po mém odchodu budete pokračovat v přípravě srdcí, odvedete je od nevědomosti, od falešných 

přesvědčení, od fanatismu. Jak ale budete učiteli svých bližních? Jak dosáhnete pokory, spravedlnosti a 

práva? Modlením a plněním mého zákona. Nevypadejte jako spravedliví lidé, protože ještě nejste 

spravedliví. Ukazujte se jako moji učedníci, kteří se denně snaží zdokonalovat. Až uvidím, že svůj úkol 

plníš nezištně, přivedu k tobě množství tvých bližních, které jsem určil, aby přijali poznání Mých 

posledních zjevení. 

5 Ze sekt, které lidé vytvořili a které jsou odříznutými větvemi stromu života, vybírám ty, kteří touží 

po zduchovnění ─ ty, kteří Mě hledají nedokonale, ale milují Mě ─ ty, kteří zbožně vyslovují Mé jméno a 

předkládají Mi skutky lásky, pokory a vděčnosti. Přicházím jako dobrý rybář v touze po srdci, a i když je 

dnes počet těch, kdo mě následují, malý, zítra se rozmnoží. Již se blíží hodina, kdy důkazy přesvědčí svět, 

že jsem vám přišel zanechat své dědictví lásky, a vy jako svědkové těchto zjevení o nich budete mluvit 

správným způsobem. 

6 Nedělejte mezi svými bližními žádné rozdíly. V duchovním ideálu se spojí všechny lidské rasy a 

třídy. 

7 Položte mi na srdce potřeby svých bližních. Čím více jsou hříšníky, tím více lásky a milosrdenství 

potřebují. Nyní se blíží doba, kdy se mé učení rozšíří a "pracovníci" se vydají do různých oblastí. Podle 

Mé vůle se usadí na místech, kde se Mé Slovo vlije do otevřených srdcí, která jsem připravil jako úrodnou 

půdu připravenou přijmout božské semeno do svého lůna. Tam je vaše působiště. Dávám ti na starost 

několik lidí, které ti svěřím do péče, jakmile tě uvidím silného a připraveného. 

8 Dobrá zpráva se dostane k lidem každého učení nebo sekty. Všichni se dozvědí o Mém příchodu 

ve třetí éře jako o Duchu svatém. Přijde čas, kdy tato zjevení budou plně známa a vy budete z tohoto 

důvodu bojovat. Ale nebojte se, mé světlo nezhasne. Právě tehdy zazáří mé slovo tohoto času v největší 

nádheře. 

9 Připravuji vás jako pilné dělníky na poli. "Slovo bude hojné na vašich rtech. Často budete mluvit o 

učení, které neznáte. Budou to nové inspirace, které přicházejí od Mého Ducha k vašemu vnímavému 

srdci. Vaše činy musí vždy odpovídat vašim slovům. Všechny vaše činy musí být upřímné, aby vám bylo 

věřeno. Podívám se na vaše díla a posoudím je. 

10 Vzpomeňte si na čisté zvyky izraelského lidu z prvních dob a vraťte se k nim. Její zdraví a síla 

pramení z jejich poslušnosti a úcty k mému Zákonu. Z tohoto lidu vzešli příkladní muži, patriarchové a 

proroci. Tam jsou Abraham, Izák a Jákob, kteří jsou rodem vašeho rodu. Byli vystaveni psychické i 

fyzické zkoušce, ale síla je neopustila. Bylo nutné, aby ti, kdo museli dát život izraelskému lidu, byli 

příkladem síly a lásky pro všechny své potomky. Zde poznáte svou sílu a účinnost v hodině velkých 

zkoušek. 

11 V současné době připravuji duše, které budou lidi inspirovat i po mém odchodu. Budou bdít nad 

základními naukami Mého díla a vy jim budete naslouchat a respektovat je. 

12 Splňte svůj úkol v současném období a potom budou ve vašem díle pokračovat další generace. 

Vždy budu na zem posílat bytosti velkého vzrůstu, aby bděly nad Zákonem, nad podstatou Mého učení. 
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13 Buďte ve shodě se svými zkouškami. Tomu, kdo nedostal to, o co Mě prosí a o čem věří, že je pro 

jeho dobro, říkám: Znám tvůj osud, ale to, o co Mě prosíš, ti nepřinese štěstí, přinese ti to jen utrpení. 

Přemýšlejte o náhradě škody. Na zemi se nebudete těšit z dokonalého míru. Jedině splnění povinnosti vám 

dnes zajistí klid. Ale zítra, až budeš v duchovním životě, mi řekneš: "Otče, tys věděl, jak mě vést, aby to 

bylo dobré pro mou duši. Kdybys mi totiž dal, oč jsem Tě prosil, byl bych sešel z cesty nebo bych svůj 

příchod k Tobě odložil." 

14 Dal jsem vám v této době světlo svého Slova, abyste mohli pracovat pro mír ve světě a aby vaše 

duše mohla učinit další krok na cestě k dokonalosti. Dal jsem ti pochopit dary, které tvá duše má, aby 

mohla překonat všechny překážky a protivenství, které jí stojí v cestě. Dal jsem ti pochopit, že tento čas 

hořkosti, kterým procházíš, je časem smíření, který musíš vyprázdnit jako pohár s odevzdaností a vírou. 

15 Proto jsem přišel z nekonečna, abych vás osvobodil z okovů, které vás drží. 

16 V tomto třetím věku jsem sjednotil všechny ty, kteří v minulých dobách přijali poslání 

zprostředkovat lidstvu Mou pravdu, aby mohlo získat Mé požehnání.  

17  Proto jsem vám dal nová zjevení. 

18 Přijměte mé učení za své, abyste je mohli praktikovat. Když však opustíte tato místa shromáždění, 

která jsou jako stromy pro poutníky, v jejichž stínu jste slyšeli skřivana trylkovat, nevydávejte se za 

škodlivými rozkošemi, místo abyste hledali rozjímání a meditovali. Duchovní esence, kterou jste obdrželi 

od Mistra, pak totiž unikne z vašeho srdce. 

19 Vášně jako vichřice vytrhávají z vaší duše milost, kterou vás odívám, a když se jí zbavíte, dovolíte, 

aby se vaší bytosti zmocnila slabost a nemoc. 

20 Směřujte modlitbu své duše k Nekonečnému, abyste mohli kolem lidstva vytvořit atmosféru míru. 

Až uvidíte své bližní pod břemenem Mé spravedlnosti, zasloužte si to a jejich trápení bude zkráceno. 

Modlete se za svět, když slyšíte hlas přírodních sil. Nehledejte útočiště jen pro sebe. Když se v hodině 

utrpení postaráte o své bližní a zapomenete na sebe, ochráním vás. Chraň lidi svou modlitbou a 

milosrdenstvím. 

21 Věřte v sílu modlitby. Musíte však vědět, že abyste Mě dosáhli, musíte to nejprve pocítit. 

22 Kdybyste již měli silnou a opravdovou víru, dokázali byste zázraky. Pospěšte si, neboť přijde 

hodina, kdy se budete muset vydat na cestu, abyste rozšířili znalosti o tomto díle po celém světě. Pak se 

nemusíte bát lidské spravedlnosti a pomluvy vás nesmí znepokojovat. 

23 Pokročili jste na cestě. Obraťte svůj pohled zpět a podívejte se na svou minulost. Zůstal 

materialismus, arogance, nízké vášně, modlářství, nevědomost, hřích. 

24 Stále však zůstávejte na cestě, abyste mohli dosáhnout ještě většího duchovního pokroku. Pak ve 

svém srdci zakusíte pokoj zaslíbené země. 

25 To je den, kdy duch vyvoleného lidu obdrží inspiraci a jeho mysl bude osvícena, aby pochopil 

učení, které bylo zachováno ve Velké knize života a které jsem jim měl předložit podle svého slova 

daného v minulých dobách. 

26 A vy, abyste mohli přijít ke Mně, jste opustili svět, očistili jste se, a když jste byli připraveni, 

modlili jste se, abyste přijali Můj univerzální paprsek. Zaplavila vaši duši a pod jejím vlivem se probudily 

vaše dary a rozvibrovaly se nejjemnější struny vaší bytosti. 

Z hloubi svého srdce jsi viděl vystupovat mnoho pocitů, které jsi dosud neznal a které tě přiměly dívat 

se na tento život jinak. A když jsi pak dokázal uskutečnit lásku a milosrdenství, cítil ses dostatečně silný, 

abys vykonal velké skutky a pochopil velké množství svých bližních. Chcete zvýšit svou péči o potřebné a 

svými myšlenkami posílat poselství světla těm, kteří jsou od vás daleko. To všechno můžeš, protože jsem 

před tvou duší otevřel široké pole, na kterém můžeš pracovat. 

27 Vaše duchovní dary nemají hranice, nevyčerpají se, i když si myslíte, že jste předali všechno své 

bohatství. Čím více budete dávat druhým, tím více bude narůstat vaše dědictví. Vaším posláním bylo vždy 

pracovat pro mír a zasazovat se o svět. 

28 Zkoušel jsem vás, abyste si věřili, abyste věděli, čeho jste schopni. Kolikrát, když jsi byl 

nerozhodný, nevěřil jsi nebo jsi nedůvěřoval síle své duše, jsem ti poslal důkaz, který jsi potřeboval, a díky 

němu jsi dostal odpověď. V jedné zkoušce za druhou jsem tě nechal jít. Ale připravil jsem vás předem, 

protože jsem nikdy nechtěl nikoho překvapit. 
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29 Řídím vaše kroky, obklopuji vás atmosférou míru, ve které můžete studovat a ponořit se do mého 

učení. Ale až budete připraveni, půjdete k lidem, kteří v té době povstanou. Dnes vaše díla ještě nezáří. 

Můj lid se však musí stát silným ve ctnosti, musí bojovat proti materialismu, aby pomohl lidstvu najít 

spolehlivou cestu, která ho dovede ke Mně. 

30 Již jsi požívala pokoj Mého Ducha, když ses vznášela ve spojení se Mnou. Ale trvalý mír ve vás 

ještě není. Jsi na začátku cesty a jen tvé zásluhy ti přinesou nevýslovnou radost z toho, že se ke Mně 

přiblížíš. Rozmnožím vaše plody a zkrátím vám cestu, abyste ke Mně brzy dorazili. 

31 Byli jste jedni z prvních, kdo přijali toto božské poselství, a já chci, abyste věděli, jak ho předat 

ostatním. Toto lidstvo, které dnes pochybuje a nedůvěřuje, uvěří. V této době jsem mu dal dostatek důkazů 

a všichni o Mně mluví. Krátce zůstane hluchá. Potom uslyší volání, které jí dávám, bude přitahována Mým 

učením, bude chtít zjistit, co čeká duši po tomto životě, a odpověď najde v knize, kterou všem 

zanechávám: "Kniha života". Všichni nakonec získají světlo, protože to je božský odkaz. Je to dědictví, 

které je vaše a které nebude nikomu odepřeno. Budu poučovat všechny ─ jak ty, kdo se umí řídit Mými 

pokyny a správně je vykládat, tak ty, kdo Mě neposlouchají. 

32 Když jsi studovala svá díla a prolévala slzy, když jsi viděla, jak málo ovoce jsi dosáhla, tvá duše se 

zarmoutila, když si uvědomila, jak daleko jsi ještě od cíle, který jsem ti určil, a vzpomněla sis na proroctví, 

které ti bylo dáno a v němž ti bylo řečeno: "Nebude-li 'Izrael' pracovat na svém sjednocení, zažije novou 

válku a ještě jednou bude žena prolévat slzy a muž prolévat krev, v domovech bude smutek, úzkost a hlad 

a duše bude trpět." 

33 Proto vám říkám, abyste se navzájem neuráželi, abyste nedělali skutky sváru. Můj pokyn má za cíl 

sjednotit všechny duše, sblížit je, abyste se staly jedním a všechny Mě uznaly za svého Otce. 

34 Nyní zanechte břemeno starostí, přijďte ke Mně bez pochybností a obav, mějte naprostou důvěru a 

dovolte, aby se ve vás uskutečnila Má Vůle. Vím, co se v tobě děje, a dávám ti sílu, kterou potřebuješ. 

35 Já jsem původ a cíl všeho, co bylo stvořeno. Z mé vůle jste přišli na tento svět a z mé vůle ho také 

opouštíte. 

36 Přicházím jako milující Otec, abych vám dal své odpuštění, protože jste stále slabí. 

37 Tento život vám byl svěřen jako příležitost, aby vaše duše získala zásluhy. Proto by všechny vaše 

myšlenky a lidské činy měly být v souladu s mým zákonem lásky a spravedlnosti. Lidé však sešli z cesty, 

kterou jim můj Zákon ukazuje, a proto bylo nutné se k nim vrátit a připomenout jim ji. Právě s tímto 

záměrem jsem se s vámi nyní spojil. Důvodem, proč přicházíte naslouchat mému slovu, je, abyste se 

ponořili do mého učení a připravili se na duchovní život. Nepřicházejte ze zvědavosti, z pocitu povinnosti 

nebo proto, že si myslíte, že plníte svůj úkol. Přijďte s touhou najít v každé nové lekci další zjevení, další 

poučení. Využijte mé přítomnosti a budete lépe připraveni plnit své poslání. 

38 Ať už jsi byl fyzicky zdravý, ať už jsi měl uspokojení a pohodlí, nebo jsi snášel nemoci, 

protivenství a chudobu, to vše zůstává zde na zemi, kde končí lidský život a začíná život duše. Usilovali 

jste o povznesení duše a museli jste trpět a dobývat své tělo. Proto vám říkám: Dobře poslouchejte, ještě 

lépe vykládejte a všímejte si, abyste mohli odhalit pravdu. 

39 Když se však setkáte s těmi, kdo tvrdí, že vyznáváte nové učení, měli byste jim říci, že jste pouze 

opustili církevní obřady, které patří k vnějšímu kultu, a že jste se odvrátili od náboženského fanatismu. 

40 Moje práce bude uznávána po celém světě. Neboť jako jsem v jiných dobách posílal proroky, aby 

zvěstovali můj příchod, tak i v této době pošlu své nové proroky, aby zvěstovali mé učení a oznámili 

království, které se blíží všem lidem dobré vůle. 

41 Každé zjevení bylo učiněno podle duchovních schopností lidstva a doby, ve které žilo. Dnes jsem 

přišel tímto způsobem, zítra k vám budu mluvit vznešenějším způsobem. 

Toto shromáždění brzy skončí, skončí na konci roku 1950. Pak se moji učedníci vydají na cestu jako 

učitelé, kteří se nebudou cítit osamoceni. Neboť ve světle jejich ducha, v té části mého Božství, která 

existuje v každém z vás, mám mluvit, odpouštět, milovat a učit. 

42 Pokud ti to svědomí dovolí, bude tvá duše svobodná. Neboť k předávání mého učení nebude 

potřebovat ani shromaždiště. Budeš mluvit všude, kde se ti naskytne příležitost, a tvůj život bude svatyní, 

v níž Mi budeš vzdávat hold čistotou svých skutků. 

43 I když se vám v současné době zdá nemožné vytvořit v lidstvu mír, říkám vám, že mír přijde, a co 

víc: že člověk bude žít v oduševnění. 
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44 Než tato doba nastane, postihne svět mnoho pohrom. Toto utrpení však bude pro dobro lidstva, a to 

jak pozemské, tak duchovní. Bude to něco jako "zatím a nikdy více" pro bezuzdné konání zlých skutků, 

sobectví a touhu lidí po požitcích. Tímto způsobem se dosáhne rovnováhy. Síly zla už totiž nebudou moci 

zvítězit nad silami dobra. Toto očištění má podobu trestu, aniž by jím bylo, protože vždy postihuje ty 

nejcitlivější a nejmilejší. Ve skutečnosti je však prostředkem k záchraně duchů, kteří sešli z cesty nebo ji 

ztratili. Ti, kdo soudí pozemsky, nemohou v bolesti objevit nic užitečného, ale ti, kdo se domnívají, že 

mají ducha, který bude žít věčně, získávají z téže bolesti světlo, pevnost a obnovu. 

45 Pokud přemýšlíte duchovně, jak můžete věřit, že bolest je pro lidstvo zlem, když pochází od Boha, 

který je samá láska? 

46 Čas plyne a přijde doba, kdy se začnou objevovat ony velké zkoušky, a ze světa unikne i poslední 

zbytek míru, který se nevrátí, dokud lidstvo nenajde cestu mého Zákona a nebude naslouchat onomu 

vnitřnímu hlasu, který mu bude bez ustání vyprávět: Bůh žije! Bůh je v tobě! Poznejte Ho, pociťujte Ho, 

smiřte se s Ním! 

47 Pak se váš způsob života změní. Zmizí sobectví a každý bude užitečný ostatním. Lidé budou 

inspirováni mou spravedlností, aby vytvořili nové zákony a vládli národům s láskou. 

48 Zaneste brzy mé poselství lidstvu, aby mohlo využít mého učení a varování. Člověk si uvědomí, že 

toto slovo bylo skutečným proroctvím a že vše předpovědělo. 

49 Až se rozbouřené moře zklidní a větry utichnou, až už nebudou národy bičovat žádné pohromy a 

pohromy budou vymýceny, nastane pro lidstvo mír. 

50 Máte se modlit a prosit za svět, který bude muset projít největšími zkouškami a vypít nejhořčí 

kalich. 

51 Kolik z vás, kteří si dnes myslíte, že máte víru, se při pohledu na tyto katastrofální události 

zachvěje! Kolik z vás, kteří se považujete za odvážné, skrývá svou zbabělost! Připravuji vás na to, abyste 

si byli vědomi svého jednání, až ta hodina přijde, a abyste mohli splnit poslání, které jsem vám svěřil. 

52 V této době vám bylo vysvětleno každé tajemství, dokonce i tajemství Trojice zjevení Mého 

Božství, které zopakuji několika slovy: 

53 Otec, Bůh nemá podobu, nemá hranice, ani začátek a konec ─ učení, které nemůžeš pochopit. 

Řekni tedy: Bůh je Stvořitel všeho světla, síla, která udržuje vesmír, život, který pulzuje ve všech 

bytostech. 

54 A Syn? Syn je "Slovo", je to Boží moc omezená v dokonalém člověku: v Ježíši. Aby v něm 

přebývala Otcova láska. 

55 Protože v Ježíši byl božský Duch, byl člověkem i Bohem ─ člověkem na základě své hmotné 

přirozenosti, Bohem na základě své duchovní přirozenosti. Jako člověk měl vlastnosti, které jsou vlastní 

lidským bytostem: Cítil a trpěl jako člověk. Vědomí vlastního poslání a duchovní síla mu však umožnily 

překonat fyzické potřeby a pokušení. Vše, co nebylo v souladu s Jeho posláním, zavrhl. Tak se Bůh mohl 

skrze tohoto spravedlivého a čistého člověka zjevit jako člověk. 

56 Když Ježíš dokončil své poslání, vrátil se k Božskému Duchu a nesl v sobě stopy lidského života 

─ zkoušek, kterým se jako člověk podrobil. Proto Syn, protože je Otcovou láskou, má něco z každého z 

vás a vy se cítíte pochopeni, protože víte, že žil ve vašem světě a chodil po stejném prachu jako vy. 

57 Otec a Mistr jsou však jeden a tentýž Bůh. 

58 A Duch svatý ─ mohu vám říci ─ je nejvyšší formou, v níž se tato bytost zjevuje všem lidem, kteří 

mají ve svém duchu jiskru přirozenosti samotného Stvořitele. 

59 Duch svatý, Otec a Syn jsou jedna a tatáž Síla, jedna Vůle, ne tři Osoby, ale jedna Božská Bytost, 

která se musela zjevit svým dětem v různých podobách, aby jí bylo porozuměno. 

60 Uvědomte si, kolik lásky je ve vašem Bohu, který je sice všemohoucí, ale neváhá se omezit, abyste 

ho mohli cítit a vidět, který se rozmnožuje, aby vám ukázal, že je nejen vaším Stvořitelem a Soudcem, ale 

také vaším Otcem, Přítelem, Bratrem, Mistrem. 

61 Říkáte: "Jak je to možné?" Jste ještě malí tvorové, kterým omezuju svá vysvětlení, abych je 

přizpůsobil schopnostem vaší mysli. 

62 Odpouštím ti a dávám ti své požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 233 
1 Světlo mého Ducha ať je s vámi. 

2 Učedníci, vy, kteří přicházíte a zápasíte sami se sebou, kteří usilujete o duchovní věčnost a nejste 

spokojeni se svými skutky, připravte se. Je sice pravda, že jste nedosáhli toho, po čem vaše duše touží, ani 

jste neviděli plody své práce, ale říkám vám, že jste dosáhli povznesení a pokroku. Potvrdí se to v životě, 

který vás čeká a v němž budete mít plné poznání svého duchovního pokroku. Tam pocítíte, že láska Mistra 

skutečně pronikla do vaší bytosti a že se ve vaší duši zakořenil pocit milosrdenství vůči trpícím. To bude 

úroda, kterou přinesete po různých reinkarnacích, které jste prožili. 

3 "Duchovní údolí" bude osídleno duchy světla, jejichž ctnosti budou sloužit dobru a pokroku 

lidstva. 

4 Ti, kdo se na tomto světě skutečně připravují a plní své poslání s opravdovým milosrdenstvím a 

láskou, nebudou dychtit po dokončení svého díla, aby mohli slyšet vítězný pokřik. Ti, kdo po ní touží, 

mají totiž stále mnoho materiálního a málo duchovního. 

5 Když jsem vám říkal, abyste svému tělu přikládali význam a místo, které má ve vašem osudu, 

myslel jsem tím, abyste věděli, jak ho vést, aby bylo nástrojem vaší dokonalosti. Neboť to je vaše duše, 

která se ke Mně musí dostat. 

6 Podívejte se, jak je mé učení ve všech ohledech jednoduché. Proto vám říkám, abyste se to nikdy 

nesnažili komplikovat. Podívejte se, jak vám usnadňuji cestu k jeho naplnění. Ale v míře, v jaké vidím, že 

duchovně chápeš Mé pokyny, ti dávám pocítit, že jsi za to zodpovědný. Čím více člověk nezná Mé učení, 

tím menší je jeho odpovědnost. 

7 Proč jsou tu ti, kdo byli se Mnou a opustili Mě? Proč Mě vyměňují za uspokojení, které škodí 

jejich duším? A když je na jejich cestě zastihnu a zavolám je, nakonec Mi ve své nevděčnosti řeknou, že 

Mě nikdy neviděli ani nepocítili. Jak si mohli tak brzy myslet, že zapomněli na Toho, který s nimi kráčí 

krok za krokem ─ Toho, který stál při nich v hodině zkoušky a v životních peripetiích ─ Toho, který v 

těch chvílích přinášel zmučenému srdci nebeskou harmonii Mého pohlazení a Mého božského pokoje, 

který mu říká: "Pojď ke Mně, odpočiň si u Mne, následuj Mě, Já jsem Nebe, které hledáš." V tu chvíli se 

tohoto srdce zmocnil příval emocí, protože zjistilo, že člověk není na své cestě sám, a vytryskla z něj 

modlitba lásky, která byla díkůvzdáním Mistrovi. Je možné, aby někdo zapomněl na tyto důkazy mé 

lásky? Je možné, aby někdo, kdo je přijal, popíral, že mě cítil? 

8 Vy, kteří Mi nasloucháte, se Mě ptejte: "Mistře, jak mohu vědět, co je dobré a co špatné?" Na to 

vám odpovídám: Já jsem Božská Spravedlnost a jako Spravedlnost se projevuji v každém z vás 

prostřednictvím svědomí, které je světlem Mého Božského Ducha. To je "hlas" Boha v člověku, a protože 

v člověku existují schopnosti, které mu umožňují porozumět tomuto "hlasu", jeho "výzvám" a soudům, 

nikdo se nemůže ospravedlnit tím, že nezná cestu dobra, která je zákonem lásky a spravedlnosti. Jaké jsou 

ty schopnosti nebo vlastnosti, které člověku umožňují slyšet hlas vlastního průvodce a soudce? Intuice, 

rozum a pocity. 

9 Kdo tedy jedná špatně, nečiní tak proto, že by neměl uši, aby ten hlas slyšel, ale proto, že si je 

zavřel, aby neslyšel svůj vlastní úsudek. Není to proto, že by neměl oči, aby rozeznal dobrou cestu, ale 

proto, že se záměrně zaslepil, aby nekráčel po cestě, kterou si sám vytvořil. 

10 Říkám vám: Proč umlčovat láskyplný a harmonický hlas Boha, který k vám promlouvá skrze vaše 

svědomí, i když vás vždy bezpečně vede po cestě dobra? 

11 Často vám "tělo" jako hustý závoj nedovolí vidět světlo pravdy. Proto vám říkám, že tento hlas 

uslyšíte v celé jeho jasnosti, až se osvobodíte od těla. Tento okamžik může být pro duši, která dosáhla 

naplnění svého poslání na zemi, okamžikem nejvyšší blaženosti, nebo okamžikem nekonečné bolesti, když 

si uvědomí své chyby a vidí své skvrny, které ji nutí toužit po novém těle jako po příležitosti začít cestu 

znovu. Pak se Otcova spravedlnost, jejímž původcem je láska, projeví jako moc tím, že duši poskytne 

nové lidské tělo, aby mohla naplnit svůj osud. 

12 Kolik takových příležitostí jsem dal každému z vás, abyste ke Mně mohli přijít na konci času, 

protože Mi patříte jako děti. Nechci však, abyste ke Mně přicházeli jen z milosrdenství a lásky, ale také na 

základě svých zásluh, abyste se ukázali být hodni vlastnit a vidět všechnu slávu Mého Díla. 
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13 Vpravdě vám říkám, že v nebi je větší radost z příchodu jednoho obráceného hříšníka, než když do 

něj vstoupí sto spravedlivých. Je to vítězství dobra nad zlem, kdy duše, která upadla do temnoty, znovu 

získá svou velikost. 

14 Mluvím k vám tímto způsobem, abych vás zbavil všech bláhových přesvědčení, která brání vaší 

duchovní cestě rozvoje. Mé učení vám totiž nebylo jasně představeno jeho vykladači. 

15 Lidé, buďte silní tváří v tvář bolesti. Jakmile to pochopíš, budeš mi vděčný za to, že tě zkouším. 

16 Přibližte se ke Mně a naslouchejte Mi, neboť ve svém Slově vás budu duchovně živit. 

17 Mé učení v této době učinilo zázrak a přimělo vás, abyste dychtili po světle. 

18 V tichu svého srdce jsi vyslechl Mistra a s Ním sis odpočinul od dlouhých cest, z nichž si přinášíš 

únavu a bolesti jako úrodu. 

19 Svět touží po lásce, míru a pravdě. 

20 Přinášejte jednotu tam, kde je nesoulad, světlo tam, kde je omyl, mravnost tam, kde přebývá hřích, 

a balzám tam, kde je bolest. 

21 Pak budete průzračným zrcadlem ─ zrcadlem, které je vaším duchem, v němž se odráží mé božské 

pokyny a v němž lidstvo vidí své nedokonalosti. 

22 Velký je váš osud mezi lidmi. Proto jsem vás poučil, abyste neklopýtli, což by bylo důvodem k 

tomu, aby vás vaši bližní odsoudili. 

23 Učiň ze svého těla pokorného služebníka, který se nikdy nestaví mezi tvého ducha a Mne, který Mi 

umí prokázat službu, která mu náleží, a který dovolí svému duchu, aby Mi vzdával úctu, která mu náleží. 

24 Správně pochopená spiritualizace vám dá sílu a zdraví. 

25 Od počátku věků byl protivníkem poslů Zákona a učení Ducha vědec. Mezi nimi se rozpoutaly 

velké boje a nadešel čas, abych vám o těchto konfliktech něco řekl. 

26 Stvořil jsem tento svět jako dočasný domov pro inkarnované duše. Než ji však osídlí, obdařím je 

schopnostmi ducha, mysli a vůle. Předem jsem znal osud a vývoj svých stvoření. Do země, jejího nitra, 

povrchu a atmosféry jsem vložil všechny nezbytné prvky pro zachování, obživu, rozvoj a také osvěžení 

lidské bytosti. Ale aby člověk mohl odhalit tajemství přírody jako zdroje života, dovolil jsem, aby se jeho 

inteligence probudila. 

27 Tak byly člověku zjeveny počátky vědy, které jste všichni schopni, ačkoli vždy existovali lidé s 

větším talentem, jejichž posláním bylo vytáhnout z přírody tajemství jejích sil a živlů k užitku a potěšení 

lidstva. 

28 Poslal jsem na zem také velké duchy, aby vám zjevili nadpřirozený život ─ to, co je nad touto 

přírodou, co přesahuje vědu. Díky těmto zjevením byla odhalena existence univerzální, silné, tvůrčí, 

všemocné a všudypřítomné bytosti, která má pro člověka připravený život po jeho smrti, věčný život duše. 

29 Protože však jedno přineslo duchovní poslání a druhé vědecké, stály proti sobě náboženství a věda 

vždy jako nepřátelé v boji. 

30 Dnes vám říkám, že hmota a duch nejsou protichůdné síly; mezi nimi zavládne harmonie. Světlo 

jsou má duchovní zjevení a světlo jsou také zjevení a objevy vědy. Pokud jste ode Mne slyšeli, že často 

shledávám chyby v práci vědců, je to proto, že mnozí z nich zneužívají energii, dříve neznámé prvky a síly 

přírody ke zhoubným účelům ničení, nepřátelství, nenávisti a pomsty, pozemské nadvlády a nemírné 

snahy o získání moci. 

31 Mohu vám říci, že těm, kteří plnili své poslání s láskou a dobrými úmysly ─ těm, kteří s úctou a 

pokorou pronikali do mých tajných pokladnic, jsem s potěšením odhalil velká tajemství pro dobro mé 

dcery, lidstva. 

32 Věda vede lidstvo od počátku světa po cestě materiálního pokroku, díky němuž člověk nachází 

plody vědy na každém kroku ─ některé sladké a některé hořké. 

33 Nyní je čas, abyste pochopili, že všechno světlo patří mému Duchu, že vše, co je život, pochází z 

mého Božství, protože Já jsem tajná pokladnice, původní zdroj a původ všeho stvoření. 

34 Tyto boje duchovního s vědeckým zmizí z lidského života do té míry, že se duchovno spojí s 

vědou v jediném světle, které bude osvětlovat cestu člověka do nekonečna. 

35 Začínáte se na tuto dobu připravovat. Spiritualismus má totiž celosvětové poslání. Bude to ten, 

který všem lidem zjeví pravý život. 
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36 Představte si lidstvo, které dává svou vědu, svůj talent do služeb téhož, které nabízí Bohu příjemné 

uctívání bez nadšení a modlářství, v němž jsou i rozkoše zdravé a jehož rozkoše jsou zdravé pro tělo i duši 

─ pak budete mít nový, duchovně vysoký svět, morálku a vědeckost. Budeš respektovat život svého 

bližního a nebudeš se zbavovat svého vlastního. Tito lidé totiž pochopí, že nejsou pány sebe sama a že 

jediným vlastníkem všeho jsem já. 

37 Předurčení jsou ti, kdo budou žít ve světě v časech milosti. To, co bylo údolím slz, polem zkázy a 

smrti, se promění v údolí pokoje. 

38 Bude to příznivá doba pro rozvoj a rozkvět duchovních darů. Věda pak nebude bránit v rozvoji 

duše směrem vzhůru, ale umožní jí, aby ještě více pronikla do Mých tajemství, kde jí odhalím velká 

tajemství ve prospěch lidstva. 

39 Můj duch se bude jako vždy těšit z dobrých skutků mých dětí, ať už duchovních nebo vědeckých, 

nebo plodů jejich vnímavosti ke kráse. 

40 Tento lid zde připraví cestu. Ale vy ten čas neuvidíte očima svého pozemského těla. 

41 Žádná spásná výzva od vás nevyjde, dokonce ani ta, která by tento lid sjednotila. Bude to mé 

Slovo, které vás sjednotí a vykoupí. 

42 Až v roce 1950 skončí mé hlásání, najdu se ve tvé svatyni. Tam, ve tvém srdci, bude pro Mne trůn 

lásky, který Mi postaví Můj lid. Nechcete, abych se postavil na kříž, pranýř nebo před soud. 

43 Nedovolte času, aby tato slova vymazal, abyste z nich mohli vytvořit Velkou knihu moudrosti 

svého Otce. 

44 Modlete se promlouváním k duši, neboť hlas vašeho těla v nebi nezní. 

45 Zatímco někteří se mi zjevují v duchu, protože nemohli přijít fyzicky, jiní mi ukazují jen svou 

fyzickou schránku, protože jejich duše přebývá daleko a zabývá se hmotnými věcmi. Přesto jsem vám 

řekl, že je třeba se připravit, abyste Mě mohli slyšet. Chci však, aby se Mé světlo rozlévalo jako duchovní 

mana všude, kde jsou Mé děti. 

46 V ten den připravím hostinu, aby na ní mohli hodovat všichni, kdo žijí na zemi, i ty velké zástupy 

duchů, kteří žijí na onom světě. 

47 Přijímám vás ve světle Knihy sedmi pečetí. Eliáš v té době připravil lidskou mysl na můj projev. 

Od té doby jste v mé práci objevovali další a další nová odhalení. Někteří si mé učení vykládali správně, 

jiní jeho význam překrucovali, a když přišla hodina, kdy se lidé rozdělili do společenství nebo 

shromaždišť, každý pracoval tak, jak ho poučili ti, kdo byli před ním. 

48 Když jste poprvé slyšeli mé slovo, byl počet mých posluchačů malý. Byli mezi nimi muži i ženy, 

dospělí i děti. Toto malé shromáždění se rozrostlo a stalo se lidem, a pak jsem jim zjevil, že jsou 

duchovním "Izraelem", který je skrytý a rozptýlený po celém světě. 

Čas plynul a zástupy se množily. Pak jsem je svolal na setkání, protože jsem zjistil, že jejich srdce žijí 

odděleně, že mezi nimi není jednota ani soulad. 

49 Mé slovo se slavně zjevilo a mé srdce se otevřelo jako archa, z níž proudí zákon a zaslíbení. Lidé 

před ním sklonili šíje a se zdviženýma pravicema přísahali, že budou následovat Otce, přísahali, že se 

sjednotí. Mé tehdejší slovo bylo nesmazatelné, protože zůstalo zapsáno v duchu lidu, stejně jako zaslíbení 

tohoto lidu bylo chápáno jako nová smlouva s Božím Duchem. 

50 Od té doby bojujete za svou jednotu, aby v srdcích bylo jedno světlo a jedna forma uctívání. Ne 

všichni však tuto smlouvu respektovali, ne všichni přijali ideál jednoty a oduševnění za svůj, což na tento 

lid přivolalo vichřice a uragány a někdy ho oslabilo. Dnes vidím, že zatímco někteří bojují za zachování 

čistoty, upřímnosti a jednoduchosti tohoto učení, jiní z nedostatku duchovnosti tuto upřímnost 

nepochopili, a proto ji poskvrnili cizími obřady a vlivy různých náboženství. 

51 Učedníkům této doby přináším učení, jehož obsah je podstatou toho, co učil Mojžíš ─ toho, co 

Ježíš vdechl lidstvu, a toho, co vám zjevuje můj Duch. 

Viděl jsem však, že jsou mezi vámi tací, kteří zatajili Mou pravdu, aby se mohli před svými 

společenstvími vyvyšovat jako páni a králové. Kdyby mohli, měli by na hlavě korunu, přes ramena plášť a 

v pravé ruce žezlo. Místo toho však ponižují své bratry a sestry a těší se z poklon, lichotek a chvály. 

52 Lidé přicházejí na místa mých setkání den co den. Nové zástupy a poslední učedníci tento lid 

rozmnožují. Když přijdou do shromáždění, kde se mé děti snaží ukázat dobrotu a čistotu mého díla, jsou 

naplněni světlem a chválí mě. Když však přijdou tam, kde se uhnízdí marnivost a vášně, upadnou do 
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zmatku, a takto zmateni pokračují v cestě. Jak by také mohli zastavit chaotický postup těch "dělníků", 

kteří předcházejí davy? Jak by mohli světu dokázat, že nejde o sektu nebo nové náboženství, ale o věčný 

zákon, o světlo Ducha svatého, které se stalo učením, aby vedlo lidi k dokonalosti jejich duší? 

53 Kdybyste od začátku chápali podstatu mého učení a jeho účel, nebylo by na cestě tolik zmatených. 

Mysleli jste si, že vaše dary jsou určeny pro vaše pozemské uspokojení, a dovolili jste, aby světlo mého 

Slova zhaslo, když se dostalo k srdcím. Hlasatelé předávali mé slovo od prvního do posledního místa 

setkání, dokud jim nechrápalo hrdlo, aby alespoň hlasitost jejich hlasu probudila a zapůsobila na vaše 

zatvrzelá srdce. 

54 Viděli jste, jak se komunity navzájem neuznávají kvůli rozdílným názorům a představám, a zůstaly 

tím nedotčeny, aniž by udělaly cokoli pro odstranění těchto neshod. Někdy se chcete zvednout a volat své 

komunity k odpovědnosti a poučovat je. Ale co je můžete poučit, když nic nevíte? 

55 Vím, že ti, kdo trpěli a bojovali, aby ukázali Mé učení v celé jeho čistotě, v těchto chvílích pláčou, 

když slyší tato slova. Prosí Mě o odpuštění a o sílu vytrvat v porušování a Já všem uděluji odpuštění, sílu a 

světlo. 

Žehnám pokorným. Těm, kteří jimi nejsou, však říkám: Buďte pokorní, nezapomínejte, že jsem vás 

přirovnal k marnotratnému synovi z mého podobenství, který se poté, co promrhal své dědictví daleko od 

otcovského domu a viděl své ruce prázdné a své tělo vyčerpané a odhalené, vrátil domů a toužil po otcově 

náruči. Přijal ho a uspořádal hostinu z radosti, že ho má opět u sebe. Syn se pak stal pokorným, poslušným 

a milujícím svého otce. Bolest z jeho provinění vnesla do jeho srdce světlo. 

Ale ty, o němž jsem řekl, že jsem tě v této době přijal jako marnotratného syna ─ myslíš, že je správné, 

abys poté, co jsem při tvém příchodu uspořádal hostinu, posadil tě ke svému stolu a zahrnul tě dary 

milosti, byl plný marnivosti a přivlastnil si můj dům? 

56 Mé slovo dokázalo pohnout vašimi srdci a někteří si z něj vzali předsevzetí zušlechtit své skutky a 

jiní předsevzetí změnit se. Poté vám Mistr řekne: Nastal čas očisty. Vraťte se do svých společenství a 

rozvíjejte dary, kterými jsem každého z vás obdařil. Přeji si, aby se přestalo s tolika nedokonalostmi a 

znesvěcováním, nechcete-li se ocitnout bez mého slova dříve, než určí moje božství. 

57 Studujte má slova, přemýšlejte o nich a pak se vydejte na cestu s pevným záměrem napravit své 

chyby, napravit nedokonalosti a očistit formy uctívání. Modlete se a bděte, ještě je čas zničit špatné 

semeno, zasít dobré a sklidit jeho ovoce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 234 
1 Na krátký čas jsi opustil svět, abys byl se Mnou. Prožíval jsi zkoušku za zkouškou a získával jsi 

světlo ve své duši. Vždyť má láska vás provázela v těžkých hodinách a připomínala vám má slova útěchy 

a povzbuzení. 

2 Spiritualistické učení je novou archou úmluvy, v níž lidstvo v této době nalezne světlo a útěchu. 

3 Jakmile uvidíte, že tyto sály nestačí pojmout zástupy, zavolám vás na louky v údolí, na pole, na 

horu a tam mezi vámi zjevím svého Ducha. 

4 Obecně řečeno, lidstvo v této době neslyšelo mé slovo. Jejich duchovní setrvačnost je hluboká, a 

proto nenalézají klid. 

5 Duch svatý je vaším učitelem. Proto vás považuji za zodpovědné za mír. 

6 Toto božské učení vyžaduje důkladné studium, abyste mohli odhalit veškerou pravdu, kterou 

obsahuje. Je to hvězda, která osvětluje cestu ke spáse duše. 

7 Třetí doba překvapila svět propastí nepřátelství, hříchů a fanatismu. Nebylo připraveno pocítit 

příchod nové éry, příchod nového úsvitu. Bude muset ještě nějakou dobu snášet své okovy, dokud je 

obnova a pokání nezlomí, a pak se morálně a duchovně povznést. 

8 Nemyslete si, že jsem jen s vámi. Po celém světě existují náboženská společenství, kde lidé 

nacházejí útočiště pro své duše, a v nitru každého člověka je místo, kam přicházím, abych se v něm dal 

poznat: duch. 

9 Má láska klepe na všechny dveře s příslibem pokoje. Od člověka s mocí, přes toho, kdo se stal 

marnivým ve své pozemské slávě, a toho, kdo dosáhl moudrosti, až po vyvrhele nebo nejneznámějšího 

člověka ─ ti všichni mají navštívit svého Pána. 

10 Přišel jsem v tomto čase, abych pozvedl lid, jehož melodický hlas bude slyšet po celé zemi. Svěřil 

jsem jí hrst pšenice, aby se mohla stát jejím pěstitelem. Předtím jsem ji posadil ke svému stolu a dal jí pít 

šťávu z vinné révy, aby se posílila a vydržela své putování. Svými moudrými radami jsem ji naučil 

rozpoznat špatné cesty, aby se od nich mohla oddělit. Ukázal jsem jí pravou svatyni, aby do ní mohla 

vstoupit a všude pocítila Mou přítomnost. Osvobodil jsem ho, protože jsem nechtěl, aby jeho nohy nebo 

ruce v tuto chvíli pocítily tíhu řetězů. 

Jestliže jsem mu však dal velké schopnosti a pověření, není to proto, aby se stalo klamným a 

domýšlivým a myslelo si, že je králem, bohem nebo soudcem. Obdarovávám jeho ducha jen natolik, aby 

se oblékl do pokory a zasvětil svůj život úkolu být užitečný svým bližním a sloužit lidstvu. 

11 Chci, aby mi, až přijde k Mému Božství, nabízela pouze plody své setby a nežádala mě o 

odpuštění za své prohřešky. Jste duchovní lidé, které připravuji. I když dnes přijímáte Mé učení, stále 

děláte chyby, protože jste součástí tohoto smutného lidstva, které se vleče po zemi, protože neví, jak se 

vyvíjet vzhůru. 

12 Postavil jsem před vás pastýře, Eliáše, aby vás dovedl k překážce spásy, jejíž kruh nehodláte 

přeskočit. 

13 Mé Dílo, které na vás částečně spočívá, vás bude tížit jako kříž povinností, odříkání a obětí. Na 

každém kroku a při každém pádu však budeš mít oporu plnou lásky, která tě obnoví s veškerou svou 

milostí. 

14 Až dosud byla tvá chůze neohrabaná, nejistá, nemotorná a v důsledku své nedokonalosti jsi sklízel 

hořkost a proléval slzy. Důvodem je to, že jste ještě malé děti. Až vás v budoucnu pošlu na cesty, které 

vedou do provincií, budete po nich kráčet bezpečně a s vírou. 

15 V tento den vám říkám: Učiňte ve svém srdci a duši předsevzetí, že Mě budete následovat v míru, 

jednotě a dobré vůli. Tímto způsobem očekáváte to, co Věčný určil pro rok 1950. 

16 Uvědomte si, že v těchto chvílích odpouštím vaše prohřešky, abyste mohli jít svou cestou bez 

tohoto břemene. Ale nenakládejte na svou duši znovu těžké břemeno hříchu. 

17 Hle, když vám dám své slovo odpuštění, stane se světlem v temnotách. 

18 Učedníci: Ačkoli jste sem všichni přišli stejným způsobem, váš osud je odlišný a váš úkol je také 

odlišný. 

Před příchodem na zem duše předem viděla svou životní cestu a toto poznání se po vtělení proměnilo 

ve zkušenost a intuitivní poznání, čímž se zachránila před propastmi a pády. 



U 234 

129 

V těchto učeních vylévám svou moudrost. Vy jste přece moji učedníci, kteří připravují cestu mistrům, 

které pošlu lidstvu. Tato cesta přípravy je plná nebezpečí a pokušení. Dávejte pozor, abyste v podrostu 

objevili vlka. Pak se chopíš meče lásky, jemuž tvůj protivník neodolá, a pole porostlá bodláčím a trním se 

promění v kvetoucí údolí. 

19 Protože jste slyšeli toto slovo světla, nebylo by správné, abyste zítra upadli na falešné cesty. 

20 Cvičte se v lásce, prokazujte milosrdenství, které je dcerou lásky, a budete spaseni. Neskrývejte 

chléb, který jsem vám svěřil. 

21 Nebuďte lhostejní k bolesti svých bližních, protože pak nebudete zasévat víru v mé učení. Vžijte se 

do každé duše a zjistíte, že všechny hledají světlo, které je pravdou. "Tělo" málokdy odhalí boje duše. 

22 Připravte se. Když se totiž naučíte tuto lekci, potřební budou volat o milosrdenství a něhu. 

23 Učedníci, využijte tento vzácný čas. Máte se stát dělníky na Pánových polích, jimiž jsou lidská 

srdce. Neúnavně se vydejte do provincií a domů, protože čas spánku skončil. 

24 Budete opravdu překvapeni a potěšeni, až uvidíte, že srdce vašich bližních už byla připravena vás 

přijmout. 

25 Duchové světla, kteří sestupují z duchovního světa, sledují a působí na cestách lidí ─ důležitých i 

nenápadných. 

26 Nyní nastává okamžik milosti pro ty, kdo žijí na zemi, i pro ty, kdo na ní již nežijí, protože slyší 

můj hlas, který v této podobě poprvé zazněl v roce 1866. 

27 První, kdo Mi naslouchal, zacházel s Mým dílem jako se stromem a odřezával první větve, aby je 

přesadil do jiných oblastí. Někteří si mé učení vykládali dobře, jiní se minuli účinkem. 

28 Ve stínu chudých zasedacích místností se scházely malé skupinky. Ale jak jich přibývalo a zástupy 

se zvětšovaly, vyzval jsem je, aby se sjednotili, aby se všichni považovali za učedníky jednoho Mistra a 

praktikovali učení stejným způsobem; aby se semeno nezasévalo podle uvážení "dělníků "*, ale podle Boží 

vůle. 
*Odkaz

 
 na Ježíšovo podobenství o "dělnících na vinici". 

29 Před duchovní archou Nové smlouvy slibovaly zástupy odevzdanost, poslušnost a dobrou vůli, ale 

když se přihnaly hurikány a vichřice a mocně bičovaly větve stromu, někteří zeslábli, zatímco jiní zůstali 

pevně stát a učili nové "dělníky" obdělávat "pole". Někteří, kteří si uvědomili velikost tohoto zjevení, 

chtěli proniknout do mých tajemství hlouběji, než je má vůle, aby získali poznání a moc, které by je 

učinily nadřazenými ostatním, ale velmi brzy se setkali s mou spravedlností. 

30 Jiní, kteří nedokázali odhalit velikost tohoto díla v jeho čistotě a prostotě, přejímali obřady, 

symboly a ceremonie ze sekt a církví v domnění, že dodají mým projevům vážnost. 

31 Nazval jsem vás "silným lidem", protože jste se živili mým božským Slovem, které je pravou 

knihou moudrosti, jež nebyla napsána lidskou rukou. Každé slovo je v ní stránkou, každá stránka je 

významná. Pochopte to, nespokojte se s tím, že si zapamatujete má vysílání. Pak bude tato kniha uchována 

ve vašich srdcích. 

32 Blíží se doba, kdy k vám již nebudu mluvit, a proto napravuji vše, co vaši předchůdci neuměli 

napravit. Nechci totiž mezi učedníky nováčky, kteří nerozumějí mým pokynům, ani "dělníky", kteří 

nevědí, jak rozsévat. 

33 Učení, kterému vás učím, není nové. Neříkejte, že s mým příchodem vzniklo na zemi nové 

náboženství. Můj projev v této éře vám ukazuje stejnou cestu, jakou jsem vám vytyčil od počátku času, a 

Mé Slovo vám vysvětluje a odhaluje tajemství Zákona a Učení, které jste obdrželi dříve. 

34 Ti, které nazýváte cizinci, byli mezi vámi, aby dočasně rozšířili vaše řady a stali se učedníky mého 

božství. Považujte je všechny za opravdové bratry. Nedávejte špatný příklad, nepřijímejte tajně jmenování, 

neberte na sebe neuváženě odpovědnost nebo to, co vám nepřísluší, protože pak uvidíte, že rostliny, které 

máte pěstovat, budou neplodné. To způsobí velkou bolest ve vašich srdcích. 

35 Připravte se. Již jsem vám totiž řekl, že vaši bratři a sestry z různých náboženských společenství 

budou klepat na vaše dveře, někteří, aby vás volali k zodpovědnosti za to, co podle nich skrýváte, jiní, aby 

vás požádali o vysvětlení mnoha tajemství, a další, aby hledali útočiště a útěchu ve vašich srdcích. 

Připravte se, abyste mohli poskytnout přístřeší potřebným a uspokojivou odpověď tomu, kdo se vás ptá. 
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36 Ať si k vám najdou cestu lidé na vysoké i nízké úrovni, učení i nepoučení. Nedovolte však, aby se 

v mém díle rozšířil podvod nebo aby se do něj zamíchal, ani aby se v něm objevilo znesvěcení. 

37 Moje učení musí lidi proměnit tím, že je přesvědčí svou láskou, mírností a spravedlností a přinese 

jim obnovu a mír. "Králové" pokorně sestoupí ze svých "trůnů". Bratrovražedné války ustoupí odpuštění a 

smíru. Zlé vášně budou zkroceny a touha po krvi, srovnatelná s tou, kterou mají šelmy, jež se navzájem 

zabíjejí, aby ukojily své pudy, ustoupí lidským citům. 

38 Tento lid zde bude dobrým duchem země, duchem míru a požehnání. 

39 Milovaní učedníci: Moje učení je s vámi, které ještě není složeno z hmotných knih. 

40 Tehdy jsem tě překvapil, když jsem ti dal slyšet Své Slovo prostými a jednoduchými orgány 

porozumění. Není to však poprvé, co jsem použil prosté nebo nevědomé lidi, abych vzdělanější ohromil 

svou mocí. 

41 Vy, kteří Mě slyšíte, nemůžete říci, že jste z tohoto důvodu všichni na stejné úrovni. Neboť duše, 

která je takto činná, se rozvíjí rychleji než duše pomalá a než ta, která v požitku ze svých plodů polevuje 

ve svém sobectví. 

42 I když právě tvou duši hledám a připravuji tak, aby se Mnou brzy mohla přímo a duchovně 

komunikovat, lidstvo také obrátí svůj zrak k živému a pravému Bohu a zapomene na obrazy a podoby. Já 

vám však říkám, že vám nikdy nechyběl můj Zákon jako světlo spásy. Kdysi dávno to bylo Mojžíšovi 

vnuknuto. 

Jsou v něm dvě přikázání, která by, kdyby se jimi lidé řídili, přinesla víru v celé mé učení, naplnila by 

celý Zákon a byla by krokem k dokonalosti. Jsou to ty, které k vám promlouvají o lásce k Bohu celým 

srdcem a celou duší a o lásce k bližnímu jako k sobě samému. 

43 Můj zákon se mezi lidmi neuplatňuje; důkazem je, že existuje nespravedlnost. Podívejte se, jak 

bohatý ponižuje chudého, silný ovládá slabého, ten, kdo si užívá života, se nestará o toho, kdo trpí. Proto 

jsem chtěl v této době nastolit spravedlnost tím, že budu milostivě působit na chudé, slabé a trpící, aby 

jejich srdce byla radostná a jejich rty pronášely slova lásky a odpuštění těm, které urazily. Tak vám ukážu 

cestu k získání pokladů nebeského království. 

44 Brzy vás pošlu do krajů, vesnic, měst a národů, abyste šířili milosrdenství, aby se lidstvo očistilo a 

dosáhlo spásy. Nebo chcete, aby tento svět zůstal navždy místem pokání? Chci, abyste na této zemi 

pocítili pokoj mého Ducha, předjímající pokoj, z něhož se budete těšit v mém lůně. 

45 Uvědomte si, jak vytrvalý a neúnavný jsem byl od roku 1866, kdy jsem k vám začal mluvit touto 

formou. Chci vás totiž zanechat připravené a sjednocené poté, co skončí inspirace mým slovem a začne 

mezi vámi čas přímého projevu mého ducha vašemu, to znamená projevení nebe na zemi. Ale "mé slovo" 

se pak bude nadále projevovat z "oblaku" jako intuice, duchovní tvář a inspirace. 

46 Teologové této doby budou zkoumat Mé Slovo a nová Písma a budou se ptát: "Kdo jste vy, kteří 

jste takto mluvili?" Stejně jako se vzbouřili staří zákoníci a farizeové a řekli mi: "Kdo jsi, že neposloucháš 

a nahrazuješ Mojžíšův zákon?" A já jsem jim odpověděl: "Já jsem ten, kdo neposlouchá." Pak je 

přesvědčím, že tato tři zjevení jsou jediným zákonem, který jsem vždy učil a kterým jsem se řídil. 

47 Mnozí z těch, kdo Mě v této éře odsuzují, patří k těm, kdo pochybovali v "druhé éře". Já jsem je 

však zachoval a poslal jsem je znovu na zem, aby byli svědky vítězství Mého Zákona a otevřeli jim oči pro 

Světlo. 

48 Učedníci, skutečně jste pili mléko a med mého Slova. Připravte svá srdce na rozhovor se svým 

Mistrem. Eliáš tě vede ke Mně a zve tvou duši, aby se povznesla do krajin pokoje. Ten ti dává zapomenout 

na pozemské nicotnosti, abys mohl být po mé pravici a radovat se z mého slova. 

49 Povolal jsem vás z různých krajů a národů, abych vás sjednotil v jeden lid. Spojuji vás v těchto 

skromných domovech, abych k vašim uším přinesl své učení. Cítili jste mou přítomnost a následovali mé 

kroky. Budete totiž věrnými svědky tohoto díla, které mnozí poznají až po roce 1950. Blaze tomu, kdo 

poslouchá má přikázání, neboť bude připraven na všechny časy. 

50 V podstatě svého Slova vám sdělím důvod svého příchodu ve třetí éře a svých prohlášení, abyste 

nikdy neupadli do omylu. Říkám vám totiž, že po mém odchodu povstanou falešní proroci a vy je 

nebudete poslouchat. Po této době Mne nehledejte v podobě, v jaké k vám dnes mluvím, neboť byste se 

pak v Mých očích dopustili těžkého přestupku poté, co jsem vás varoval. 
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51 Pak Mne budeš hledat pouze duchovně, budeš Mi předkládat svou víru a pokroky, kterých 

dosahuješ ve svém jednání, a budeš pracovat na sjednocení. Do svých shromáždění přilákáte nové 

učedníky, neboť tento lid se rozmnoží v tomto i jiných národech. 

52 Cesta, kterou vám ukazuji, je cesta lásky, odříkání a oběti. Abyste Mě dosáhli, budete muset často 

obětovat to, co je vám nejdražší. Tvé srdce, které je vázáno na pozemská uspokojení, se od nich bude 

muset odvrátit, aby se mohlo věnovat studiu a poznávání Mé nauky. 

53 Ve druhé éře Mé slovo slyšelo množství lidí. Z nich jsem si vybral dvanáct, které jsem učinil 

svými učedníky. Byli poučeni mým slovem. Moje láska opracovávala jejich srdce všelijak jako dláto. Žili 

mi nablízku, vnímali velikost těchto božských projevů, četli v mých příkladných skutcích můj osud lásky a 

vykoupení. Trpěli pro Mou Věc, a když jsem od vás odešel, stali se Mými apoštoly. 

Opustili vše, aby následovali mé kroky. Pomluva nebo falešné svědectví je nepřiměly k ústupu. Žila v 

nich jen láska a oddanost. To, co jsem zasel do jejich duší, přineslo ovoce a před mým odchodem i po něm 

mi dali ochutnat své ovoce, které jsem shledal plné sladkosti a odevzdanosti, a řekl jsem jim: Od nynějška 

Mi také naslouchejte a později vám ústy oznámím velká zjevení, která dosud neznáte. "Slovo bude 

nevyčerpatelné a inspirace plodná, která se bude skrze vaše předávání rozlévat mnoha způsoby. Vy všichni 

budete darem lidstvu ─ darem, který jim dávám jako svědectví o své pravdě. 

54 Moji učedníci slíbili, že si ze Mne vezmou příklad ve všech svých činech a budou lidstvu dělat to, 

co jsem Já dělal jim. Své dílo dokončili a jejich příklad je věčný. 

55 Stejně tak vás se stejnou láskou připravuji ve Třetí éře a ptám se vás: Jste připraveni přijmout 

zkoušky, které vám posílám, má-li to být Má vůle, abych zdokonalil vaše duše? ─ "Ano," říkáte mi z 

hloubi srdce. "Milujeme Tě a chceme Ti sloužit, ale očekáváme veškerou Tvou pomoc." 

Říkám vám: Moje povzbuzení vás nikdy neopustí. Budu vás vést tak, aby vám mé světlo vždy 

ukazovalo vaše povinnosti a vaše skutky byly vždy v souladu s mými zákony. 

56 Lidé, vzestoupili jste a již cítíte duchovní život. Na krátký čas pocítíš pokoj Království, které tě 

čeká, poznáš uspokojení ze splnění povinnosti a řekneš Mi: "Mistře, prozkoumej sémě, které Ti 

předkládáme, a řekni nám, zda jsme splnili svou povinnost, nebo ji porušili." Já vám však říkám: Dostalo 

se mi vaší lásky a dobrých úmyslů. Buďte klidní, máte velkou sílu zvítězit ve zkouškách a protilátku proti 

každému zlu. Využijte všech svých darů, abyste viděli, jak jste silní. Budu rozvíjet vaše schopnosti, dám 

jim růst a využiji je. Musíte totiž přinášet velké ovoce pro lidstvo, a pak se uvidíte plní Mých darů milosti 

a dobrodiní. 

57 Až budete připraveni, nedívejte se lhostejně na trpící, nepohrdejte chudými. Projevujte 

milosrdenství, ať mé světlo osvítí jejich životy, ať je zasáhne láska, kterou jsem do vás vložil, a dodá jim 

teplo, povzbuzení a naději. 

58 Milujte duchovně hlasitější a nesobeckou láskou. Milujte mě, jako já miluji vás. Milujte své bližní, 

neboť já jsem v každém z nich. 

59 Buďte pokorní mezi nejpokornějšími, buďte služebníky všech, jako jsem já váš služebník. Často 

jsem přijímal tvé pokyny a poslouchal tě, abych tě učil. Kdo slouží, neponižuje se, ale ctí se. Nepožadujte 

však za své služby platbu. Na světě není nikdo, kdo by dokázal ocenit vaši práci. Dám vám spravedlivě 

podle vašich zásluh. 

60 Přenechejte Mi všechny své záležitosti a Já je budu posuzovat s přízní. Když uvidím, že tvým 

záměrem bylo konat dobro, že ses snažil hájit zásady, které jsem ti dal pro tvou spásu, že jsi Mi uměl 

naslouchat a poslouchat Mě, přijmu tvé skutky, a tím přineseš spásu nejen sobě, ale i duchovnímu 

společenství, s nímž jsi spojen bratrskými svazky a které tvoří tvou rodinu. Váš dobrý příklad bude mít 

odezvu nejen ve světě, který obýváte, ale i na jiných úrovních života a bude jako semínko, které se časem 

rozmnoží. A vy budete sklízet plody spolu se mnou a živit se jimi na věky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 235 
1 Přišel jsem k tobě jako nový den, láskyplně jsem odstranil tvé nepochopení a pochybnosti svým 

světlem. 

2 Přijďte na hostinu, kterou jsem připravil, abyste nasytili svá ústa dobrým pokrmem, který vás 

naplní silou a milostí. 

3 Zvu vás, abyste se těšili míru a záchraně z rozbouřeného moře, a znovu vám vyznačuji cestu 

bratrství a lásky, protože chci, abyste se stali příkladem ctnosti a plnění povinností. 

4 Nebezpečí obklopují a ohrožují tvou duši. Ale mé světlo tě udržuje vzhůru a tvá modlitba tě činí 

vítězem. Vidíte, že tento svět je plný zla a sobeckých činů. Muž a žena se zraní a posypou si cestu 

bodláčím a trním. Cítíte smutek, když vidíte, jak děti bloudí. Právě zde je zapotřebí poslů světla, útěchy a 

pokoje. 

5 Zatímco lidstvo bičují bouře, procházím před vaším duchem list po listu Knihou života, abych z 

vás učinil vojáky míru. 

6 Můj Duch k vám promlouvá skrze lidský intelekt. V této době se "Slovo" nestalo člověkem, a 

proto vám mohu znovu říci: Blahoslavený, kdo uvěřil, aniž mě viděl, neboť pozná mnohá učení z mé tajné 

pokladnice. 

7 Učedníci, myslete na blízkou budoucnost, která je koncem této formy mého hlásání. Blíží se rok 

1950 a po něm už mé slovo neuslyšíte. Nebudete-li bdít, stihne vás pokušení a falešný Kristus se představí 

skrze "pracovníky", kteří jsou dnes v Mých službách a zítra budou kvůli své slabosti popírat, že Mé Slovo 

skončilo. Svým bratřím nasadí temnou pásku na oči a zavedou zástupy na cestu bolesti a temnoty, na duše 

nasadí řetězy nevědomosti a roztrhnou před nimi propasti opuštěnosti a hořkosti. Pak se ti, kdo upadli do 

tohoto zmatku, budou proti Mně rouhat a odsuzovat Mě, zapomínajíce, že vás Mistr včas varoval, abyste 

neupadli do pokušení. 

8 Poznejte cestu, poznejte, že Duch svatý vás ve své moudrosti volá z vrcholu hory, aby vám dal 

odpočinout, abyste slyšeli nebeský hlas, který žehná příchodu vaší duše, jež uměla zvítězit nad slabostí 

těla a nástrahami světa. 

9 Ať tvá duše pije víno, které jí nabízím, ať se dál živí Mou láskou. Nemocným se vrátí zdraví a 

slepí uvidí mé světlo. Tato srdce se totiž otevřou jako květina, jejíž vůně dosáhne k Otci. 

10 Milost mého božského Ducha ať oživí vaše tělo i duši, milovaní učedníci. 

11 Přijímám vás jako malé děti, abych vám dal lekci skrze lidskou schopnost chápání. 

12 Přistupte ke Mně, naslouchejte Mi a dodržujte každou z Mých vět, pochopte je, neboť díky jejich 

smyslu budete moci zapomenout na své bolesti, soužení a trápení. Zapomeňte na chvíli na minulost a žijte 

přítomným okamžikem. Já jsem Cesta, Pravda a Život. 

13 Věnujte své čisté myšlenky tomuto vznešenému okamžiku, neboť chci dosáhnout nejhlubšího nitra 

vašeho srdce. 

14 Jakmile budete schopni pochopit a žít mé učení skrze mé Slovo a rozvinete schopnosti své duše, 

naplníte svá srdce vodou z tohoto božského zdroje, kterou budete moci uhasit žízeň potřebných. 

15 Cílem mého učení je morální a duchovní spása lidstva. Můj duch vyzařuje toto světlo, aby vám 

pomohl ve vašem vzestupném vývoji. To je smysl mého poselství. 

16 Vpravdě vám říkám, že obnova lidstva musí začít u ženy, aby její plody, které budou muži zítřka, 

byly zbaveny vad, které vás přivedly k degeneraci. 

17 Poté bude na muži, aby se podílel na tomto díle obnovy, neboť každý, kdo zkazil ženu, ji bude 

muset znovu vzkřísit. 

18 Pamatujte si, muži, že jste to byli často vy, kdo potopil ctnostné ženy do svých sítí tím, že jste v 

nich hledali citlivé a slabé stránky. Ale zrcadla, která byla průzračná a nyní jsou matná, přiměješ, aby opět 

odrážela čistotu a krásu jejich duší. 

19 Proč dnes opovrhujete těmi, které jste dříve sváděli ke zvrhlému životu? Proč si stěžujete na 

degeneraci žen? Pochopte, že kdybyste je vedli cestou mého zákona, který je zákonem srdce a ducha, úcty 

a lásky, a milovali je láskou, která povznáší, a ne vášní, která ponižuje, neměli byste důvod plakat a 

naříkat a oni by nepadli. 
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20 Muž hledá a očekává od ženy ctnosti a krásu. Proč ale požadujete to, co si nezasloužíte? Vidím, že 

si stále myslíš, že máš velké zásluhy, i když jich máš málo. Obnovte svými skutky, slovy a myšlenkami to, 

co jste zničili, a vraťte cti, morálce a ctnosti jejich hodnotu. 

21 Budete-li se takto snažit, muži, pomůžete Ježíši v jeho díle spásy a vaše srdce bude naplněno 

radostí, když uvidíte, že domovy jsou poctěny dobrými manželkami a ctihodnými matkami. Vaše radost 

bude veliká, až uvidíte, že se ctnost navrací těm, kdo ji ztratili. 

22 Spása je pro všechny. Proč by nemohl být spasen i ten největší hříšník? Proto vám říkám, muži: 

Spolupracujte se Mnou na záchraně těch, které jste přivedli do záhuby, tím, že jim světlem Mého učení 

vlijete novou naději. Ať se mé láskyplné myšlenky dostanou do jejich myslí a srdcí. Přinášejte jim má 

poselství také do věznic a nemocnic, dokonce i do míst, kde se nachází mor. Tam budou plakat výčitkami 

a bolestí, protože nebyli dost silní, když je svět se svými pokušeními táhl do záhuby. 

23 Každá žena byla kdysi dítětem, každá žena byla kdysi pannou, takže jste se mohli vcítit do jejího 

srdce. 

24 Využiji ty muže, kteří tyto ctnosti nepošpinili, a svěřím jim tento úkol. Pamatujte, že jsem vám 

řekl: "Po vašich skutcích budete poznáni". 

25 Dovolte duši, aby promluvila prostřednictvím pozemského projevu. 

26 Ale těm, kteří nebyli ochotni respektovat podněty lásky, které jsem do té bytosti vložil, říkám: 

Proč říkáte, že milujete, když to není láska, kterou cítíte? Proč dáváš ostatním příčinu k pádu, ale tebe nic 

nezastaví? Zamyslete se: Co by cítilo vaše srdce, kdyby to, co děláte těm znehodnoceným květinám, dělala 

vaše matka, sestra nebo vaše milovaná, a proto vážená žena? Přemýšleli jste někdy o ranách, které jste 

způsobili rodičům těch, kteří je vychovávali s takovou láskou? 

27 Zeptejte se svého srdce, zda můžete sklízet to, co jste nezaseli, ve světle svědomí. 

28 Co si připravujete pro svůj budoucí život, když stále ubližujete svým bližním? Kolik bude vašich 

obětí? Jaký bude váš konec? Vpravdě vám říkám, že jste ve víru svých vášní učinili z mnohých oběti; 

jedni patří k vaší přítomnosti a druzí k vaší minulosti. 

29 Chci, aby se srdce a ústa, které byly útočištěm nevěry a lží, staly útočištěm pravdy a cudné lásky. 

30 Osvěcujte cestu svých bližních slovem a svým příkladem, abyste byli zachránci padlých žen. Kéž 

by každý z vás zachránil alespoň jednu! Nemluvte o té ženě špatně, protože zraňující slovo, které zraní 

jednoho, zraní všechny, kdo je uslyší, protože od té chvíle se i oni stanou zlými soudci. Respektujte činy a 

tajemství druhých, protože vám nepřísluší je soudit. Mám raději lidi, kteří upadli do hříchu a které znovu 

vzkřísím, než pokrytce, kteří se tváří čistě, a přesto hřeší. Dávám přednost velkému hříšníkovi, který je 

však upřímný, před předstíráním falešné ctnosti. Chcete-li se ozdobit, ať je to sváteční oděv upřímnosti. 

31 Najdeš-li ctnostnou ženu s vysokými city a budeš-li se cítit nehoden k ní přijít, ačkoli ji miluješ, a 

budeš-li ji poté ponižovat a opovrhovat jí, a když budeš trpět a uznáš svůj přestupek, obrátíš se k ní pro 

útěchu, budeš marně klepat na její dveře. 

32 Kdyby všechny ženy, které hrály v životě každého muže roli, dostaly od něj slovo a pocit lásky, 

úcty a porozumění, váš svět by nebyl na vrcholu hříchu, na kterém je. 

33 Nechovejte se ke své manželce špatně, buďte milosrdní, je součástí vás samých. Řekl jsem vám: 

"Milujte se navzájem." Začněte u své vlastní rodiny, protože pak budete milovat a chápat i ostatní. 

34 Mistr lásky a míru vás rozechvěl svými slovy plnými srdečnosti, ale také spravedlnosti. Kdybych k 

vám totiž vždy mluvil jemně, nebylo by mé dílo dokončeno. Někdy jsem jarní vánek, který hladí, a někdy 

podzimní bouře, která bičuje. Důvodem je, že se občas cítíte příliš skvěle. Cítíte se milováni a obdivováni, 

ale ve skutečnosti jste marniví, sobečtí a bezcitní. Neznáte svou bídu, kterou jsem vám objasnil pouze já, 

abyste poznali svou nezralost. 

35 Začněte myslet, pracovat a žít, lidstvo potřebuje nové muže a ženy, kteří mu příkladem svých 

dobrých skutků ukáží cestu ke spáse. 

36 Lidé, lidé, vy všichni, kteří se střetáváte! Našel jsem vás, jak popíráte svou špatnost a chlubíte se 

tím, co považujete za velikost, zatímco skrýváte skvrny hanby. Říkám vám však, že člověk, který se 

považuje za chvályhodného ve své zdánlivé velikosti, je chudák v duši. A těm, kteří se kvůli nedostatku 

ctností rouhají chybám druhých a odsuzují jejich prohřešky, musím říci, že jsou pokrytci a mají velmi 

daleko ke spravedlnosti a pravdě. 
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37 Vraždí nejen ti, kdo berou život tělu, ale i ti, kdo pomluvami trhají srdce. Ti, kdo zabíjejí city 

srdce, víru, ideál, jsou vrahy duše. A kolik z nich žije na svobodě, bez vězení a bez okovů. 

38 Nedivte se, že k vám takto mluvím, neboť vidím mezi vámi zničené domovy, protože jste nedbali 

svých povinností a uzavřeli nové závazky mimo ně, aniž byste se starali o bolest a opuštění svých 

blízkých. Podívejte se kolem sebe, kolik je zničených domovů, kolik žen v neřesti a kolik dětí bez otce. 

Jak může v těchto srdcích existovat něha a láska? Nemyslíte si, že ten, kdo zabil štěstí těchto lidí a zničil 

to, co bylo posvátné, je zločinec? 

39 Zvykli jste si na zlo natolik, že dokonce lidi, kteří vynalézají nové zbraně smrti, nazýváte velkými, 

protože mohou v jednom okamžiku zničit miliony životů. A vy je dokonce nazýváte učenci. V čem 

spočívá váš důvod? Velký může být jen duch a vzdělaný jen ten, kdo kráčí po cestě pravdy. 

40 Nepleťte si válečné štváče s velkými génii, abyste neobdivovali ty, kteří v duši nosí jen zlo, i když 

navenek projevují důstojnost, kterou nemají. Kdybyste na chvíli uslyšeli hlas rozumu a svědomí, srazilo 

by je to z piedestalu. Degenerát však nemá zájem poznat sám sebe takového, jaký je, a když na okamžik 

spatří ubohou lidskou bytost, kterou v sobě nosí, raději obrátí své myšlenky k něčemu jinému. Je pro něj 

nepříjemné rozpoznávat a hodnotit své chyby. 

41 Ó, lidé země, kdy konečně uslyšíte poselství vnitřního hlasu svědomí, který se na každém kroku 

ozývá, aby vám vyčítal vaše nehodné skutky. 

42 Posloucháte mě rozrušeně, a to proto, že ─ když promluví Kristova pravdivost ─ člověk umlkne 

při vědomí své zadluženosti. 

43 Dnes jsem tě inspiroval, abys zachránila ženu, která klopýtla na své cestě, a až Mi pak představíš 

tu, kterou jsi zachránila, dám jí květinu, požehnání a velmi velký pokoj, aby už nepadla. 

44 Pokud tento úkol splníte tímto způsobem, bytosti, které svět zranil, pocítí, že do jejich srdcí 

vstupuje Ježíšova láska. 

45 Uslyším je, když mi ve své modlitbě řeknou: "Otče můj, nehleď na můj hřích, pohleď jen na mou 

bolest. Nesuďte mou zkaženost, pohleďte jen na můj zármutek." V tu chvíli sestoupí má útěcha na to 

zmučené srdce a očistí se slzami. Kdybys jen věděl, že modlitba hříšníka je procítěnější než modlitba 

pyšného člověka, který se považuje za spravedlivého a čistého. 

46 Mezi zástupy, které slyší Mé slovo, jsou také ty ženy, o nichž jsem k vám mluvil. Můj plášť je 

ochránil před tvým pohledem a tvými soudy, neboť jsem je také posadil k velkému hodovnímu stolu 

Ducha. 

47 Povolal jsem je na tuto hostinu lásky a odpuštění, aby v mé přítomnosti pocítili lásku, kterou 

hledali a nikdy mezi lidmi nepocítili a nenašli. 

48 Na tato ztrápená srdce se snese Má něha a promluví k nim, pocítí Mě a uvěří Mi. 

49 Pak pochopíte povahu díla, které poskvrňuje, a díla, které vykupuje. Zakusíte zázraky, které činí 

pravá láska, a pomůžete tak svému Pánu obnovit to, co jste sami zničili. Co jsi poskvrnil, to očistím. Pak 

budou tyto opadané květy opět zdobit oltář vesmíru svou ctností a vůní. 

50 Podívejte se, jak rozhřešuji hříšníky ústy těch, kteří jsou také hříšníky! 

51 Ale vy ženy, které si myslíte, že patříte k vyšším společenským vrstvám, a stydíte se přiblížit k 

těm, kdo zhřešili ─ běda vám, jestli se tím cítíte uraženy, protože jste nepochopily, že duchovně jste si 

všechny rovny! Mnozí z vás nezhřešili fyzicky, ale zhřešili jste v myšlenkách, a kolik dalších z vás 

dokázalo své poklesky skrýt! Pokud jste tedy zhřešili, proč se rozhořčujete? Říkám vám, že dívky, stejně 

jako manželky a matky, musí bojovat za ušlechtilý ideál, kterým jsem vás dnes inspirovala. 

52 To je pokyn, který vám dává Mistr svým slovem, jež vám dává sílu a lásku. Pracujte a milujte, aby 

vaše srdce dosáhlo pokoje a duchovní blaženosti, o nichž jsem k vám mluvil v horském kázání. 

53 Já k vám nesestupuji, ale vy stoupáte k "oblaku", abyste slyšeli můj hlas. 

54 Ve Třetí éře se Božské Slovo nestalo člověkem, ale přišlo k vám v duchovní podobě. Tato část 

země, v níž žijete, je dnes určena k tomu, aby se naplnila Má zaslíbení a Mé rady. Zde píši třetí ze svých 

testamentů a zde jsem vás shromáždil, abyste mě očekávali. Vždyť jste stejní jako ti v minulých dobách. 

Stejně jako jste na Mne čekali v onom čase a vaše čekání bylo bolestné, plné touhy, povzbuzované 

pouze světlem Mého příslibu, že se vrátím, tak jste i v Prvním čase, když chřestily řetězy vašeho otroctví, 

snášeli utrpení bezdomovectví, podporováni nadějí na Můj příslib daný vašim předkům. Zkoušel jsem vaši 

víru, vy jste si zasloužili vytrvalost a nakonec jste za odměnu získali zaslíbenou zemi. 
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55 Objevili jste nový život. Lidé zapomněli na své dřívější otroctví. Falešní bohové se od nich drželi 

dál. Útlak a otroctví skončily a každé dítě Izraele otevřelo oči, aby vidělo, že slunce je jeho, děti jsou jeho, 

pole jsou jeho, chléb mu chutná a ovoce je hojné. 

Dokud jste žili v mezích mého zákona, dělali jste velké pokroky. Zpráva o vaší nádheře se však 

donesla do jiných říší a vzbudila jejich majetnické choutky, a když mezi lidskými kmeny vznikly neshody, 

vrhly se na vás jiné národy, aby z vás opět udělaly služebníky a poddané říší a království. 

56 Má spravedlnost ti tu zemi vyrvala, ale zároveň zachránila tvou duši, aby ji očistila a vyslala ji 

hledat ten kout země, který je podobný tomu, který jsi vlastnila a jehož panenské lůno ti dalo mléko a med 

a bylo bohaté na požehnání. 

57 K němu jsem přišel v touze po tobě. Zde je mezi vámi opět Má Přítomnost, která vás osvěcuje a 

povzbuzuje, abyste se opět nestali otroky světa ani nižších vášní. Řetězy, které jsi přetrhl, tě nesmí znovu 

přimět k pádu, a i když se cítíš utlačován svým lidským životem, tvá duše bude zbavena pout, abys mohl 

povstat a spatřit Mou pravdu. 

58 Berte všechna svá utrpení a neštěstí jako tyglík, který vás očišťuje, nebo jako kovadlinu, která vás 

posiluje na cestě vzestupu a očisty vaší duše. 

59 Vím, že trpíte, neboť ochutnávám váš denní chléb a shledávám ho hořkým. Vcházím do tvého 

domu a necítím v něm klid. Hledám tě v koutě tvého nočního tábora a nacházím tě plačícího. Pak ti dávám 

pocítit svou přítomnost a dávám ti svou sílu, abys nezkolaboval pod tíhou bolesti. Žiješ se strachem a 

celosvětovými bolestmi, ale z tvých rtů nikdy nevyjde rouhání. 

60 Až dny zkoušek skončí, budete překvapeni, že jste jimi prošli celí, a uvědomíte si, že jsem byl 

vždy s vámi. 

61 Povolal jsem vás v tuto chvíli, abych vám dal novou příležitost k naplnění vašeho poslání. O své 

dědictví se totiž podělíte se všemi svými bližními, neboť já miluji všechny stejně. 

62 Až váš boj v Duchovním údolí skončí, naleznete ve své duši naprostý klid. V současné době jste 

vojáky bojujícími za tuto věc a nesmíte spát. 

63 Tento spiritualistický lid žije neznámo kde. Svět o tvé existenci neví, mocní si tě nevšímají. Blíží 

se však boj mezi spiritualisty a křesťany, mezi spiritualisty a Židy. Tento boj je nutný pro platnost mého 

učení v celém lidstvu. Pak bude Starý zákon spojen s Druhým a Třetím zákonem v jednu podstatu. 

64 Mnohým z vás se to může zdát nemožné, ale pro mě je to nejpřirozenější, nejsprávnější a 

nejdokonalejší. 

65 Když jsem žil mezi vámi jako člověk, byla Mojžíšova církev založena a reprezentována knížaty, 

kněžími a zákoníky, kteří sice znali proroctví a věděli o příchodu Mesiáše, ale neotevřeli oči, aby viděli 

má znamení, ani neotevřeli srdce, aby pocítili mou přítomnost. Když však uslyšeli mé slovo, sklopili oči, 

protože si v duchu uvědomili, že stojí před Soudcem. Protože však nebyli připraveni, nedokázali vysvětlit 

Mou přítomnost v této podobě, a protože o Mně pochybovali, zpochybnili i lidi. 

66 Jak málo mě cítil! Jak málo jich vyznalo, když mě spatřili, že jsem Syn Boží! 

67 Po mé obětní smrti začal boj. Pro ty, kdo Mě následovali, bylo pronásledování velké, bolestné, 

pomlouvačné a věznění až k smrti. Byli vyhnáni ze své země, putovali po cizích národech a zasévali Mé 

semeno, které padlo na úrodná pole, kde vyklíčilo, rozkvetlo a přineslo ovoce. 

68 Když učedníci Kristova učení posílili, snažili se o spojení s "prvními" tím, že jim odhalovali, že 

Bůh, který dal Zákon skrze Mojžíše, je tentýž jako ten, který promluvil ústy Krista. 

69 Konflikt byl intenzivní a byl zpečetěn krví. Na konci se však má vůle naplnila, když se svědectví 

Prvního a Druhého zjevení spojila v jediné dílo. 

70 Proto vám říkám, že než se Zjevení třetí éry spojí s předchozími zákony, musíte přežít velkou 

duchovní bitvu, která je ohlášena. 

71 Nedivte se, že ke sjednocení tří zákonů nedojde v národě, který byl určen pro tato zjevení ve třetí 

éře. Ke spojení prvního zákona s druhým nedošlo ani v Judsku. Nezapomeňte, že ani já jsem ve své vlasti 

nebyl prorokem. 

72 Nechtějte opakovat zázraky z minulých dob. Pronikněte do jádra Mého učení, abyste zjistili, že 

jsem vždy přicházel s jediným cílem - vykoupit vás. 
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73 Opakuji vám: Nezapomínejte na Zákon kvůli tradicím. Zrušil jsem mnoho tradic, ale učil jsem 

naplňování Zákona. Jestliže jsem však v posledních hodinách, které jsem s vámi strávil jako člověk, 

žehnal chléb a víno a proměňoval je (symbolicky!) ve Své Tělo a ve Svou Krev, abyste na Mě skrze ně 

vzpomínali a nosili Mě ve svých srdcích, dnes si musíte uvědomit, že v této Třetí éře už symboly 

nepotřebujete, protože vám ve Svém učení nabízím Své Tělo a Svou Krev duchovně. 

74 Dnes chci, aby vaše srdce bylo chlebem a vínem pro vašeho bližního, abyste ho milovali, 

osvěcovali, povznášeli k pravdě a lásce. 

75 Nikdy jsem nepřišel jako duchovní, nikdy jsem s vámi neslavil obřady. Byl jsem pouze Mistrem, 

který vám dal své učení v podobenstvích. 

76 Dnes lidstvo postupně vstupuje do duchovní přípravy, velcí na Zemi se pomalu sklánějí, protože 

chápou svou práci. Ještě však nenastal čas, aby bolest odešla z tohoto světa. Lidé by totiž proti Mně znovu 

povstali a použili by vědu a přírodní síly jako nástroje pomsty. Kalich utrpení se tedy bude ještě nějakou 

dobu pít. 

77 Jakmile bude lidstvo připraveno, můj hlas zazní v každém duchu a lidé si uvědomí, že neexistuje 

jiná moc, jiná spravedlnost a jiná moudrost než ta moje. 

78 Dlouhá je historie tohoto světa, dlouhá je i cesta lidstva ─ s bojem jeho národů o dosažení vrcholu 

poté, co přišel úpadek a kolaps. Kolik krve prolité mými dětmi, kterou byla zrudlá země, kolik slz mužů, 

žen a dětí! Kolik hříchů a přestupků! Ale také: kolik důkazů lásky jsem obdržel, kolik ctnosti jsem viděl! 

Přestože jste žili tak dlouho, stále jste nedosáhli cíle míru a vykoupení. 

79 "Poslední bitvy" s jejich hořkostí a "poslední vichřice" ještě nepřišly. Všechny síly budou ještě 

vrženy do zmatku a atomy se budou zmítat v chaosu, takže po tom všem nastoupí letargie, vyčerpání, 

smutek a znechucení, které budou působit dojmem smrti. V této hodině však ve vnímavých duchovních 

duších zazní vibrující ozvěna polnice, která vám ze záhrobí oznámí, že mezi lidmi dobré vůle se přiblížilo 

království života a míru. Při tom zvuku "mrtví povstanou" a budou ronit slzy pokání a Otec je přijme jako 

"marnotratné syny", unavené dlouhou cestou a vyčerpané velkým bojem, a zpečetí jejich duši polibkem 

lásky. 

80 Od toho "dne" si člověk bude ošklivit válku. Vyžene ze svého srdce nenávist a zášť, bude 

pronásledovat hřích a zahájí život nápravy a obnovy. Mnozí se budou cítit inspirováni světlem, které dříve 

neviděli, a vydají se vytvořit svět míru. 

81 Bude to jen začátek doby milosti, doby míru. 

82 Doba kamenná je již daleko za námi. Věk vědy také pomine a pak mezi lidmi rozkvete věk ducha. 

83 Pramen života odhalí velká tajemství, aby lidé mohli vybudovat svět silný ve vědě o dobru, 

spravedlnosti a lásce. 

Můj pokoj s vámi! 



U 236 

137 

Pokyn 236 
1 Vítej u mě unavený, trpící, truchlící, nemocný, hříšník. Neboť já tě utěšuji, uzdravuji a odpouštím 

ti. Miluji jak horlivce, tak nevěřící. 

2 Unaveným říkám: Pojďte sem, neboť vás osvobodím od těžkého břemene, které nesete, abyste 

místo toho mohli nést kříž, který máte nést na této cestě vyznačené Mou láskou. 

3 Nemocného, který ztratil veškerou naději na uzdravení, uzdravím a vzkřísím k pravému životu. 

4 Duše a těla, nyní vás uzdravuji, protože mé milosrdenství sestupuje, aby uzdravilo každé utrpení. 

5 Vždycky jsem tě hledal a ve chvílích zkoušky jsem se jasně zjevil. Vzpomeňte si, že na opuštěné 

poušti, když lidem hrozil hlad, jsem vám poslal manu jako poselství lásky. Když lidé žíznili, způsobil 

jsem, že se skála otevřela a z jejího nitra vytryskl pramen, aby v zatvrzelých srdcích zažehl víru. 

6 Nemyslíte si, že tato touha po lásce, míru a pravdě, kterou Mi v této chvíli předkládáte, je hladem a 

žízní duše? Nemyslíte si, že Mé Slovo je v této době manou a křišťálově čistou vodou, kterou jsem vám 

poslal, aby zapálila vaši víru a povzbudila vaše srdce na této cestě, která vám připomíná poušť první éry? 

7 I když přímo zakoušejí mé důkazy lásky, srdce mnohých zůstávají zatvrzelá, a proto je pro ně 

putování delší a těžší. 

8 Rozumíme: Kdo neumí přijmout mou milost, nebude ji moci předat dál na své cestě. Neposlal jsem 

vás však na zem jen proto, abyste přijímali má dobrodiní, ale abyste přinášeli mé milosrdenství bližním. 

9 Blahoslavení ti, kteří jsou v rámci milosrdenství překvapeni tělesnou smrtí, neboť jeho duše najde 

svůj domov, protože jste na této zemi cizinci. 

10 Když mi při vstupu do Mé Přítomnosti ukážeš svůj meč otrhaný nebo zlomený, požehnám ti, 

protože jsi bojoval statečně. Někteří přijdou dříve, jiní později, ale příchod a odchod duší bude pokračovat, 

dokud poslední z nich nedorazí do svého domova věčného pokoje a nesplní svůj úkol. 

11 V současné době zkouším ty, kteří se již na tuto zemi nevrátí. Mezitím budou na světě i nadále žít 

muži, ženy, staří lidé a děti, kteří se očišťují, aby se o krok přiblížili k dokonalosti a byli připraveni, až 

budou povoláni. 

12 Pociť Mé milosrdenství ─ ty, který jsi pozvedl svou duši, aby Mi naslouchala v nekonečnosti. 

13 Ještě jednou se k vám připojuji. 

14 Posílám světu poselství lásky, poselství odpuštění tomuto lidstvu, které se špatně posuzuje. Chci, 

aby se lidé navzájem milovali čistou Otcovou láskou. 

15 Vás, kteří se ode Mne učíte, budu nazývat vyslanci této lásky, protože na své cestě zanecháváte 

mezi svými bližními stopu milosrdenství a bratrství. 

16 Každá duchovní duše vzešla z čisté myšlenky božství. Proto jsou duchovní duše dokonalým dílem 

Stvořitele. 

17 Poté, co bylo dokončeno hmotné dílo a Země vám poskytla útočiště, jsem vyslal první duše, aby se 

vtělily do lidských bytostí. Když se duše na krátký čas ponoří do nástrah a propastí hmotného světa, jako 

se perla potápí v mořských hlubinách, Otec, který neodepře své milosrdenství žádnému ze svých dětí, jí 

podá pomocnou ruku, aby ji zachránil a poskytl jí na její cestě nezbytné prostředky, aby mohla dosáhnout 

svého povznesení. 

18 Ty jsi již byl spasen a v této době, kdy se lidstvo potácí v propasti, pošlu lidem tvým 

prostřednictvím toto poselství naděje a víry ve spásu. 

19 Vaše slovo bude jako moje, které bylo jako jemné dláto neschopné zranit vaše srdce: Bylo to 

pohlazení. Proto čím déle ji posloucháte, tím více cítíte, že vám vrací ztracenou zář, protože se stáváte 

stále chápavějšími a duchovnějšími. 

20 Toto učení, nazývané spiritualistické, protože odhaluje duchovní, je cestou vytyčenou pro člověka, 

po níž pozná, slouží a miluje svého Stvořitele. Je to kniha, která učí lidi milovat Otce ve svém bližním. 

Spiritualismus je zákon, který předepisuje dobro, čistotu, dokonalost. 

21 Povinnost dodržovat tento zákon se vztahuje na každého. Přesto nikoho nenutí, aby ji plnil. Každá 

duše má totiž svobodu vůle, takže její boj a všechny její činy mohou být při posuzování považovány za její 

vlastní zásluhy. 

22 Poznejte tedy, že toto učení je voláním božské lásky, která osvítila a zahřála všechny mé děti, od 

prvního do posledního. 
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23 Abyste nakonec pochopili, pocítili a prožili tato učení, čekal jsem, až vaše duše a také váš intelekt 

získají veškerou jasnost potřebnou k výkladu Mých zjevení této doby. 

24 Dnes je váš duchovní vývoj velký, stejně jako chápání vašeho intelektu. Kdyby tomu tak nebylo, 

nevolal bych vám. Kdybyste mi totiž nerozuměli, byli byste zmateni. Dal jsem vašim rtům schopnost a dar 

"slova", aby mohly vyjadřovat a předávat duchovní poznání a slovní inspiraci. 

25 Velikost Mého učení nebyla nikdy ovlivněna lidskou myslí. Stejně jako v této době, kdy mluvím 

ústy hlasatele, význam slova, které vychází z jeho rtů, nelze přičítat člověku. 

26 Cesta duše začíná a končí ve Mně. To je to, co vás Mistr znovu učí. 

27 Ten, kdo dosáhl určité duchovnosti díky své vytrvalosti, rozvoji a lásce k Otcovu učení, bude 

duchovním, i když to jeho rty neříkají. 

28 Ti, kdo mají víru a projevují velkorysost ve svých činech, budou odrážet to, co má jejich duch. 

29 Tento svět, bičovaný vichřicí, dosáhne vrcholu své aberace. Poté však postupně vstoupí do éry 

dokonalosti. 

30 Před koncem roku 1950 se odehraje mnoho událostí: Národy začínají války, nové doktríny, 

konflikty a katastrofy. Víte, že to všechno jsou znamení, která označují konec Mého Slova ─ znamení, 

která budou později lidstvem rozpoznána jako znamení, že Mistr byl s lidmi v předpovězeném čase. Ale 

toto Slovo, jehož správci jsem vás učinil, přetrvá, dostane se do mnoha srdcí, protože pravda, dokonalost v 

něm obsažená, nemůže zůstat nepovšimnuta. Nastane čas duchovního rozvoje a znovuzrození světa. 

31 Bude-li člověk příliš slabý na to, aby tuto dobu ohlásil, příroda o ní bude svědčit svými "hlasy" a 

probudí ty, kdo dřímají. Ale s každým, kdo se připravuje, bude hlas Ducha mluvit o novém věku, do něhož 

lidstvo brzy vstoupí. 

32 Pak se ti, kdo si mysleli, že jsou ve světě silní, budou cítit slabí. Mocný uvidí, jak ztrácí svou moc, 

a ti, kteří se považovali za slabé z pokory, budou silní díky pevnosti své duše, své síle a svému 

porozumění. Tehdy totiž budou vládnout duchovní. 

33 Rozumějte mému slovu, neboť vám dávám své světlo, abyste dosáhli cíle. 

34 Přicházím k vám cestou, kterou připravil Eliáš, abych svým světlem osvítil milované dítě, kterým 

je lidstvo. Nepřišel jsem soudit vaše prohřešky ani se zamýšlet nad vašimi skvrnami. Přicházím jen proto, 

abych proměnil nevědomého ve svého žáka a žáka ve svého učedníka, abyste se zítra všichni mohli stát 

mistry. 

35 Protože máte tak obtížné poslání mezi lidmi, nesmíte chodit jako slepci, nesmíte zůstat nevědomí a 

nesmíte projevovat slabost. Zamyslete se a pochopíte svou odpovědnost. Připravte se, neboť váš duch 

bude muset Otci ukázat ovoce svého poslání. Uklidněte však svá srdce a naslouchejte Mi, dokud budu 

mluvit skrze lidský rozum. 

36 Poslal jsem tvou duši na zem, aby splnila toto poslání, nesmazatelně jsem jí vtiskl do ducha Svůj 

Zákon a také jsem se na ni obrátil, abych jí zjevil velké učení a dal jí příklad lásky a pokory, aby věděla, 

jak se setkávat se svými bližními, přinášet jim Dobrou zprávu a nechat je sdílet Mé světlo. 

37 Mé slovo je jako hostina, na kterou všechny zvu, aby jedli a pili. Neboť se Mnou nejsou jen 

vtělené duše, ale i obyvatelé "duchovního údolí" se těší z božského koncertu Mého učení: Mé učení je 

totiž univerzální. 

38 Když někteří, stejně jako jiní, uslyší můj hlas, cítí úlevu od svých prohřešků a vydávají se po mých 

stopách nést svůj kříž. Ale poté, co jsi zažil tento klid a osvěžení v mém lůně, jsi obrátil svůj pohled zpět k 

tomuto lidstvu, abys pochopil jeho tragédii. 

39 Zatímco u mého stolu jíš chléb věčného života, mysli na duchovní hlad svých bližních. Zatímco 

cítíš chlad a stín tohoto stromu, myslíš na ty, kteří procházejí pouští, sužováni sluncem, hladem a žízní, 

někdy oklamáni odrazem předstírané oázy. 

40 Žehnám vám, protože cítíte bolest druhých. Modlete se a pracujte, neboť máte vše, co je třeba ke 

zmírnění utrpení a uzdravení nemocí. 

41 Nemusíte slibovat, že mě budete následovat. Slibte si, že Mi budete věrní, vytrvalí a poslušní a 

zůstanete věrní svým předsevzetím. 

42 Mé slovo se stává pohlazením, aby žák pochopil, že nadešla hodina, kdy se má vydat na cestu a 

použít to, co se naučil. 
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43 Mé slovo osvítí vaše chápání jako paprsek světla, milovaný lide, a osvítí vaši cestu. 

44 Soustřeďte se na nejvnitřnější část svého srdce, neboť kdo se nepřipraví, nepocítí Mou Přítomnost. 

Uslyší hlas nositele hlasu, ale nepřijme božskou esenci, kterou vám posílám. 

45 Udělej ze svého srdce čistý pramen, z něhož budeš přijímat proud nejčistší vody, která je mou 

moudrostí. 

46 Dnešní den je památný: v den, jako je dnešní, jsem zasvětil své první hlasatele, abych jim sdělil 

své nové pokyny a svá nová zjevení. Skrze Roqueho Rojase * zazářil Eliášův duch, aby vám připomněl 

cestu, kterou je Boží zákon. 
*Jméno

 
 tohoto prvního nositele hlasu se vyslovuje "Roke Rochas". 

47 Ta chvíle byla slavnostní, duše přítomných se chvěla strachem a radostí, stejně jako se chvělo 

srdce Izraele na hoře Sinaj, když byl vyhlášen Zákon; stejně jako se chvěli učedníci, když viděli Ježíšovo 

proměnění na hoře Tábor, když se Mojžíš a Eliáš duchovně objevili po pravici a levici Mistra. 

48 Toho 1. září 1866 se zrodil nový věk, začátek nového dne: "třetí éra", která nastala pro lidstvo. 

49 Od té doby se neustále naplňují mnohá proroctví a mnohá zaslíbení, která Bůh dával lidstvu po 

tisíce let. Naplnily se ve vás, mužích a ženách, kteří v této době obýváte svět. Kdo z vás mohl být na zemi, 

když byla vyslovena tato proroctví a učiněna tato zaslíbení? To vím jen já, ale podstatné je, že víte, že 

jsem vám to slíbil a že to nyní plním. 

50 Víš o tom "oblaku", na kterém Mě učedníci viděli vystupovat, když jsem se jim naposledy dal 

poznat? Je totiž psáno, že se vrátím "na obláčku", a to jsem splnil. 1. září 1866 přišel Můj Duch na 

symbolickém oblaku, aby vás připravil na přijetí nového učení. Poté, v roce 1884, jsem vás začal učit. 

Nepřišel jsem jako lidská bytost, ale duchovně, omezen paprskem světla, aby spočinul na lidské mysli. 

Toto je prostředek, který si Moje Vůle vybrala, aby k vám v této době promluvila, a Já vám přičítám k 

dobru víru, kterou v toto Slovo máte. Není to totiž Mojžíš, kdo vás vede pouští do zaslíbené země, ani 

Kristus jako člověk, kdo vám dává slyšet své slovo života jako cestu ke spáse a svobodě. Nyní k vašim 

uším doléhá lidský hlas těchto bytostí, který je třeba zduchovnit, abyste objevili božskou podstatu, v níž 

jsem přítomen. Proto vám říkám, že je záslužné, že věříte v toto slovo, neboť je dáno skrze nedokonalé 

bytosti. 

51 Zásluhy budou větší než zásluhy těch, kdo ve Mne uvěřili ve Druhém věku, nebo než zásluhy těch, 

kdo následovali Mojžíše přes poušť. Ani na okamžik vám však nebude chybět průvodce, neboť Mé slovo 

není nejasné ani nepřesné, ale je to jasně definované a dokonalé učení. Navíc na vás bude vždy dohlížet 

duch Eliáše, který přišel v této době, aby probudil svět a připravil duši člověka cestu do mé duchovní 

přítomnosti. 

52 Blahoslavený lid: Ať je tato vzpomínková chvíle plná radosti pro vaši duši a ať je také věnována 

památce všech učení, která vám dávám. Vycvičte svou mysl a otevřete svá srdce, abych do nich mohl 

vlévat svou milost. Zapomeňte na chvíli na maličkosti světa a přistupte ke Mně duchovně. 

53 Znovu slyšíte Mé Slovo prostřednictvím lidského hlasatele, který, ač Mnou vyvolený, není nad 

vámi, ani v sobě nemá nic božského. Jsou hlasateli Mého Slova, stále ještě nedokonalými tvory, ačkoli 

povznesení jejich duše jim umožňuje vstoupit do společenství s Otcem. Naslouchejte pedagogickému 

projevu pozorným uchem, aby prošel vaším mozkem nezakalený. Pak ji nechte zazářit ve svém srdci jako 

paprsek světla. Pak se božský smysl dostane do vaší duše jako chléb věčného života. 

54 Když se takto připravíte, pocítíte, že jsem skutečně s vámi. 

55 Nechci, abyste byli tradicionalisty, ale Mou vůlí je, abyste si připomínali všechny události, skrze 

které jsem se vám dal poznat a dal vám příklady a učení. Vzpomínkou oslavte ve svých srdcích svátek, 

pak budou vaše kroky na cestě pevnější. 

56 V roce 1866 jsem mezi svým lidem znovu vyhlásil Zákon, čímž jsem zahájil nový duchovní věk a 

splnil tak svůj slib, který jsem vám dal v minulosti. Od té doby můj Duch svatý září skrze můj paprsek z 

nebeské klenby a hlasy mých andělů jsou slyšet i na zemi. 

57 Nyní nastává Třetí éra, v níž jsem spojil do jednoho Zákona přikázání, která jsem vám dal skrze 

Mojžíše ─ Učení lásky, které jsem vám dal jako Ježíš ve Druhé éře, která byla potvrzením té předchozí. 

Nyní, v tomto čase, vám dávám toto učení jako maják, jako záchranný člun, jako stupínek k dokonalosti, 

abyste mohli dosáhnout vzestupného vývoje své duše. 
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58 Dávám vám své poučení velmi jednoduše a jasně, abyste věděli, jak jako dobří duchovní 

odpovědět těm, kteří se vás zeptají, zda jste mosaisté nebo křesťané. 

59 Než vám byl zjeven Zákon prvního věku, žili jste v přirozeném zákoně, povzbuzováni lidmi, skrze 

něž jsem vám doporučoval ctnost, skrze něž jsem zjevoval svou pravdu a svou spravedlnost ─ lidmi, skrze 

něž jsem se zjevoval jako Bůh dobra a lásky. 

60 Lid, který dokázal zůstat v bázni před pravým Bohem a zachovat si uznání Boha spravedlnosti a 

dobroty, byl lid Izraele. Tento lid však neznal konkrétní a pevný zákon, dokud Otec, když viděl, že mu 

hrozí nebezpečí, že upadne do pohanství a modlářství, neposlal ze svého vlastního lůna muže silného 

ducha, aby svým zprostředkováním vydal lidstvu Boží zákon napsaný na živé skále. Tímto mužem byl 

Mojžíš - osvoboditel a zákonodárce, který s neochvějnou vírou a velkou láskou k Hospodinu a ke svému 

lidu vedl zástupy lidí do vhodné země, aby tam vybudovali svatyni a sloužili bohoslužbu milou živému a 

neviditelnému Bohu. 

61 Uvědomte si, že jsem vás od nejstarších dob inspiroval k oduševnění. Dáním Zákona na Sinaji 

vyvrcholila první éra lidstva. Ten první vyslanec byl jako hvězda na poušti, byl ukazováčkem, který 

ukazoval cestu, byl rádcem a zákonodárcem, byl chlebem, když pociťoval hlad, a vodou, která hasila 

žízeň. Byl laskavým společníkem v osamělosti pouští a průvodcem lidu k branám vytoužené země. 

62 Když se Kristus objevil mezi lidmi v lůně téhož lidu, uplynulo od Mojžíše mnoho staletí. 

63 Byl to úsvit nového dne pro lidi, kteří očekávali příchod božského Mistra, který se narodil mezi 

lidmi a žil, aby je naučil druhou část Knihy života. 

64 Poznali jste Boha spravedlnosti. Nyní však přišel, aby se ukázal jako Bůh lásky a aby svým slovem 

a svými skutky připravil nový čas, nový život pro duši. Druhá éra a vše, co jsem vás učil svým Slovem, 

svými zázraky a příklady, až to vyvrcholilo mým Umučením, byla listem Zákona lásky, který jsem pro vás 

napsal. 

65 Nyní, ve Třetí éře, Eliáš zjevuje svého ducha jako vyslance a předchůdce Ducha svatého a skrze 

lidskou mysl říká: "Zde je Eliáš, prorok První éry, tentýž, který se později zjevil na hoře Tábor s Mojžíšem 

a Ježíšem při proměnění Krista před učedníky. 

66 Eliáš má klíč, kterým otevřel třetí věk, nový čas. 

67 Nyní můžete pochopit to, co z některých mých zjevení nepochopili ani sami apoštolové. 

68 Eliáš je Boží paprsek, jehož světlo rozptýlí vaši temnotu a vysvobodí vás z otroctví této doby, tedy 

z otroctví hříchu, a který povede vaši duši pouští, dokud nedojde do "zaslíbené země" v Božím lůně. 

69 Poznejte tři posly Boží, jejichž prostřednictvím jste obdrželi zákon a největší zjevení. 

70 Současná doba je pro vás dobou světla, v níž vám byla vysvětlena zjevení z minulých dob a byla 

vám dána proroctví o tom, co se má stát. 

71 Tato doba Mého hlásání prostřednictvím intelektu nositele hlasu však brzy pomine a pak nastane 

doba milosti a zduchovnění, kdy ten, kdo se připraví, bude schopen ke Mně mluvit duchovním způsobem. 

72 Jakmile bude Mé království upevněno v lidských srdcích, jakmile bude svrženo pokušení a člověk 

Mě bude milovat nade vše, stane se tento svět sídlem velkých duší, kde se lidé budou skutečně milovat a 

budou umět milosrdně přijímat duše v nouzi, aby je obnovili a naplnili moudrostí. 

73 Dnes nevíte, v jaké podobě se zjevím celé zemi po roce 1950. Já vás však probouzím, protože 

zažijete, že dary a schopnosti ducha převáží nad smysly těla a lidstvo pocítí, že žije v nové době, v době 

dialogu ducha s duchem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 237 
1 Vítejte, žáci a studenti. Vytrvale přijímáte mé pokyny. Přichází k vám váš Mistr, neboť je to 

ohlášený čas, kdy jsem vás povolal, abych vám pomohl udělat první kroky na cestě k oduševnění. Poznali 

jste první světla tohoto období, které začalo v roce 1866 a o němž nevíte, kdy skončí. 

2 V roce 1950 Mé Slovo skrze lidskou mysl přestane platit. Já vás však budu nadále poučovat 

vyšším jazykem: jazykem ducha. 

3 Pokud splníte své poslání, izraelský lide, zanecháte příklad a po vás přijdou ti, kteří budou v tomto 

díle pokračovat. Budete učit pravé modlitbě, budete hlásat lásku a svědčit o ní svými skutky. Až národy 

uslyší tvá slova, budou vedeny k zamyšlení a hluboké modlitbě, aby našly řešení svých vážných konfliktů. 

A já, Otec, sestoupím ke všem, abych povzbudil a poučil všechny své děti. 

4 Ó lidstvo, ty hladovíš a žízníš po mém slově, zatímco lid Izraele ho má víc než dost! Neviděli jste 

Ducha svatého sestoupit na lidstvo. Přišel jsem osvítit vaše duše a volám vás potřetí. Chci, abyste otevřeli 

svá srdce a nechali tohoto "Poutníka" vstoupit a odejít se vším, co vám chybí. Otevřete uši a mé slovo 

vstoupí do vašich srdcí jako hojivý balzám. Pocítíte můj mír a mé světlo osvítí vaši cestu a budete moci 

vidět, co přijde. 

5 Stojím při vás ve velkých i malých zkouškách. 

6 Připravuji údolí, kde shromáždím všechny své děti k Velkému všeobecnému soudu. Budu soudit s 

dokonalostí, Má láska a milosrdenství zahrnou lidstvo a v ten den naleznete vykoupení a uzdravení ze 

všech svých špatností. Dnes, když odčiníš svá provinění, ať se tvá duše očistí. Tak budete připraveni 

přijmout ode Mne dědictví, které jsem pro každého z vás připravil. 

7 Jestliže jsem již dříve povolal lid Izraele a připravil ho jako prvorozeného Syna, pak proto, že vždy 

nesl poselství o mém Božství pro lidstvo. Je to můj posel, který na svých rtech nese mou podstatu a ve 

svém srdci mou pravdu. 

8 Postupně poznáš své chyby, poznáš, proč jsi klopýtl, neboť Mé světlo osvítí tvou bytost a tvé 

srdce, které se přede Mnou uzavřelo, se znovu otevře a vytryskne z něj proud křišťálově čisté vody. 

9 Mluvím k vám ze záhrobí. Když pozvedneš svou duši, budeš mě moci spatřit. Na své cestě vývoje 

musíte ještě ujít kus cesty, aby nastal den vašeho návratu ke Mně. Já, tvůj Otec, ti osladím tvé dny, dám ti 

pokoj, abys mohl přežít poslední velkou zkoušku, která tě čeká. 

10 Proroctví týkající se této doby se nyní naplňují. Ti, kteří spali, byli zasaženi, když viděli, co se 

děje. Důvodem bylo, že nečetli v knize proroků, v knize vašeho Boha. Já však z vás udělám své učedníky, 

kteří budou umět vykládat mé slovo všech dob. 

11 Lidstvo se postupně probouzí. Všichni čekají na světlo nového dne, na úsvit, který se musí objevit, 

aby přinesl mír, porozumění a světlo, které jim vše osvětlí ─ sílu, která vše, co bylo ve svém základním 

principu narušeno, vrátí do pořádku. Očekávají také Vůdce, který napraví nedokonalosti, dá zdraví 

nemocným a vzkřísí "mrtvé". 

12 Toto světlo již bylo mezi lidmi, říká vám Mistr, ale vy jste ho nepoznali. 

13 Pomáhám ti obnovit vše, co jsi ponížil. 

14 V nadcházející době šíření Mého Slova nesmíte nic falšovat. Neztěžujte pochopení tohoto učení. 

Připravíte-li se v duchu a v pravdě, budete mít dobrou odpověď pro ty, kdo se vás ptají. Ukážete 

nekonečný svět světla, budete mluvit o prostotě mého učení, které odráží mou upřímnost, mou moudrost a 

mou pravdivost. 

15 Řekneš jim, že s mým příchodem v tomto čase se naplní proroctví a mé sliby dané v minulých 

dobách. 

16 Eliáš přišel přede Mnou, aby připravil cestu, po níž přijde Mé Božství. 

17 Že vyzval duše k modlitbě a shromáždění a oznámil, že nastal čas Ducha svatého. 

18 Všechna tato učení, na která jste si zvykli, budou pro vaše bližní velkým zjevením a rozezní 

nejcitlivější struny jejich bytosti. 

19 Projevy Mého Ducha skrze člověka, příchod Eliáše, přítomnost duchovního světa jako rádce - o 

tom všem jim budete svědčit a oni zase budou svědky dalších duchovních projevů, kterými potvrdí Mé 

Slovo. 
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20 Nespokojte se s tím, čeho jste dosud dosáhli. Oč více můžete rozšířit své znalosti mého učení, když 

budete praktikovat ctnosti. Vždy vám budu zjevovat nová učení, abych povzbudil vaši duši na cestě 

rozvoje. 

21 Odpočiňte si na chvíli, milovaní lidé, naslouchejte a vnímejte Mistrovo slovo. 

22 Připravujete se na dosažení cíle. Ochotni jsou ti, kdo přijali ve svém chápání milost předávat mé 

slovo. Pozorní k mému učení jsou žáci, kteří pochopili spiritualismus, toto učení, které z toho, kdo ho 

přijme, udělá nového člověka. 

23 Stále jste mými učedníky, které ještě nemohu nazývat mistry. Pokračujte proto ve výkladu Mého 

učení a vycházejte z jeho smyslu a jednoduchosti. Nekomplikujte jej svým výkladem a usilujte o jednotný 

výklad mezi tímto lidem, aby mezi vámi nevznikaly neshody. 

24 Na své cestě se setkáte s těmi, kteří vám s vědomím, že jste učedníci Ducha pravdy, položí 

následující otázku, která je pro toho, kdo chce vědět víc, než ví, zcela přirozená: "Jaký je posmrtný život?" 

Pak jim vysvětlíte proměnu, kterou duše prochází, když už nežije v lidském těle, aby mohla přebývat v 

duchovních oblastech. Nikdo ještě nepoznal tento život v celé jeho plnosti. Tato myšlenka zaměstnává 

člověka odjakživa, je to otázka bez odpovědi, která vzbuzuje jeho zvědavost. Kolik lidí využilo této 

duchovní potřeby poznání a porozumění, aby těžili z nevědomosti a zasévali do důvěřivých srdcí semena 

nepravdy. Nikdo nemůže s úplnou jistotou říci, jaký je posmrtný život. Nikdo nedokáže přesně říci, jaká je 

tam duše a jakým způsobem se žije v jiných světech života. 

25 Lidská mysl je stále příliš omezená na to, aby pochopila to, co může poznat a pochopit pouze vyšší 

duch. Prozatím se omezte na pochopení a vysvětlení toho, co vám zjevilo mé učení, které obsahuje 

nekonečné světlo a slouží jako pevný základ pro vaši duchovní budoucnost. Nedávejte volný průchod své 

fantazii tím, že budete vysvětlovat tato tajemství, neboť by se lidstvu jevila jako podivné teorie; mé učení 

se však zakládá na pravdě. 

26 Vysvětluji vám každé zjevení, takže neexistuje nic, co byste správně nepochopili. Prozatím 

nemusíte vědět víc, než co jsem vám prozradil. Kdybys totiž chtěl pochopit více z duchovního života, než 

ti bylo Mnou zjeveno, ztratil bys zájem o tento život, propadl bys mystice nebo vytržení. Žili byste v 

neužitečném rozjímání a přestali byste plnit důležité poslání, které máte ve světě plnit. 

27 Mnozí se pokoušeli prozkoumat domov duše, aniž by byli schopni vidět dál, než je dovoleno. Těm, 

kteří se ptají: "Jak komunikuje duchovní svět prostřednictvím lidské mysli?", odpovídám takto: 

Využíváním vašich rozumových a intuičních schopností, jak to dělá vaše vlastní duše. 

28 Mé učení v tomto čase stejně jako v "druhém čase" otřese lidstvem. Pokrytci se budou muset 

postavit pravdomluvnosti. Faleš odhodí svou masku a pravda zazáří. Pravda zvítězí nad lží, která 

obklopuje tento svět. 

29 Člověk bude schopen pochopit a uznat vše, co obsahuje rozum a pravdu; ale vše, čemu byl nucen 

věřit, i kdyby tomu nerozuměl, sám odmítne. Proto se mé učení bude šířit, protože vyzařuje světlo, které 

lidé potřebují. Velký podíl na tomto díle máte vy, když svým bližním odhalíte jeho počátek a cíl. 

30 Dávejte si pozor, abyste ji nezfalšovali, neboť je to poklad, který jsem vám svěřil a který mi musíte 

vrátit. Vaše odpovědnost je velká ─ méně velká je odpovědnost těch, kteří Mé Slovo přímo neslyšeli. 

Zatímco oni jednají v nevědomosti, vy jednáte s naprostou jistotou a víte, co můžete přijmout a co musíte 

odmítnout. Když cítíte nebezpečí a upadáte do pokušení, děláte to dobrovolně, s plným vědomím toho, co 

děláte. Už nemáte žádné ospravedlnění pro to, abyste se chovali špatně. 

31 Tam, kde tělo chce plnit svou vůli, dokažte sílu a převahu své duše. K čemu by vám bylo získání 

znalostí, kdybyste je nepoužívali? Máš před očima knihu moudrosti, která ti vysvětluje, co máš dělat na 

každém kroku, který duše udělá. Kdybys tuto knihu sobecky zavřel a nevyužil jejího poznání k tomu, aby 

tě ovládala nebo vedla, jak bys pak mohl hlásat její pravdy, když tvé skutky dokazují opak toho, co chceš 

poučovat? Jak bys mohl sloužit svým bližním jako hůl, když jim stojíš v cestě? Jak chcete pozvednout 

padlé, když nemáte dost síly ani na to, abyste pozvedli sami sebe? Uvědomte si: Chcete-li mít na své bližní 

blahodárný vliv, musíte jim jít dobrým příkladem. 

32 Nezapomeňte, že pravda u vás vždy zvítězí. 

33 Abyste se dostali na konec této cesty, budete muset překonat mnoho překážek. Největší zásluhu 

mají ti, kdo překonali pokušení. 

34 Práce v mých oborech je těžká, ale plná uspokojení. 
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35 Nezavírejte uši před hlasem svědomí. Před vašima nohama totiž může být propast, a jakmile se 

dostanete na šikmou plochu, je těžké se vrátit zpět. 

36 Sbírejte duchovní manu, která na vás sestoupí, aby vás živila po celou dobu přechodu pouští. 

37 Zde je oáza, poutníku. Odpočiňte si na chvíli pod touto palmou a načerpejte ztracené síly. 

Nezapomeňte, že před vámi je ještě dlouhá cesta a že budete potřebovat energii, abyste se dostali až na její 

konec. 

38 Co vás může na cestě zastavit? Jaké máte obavy? Modlete se a odstraníte překážky. Věřte v 

modlitbu a uvidíte, že nemožné se stane možným. 

39 Musíte být silným národem, abyste mohli zvítězit, a nic vám nedá větší sílu než naplňování mého 

zákona. 

40 Přijdou na vás mnohá pokušení, pronásledování a zrady. Najdou se i tací, kteří si budou libovat v 

tom, že vaši cestu posypou trním. Z toho všeho však vyjdete jako vítězové, budete-li mi důvěřovat, 

zůstanete-li jednotní a budete-li se vytrvale řídit mými pokyny. 

41 Těchto lidí zde bude den ode dne přibývat. Ačkoli se vám dnes zdají zástupy, které spěchají, aby 

slyšely Mé slovo, veliké, vpravdě vám říkám, že se ukáží jako malé, když je srovnáte s těmi, kteří se 

shromáždí po Mém odchodu v době vašeho svědectví. 

42 Musím vám však říci, že zpráva o Novém lidu Páně se nerozšíří, dokud se svou jednotou a 

bratrstvím neprokážete jako hodni velkých zázraků a důkazů moci, které mám pro svůj lid připravené. 

43 Nežádám od tebe oběť, nežádám nejvyšší dokonalost, žádám jen neodvolatelné odhodlání 

poslouchat Má přikázání a trochu milosrdenství vůči tobě a tvým bližním; ostatní udělám Já. Až však 

bezpečně uděláte tento krok, požádám vás, abyste udělali ještě větší, abyste se nezdržovali na poušti, 

protože ta není vaším domovem. Víš, že při jejím rozvoji najde tvá duše požehnanou zemi zaslíbení, kam 

směřuji tvé kroky. 

44 Nikdy neříkejte: "Hodně jsem bojoval, ale nikdo neviděl mé úsilí a oběti." Nezapomeňte, že vidím 

každý váš krok a zaznamenávám každou vaši práci. Neočekávejte odměnu od světa, ani pochopení či 

plnou spravedlnost od svých bližních. Důvěřujte mi, neboť vám vpravdě říkám, že to nikdy nenechám tak, 

jak je to vaše spravedlivá odměna. 

45 Nemysli si také, že musíš nutně zemřít, abys mohl sklízet úrodu ─ ne, některé plody ti budou dány 

již v tomto životě jako odměna za tvé zásluhy v lidském životě. Naopak ty zásluhy, které byly duchovní, 

zůstanou neodměněny, dokud nenastane čas, kdy se ocitnete na onom světě. 

46 Ať je ve vaší mysli světlo, ó lidé, abyste mohli pochopit a později praktikovat božské slovo 

inspirace. 

47 Milovaní učedníci! Přijďte ke Mně, až očistíte své srdce jako nádobu zvenčí i zevnitř, abyste přijali 

Mé Slovo. Vše, co pochází ode Mne, je čisté. A chcete-li Mě poznat, musíte se připravit čistým srdcem, 

abyste mohli přijmout duchovní obsah Mého Slova, pochopit jeho význam a následně ho použít. 

48 Milujte se a respektujte se navzájem, ať už máte jakoukoli víru, ideály a duchovní stav. Cvičte se v 

jednomyslnosti, také odpouštějte. Nezabývejte se záležitostmi druhých, abyste je mohli soudit. Pokud se 

však chcete přimluvit, učiňte tak a přijde den, kdy se spojíte a budete usilovat o stejný ideál. 

49 Vyzkoušel jsem vaši dobročinnost. Postavil jsem tě na cestu nemocným, trpícím a těm, kteří jsou 

unaveni velkými bolestmi této doby. Do lůna vašich rodin jsem poslal nesčetné zkoušky, abyste měli 

příležitost uplatnit mé učení. Trpěli jste mezi svými milovanými a vroucně Mě za ně prosíte. Já vám však 

říkám: Proste mě také za cizince, za všechny, kdo vám zkříží cestu, jako jste to dělali za své rodiče nebo 

za své děti, abyste mohli praktikovat pravé milosrdenství. 

50 Bolest učinila srdce citlivými a v touze najít útěchu mě hledají. Řídím jejich kroky a znám správný 

čas, kdy se připojí k Mému dílu. Je mnoho těch, kteří ještě nejsou připraveni Mě slyšet, a jejich kroky 

budu brzdit, dokud nebudou připraveni přijmout Má zjevení. 

51 Abyste věřili v mou práci, potřebujete víru. Všechno v něm je duchovní. Nedal jsem vám hmotné 

projevy. Jen jsem vás požádal, abyste povstali, abyste vstoupili do Mé Přítomnosti a pocítili, jak vás 

obklopuje Má láska a Mé milosrdenství. 

52 Připravil jsem oči ducha, oči víry, abyste mě mohli spatřit, a city vašich srdcí jsem uchoval čisté, 

abych je mohl použít. Vaše dary jsou stále skryté, ale Mé Slovo je probudí, abyste mohli začít své poslání. 
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53 Vše, co jsem do tvého prostředí vložil, je dokonalé a příjemné, a přesto vidím, že nejsi šťastný, že 

nejsi spokojený se svým osudem, a to proto, že jsi nepochopil život ani svůj pravý účel. Nebudu to já, kdo 

bude vyjmenovávat dobrodiní, která vám poskytuji, ale budete to vy, kdo z vděčnosti poznáte lásku, 

kterou každému z vás prokazuji, a dobro, které vám poskytuji. 

54 Poslal jsem tě, abys to napravila, protože tě miluji a chci tě vidět čistou a hodnou Mne. Našli jste 

svou cestu posetou trním jako Ježíš ve Druhé éře, a to proto, že chci, abyste si ze Mne vzali příklad, abyste 

se naučili bojovat, abyste po každém vítězství byli silnější. Připravil jsem vše pro vaše blaho. Vše je 

stvořeno podle Mé lásky a Mé spravedlnosti, neboť Já jsem Otec a neúprosný Soudce, který neustupuje ve 

svých rozhodnutích. 

55 Milovaní lidé, dovolte Mi, abych konal svou vůli. Podřiďte se Mému Zákonu a Já vás povedu k 

pokoji a duchovní slávě. To je osud všech Mých stvoření. Vezmi svůj kříž a následuj mě. 

56 Jste plní darů, máte inteligenci, vůli a rozum k práci. Vaše cesta vývoje je dlouhá, protože se stále 

zastavujete. Kdybyste se vydali přímou cestou, cestou sebezapření a plnění poslání, byli byste šťastní, 

vážili byste si života, uměli byste milovat, poznali byste hodnotu svých duchovních darů a netoužili byste 

po tom, co mají ostatní. 

57 Moje práce je založena na svobodě. Osvěcuji tvou duši, abys Mě poznala. Jsi privilegované 

stvoření, které jsem stvořil "ke svému obrazu a podobě", a vložil jsem do tebe své dary milosti. 

58 Žebřík, po kterém budete stoupat, je velký a vy nevíte, na kterém stupni vývoje se nacházíte. 

Cesta, po které dnes jdete, vám byla předurčena podle vašeho vývoje. Vše totiž souvisí s neměnnými a 

věčnými zákony a podléhá jim. 

59 Chrám, o kterém k vám v alegorii mluvím, je duchovní. Není to budova postavená z kamenů, ale 

chrám lásky, víra člověka, který se chce vznést, dokud Mě nedosáhne. Další generace budou stavět na 

dobrých základech, které jste položili. 

60 Ti budou mít velkou radost, až jim představím své dílo, své Slovo. Jak moc Mne hledali! Jak 

mnoho trpěli, aby Mě dosáhli! Jejich cíl je jediný: najít duchovní cestu, dosáhnout zdroje, kde mohou 

vyživovat a zdokonalovat svou duši. A jaký pokrok udělají ve svém jednání! Budou svědčit o tom, čím 

prošli v touze po Mém Slově, a vy o tom, že jste je očekávali, neboť jsem vám to oznámil jako proroctví. 

Svěřil jsem ti část Svého díla, abys ho dokončila, a až ho dokončíš, budeš se usmívat s uspokojením, že jsi 

spolupracovala se svým Bohem. 

61 Odpočívejte, nechte svou duši vyživovat. Dovolte svému srdci, aby bilo rychleji, až ucítí mou 

přítomnost. 

62 Povzbuzuji vás na cestě, abyste nestáli na místě. Já jsem Ten, kdo ví, kdo využil čas a příležitosti, 

kdo čas promarnil a kdo kráčí na cestě duchovního rozvoje pomaleji. 

63 O svých pokrocích či retardaci budete moci podat zprávu pouze tehdy, když budete v duchovním. 

64 Připravím vše tak, abyste se v této době, až budete znovu žít na zemi, setkali s Mistrem, jak se 

dává poznat skrze člověka, aby vám připomněl váš úkol zanechat po sobě stopu dobrých příkladů, aby 

skrze ně ti, kdo žili v nevědomosti, v modlářství a v náboženském fanatismu, přišli na správnou cestu. 

65 Připravím tě, aby tvé pokorné rty překvapily lidi světlem, hloubkou a pravdivostí tvých slov. Jste 

mými svědky, mými posly a také mými předchůdci. 

66 Jestliže vás občas opravuji, a dokonce kárám, je to proto, že vášně, vichřice nebo neštěstí na 

krátkou dobu zatemňují světlo vašeho chápání a nutí vás upadnout do úchylek, materialismu nebo chladné 

necitlivosti. 

67 Moje milosrdenství tě vede po cestě spásy a odstranilo z tvých očí každý šátek nevědomosti, abys 

na této cestě životem viděl světla. Pamatujte, že každé oko, ať už hříšné, nebo ne, mě spatří. 

68 Položili jste si otázku, zda je ve vašem srdci opravdová víra? Cítili jste teplo tohoto plamene? 

69 Nyní vám předkládám důkaz, že pravá víra existuje: 

70 Když srdce v hodině zkoušky nezoufá, když duši v nejkritičtějších chvílích prostupuje pokoj. Kdo 

má víru, je se mnou v souladu, protože já jsem život, zdraví a spása. Kdo vpravdě hledá tento přístav a 

tento maják, nezahyne. 

71 Kdo má tuto ctnost, dělá zázraky přesahující veškerou lidskou vědu a vydává svědectví o duchu a 

vyšším životě. 
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72 Nevěřící tě nezviklá, pokud ve Mne věříš, a pomluvy ti nemohou ublížit. 

73 Povzbudil jsem v tobě víru, posílil jsem tě ve zkouškách, abys i nadále povolával zástupy, které se 

budou živit tvou vírou. 

74 V této době jsem vám řekl: Nehledejte Mě v tělech, skrze která k vám mluvím, protože pak byste 

se pohoršovali nad jejich nedokonalostmi a přičítali tyto nedostatky Mému dílu. Pronikněte na dno slova, 

které tyto rty vyslovují, a v jeho významu, v jeho podstatě objevíte Mistra. 

75 Nezbožňujte ty, skrze něž se dávám poznat, protože pak by to byli oni, kdo by ve vašich srdcích 

zaujali místo, které dříve zaujímaly obrazy namalované na plátně nebo sochy vytesané do kamene, a vy 

byste nadále propadali materialismu a náboženskému zápalu, kterému Otec nedovolil, aby se plně zmocnil 

vaší duše. 

76 Uchovávejte si význam Slova, abyste, až už toto učení nebudete slyšet, cítili, že v hloubi vašeho 

srdce zní nebeské Slovo, které vás povzbuzuje a zve k přímému dialogu s vaším Pánem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 238 
1 Milovaný lide, Mistr vám říká: Přicházím v touze po svém lidu, po svatyni, která je ve vašem 

srdci. Je čas, aby ti, kdo ji přede Mnou uzavřeli, ji otevřeli oduševnění. Ti, kdo ji zničili, ať ji znovu 

vybudují a dodají jí pevnost. U koho je ve tmě, ať je osvícen světlem víry. Vpravdě vám však říkám: 

Neztrácejte čas budováním hmotných míst uctívání v domnění, že zbožnost, milost a umění, které na ně 

vynakládáte, jsou tím nejlepším uctíváním, které Mi můžete nabídnout. 

Dovolím vám pouze připravit si jednoduché pokoje, ve kterých se můžete chránit před nepřízní počasí 

nebo před zvědavými pohledy. Místa, která jsou určena pouze pro vaše setkání, byste neměli nazývat 

"chrámy", protože by se mohlo stát, že nevědomí lidé začnou tato místa uctívat, jako by byla svatá. 

2 Nezavádějte do svých bohoslužeb obřady ani ceremonie. Tím byste se mohli vzdálit od poslání, 

které jsem vám svěřil, totiž šířit milosrdenství a lásku. 

3 Žádám vás o prostotu a jednoduchost navenek i uvnitř. Díky tomu budeš mít ve své duši mou 

přítomnost plnou slávy. 

4 Jsem v srdci a žiji ve vaší duši. Proč bys Mě měl představovat prostřednictvím hmotných 

předmětů, když cítíš Mou Božskou Přítomnost v nejhlubším nitru své bytosti? Nemyslíte si, že kdybych 

hledal světskou nádheru, narodil bych se jako člověk v sionském chrámu, a ne ve stáji? Jaká překážka by 

mohla zabránit Mému narození na tomto místě, když víš, že Maria byla v chrámu známá a byla oddaná a 

poslušná všech Božích pokynů? 

5 Rozjímejte o Mém Slově a pamatujte, že jsem nikdy nevyžadoval od lidí vnější uctívání, že jsem 

od nich vyžadoval pouze jejich lásku, jejich povznesení, jejich víru a vše, co je plodem jejich duše. 

6 Po určitou dobu budete mít tato místa stále k dispozici pro oslavu vašich setkání. Jsou totiž stále 

potřebné, abyste v nich slyšeli Slovo, které vám zanechávám, abyste ho pochopili a pokusili se ho použít. 

Ale čas učení, čas vaší přípravy uplyne a pak už je nebudete potřebovat. 

7 V duši mého učedníka se bude stále více rozhořívat plamen víry, každé srdce bude mým oltářem, 

láska k bližnímu pro ně bude bohoslužbou a v každém domě bude svatyně. Přesvědčíte své bližní, že se 

jejich duše modlitbou povznáší nad všechno škodlivé a nad každou pozemskou bídu, a budou si moci 

uvědomit, že chrám Páně je univerzální, nekonečný a že je všude, jak v duši člověka, tak v jeho těle, ve 

viditelném i neviditelném. Pochopí, že stejně jako pominula doba, kdy mi přinášeli krvavé oběti, musí 

pominout i uctívání Boha pomocí obřadů nebo vnějších ceremonií. Oduševnění očistí vaše lidské prostředí 

a Mé učení bude pochopeno. 

8 Přijde pravá modlitba, vznešené duchovní uctívání Boha, které se líbí mému Božímu pohledu ─ 

správně chápané pokání, které je lítostí, nápravou a odčiněním spáchaných přestupků. V lidech se objeví 

pravá láska založená na čistotě srdce a lidé pochopí, že k modlitbě stačí krátké okamžiky, ale že ke splnění 

svého úkolu konat dobro mezi lidmi potřebují všechny okamžiky svého života. 

9 Přemýšlejte o mých učeních, ó žáci, prozkoumejte je a objevíte v jejich jádru víc, mnohem víc, než 

co vyjadřují slova. Pomůžu vám a osvítím vás, abyste poznali vše, co zůstalo skryto v mých slovech, 

protože mysl nositele hlasu to nebyla schopna sdělit. 

10 Dnes vás vítám. Posaďte se k mému stolu. Vítám jak toho, kdo mě miluje, tak toho, kdo mě 

odmítá. Hladím vás všechny stejně, protože jste všechny moje děti. 

11 Představuji se mezi hříšníky. Existuje na zemi spravedlivý člověk? Nabízím vám statky svého 

království a dávám vám na dosah prostředky k jejich získání. Budete-li Mě prosit o Mé nebeské království, 

dám vám ho, protože je vám zaslíbeno od počátku věků. Vy, děti Páně, jste dědici království. Ale kolik 

zásluh musíš vykonat, abys získal zaslíbenou zemi! Někteří ho dosáhnou dlouhým a strastiplným bojem, 

zatímco jiní udělají na cestě velké pokroky a brzy se přiblíží království světla. Vzpomínáš si, co jsem 

Dimasovi slíbil, když byl v agónii, když jsem viděl jeho pokání, víru a pokoru? Nabídl jsem mu, aby byl 

se mnou v ráji ještě ten den. 

12 Žádám vás všechny, abyste tyto lidi považovali za své zástupce: Kdy se v sobě vzchopíte, budete 

se milovat a odpouštět si navzájem svá provinění? Kdy bude na vaší planetě konečně mír? 

13 Odpuštění, které pramení z lásky, učí pouze moje učení a má mocnou sílu měnit zlo v dobro, 

obrátit a proměnit hříšníka ve ctnostného člověka. 
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14 Naučte se odpouštět a ve vašem světě nastane mír. Kdyby bylo třeba tisíckrát odpustit, měli byste 

to udělat tisíckrát. Nejste si vědomi, že smíření ve správný čas vás zachrání před vypitím poháru utrpení? 

15 Mluvím k vám o bolesti, kterou si zasloužíte, kterou stále více rozmnožujete, a která vás, až přijde 

hodina, přepadne. Nikdy bych takový kalich svým dětem nevydal, ale ve Své spravedlnosti vám mohu 

ještě dovolit sklidit ovoce vaší špatnosti, pýchy a zbrklosti, abyste se ke Mně vrátili kajícně. 

16 Lidé zpochybnili mou moc a mou spravedlnost, když svou vědou znesvětili chrám přírody, v němž 

je vše v harmonii, a jejich soud bude nyní neúprosný. 

17 Rozpoutají se živelné síly, vesmír se otřese a země se zachvěje. Lidé pak budou mít hrůzu a budou 

chtít utéct, ale nebude úniku. Budou chtít rozpoutané síly potlačit, ale nebudou toho schopni. Budou se 

totiž cítit vinni, a protože budou své opovážlivosti a hlouposti litovat příliš pozdě, budou hledat smrt, aby 

unikli trestu.  

18 Vy, lidé, znáte tato proroctví a jste zodpovědní za všechno, co se stane, pokud nebudete "růst" a 

usilovat o zachování míru, který jsem vám svěřil. 

19 Připravte si hůl a cestovní vak, neboť vás vyšlu jako proroky a posly, abyste varovali národy. 

20 Někteří půjdou na východ, jiní na západ a další na jiné body a cesty země. 

21 Nebuďte marniví při pomyšlení, že jste ti, kterým jsem v této době dal příkaz, aby z vás učinili Mé 

učedníky. Ale také vám řeknu toto: Nespokojte se s tím, že jste povolaní. Získejte zásluhy, abyste mohli 

být mezi vyvolenými. 

22 Odhoď od sebe všechnu marnost, abys nebyl jako červ, který se nadýmá zemskou vlhkostí a pak se 

rozplyne v nic. 

23 Nespěte s důvěrou, že vás velmi miluji, abyste neklopýtli. Jste velmi milováni, ale také velmi 

zkoušeni. 

24 Tři čtvrtiny zemského povrchu zmizí a jen část zůstane útočištěm těch, kteří chaos přežijí. Budete 

svědky naplnění mnoha proroctví. 

25 Vy, lidé, plňte Mé pokyny a Já vám splním zaslíbené věci. 

26 Modlete se, bděte, rozsévejte lásku, šiřte světlo, zanechávejte stopu milosrdenství a budete v míru 

se svým svědomím a v souladu se Stvořitelem. 

27 Pozorně naslouchejte tomuto slovu, abyste je mohli vykládat a zasévat do srdcí svých bližních. 

Nespokojte se s jeho pochopením: mluvte o něm, dávejte příklad a učte svými skutky. Buďte vnímaví, 

abyste věděli, kdy je ten správný okamžik promluvit a kdy je vhodný čas, aby vaše skutky vydávaly 

svědectví o mém učení. 

28 Dávám vám jeden jazyk, abyste šířili mé Slovo, a tím jazykem je duchovní láska, které budou 

rozumět všichni lidé. Je to jazyk příjemný uchu i srdci lidí, který kámen po kameni zboří babylonskou věž, 

kterou si postavili ve svých srdcích. Pak skončí můj soud, protože všichni se budou považovat za bratry a 

sestry. 

29 Pole jsou vnímavá a úrodná, lidé. Připravte se duchovně i fyzicky, pak splníte podmínky pro to, 

abyste se mohli vydat na cestu a zasít semeno tohoto zjevení a zároveň připravit půdu pro nové generace. 

30 Slíbil jsem vám, že pošlu duchy velkého světla, aby žili mezi vámi. Čekají pouze na čas, kdy se 

přiblíží k zemi, vtělí se a splní velké poslání obnovy. Až budou tito duchové žít na tomto světě, co je 

budete učit? Vpravdě vám říkám: Nic! Přijdou totiž učit, ne se učit. Budete žasnout, když je uslyšíte 

mluvit o hlubokých věcech z dětství, uvidíte je v rozhovorech s učenci a teology, jak udivují dospělé 

svými zkušenostmi a doporučují dětem a mládeži správnou cestu. 

31 Požehnaný domov, který přijme jednoho z těchto duchů do svého lůna. Jak těžké bude břemeno 

odčinění, které ponesou ti, kdo se snaží zabránit naplnění poslání mých poslů! 

32 Nyní si uvědomte, proč chci, abyste se stále více očišťovali a obnovovali, aby vaše plody byly z 

generace na generaci čistší a čistší. 

33 Možná právě váš domov bude tím, který přijme přítomnost těchto bytostí světla? Pokud jste 

připraveni, vyberu si vás, pokud ne, vyhledám vhodná srdce a pošlu je tam. 

34 Vy zde věříte mým proroctvím. Najdou se však mnozí, kteří má slova v této době odmítnou, stejně 

jako odmítli dřívější zjevení. Nebojte se však, neboť až se má slova naplní, budou první, kdo skloní tvář a 

budou se stydět za svou nedůvěru. 
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35 Každé božské zjevení, které bylo lidmi popřeno, bude uznáno a uvěřeno. Vše, co bylo církvemi a 

sektami zapomenuto nebo zatajeno, vyjde na světlo. 

36 Svým příkladem musíte učit svět, aby duchovně a s úctou vstupoval do učení, které je zjeveno 

skrze Otce, a nesnažil se jít nad rámec toho, co je skrze Něho dáno. Láska, pokora, úcta ─ to je to, čemu 

musíte naučit lidstvo, které vždy chtělo zkoumat tajemství Pána bez duchovní přípravy. 

37 Nerespektujete ložnici svých rodičů? Pak ještě více respektujte tajemství svého nebeského Otce. Je 

toho tolik, co jsem vám zjevil a ukázal, že jste to ještě všechno nepochopili, a už teď žádáte o nová 

tajemství, do kterých byste mohli proniknout. 

38 Vám ─ žákům vyšší vědy, moudrosti, která patří k vyššímu životu, než je život lidský ─ říkám, 

abyste netoužili vědět víc, vědět víc, než vám zjevuji, protože byste pak brzy upadli do omylu. Naučil 

jsem vás mnohým naukám a mám vám ještě více co dát prostřednictvím lidského intelektu. Přesto se 

dozvíte mnoho nových odhalení a pochopíte více, než jste si doposud představovali. 

39 Mé Slovo, které je božským poučením, se bude vždy spojovat se zkouškami a událostmi ve vašem 

životě, aby toto učení nacházelo stále větší potvrzení ve vašich srdcích a abyste nebyli teoretickými 

učedníky, ale učedníky, kteří svými skutky vydávají svědectví o mé pravdě. 

40 Není to tak, že často rozumíte jen jednomu z mých slov, když jste prošli zkouškou? 

41 Když jsem k vám občas mluvil o nesmrtelnosti duše, o falešných představách, které máte o životě 

a smrti, nerozuměli jste Mi v době, kdy jste slyšeli Mé učení. Pak však tvůj domov zasáhla zkouška, viděla 

jsi, jak někdo milovaný odchází z tohoto světa, a tvé oči se otevřely skutečnosti, světlu pravdy, a děkovala 

jsi Mi, že jsem do všech Mých děl vložil tolik dokonalosti a vytrhl tě z tvé nevědomosti a omylu. 

42 Pronikněte do mého Slova myslí a duchem. Soustřeďte se na jádro své bytosti, aby mezi duchem a 

tělem byla jen jedna vůle. Snadněji tak porozumíte mému učení a s větší vznešeností překonáte zkoušky. 

43 Blahoslavení ti, kdo jsou chudí na statky tohoto světa a berou chléb Mého Slova s touhou být velcí, 

neboť po Mé cestě ho dosáhnou. Blahoslavení ti, kteří, ačkoli jsou na světě bohatí, opustí své pohodlí, aby 

se učili ode Mne, neboť poznají pravé bohatství. 

44 Dnes můj Duch sestupuje na lidstvo v paprsku světla v době, kdy není strach z mé spravedlnosti 

ani láska k sobě navzájem. 

45 Jste pokorný lid, svědkové mé přítomnosti a také mého slova. V těchto lidech však chybí láska a 

nevidím úctu k Mému projevu, protože si na něj zvykli. To je důvod, proč vás někdy volám k 

odpovědnosti a útočím na lhostejnost vašich srdcí svým slovem plným spravedlnosti. 

46 Uvažujte, ó učedníci: nebudete-li mít nyní úctu k tomuto božskému dílu, nebudete později schopni 

být těmi, kdo kráčejí cestou plnění povinností jako poslušní pracovníci v díle svého Mistra. 

47 Současný okamžik je pro lidstvo zkouškou. Velké národy světa se připravují na to, že se na sebe 

vrhnou jako krvelačné šelmy zaslepené nenávistí. Malé národy se bojí znamení války, která znamená 

zármutek a zkázu. Domovy potemněly, srdce buší hrůzou a ti, kdo milují mír a spravedlnost, se trápí 

představou války, která ohrožuje mír celého lidstva. 

48 Kolik snů o pokroku se v těchto chvílích zhroutí! Kolik iluzí je zničeno a kolik životů je již 

odsouzeno k smrti. Toto je hodina, kdy můžete začít svou práci a dát o sobě vědět ve světě, ó lidé. Nyní je 

ten správný čas na modlitbu. 

49 Modlete se, aby vaše víra byla hmatatelná, a spojte své srdce se srdcem všech, kteří ke Mně v této 

hodině úzkosti volají, a proste, aby byl ve světě nastolen mír. Modlete se za všechny, kdo se odvrátili od 

jakéhokoli aktivního používání duše a žijí pouze v honbě za hmotným cílem, který si vytyčili kvůli svým 

mocenským nárokům a nenávisti. 

50 Naplňte místnost hlasitějšími myšlenkami. Každý z nich ať je jako meč, který bojuje v 

neviditelném světě, kde vibrují myšlenky lidí, aby zničil temné síly, které hrozí ovládnout svět. Věřte však 

v sílu modlitby. Pokud si totiž myslíte, že je ztracena v nekonečnu, nebude mít potřebnou sílu oslovit mysl 

vašich bližních. 

51 Vaše myšlenky ke Mně vždycky dojdou, i když jsou nedokonalé, a Já vaše modlitby vyslyším, i 

když jim chybí víra, kterou byste do nich měli vždycky vkládat. Důvodem je to, že Můj duch zachycuje 

vibrace a pocity všech bytostí. Ale lidé, kteří si kvůli svému sobectví udržují odstup od sebe navzájem, 

vzdálení duchovnímu životu v důsledku materialismu, do něhož se dnes nechali zaplést, nejsou připraveni 

na to, aby spolu mohli komunikovat prostřednictvím svých myšlenek. Přesto vám říkám, že je nutné, 
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abyste začali trénovat svou mysl. Za tímto účelem "promlouvejte" k duším, i když od nich nedostanete 

jasně vnímatelnou odpověď. Zítra, až se všichni naučí dávat, budou dostávat další a další známky 

duchovního porozumění, o jakém se lidem ani nesnilo. 

52 Znovu vám říkám, že přijímám každou myšlenku a každou prosbu. Svět naopak neví, jak přijímat 

Mou inspiraci, nepřipravil se na to, aby v jeho mysli zazářily Mé božské myšlenky, a neslyší Můj hlas, 

když odpovídám na jeho volání. Ale já v tebe věřím, věřím v tebe, protože jsem tě stvořil a obdařil tě duší 

světla, která je mou jiskrou, a duchem, který je mým obrazem. 

53 Kdybych vám řekl, že od vás neočekávám, že se zdokonalíte, bylo by to, jako bych vám prohlásil, 

že jsem selhal v největším díle, které vzešlo z Mé Božské Vůle, a to není možné. 

54 Vím, že žijete v době, kdy vaše duše vítězně projde všemi pokušeními, která ji na cestě potkají, a 

poté plná světla povstane k nové existenci. 

55 V tomto projevu, který jsem s vámi dnes měl, jsem vám dal pouze pokyn, který vám poslouží k 

tomu, abyste si udělali představu o tom, jaká bude v budoucnu vaše komunikace s Otcem a také s vašimi 

bližními prostřednictvím myšlenek. To je cíl, kterého musíte dosáhnout. Musíte se však vyvarovat toho, 

abyste se k němu dostali pomocí prostředků, které jsou pro tak hlučnou práci, jako je tato, nevhodné. 

56 Studujte, jednejte, vytrvejte a nakonec nepozorovaně dosáhnete dialogu ducha s duchem. 

57 Dnes přicházíš do stínu stromu, kde slyšíš hlas, který k tobě promlouvá o třetím čase, hlas Ducha 

svatého. 

58 Vaše povýšení v tento den bylo velké, protože jste na své cestě zažili zkoušky. 

59 V posledních dnech se vašich srdcí zmocnil strach a vy jste se "probudili". Unavení se probudili a 

slabí povstali v touze po "stromu", kde lze nalézt sílu, aby odolali vichřici. 

60 Proč se bojíte, lidé, ačkoli jste pod ochranou Mého milosrdenství? Aby ti nechyběla víra, řiď se 

Mými pokyny, pamatuj, že kdykoli ve Mne důvěřuješ, Mé slovo je ve tvých ústech, Mé světlo ve tvém 

rozumu. Pak jste ohromili muže. Nezapomeňte, že kdykoli vás vaše nedůvěra ode Mne oddělila, viděli 

jste, jak od vás odchází každá moc. 

61 Tvá duše se velmi bojí otroctví, protože ho zná; velmi se bojíš faraonova jha. Milujete svobodu ve 

světě a hledáte skrze ni mír. Nechcete válku, krev a bolest, snažíte se získat zásluhy, aby vaše děti 

neupadly do chaosu, a modlíte se, abyste měli jasno, obnovili se a zachovali si trochu čistoty. 

62 Já sám vám mohu dát pokoj, protože ten existuje pouze ve Mně. 

63 V touze po tomto míru se podívejte blíže na náboženské komunity a nenajdete ho. Poslechněte si 

jmenované mluvčí a přesvědčíte se, že jejich slova neobsahují žádnou podstatu míru. Hledejte mír od 

královských sídel až po nejubožejší chatrče, a nenajdete ho, neboť v tomto čase ze země odešel. 

64 Proč se srdce věřících i nevěřících cítí zaplavena pokojem, když slyší mé slovo v těchto 

skromných shromažďovacích místnostech? Nemohla by vám tato skutečnost sama o sobě stačit jako 

důkaz, že je to můj božský Duch, který se vám dává poznat? 

65 Již potřetí vám přicházím přinést svůj pokoj, naplnit vás odvahou, vírou a silou a připomenout 

vám, že jste předurčeni přinášet požehnání a pokoj do lidských srdcí. Lidstvo již čeká a touží po těch, kteří 

k němu přijdou s opravdovým milosrdenstvím, a země je již úrodná, aby do ní mohlo být zaseto semeno 

lásky. 

Nákaza se šíří ze země do země, neznámé nemoci propuknou, aniž by s nimi věda dokázala bojovat. 

Zmatení světových názorů a morální degenerace přivedly svět do propasti. Moji poslové však ještě 

nepřišli, aby zmírnili tato utrpení a vnesli světlo do těchto temnot, protože se velmi pomalu připravují. 

66 Pokud někdo otálí, protože se považuje za potřebného a jeho oděv za odřený nebo chudý, je to 

proto, že je bez víry a aniž by si to uvědomoval, rouhá se mému božství. 

67 Stále se klaníte mocným země? Jste stále ohromeni lidským bohatstvím? Ne, můj lide, jedinou 

velkou věcí a skutečnou hodnotou v životě člověka je rozvoj duše směrem vzhůru a k tomu vás vede mé 

slovo. 

68 Jak ubozí jsou ti, kdo byli velcí a mocní na zemi, kteří přicházejí k mým nebeským dveřím, 

protože zapomněli na duchovní poklady a cestu k věčnému životu! Zatímco pravda mého království je 

zjevena pokorným, před učenými a vzdělanými je skryta, protože ti by s duchovní moudrostí naložili 

stejně jako s pozemskou vědou: V tomto světle by hledali trůny pro svou marnivost a zbraně pro své 

hádky. 
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69 Kdo jsi ty, komu jsem toto tajemství odhalil? Víte jen, že jste žili dříve, ale nevíte, kým jste byli. 

Proto nevíte, kdo jste a kdo budete, odkud jste přišli a kam jdete. Proto jsem k vám přišel jako Mistr, 

abych vás naučil všemu, co neznáte. 

70 V první době Jákob a jeho rodina poznali pravého Boha, a když Otec viděl, že si tito lidé uchovali 

sémě víry v jeho božství, poslal je, aby se usadili v lůně pohanů a modlářů, aby tam vydávali svědectví o 

jeho existenci a moci. 

71 Tam se rodina patriarchy rozmnožila, jeho děti vytvořily nové rodiny a ty se staly kmeny. Král té 

země se však bál lidí, kteří rostli pod jeho vládou. Vzal jim svobodu a udělal z nich své otroky, když je 

spoutal řetězy a vnutil jim otroctví. 

72 Zkouška byla velká, dlouhotrvající a smutná. Muži se trápili a hroutili pod bičem a ženy měly v 

srdcích pláč a hořkost. Ponížení a bída doléhaly na tento lid, aby dokázal svou víru a sílu proti pohanům. 

Ale Otec, pohnut zármutkem svého lidu a protože chtěl faraónovi zjevit svou moc, povolal muže jménem 

Mojžíš, kterého připravil a inspiroval, aby vysvobodil jeho lid. Řekl mu následující: "Jdi a zjev mou 

spravedlnost a moc před faraónem a před mým lidem, neboť i moji vlastní zeslábli, zapomněli na mě a 

nechali svá srdce nakazit zvyky a vírou pohanů. Tobě, který jsi zůstal věrný, dávám toto pověření, abys ve 

svém nitru zažehl ideál svobody a přiměl faraóna, aby nechal Izrael odejít do Kanaánu, zaslíbené země, a 

sloužil jejich Bohu. Dohlédněte na to, aby se lidé modlili, 'bděli' a uvědomili si, že vražednými zbraněmi 

svobody nedosáhnou." 

73 Ten několikrát předstoupil před faraona, aby se dožadoval svobody lidu, a pokaždé mu byla 

odepřena. Tehdy Hospodin projevil svou spravedlnost a na Egypt se snesly pohromy a neštěstí, až bolest a 

zkáza dosáhly takového stupně, že si král zavolal Mojžíše a dovolil mu i jeho lidu opustit svou zemi. 

74 Když Izraelci vyšli za svobodou, faraon si uvědomil, že tento muž má skutečně božskou moc. 

75 Mojžíš posiloval víru svého lidu, aby vydržel těžkosti a utrpení na cestě. Cesta byla dlouhá a 

nebezpečná; mnozí cestou padli vyčerpáním nebo stářím, aniž by mohli spatřit zaslíbenou zemi. Jejich děti 

však dosáhly země oplývající mlékem a strdím, která čekala na izraelský lid. 

76 Jako nový ráj se tato země představila těm, kdo ji dobyli. Byl tam mír, úrodnost a hojnost, široká 

údolí, křišťálově čisté vody a klidné nebe a lidé se tam množili. Tam rozkvetlo jeho uctívání pravého 

Boha. 

Tento mír a štěstí však netrvaly věčně, protože lid i uprostřed této požehnané země upadl do pokušení, 

modlářství a sváru. Ztratila svou vitalitu a opět ji ovládly pohanské a po moci toužící národy. Dokud se 

modlilo a hledalo mě, bylo silné. Když však na Mne zapomnělo pro všechny své radosti a marnosti, 

ztratilo Mou milost. 

77 Vzpomeňte si na Šalomounovu moudrost a Davidovu inspirativnost. Jejich království se pyšnila 

velkým leskem, ale když upadli do pokušení, všechno ztratili. 

78 Ten se opět stal tributem cizích národů a později poddaným císaře. Lidé zapomněli na smlouvu s 

Jehovou a bylo nutné, aby ji Otec obnovil, aby se naplnila slova proroků, skrze něž byl lidu zaslíben 

Spasitel, Mesiáš. Mesiáš se stal člověkem, aby zachránil vše, co bylo ztraceno, a aby naučil svět cestě, 

která vede do duchovního domova, do nebeského království, do pravé zaslíbené země. 

79 Novým Osvoboditelem byl Kristus, který vás naučil mírnosti, a když našel svůj lid jako 

služebníky, naučil je "odevzdávat císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží", a tak osvobodil jejich duše. 

80 Stejně jako Mojžíš nevstoupil do zaslíbené země a viděl její stínový obraz jen z výšky hory, tak i 

Kristus viděl z kříže nebeské království, kde bude čekat na všechny své děti. 

81 Jak moc trpěli ti, kdo Mě následovali! Byli hledáni a pronásledováni po všech zemích, provinciích 

a říších. Bič, mučednictví a krvavé popraviště se postavily do cesty těm, kdo hledali útroby země, aby se 

modlili a beze strachu vyslovovali Mé jméno. Ale jak často se před křesťanem třásla ruka kata, když viděl 

jeho pevnost a víru! Jak často se v jejich přítomnosti třásli i vládci, nebo když slyšeli inspirovaná slova 

svých obětí, které zemřely se jménem svého Mistra na rtech. 

82 Ježíšova cesta byla krvavá a po této cestě šli apoštolové a mučedníci. Bitva však skončila, když se 

konečně rozsvítilo v duši lidí, kteří byli poraženi a přemoženi tolika zázraky víry a tolika oběťmi lásky. 

83 Mé slovo zaznělo mezi národy, mé učení proniklo do srdcí a nastal čas, kdy na zemi zavládl pokoj 

Božího království. Krista milovali králové i chudí a jeho přítomnost byla cítit v srdcích. Národy se jeden 
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po druhém sblížily a mnohá nepřátelství zmizela. Mé jméno pak bylo vyslovováno s láskou ve všech 

jazycích. 

84 Ale kde jsou lidé, kteří porazili faraona a obstáli ve zkouškách pouště? Kde jsou ti, kteří později 

svou obětavou smrtí porazili říše a režimy, přičemž jejich zbraní bylo pouze Ježíšovo slovo? Vpravdě vám 

říkám, že jsou na zemi. 

Ale opět jsem byl zapomenut a Můj Zákon a Mé učení byly zfalšovány. Pak jsem znovu poslal na zem 

duše, které byly věrné, pokorné a obětavé, aby vydaly svědectví o Mém příchodu a Mém slovu. Tento lid 

jsem však v této době nezformoval z jediné rasy ani z jediného národa. Řekl jsem vám přece, že Izrael, lid 

Boží, není založen v těle, ale v Duchu. 

85 Jsem jediný, kdo vám může objasnit, kdo jste, a já vám to řeknu. Odhalím vám, co jste přišli 

udělat, a ukážu vám bod, ke kterému musíte směřovat. Jste semenem tohoto silného lidu a přišli jste do 

tohoto života, abyste bojovali za dosažení království pokoje Ducha a přinesli světu světlo, stejně jako jste 

v jiné době překonali těžkosti pouště, abyste dosáhli zaslíbené země. 

86 Proto vám ukazuji vaše dědictví a zjevuji vám vaše dary, aby se staly nástroji, jimiž obděláváte 

pole, a zbraněmi, jimiž bojujete. 

87 Čeho se bojíte? Chcete být i nadále otroky? "Ne, tvé srdce mi říká. 

88 Prostřednictvím různých hlasatelů jsem vám oznámil velký chaos na zemi. Zatímco někteří věřili, 

ačkoli byli ještě ospalí, jiní pochybovali, a tak bylo nutné, aby se k nim zprávy o válce dostaly a oni se 

probudili. Bylo nutné, aby jejich děti byly povolány do zbraně, aby uvěřily v mé slovo, až uvidí jeho 

naplnění. 

89 Bděte a modlete se a nedělejte si starosti o své syny, neboť z nich učiním vojáky míru mezi 

zástupy. 

90 Eliáš jde před vámi a národy, dláždí cestu a osvobozuje duše světlem pravdy. 

91 Učte se posuzovat mé Slovo a pronikat do něj, abyste mohli odhalit jeho božskou podstatu. 

92 Udělám tě silným a zanechám ti své požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 239 
1 Vnímejte Mě, neboť jsem vám velmi blízko. Kdo je přesvědčen o Mé přítomnosti, cítí Mě v 

nejhlubším nitru svého srdce. 

2 Ještě jednou vám však říkám: nikdo vás nenutí, abyste věřili, ani abyste mě následovali. Světlo 

víry se samo zažehne a probudí vaši lásku. 

3 Jsi privilegované stvoření v tomto pozemském údolí, které jsem obdařil darem rozumu a které 

jsem umístil uprostřed obrovského světa plného děl, stvoření a projevů Mé moci, jež svědčí o tom, že Ten, 

který jim dal život, je všemohoucí. 

4 Člověku jsem od počátku poskytl svobodu myšlení, ale vždy byl otrokem ─ jednou kvůli 

fanatismu, jindy jako otrok falešné víry faraona a císaře. To je důvod, proč je v této době zaslepen tváří v 

tvář svobodě, které duch v současnosti dosahuje, a jasnosti, která se jeho očím naskýtá, protože jeho mysl 

není na tuto svobodu zvyklá. 

5 Člověk oslabil sílu svého chápání duchovního, a proto upadl do fanatismu, kráčel po křivolakých 

stezkách a byl jako stín vůle druhých. 

6 Ztratil svobodu, už nebyl pánem sebe sama ani svých myšlenek. 

7 Nastal však věk světla ─ čas, kdy musíte zlomit pouta a roztáhnout křídla, abyste mohli volně 

vzlétnout do nekonečna v touze po pravdě. 

8 Spiritualizace je svoboda. Proto ti, kdo Mě v této době slyší a pochopili smysl tohoto 

osvobozujícího učení, vidí, že se před nimi otevírá široké údolí, v němž budou bojovat a svědčit o tom, že 

nastal čas, kdy Bůh, Všemohoucí Stvořitel, přišel, aby navázal dialog mezi Ním a člověkem. 

9 Přímé spojení, které lidé považovali za nemožné mezi Bohem, který je plný moci, moudrosti a 

dokonalosti, a lidským stvořením plným chudoby, nevědomosti a hříchu, jsem si uvědomil. To já jsem k 

vám přišel. 

10 Kdo by si dokázal představit, že člověk může komunikovat se svým Pánem? Mysleli jste si, že to 

je výsadou pouze spravedlivých a proroků ─ těch, kteří oslepeni svými viděními padli a pak ohlásili 

příchod Mesiáše ─ těch, jejichž modlitba byla tak hluboká a vroucí, že upadli do vytržení a mohli spatřit 

božské. 

11 Dnes je v srdcích tvrdost, mnoho nevíry vůči duchovním věcem a lidé se omezují na víru pouze v 

to, co mohou pochopit a co neodmítají, ačkoli v sobě nepřestávají vnímat život, který je čeká za hranicí 

smrti. 

12 Dávám vám tento pokyn pomocí lidského intelektu, jako je váš, abyste toto Slovo pocítili velmi 

blízko sebe. Co znamená, že se dávám poznat skrze hříšného člověka, když se umí připravit na to, aby Mě 

přijal? 

13 Co je divného na tom, že se ti dávám poznat i tehdy, když k tobě mluvím ve tvých snech ─ když se 

všude, kudy chodíš a kde stojíš, když Mě nejvíce potřebuješ, dotýkám tvého srdce Svou láskou? Je v tobě 

něco, co tě povznáší nad svět, ve kterém žiješ. Co jiného by to mohlo být než duchovní duše, která je 

obrazem božství? 

14 Probuďte se, lidé, pochopte Mě. Zabývejte se Mým učením a svou duchovní duší. 

15 Přicházím k vám jako Mistr a Otec. Každý pokyn, který vám dávám, vás posiluje pro denní práci, 

která vás čeká. Mou vůlí je, abyste uprostřed chaosu světových názorů a nauk zůstali klidní a byli těmi, 

kdo správně vykládají Mé učení. 

16 Někteří se diví, protože se dávám poznat skrze člověka, a nejsou si jisti, zda se tak stalo z vůle 

Otcovy, nebo z vůle lidské. Ale já vám říkám: byl to Mistr, kdo překvapil lidstvo ─ "cudný manžel", který 

našel panny spící a jejich lampy zhasnuté. 

17 Existují náboženská společenství, která se snaží připravit na Můj návrat, aniž by věděla, že už 

odcházím. 

18 Povolal jsem všechny a vpravdě Mé volání a zvěst o tom, že se právě dávám poznat lidem, dosáhly 

všech koutů země spolu se svědectvími a důkazy, které o Mně vypovídají: obnovení hříšníci, obrácení 

nevěřící, "mrtví", kteří byli vzkříšeni, nevyléčitelně nemocní, kteří se uzdravili, a posedlí, kteří byli 

zbaveni svého zla. 
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19 Setkal jsem se však s mnoha hluchými, s jinými, kteří se marně oháněli svou pozemskou prestiží, a 

s dalšími, kteří se příliš báli, než aby se projevili jako Duch pravdy. Přijal jsem a učil všechny, kdo ke Mně 

přišli a důvěřovali Mé lásce. 

20 Když jste přišli k tomuto prameni, všichni jste se očistili od prachu, který jste nabrali ve světě, 

abyste byli hodni brát chléb ze stolu a abyste neposkvrnili list mého Zákona. 

21 Blíží se hodina, kdy svět naplno pocítí soud. Každé dílo, každé slovo a každá myšlenka budou 

posuzovány. Od mocných země, kteří vládnou národům, až po ty nejmenší ─ všichni budou zváženi na 

mých božských vahách. 

22 Nezaměňujte však spravedlnost s odplatou ani nápravu s trestem. Dovolím vám totiž jen sklízet 

plody vašeho semene a jíst je, abyste podle jejich chuti a účinku poznali, zda jsou dobré, nebo škodlivé, 

zda jste zaseli dobro, nebo zlo. 

23 Nevinná krev prolitá lidským zlem, žal a slzy vdov a sirotků, psanec, který trpí bídou a hladem - ti 

všichni volají po spravedlnosti a na všechny se snáší má dokonalá a milující, ale neúprosná spravedlnost. 

24 Odnímám člověku trůny, jeho aroganci, s níž mě napadá, jeho moc. Přesvědčuji ho, že je mým 

dítětem a že chci, aby byl pokorný, protože mé království patří pokorným a já mu ho chci dát jako 

dědictví. Vzpomeňte si, že jsem řekl: "Snadněji projde velbloud uchem jehly než bohatý člověk do nebe". 

25 Buďte stále se Mnou a vždy budete mít Můj pokoj. 

26 "Dělníci," uvažte, jak sestupuji, abych sklidil plody, které jste sklidili na Mém panství. 

27 Někteří Mě vidí chladnokrevně, jiní se Mě se zájmem ptají a někteří Mi děkují, protože jim ze 

srdce tryská radost. 

28 Vpravdě vám říkám, že úsilí, které dnes věnujete obdělávání polí, jež byla dříve neúrodná, přinese 

vaší duši pokoj a radost. 

29 Jaký klid zažilo tvé srdce poté, co jsi vyčerpaného objal svou náručí, a poté, co jsi dal světlo 

rozumu tomu, jehož duchovní schopnosti byly narušeny. 

30 Jistě jste potřebovali mnoho času, abyste rozvinuli své schopnosti a nadání, protože tento rozvoj 

nezačal ve vašem současném hmotném životě. Ani strach nebo nedostatek víry vám nebrání kráčet s větší 

jistotou, ačkoli je mezi vámi mnoho duší, které se mohou nazývat prvorozenými mezi lidmi. 

31 Nyní žijete ve třetí éře, v níž jsem se dal poznat skrze lidský intelekt, což je hlásání, které nyní 

končí, ale po němž Mě neztratíte, protože jsem blízko každému, kdo Mě umí hledat a očekávat. 

32 Když jsem se jednou odebral do pouště, neopustil jsem lidstvo, ale myslel jsem na ně a trpěl za ně. 

Ani později, když se země otevřela a stala se hrobem mého těla, jsem se od svých dětí neoddělil. Neboť po 

smrti, kterou jsi mi dal, můj Duch povstal, aby byl ve všech jako světlo spásy. 

33 Když vám říkám, že mé slovo skončí na konci roku 1950 a můj duchovní svět k vám již nebude 

promlouvat, pochopte, že Otec i jeho duchovní služebníci budou nadále bdít nad vašimi životy a 

přimlouvat se za lidstvo a každou bloudící duši, která potřebuje světlo. 

34 Hle, odkazuji vám novou smlouvu, která se nezkazí, protože ji zanechávám uchovávanou v 

chrámu vašeho srdce, kde přebývám. Jak bys Mě tedy mohl ztratit, když Mě nosíš v sobě? 

35 Budete studovat má učení, z nichž v některých najdete spravedlnost, v jiných moudrost a poučení, 

v dalších útěchu a balzám a v některých také proroctví. Mé slovo je zákon a přikázání, je cesta a cíl, je 

láska. Dávejte pozor, neboť v dobách boje budou na vaše kroky číhat pokušení, a čím větší bude vaše 

odhodlání k obnově a oddanost mému učení, tím silnější budou hlasy a výzvy, které se vás budou snažit 

svést na scestí. Proto dejte své duši pevnost, abyste dosáhli mužnosti a síly dobrých vojáků. 

36 Pociťte všechny mé polibky lásky a míru. 

37 Odpočívejte s Mistrem, milovaní učedníci. Obnovte svou duši a posilněte své tělo. 

38 Vrhám Své světlo na všechny bez rozdílu ras a tříd, stejně jako jsem ve všech dobách a ke všem 

národům posílal vtělit se velké duchy, skrze něž lidstvo přijímalo Má božská poselství, Zákon, proroctví a 

zjevení. 

39 Ve své lásce k vám jsem se také stal člověkem, abyste Mě cítili velmi blízko, a i když Mě mnozí v 

Ježíši nepoznali, později se v nich rozsvítilo a oni pochopili svůj omyl a milovali Mě. 

40 Opět vám dávám své učení. Ale místo abych se stal člověkem, dávám se nyní poznat skrze něj. 
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41 Nacházím vás duchovně zbloudilé, slabé a nemocné, unavené a lhostejné ve světě, jehož věda vám 

dala falešnou velikost. Když sis uvědomil, že uprostřed slávy svého století nemáš v sobě klid, že ještě 

neznáš duchovno a nenacházíš potravu pro srdce, obrátil jsi svůj zrak k Věčnému a ptal ses Ho, kdy 

přijdou na zem noví apoštolové míru a lásky. 

42 To je důvod, proč činím odpovědnými za mír ty, které jsem povolal, aby Mě vyslechli. Vždyť jsou 

ode mne připraveni jako strážci. 

43 Jakmile lidstvo pozvedne oči ke Stvořiteli v touze po odpuštění a útěše, naplní se jedno z proroctví 

druhé éry. Tehdy lidé poznají mé světlo jako spásnou hvězdu, která povede jejich kroky do Nového 

Jeruzaléma, kde najdou Chléb života. 

44 Již dlouho se bez přestávky rozeznívá melodický zvon, který zve lidi ke společnému setkání. 

45 Vidím ve vašich srdcích smutek, protože jste se setkali s nedůvěrou, lhostejností a posměchem, 

které vás bodají do srdce jako trny a hroty, protože jste tuto bolest dostali od svých vlastních příbuzných, 

od svých vlastních bratrů a sester a také od svého přítele. 

46 Buďte klidní, říká vám Ježíš, protože nejste sami. Zaklepu na dveře těchto srdcí a ony později 

zaklepou na ta vaše. Chci jen, abyste v sobě nechovali hořkost nebo zášť, abyste byli "bdělí" a připravení. 

47 Tvá duše je pozvána k mému stolu, aby jedla pokrm věčného života. Zde, u tohoto stolu, není 

první ani poslední na svých místech, všechna místa, která můžete obsadit, jsou blízko Mistra. Později, až 

půjdete učit lidi, budete mít ve svých srdcích jen jedno místo, kde budete přijímat a milovat své bližní. Ta 

hodina přijde a vy se budete muset vydat po cestách, které vedou k velkým národům země, stejně jako do 

bezvýznamných regionů a malých vesnic. Uvidíte, jak všude najdete hlad a žízeň duše jako vhodnou půdu 

pro přijetí vašeho semene. 

48 Blíží se rok 1950, který je určen pro můj odchod, a až skončí, začne mezi vámi čas příprav, abyste 

se pak mohli vydat na cestu. Udělám hodinu rozpoznatelnou pro každého. Chci, abyste na začátku svého 

poslání dosáhli určité duševní zralosti, abyste byli silní ve víře a uměli se udržet ve ctnosti. V každodenní 

práci vám bude pomáhat má inspirace, kterou budete přijímat z ducha do ducha. Pak uvidíte, kolik jich na 

vás čeká! 

49 Nesmírnou milost vyliji na lidstvo v této třetí éře prostřednictvím svého projevu a duchovního 

světa prostřednictvím vašeho intelektu. Ale již v Prvním čase jsem mluvil ústy Svých proroků a ve 

Druhém čase skrze Své apoštoly. 

50 Dnes jsem mezi vámi znovu. Přišel jsem sklidit zapomenutý list z učení, které jsem vám dal jindy. 

51 Připomínám vám své dřívější učení a učím vás ho vykládat. 

52 Já jsem kniha, kterou jsem otevřel v tomto čase v její šesté kapitole, abych lidem zjevil další lekci 

moudrosti, kterou musí mít, aby se mohli právem nazývat "dětmi světla". 

53 Teprve až pochopíte obsah tohoto poselství, budete moci světu s jistotou říci, že to byl můj hlas, 

který jste slyšeli, že to bylo mé Slovo, které vás učilo, že světlo, které jste viděli, bylo světlo, které 

vyzařovala Šestá pečeť. 

54 Od jednoho období a etapy k druhé jsem se stále více ukazoval před tvým duchem. Mohly by děti 

milovat Otce, kdyby ho neznaly? Pochopte, proč vám projevuji svou lásku, proč vám dávám pocítit svou 

přítomnost a proč vám dávám slyšet svůj hlas. 

55 Vaše snaha hledat Mě, najít pravdu, mír a povznesení nebyla dosud spontánní. 

56 Musel jsi projít velkou duchovní pouští, abys poznal žízeň, samotu, strádání, neštěstí, hlad, únavu. 

Teprve pak jste se vydali hledat vodu, která dává život, hledat oázu, hledat stopu, která vás dovede do 

zemí míru. 

57 Kolik lekcí ti poušť tvého života odhalila! Kolik jste se toho naučili v životním boji a jak jste v 

bolesti zesílili! Zítra, až vstoupíte do zaslíbené země Ducha a brány Nového Jeruzaléma se otevřou, aby 

vás přijaly do svého lůna pokoje, budete blahoslavit čas své odměny, který nastal, když jste prošli 

obrovskou pouští zkoušek a očišťování. 

58 Mojžíš duchovně posiloval svůj lid během putování pouští a Jozue umožnil zástupům vstoupit do 

zaslíbené země - země, která byla jen symbolem či symbolem věčného a pravého domova zaslíbeného 

vašemu duchu. 

59 Nyní je to Eliáš, kdo neviditelně předchází stokrát větší lidi, aby vás krok za krokem vedl pouštní 

cestou k cíli vaší pouti, který bude domovem spravedlivých, duší plných pravé lásky a pravé moudrosti. 
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60 Víte, co vás přiblíží k onomu zaslíbenému království? Tvé skutky lásky, milosrdenství a pokory. 

61 Můj lid dnes neví, kdo je, kde je a co má dělat. Jakmile se však duchovní objeví po celém světě, 

budou kázat slovy a svými skutky svědčit o světle, které je inspiruje mým Učením, všichni se sjednotí, 

navzájem se poznají a nakonec se spojí, čímž vytvoří nový národ Izraele, který bude oporou spiritualizace 

a pravým vykladačem Zákona Otce. 

62 Svým světlem označuji všechny, kdo mě budou v tomto čase následovat. Mé světlo bude proudit 

od ducha k duchu. 

63 Ve Druhé éře to byla krev mé obětní smrti, která proudila do srdcí, aby osvítila duše. 

64 V První éře bylo symbolické označení dveří domu krví nevinného beránka Otcovým přikázáním 

pro lid, který jsem od té chvíle postavil na cestu božských zjevení. 

65 Ve Třech časech Pán jistým způsobem označil ty, kteří Ho musí následovat, ačkoli vám říkám, že 

pečeť Mé lásky je navždy nezničitelně vtisknuta do každé duše. 

66 Naslouchejte Mému učení a přemýšlejte o něm, vy učedníci, kterým byla udělena milost 

naslouchat Mi v této době. Později budeš muset vysvětlovat lidem Mé učení. 

67 Nemyslete si, že mé slovo musí zaznít prostřednictvím lidských mluvčích ve všech národech. Ne, 

učedníci, blíží se čas, kdy Mé hlásání těmito ústy utichne. Ale jako svědek zůstane lid, jehož slovy a 

skutky mě lidstvo uslyší. Svědectví a vysvětlení, které podáš o Mém učení, bude přípravou, kterou lidé 

obdrží, aby mohli začít rozhovor ducha s duchem. 

68 Podívejte se, kolik lidí v této době zkoumá Písma z minulých věků, přemýšlí o prorocích a snaží se 

pochopit zaslíbení, která Kristus dal o svém návratu. 

69 Poslouchejte, jak říkají: "Pán je blízko" ─ "Pán je již zde" nebo: "Brzy přijde", a dodávají: 

"Znamení Jeho příchodu jsou jasná a zřejmá." 

70 Někteří Mě hledají a volají, jiní cítí Mou přítomnost, další vnímají Můj příchod v duchu. 

71 Ach, kéž by v každém byla taková touha po poznání, kéž by každý měl takovou touhu po poznání 

nejvyšší pravdy! 

72 Mnozí nevědí, že jsem přišel na svět, že se lidem dávám poznat skrze lidský rozum, a protože 

nevědí, že jsem byl s vámi, ještě méně mohou vědět, že ukončení Mého Slova je již na dosah. 

73 Znovu vám však říkám, že tento lid vyjde z úkrytu na světlo, aby byl svědkem mého příchodu. 

74 Nechci, aby lidé tento lid objevili už nyní, protože jejich nepatrné a nedokonalé skutky by v jejich 

očích ─ namísto probuzení víry lidí ─ byly popřením oduševnění, které hlásá mé učení. 

75 Jak by vás svět soudil, kdyby viděl vaši nevděčnost? Jak by vás asi soudili ti, kdo mají duchovní 

hlad a žízeň, kdyby viděli vaši nedbalost a sobectví? Přesto ti důvěřuji a nadále ti dávám svá poučení. 

76 Přijdou dny, kdy z tohoto lidu povstanou poslové, misionáři a apoštolové a zasejí toto semeno do 

kmenů, krajů, vesnic, měst a národů a já v nich zjevím dobrého Ježíšova učedníka. 

77 Lidé se silnou duší budou těmi, kdo přinesou svědectví o Mé pravdě. Nic je nezastaví na jejich 

cestě a já skrze ně podám velké důkazy své moci. 

78 Vzhledem ke svědectví lásky jednoho z mých pracovníků se věřící lidé vydají na cestu, budou šířit 

mé poselství a půjdou do dalších zemí, aby přinesli světlo. I oni si svou vírou, láskou a duchovností 

podmaní srdce a národy. 

79 Boj bude velký, intenzivní, ale plodný, protože země je v té době úrodná. Předtím ji protřepeme, 

aby byla připravená, až se do ní semeno dostane. 

80 Říkám vám to, lidé, protože než se vydáte na cestu se svým svědectvím, musíte být svědky války 

světonázorů, boje mezi náboženskými společenstvími, boje mezi naukami. Nastane má spravedlnost a pak 

uprostřed tak velkého zmatku uslyšíte ty, kteří se budou ptát: "Kde je pravda? Kde je světlo?" 

81 Tyto děsivé otázky budou znamenat správný čas pro tvůj příchod, ó lide. 

82 Přijdete plni pokory a poznání, abyste odpověděli na každou otázku, plni důvěry ve vítězství 

pravdy, a nebudete myslet na záchranu svých životů ani na to, abyste kritické chvíle přečkali v jednom 

kuse, ale na srdce, která moje učení získá skrze vaše slova a skutky lásky. 

83 Nebojte se o svůj život, učedníci, neboť vám musím říci, že v této době to nebude váš život ani 

vaše krev, kterými vydáte lidstvu nejlepší svědectví o Mé pravdě. 
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84 Doba plyne, zvyky se mění, lidé se vyvíjejí: dnes od vás budou vyžadovat lásku, upřímnost a 

vstřícnost jako důkaz, že věří v pravdivost učení, které budete hlásat. 

85 Doby, kdy se zvěstovanému slovu věřilo pouze skrze oběť života nebo zpečetění krví, jsou pryč. 

Proto vám říkám, že místo abyste se připravovali na smrt jako oběti těch, kdo vás pronásledují, měli byste 

se připravovat na to, abyste svými životy, slovy a příklady vydávali svědectví pravdě. 

86 Tento lid již dlouho kráčí pod Mým Božským Milosrdenstvím, oživován esencí Mého Slova, a 

postupuje krok za krokem po cestě. Ale Mistr, když viděl, že jeho učedníci ještě nemohou být mistry, 

skryl je před zvědavýma očima pláštěm milosrdenství a řekl jim: Shromážděte se kolem mne, naučte se 

mou lekci, abyste se zbavili svých chyb. Dovolte svým citům, aby se zde, v blízkosti Srdce mého Otce, 

zjemnily a očistily, a pak budete moci čistě milovat své bližní. 

87 Ano, lidé, nedovolte, aby to byl svět, kdo vás napraví nebo probudí. Když se totiž lidé stanou 

soudci, jsou krutí, nelidští a neústupní. 

88 Soucit a milosrdenství mezi lidmi neexistují. Jakou spravedlnost můžete očekávat od svých 

bližních? Nezbývá vám nic jiného než se připravit v pravdě a v duchu a důvěřovat ve Mne, vašeho Pána, u 

něhož je milosrdenství, a proto i spravedlnost. 

89 Podívejte se, jak vás připravuji na dobu po Mém projevení skrze lidský intelekt, neboť pak se 

budete pohybovat na vlastních nohou směrem k plnému uskutečnění Třetí éry. Pak se přiblížíte 

dokonalému dialogu mezi mým a vaším duchem ─ dialogu, kterého lidstvo nikdy nedosáhlo. Nebude to 

hlas, který slyšel Mojžíš na hoře ─ hmotně slyšitelný hlas v hromu. Nebude to ani lidský hlas, který lidé 

slyšeli skrze Ježíše, ani podoba, kterou máte dnes, když mě slyšíte skrze člověka ve vytržení. I ta totiž brzy 

pomine, stejně jako pominuly formy či prostředky, které Pán používal v jiných dobách, aby promlouval ke 

svým dětem. 

90 Přímá rozmluva s Otcem k tobě přichází, když se tvá duchovní duše naučí osvobodit od těla, když 

zná a správně vykládá božskou řeč, když je její srdce skutečnou svatyní, v níž existuje čistá, prostá a 

vznešená úcta k Bohu. 

91 Lidé: Tato milost obcování se Mnou z ducha do ducha nebude jen vaše. Musíte pochopit, že je to 

schopnost, která náleží duchovní duši a která, když se rozvine, přibližuje člověka k Bohu tím, že ho 

spojuje s duchovnem. 

Dnes se vám toto spojení stále zdá obtížné nebo nemožné. Ale vpravdě vám říkám, že až dosáhnete 

přípravy, kterou vám dává spiritualizace, zažijete, že tato forma kontaktu s Otcem a duchovním světem je 

nejjednodušší a nejsnadnější ze všech, které jste praktikovali. 

92 Dialog ducha s duchem má dalekosáhlý, nekonečný význam. Je to základ pro rozvoj všech vašich 

schopností a všech vašich darů. 

93 V ní objevíte knihu věčné moudrosti. Při modlitbě se budete cítit osvíceni velkými vnuknutími. 

Intuice se stane kompasem ve vašem životě a léčivý balzám vám přijde přímo do rukou ze záhrobí. 

Všechny dary, které dosud dřímaly, se probudí ze spánku a rozkvetou v srdci člověka. A až se mezi vámi 

stane oduševnění skutečností, bude vaše ruka schopna být jako ruka mého apoštola Jana a v hodině svého 

vnuknutí zapíšete vše, co vám božský hlas prostřednictvím Ducha nadiktuje. V tomto poselství se vám 

dostane všeho, co hlasatel ve své malé vyjadřovací schopnosti nemohl sdělit, stejně jako pocítíte, jak jasné 

a světlé proroctví proniká k vašemu intelektu, aby učinilo cestu rozpoznatelnou pro generace, které budou 

následovat po těch, kdo uvedou čas spiritualizace. 

94 Až přijdou ty časy a vy budete mluvit k velkým zástupům, nebudete říkat, že mluvíte pod vlivem 

Ducha svatého. Máte nechat lidi objevit pravdu na dně této inspirace. 

95 Nezapomeňte: Když jsem mluvil k zástupům, našel se i takový, který ─ ohromen moudrostí mých 

slov nebo spravedlností mých skutků ─ přistoupil, aby se mě zeptal: "Jsi Syn Boží, jsi Mesiáš?" Na to 

jsem jen odpověděl: "Řekl jsi to." 

96 Když budete důkladně studovat Mé hlásání, pochopíte, že v roce 1950 nepřestane, ale že bude 

pokračovat, protože Boží slovo je věčné a nikdy nepřestalo osvěcovat Jeho děti. Tato forma hlásání 

prostřednictvím lidského hlasu však jistě skončí v hodině určené Mou Vůlí, aby ustoupila času, kdy se 

dám poznat skrze vašeho ducha. 

97 Ať nikdo neříká, že se odstraním, ani ať nevěří, že duchovní svět, který se dal poznat mezi tímto 

lidem, si pak odpočine, protože byste byli velmi daleko od pravdy. Již nyní vězte a věřte tomu, co vám 
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říkám, že ve dnech, kdy již nebudete slyšet toto slovo, začnete v sobě pociťovat přítomnost Mistra, 

pochopíte, jakou přípravu musíte dodržovat, abyste byli hodni jakékoli milosti, a budete hledat cestu, jak 

se nevzdálit od těch požehnaných bytostí, které jsou jako majáky nebo hvězdy, jež osvětlují vaši životní 

cestu. 

98 Slibuji vám, že kdykoli Mi dáte důkaz o svém povýšení, dám vám důkaz o své přítomnosti na 

každém vašem shromáždění. 

99 Dávejte pozor, lidé, neboť i mezi vámi, mezi tímto lidem, povstanou ti, kteří nejsou připraveni, 

jako falešní proroci ─ ti, kteří nebyli schopni proniknout do jádra mého Slova, a budou říkat, že vedou 

dialog od ducha k duchu a že Otec přikazuje to či Mistr ono, aniž by to byla pravda. 

100  Probuďte se, učedníci. Nikdo z vás, kdo slyšíte tato slova, se nesmí stát obětí takových úchylek, 

ani nedovolit, aby ve vašem středu vznikla lež nebo aby marnivost někoho zaslepila. Všechny jsem učil 

rozeznávat dobré ovoce od špatného, pravdu od klamu. 

101  Dejte svým bratrům a sestrám to, co jste získali díky svému rozvoji a zásluhám. Nikdy se však 

nesnažte dávat něco, čeho jste ještě nedosáhli. 

102  Říkám vám, že ti, kdo prorokují falešně, kdo lžou, aby se mezi svými bratry a sestrami 

vyznamenali nebo aby se cítili jako proroci, aniž by jimi byli, budou později odhaleni zástupy a budou 

muset prolít mnoho slz, aby se znovu připojili k těm, kdo hájí a milují pravdu. 

103  Říkám vám, lidé, probuďte se, neboť na vás přicházejí nebezpečné časy! 

104  Také se vás budou ptát vaši bližní, kterým bude vaše uctívání připadat divné. Když vás budou 

pozorovat, odsoudí vás za to, že nemáte oltář, že nemáte obrazy nebo symboly, obřady nebo rituály. Ale 

neznepokojujte se, milovaní lidé. Budete mluvit a říkat, že vaše bohoslužba je duchovní, že svatyni nebo 

církev budujete ve svém srdci, že obětí jsou všechny skutky, které v životě konáte, a že vaše svědomí vám 

říká, zda jsou hodny obětování Bohu, a že vaše modlitba je od ducha k duchu. 

105  Budete-li mluvit jasně, necháváte vyšetřovatele v němém úžasu a oni vás nechají na pokoji, 

protože pochopí, že jste mluvili pravdu a že vás nenapadá žádný omyl. 

106  Ti, kdo budou takto hájit mé učení, budou nazýváni "učedníky spiritismu", protože svá slova 

budou potvrzovat svými skutky. Nebudou patřit k těm, kdo něco tvrdí a popírají to svými skutky. 

Vidím mnoho lidí, kteří si říkají spiritisté a celý život uctívají předměty, které nazývají symboly. Co si 

o nich pomyslí lidé, kteří takový rozpor objeví? 

Stále jim dávám čas na rozmyšlenou, aby se očistili od svých kultovních činů a obnovili svůj život. 

Někteří budou následovat mou výzvu, jiní se budou bouřit, protože je zaslepil jejich fanatismus. 

107  Požehnám těm, kdo se odvrátí od svých omylů a půjdou cestou oduševnění. Budu žehnat těm, kdo 

odvrhnou své modly a kdo po tanci kolem zlatého telete opustí svou materializaci a přijmou kříž 

spiritualizace. 

108  Ó lidé, váš Mistr vám říká: Bděte nad nevinností svých dětí, modlete se za ty nejmenší. Nechci, 

aby tyto generace zdědily pozůstatky vašeho někdejšího fanatismu. Buďte jejich učiteli. Nezapomeňte, že 

jejich duch ještě nezjevil tělu svůj záměr, protože očekává, že je nejprve přivedete na cestu světla. 

Co říká Mistr? Vy, rodiče rodiny, máte povinnost formovat srdce svých dětí tak, aby sloužilo jako 

základ pro skutky Ducha. 

109  Vaše něha a inteligence, s níž je povedete, vaše moudrost, s níž je budete usměrňovat a 

napravovat, vaše láska, s níž budete zmírňovat jejich utrpení, budou dlátem, které bude formovat a 

uhlazovat morální a intelektuální podstatu těchto generací. 

110  Nejlepším a nejcennějším dědictvím pro vaše děti bude to, co jim umožní vytvořit silný národ, 

jednotnou, zdravou, bratrskou a prospěšnou rodinu. Aby se tak stalo, musíte se snažit zanechat jim krásný 

příklad vzájemné lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 240 
1 Připravte se, neboť v tento den vám říkám: Kdo věří v Marii, musí věřit v její čistotu. Byla totiž 

vybrána mezi všemi ženami, aby byla symbolem neposkvrněné dokonalosti ženy a matky. Měla být 

vzorem jemnosti, lásky, něhy a cudnosti. 

2 Je dokonalým vzorem pro každou ženu, neboť úkol všech je obtížný, ušlechtilý a obětavý až k 

oběti. Její ňadra musí skrývat ty nejlepší city, v jejím lůně se formuje lidská bytost. Žena probouzí v srdci 

dítěte lásku, usměrňuje jeho city na cestu dobra, osušuje jeho slzy, když pláče, a utěšuje ho, když trpí. Je 

to Matka, která učí člověka první modlitbě a zjevuje mu existenci Stvořitele. Stín Matky provází člověka 

až do konce jeho pozemského života, stejně jako byla Maria přítomna u paty kříže při obětní smrti 

nejmilejšího Syna a přijala na svá bedra smrtelnou schránku Toho, který z lásky k lidstvu obětoval svůj 

život. 

3 Velký je duchovní úkol ženy, citlivé je její srdce, její mysl, její lůno, citlivá jsou všechna její 

nervová vlákna. Jen tak může splnit své poslání tak vysoko a vypít svůj kalich tak hořký. 

4 Muž a žena jsou fyzicky odlišní, ale duchovně jsou stejní. Všechny duše usilují o svou dokonalost. 

5 Postavil jsem ženu po boku muže, aby osladila jeho existenci a naplnila ji rozkoší. 

6 V životě ženy je muž štítem, strážcem, jejím pánem. Vždyť jsem do něj vložil své světlo, svůj 

zákon, svou sílu. 

7 Tak jsem vás sjednotil v tomto světě a vytyčil vám cestu, po které musíte jít. 

8 Poznejte sami sebe, pak můžete dávat příklady a učit své bližní. 

9 Setkáváte se s lidmi odlišného přesvědčení a žijete s nimi ve stejném světě. Nechtějte se však 

pustit do učení, pokud se nejprve nebudete řídit mým učením. Nejprve se plně přesvědčte o tom, co jste se 

naučili, abyste mohli být učiteli. Nepodvádějte sami sebe a nevytvářejte si potíže. 

10 Noste ve svém duchu má základní zjevení, aby vám sloužila jako měřítko ve vašem životě. 

11 Na základě tohoto duchovního poučení si uchovejte potřebné znalosti pro život duše. Buďte 

ostražití, protože se na své cestě setkáte s mnoha různými názory na spiritualitu a musíte být připraveni, 

abyste se nevydali po špatné cestě. 

12 Dbejte na nezbytnou přípravu, abyste byli v každém okamžiku svého života připraveni opustit 

tento svět. 

13 Vězte, že duše si při svém nadcházejícím pobytu v duchovním světě nebude moci užívat věčné 

blaženosti, o níž sníte. Stejně jako nebude věčně trpět kvůli svým dluhům. Znáte přece základ mého učení, 

kterým je láska. Proto každý obdrží podle svých skutků a pokání, což v duši ještě více probudí ideál 

dokonalosti. 

14 Ani nevěří, že duše se v průběhu hmotného života těší z blaženosti nebo je trestána. 

15 Duše se očišťuje a zdokonaluje, neboť její intuice a mé zjevení jí říkají, že pochází z Božství a 

musí se k Němu vrátit. 

16 Proto dávám duši tolik příležitostí, kolik potřebuje, aby dosáhla svého rozvoje a věčné blaženosti 

ve Mně. 

17 Spiritualismus je zjevení, které vám odhaluje a učí vás všemu, co máte a nosíte v sobě. Díky ní si 

uvědomíte, že jste Božím dílem, že nejste jen hmotou, že nad vaším "tělem" je něco, co vás povznáší nad 

úroveň přírody, která vás obklopuje, a nad špínu vašich vášní. 

18 Když člověk dosáhne duchovnosti, každé přikázání a každé učení se stane součástí světla jeho 

duše. I kdyby si z mého učení nezachoval v paměti jedinou větu nebo jediné slovo, bude v sobě nosit jeho 

podstatu, protože mu porozuměl, protože ho cítí a řídí se jím. 

19 Spiritualista musí být čistý křesťan, který zná a následuje učení Krista, božského Mistra, který 

vykoupil lidi ve své neúnavné snaze odkázat jim své vlastní království lásky a vytvořit z nich jednu velkou 

rodinu. 

20 Nyní, ve Třetí éře, osvíceni světlem Ducha Svatého, si uvědomujete, že učení, které jsem vám 

dával ve třech dobách, mělo stejné principy a že se měnila pouze vnější forma. 

21 V Prvním čase byla tedy ve tvém životě a v tvém srdci taková prostota, byl jsi tak blízko přírodě, 

že jsem se projevil v souladu s tím vším. V záři přírody jsi viděla a cítila Mou Přítomnost a tvá duše byla 

uchvácena rozjímáním o jejích zázracích, skrze něž jsi pochopila Vůli svého Pána. 
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22 Ve Druhém věku, kdy v lidských srdcích již vzklíčilo sobectví a v lidských myslích se probudilo 

zlo, jsem se narodil mezi vámi, abych vás přivedl k pochopení, že to, co jste praktikovali jako uctívání 

Božství, a skutky, že to, co jste si navzájem dělali, nebylo to, co jsem vám přikázal, a proto vám to 

nepřinese spásu ─ že to, co jste dělali, bylo jen zdánlivé plnění zákona před očima lidí, ale že jste ve svých 

srdcích skrývali pokrytectví a sobectví. 

23 Bylo nutné, aby vám Ježíš ukázal zásady, jimiž byste se měli řídit a od nichž jste se odchýlili. 

24 Svědčil jsem vám o své něžnosti, lásce, moudrosti a milosrdenství a pil jsem s vámi kalich utrpení, 

aby se vaše srdce pohnula a vaše mysl probudila. Srdce se musela zrodit k dobrotě a bolest, když mě 

viděla ukřižovaného z lásky k nim, byla jako bodnutí, které jim připomnělo, že všichni musíte trpět pro 

lásku, abyste dosáhli Otce. Můj slib pro každého, kdo chce vzít svůj kříž a následovat Mě, byl věčný mír, 

nejvyšší blaženost, která v duchu nemá konce. 

25 Můj slib v této době je založen na tomtéž, je stejný, ale budete ho muset opravdu používat, dokud 

nebudete očištěni. 

26 Od doby, kdy jsem do vašeho ducha vepsal Svůj Zákon lásky a spravedlnosti Svou Krví, až do 

dnešní doby, ve které žijete, shledávám vaše duše rozvinutějšími. Jejich schopnost chápání a porozumění 

je větší, jejich schopnosti a síly jsou připraveny přijmout Má nová zjevení. 

27 Dnes už víte, jak od sebe odlišit falešné učení víry od pravého. Přesto je to pro duši čas zkoušky, 

protože ze všech stran se objevují světové názory, teorie, nauky, náboženství a "vědy", jejichž síla někdy 

znejistí mysl slabého člověka, který neví, kterou cestou se má vydat. 

28 Tato doba je klíčová, protože lidé budou dělat rozhodující kroky na duchovní cestě. 

29 Mnohé temné pásky padnou, fanatismus a modlářství zmizí, mnohé vize běhu událostí pohasnou a 

tradice budou vyvráceny z kořenů. Pak bude vše, co je pomíjivé, opuštěno. 

30 Děti moje, buďte spokojeni se svou životní situací, nezáviďte těm, kteří žijí lépe než vy. Pamatuj, 

že v pokoře se ke Mně přibližuješ a lépe Mi sloužíš. 

31 Dávejte pozor na to, kam jdete, jakým způsobem berete život a co děláte s věcmi, které vám 

dávám k dispozici. 

32 Dávám ti svou lásku. Moje láska je s vámi. 

33 Kdo pochybuje o Kristu, jak se zjevuje v této třetí éře, pochybuje také o Ježíši jako člověku ve 

druhé éře, neboť má láska a má podstata jsou stejné. Chcete-li lépe pochopit odkaz, který vám tehdy 

Božský Mistr zanechal, musíte věnovat pozornost tomu, jak se v míře, kterou vývoj vaší duše postupně 

umožnil, má moudrost a má zjevení ve vašem životě zjevují stále jasněji. 

34 Chcete-li proniknout do tajemství poučení, které chci, abyste poznali, odstraňte v sobě strach z 

neznámého, připravte se oduševněním, které je úctou a pokorou, pak vám zjevím mnoho věcí. Když se oči 

vašeho ducha otevřou, uvidíte Krista, jak kráčí po ulicích plných bolesti potřebných, jak stále nese svůj 

kříž lásky a prolévá svou krví tolik potřeb tohoto lidstva. Uvidíte, jak Mistr vylévá své milosrdenství na 

všechny, zjistíte, že i v duchovním světě je obklopen učedníky, kteří dychtivě naslouchají jeho slovu, jeho 

kázání, jehož vnuknutím jsou osvíceni, aby pak posílali své světlo těm, kdo žijí v temnotách. 

35 Takto ho uvidíte, až budete schopni proniknout do duchovního. Tak poznáte svého Pána o něco 

lépe. Pokud se snažíte poznat, co je Duch svatý, objevíte ho ve světle moudrosti, která vychází z Božího 

slova. Tam Ho poznáte jako nekonečnou inteligenci, jako duchovní milost, která vás osvěcuje a zároveň 

utěšuje a uzdravuje. 

36 Proto když uslyšíte toto slovo prostřednictvím hlasatele, musíte hledat jeho význam, neboť v něm 

spočívá podstata mého učení. 

37 Až proniknete do Slova, které vám Kristus dal jako Člověk a jako Duch, poznáte, co je váš Bůh, 

trojici Jeho zjevení, a pak Ho budete v pravdě milovat, budete v Něj věřit ve všech podobách, v nichž k 

vám přišel. 

38 Jakmile dosáhnete této úrovně, budete jako ti vznešení duchové, kteří neviditelně přicházejí jako 

učitelé, aby osvítili mysl lidí a vedli je po cestě dobra. Pomocí lidských mozků se neprosadíte. Vy však 

budete mít dobrý vliv na všechny, kdo se na tomto světě připravují. Osvítíte je a inspirujete. Vaše 

komunikace bude probíhat od ducha k duchu, a až tento úkol splníte, objeví se před vámi další krok k 

vzestupu. Tímto způsobem se duše dostávají do lůna Otce ─ očišťují se, zdokonalují se, až mohou 

splynout s nejčistším světlem Božského Ducha. 
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39 Již vás připravuji na další úroveň, na kterou vystoupíte. O ostatních ti nemluvím, protože bys jim 

nerozuměl. Stačí, když budete vědět, že existuje sedm fází nebo kroků, které musíte podniknout. Na 

každém z nich najdeš milost pro svou duši, která ti poslouží jako pomoc k dalšímu kroku, dokud 

nedosáhneš Boží přítomnosti a naplnění Mých slibů pro každého, kdo Mě následuje až do konečného cíle. 

40 Vaše mysl není schopna pochopit celou tuto lekci. Když si totiž myslíte, že Mě uvidíte, stále si Mě 

představujete jako bytost podobnou vám ve fyzické podobě. Nikdo však neočekává, že se spojí se svým 

hmotným tělem, aby mohl věčně žít v Mém lůně. Toto není "vzkříšení těla", o kterém vám mluvili 

apoštolové. Věčnost pozná pouze duše, která se na zemi postupně objevovala v různých tělech a poté jako 

duchovní bytost prošla cestou k cíli. 

41 Poslední soud, jak si ho lidstvo vykládá, je omyl. Můj úsudek se netýká jedné hodiny ani jednoho 

dne. Již nějakou dobu je to na vás. Ale vpravdě vám říkám, že mrtvá těla byla určena a následovala svůj 

osud, aby splynula s přirozeným královstvím, které jim odpovídá; neboť to, co je ze země, se vrátí na zem, 

stejně jako duchovní bude usilovat o svůj domov, kterým je mé lůno. Říkám vám však také, že při svém 

posuzování budete sami sobě soudci, neboť vaše svědomí, sebepoznání a intuice vám řeknou, do jaké míry 

jste hodni chvály a v jakém duchovním domově musíte přebývat. Jasně uvidíte cestu, po které musíte jít, 

neboť až přijmete světlo mého božství, poznáte své skutky a posoudíte své zásluhy. 

42 V "duchovním údolí" je mnoho zmatených a narušených bytostí. Přineste jim mé poselství a mé 

světlo, až do něj jednou vstoupíte. 

43 Již nyní můžete tuto formu milosrdenství uskutečňovat prostřednictvím modlitby, kterou se s nimi 

můžete spojit. Tvůj hlas zazní tam, kde přebývají, a probudí je z hlubokého spánku. Budou plakat a 

očišťovat se slzami pokání. V tu chvíli se jim dostane paprsku světla, protože pak pochopí svou minulou 

marnost, své chyby a hříchy. 

44 Jak velká je bolest duše, když ji svědomí probudí! Jak pokorně se pak pokoří před pohledem 

Nejvyššího soudce! Jak pokorně vyvěrají z jeho nitra prosby o odpuštění, sliby, požehnání mého jména! 

Nyní si duše uvědomuje, že se nemůže přiblížit dokonalosti Otce, a proto obrací svůj pohled k zemi, kde 

neuměla využít čas a zkoušky, které jí poskytovaly možnost přiblížit se k cíli, a žádá o další tělo, aby 

odčinila prohřešky a splnila nesplněné úkoly. 

45 Kdo tedy zajistil spravedlnost? Nebyl to snad sám duch, kdo nad sebou držel soud? 

46 Můj Duch je zrcadlo, do kterého se musíte podívat a které vám ukáže, jakou máte čistotu. 

47 Jakmile se ocitnete v duchovním světě, váš duch vám poskytne osvícení o sobě samém. Vaše 

paměť se projasní a vy si vzpomenete na to, co jste zapomněli. Proč se tedy bojíte mé spravedlnosti, když 

nedostáváte víc, než si zasloužíte? Proč se nyní nebát svých vlastních činů? Podívejte se, s jakou 

laskavostí umožňuji vašemu chápání pochopit tajemství toho, co je vaším soudem. 

48 Vzdejte se fanatismu, který je velmi vzdálený pravdě. 

Přemýšlejte o mém učení, které obsahuje učení o míru, světle a požehnání. 

49 I kdybyste zapomněli na ty, kdo přešli do "duchovního údolí", Mistr nezapomíná na nikoho. 

50 I v duchovním životě jsou lidé, kteří spí, kteří zavřeli oči před světlem pravdy, kteří bloudí a 

táhnou za sebou řetězy sebeobviňování, zmatku a bolesti. 

51 Zavolal jsem vás, abych vám řekl, že můžete konat dobro nejen tím, že budete uzdravovat 

nemocné a ukazovat cestu svým bližním, kteří s vámi žijí na zemi, ale také bytostem, které žijí v záhrobí. 

Mezi nimi jsou také nemocní, ztracení, ti, kteří potřebují lásku a útěchu. Jsou to ti, kdo se očišťují v 

bolesti, aby mohli vstoupit čistě do mé přítomnosti. Můžete jim však pomoci svými modlitbami, svým 

milosrdenstvím a velkorysými myšlenkami v jejich pokání a zkrátit jim čas utrpení. 

52 Mé učení o univerzální lásce sjednotí všechny duše a sblíží je navzájem, aniž by se mezi světy 

života vytvořila dělící čára, a přiměje bytosti, aby se navzájem milovaly duchovní láskou. 

53 Legie bytostí temnoty se snášejí na lidstvo jako bouřkové mraky, způsobují otřesy, matou mysl a 

zatemňují srdce. A přestože lidstvo má zbraně, kterými se může těmto zákeřným útokům bránit, někteří je 

neumějí používat a jiní ani netuší, že je mají. 

54 Ve válkách, vraždách a nízkých vášních existuje vliv těchto sil. Vy, kteří jste otevřeli oči světlu a 

znáte duchovní zbraně lásky a spravedlnosti, které jsem vám svěřil ─ modlete se za svět a za duchovní 

svět, usmiřujte ty, kteří se navzájem nenávidí, učte se milovat, odpouštět a modlit se. 
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55 Pamatujte také, že dobré skutky, které konáte na zemi, budou světlem, které osvítí zmatené duše, a 

že vaše modlitby pro ně budou balzámem, který je zbaví zmatku. Bojujte proti pokušením a špatným 

vnuknutím, abyste mohli zakusit vítězství světla. 

56 Připravte se, neboť poselství, které budete muset lidem přinést, je přiměje k tomu, aby si uvědomili 

své kvality a schopnosti, z nichž některé jsou neznámé a jiné nerozvinuté. 

57 Budeš učit dobrými skutky, navrátíš zdraví tomu, koho věda opustila, a zachráníš duši, o níž lidé 

řekli, že je odsouzena k věčnému trestu. Jedni i druzí poznají slávu mého díla a z očí jim spadne temná 

páska. 

58 Je to čas, kdy se nechám spatřit, kdy se dám pocítit všem a kdy promluvím ke světu. 

59 Dnes vám říkám: Blahoslavení jsou ti, kdo na své cestě následují Mariin příklad a zachovávají si 

čistotu v duši. Maria je čistota a mírnost. Kdo ji miluje, měl by si ji v tom vzít za příklad. Nebude vám nic 

platné, když budete opakovat její jméno nebo říkat, že ji milujete, pokud vaše činy nebudou odpovídat 

těmto slovům. 

60 Poznejte skutečné lidské a duchovní hodnoty, nenechte se svést falešným pozlátkem pozemské 

slávy. Vaše světlo vám již může odhalit vše, co je falešné. Uvědomte si, že existuje mnoho děl, která se 

tváří čistě, ale obsahují jen temnotu a vedou vás po temných cestách, které se zdají být okouzlující. 

61 Vy, skrze které se dávám poznat, chápejte odpovědnost, kterou jste na sebe vzali, abyste ve svém 

životě, ve svém chování a ve svých zkouškách důstojně naplňovali slova, která vycházejí z vašich rtů ve 

chvílích Mého hlásání. Lidé na vás upírají oči a očekávají, že ve svých činech projevíte povznesení duše. 

Musíte být jako průzračné zrcadlo. Jestliže totiž jednání těch, kteří Mě v této době neslyšeli a kteří se 

nazývají služebníky Božími, není vždy přípustné, svět je sleduje bez překvapení. Když však v tobě uvidí 

tytéž nedovolené činy, ti, kdo tě pozorují, budou jistě pobouřeni, protože nepochopí, že ačkoli máš v sobě 

tuto milost, stále můžeš konat činy, které jsou v rozporu s učením, jež jsi přijal. 

Mistr vám řekne: Dávejte si pozor na pohoršení od chvíle, kdy jste se rozhodli Mě následovat. 

Pamatuj, že od toho dne tvá duše zavrhuje vše, co by jí mohlo ublížit. Musíte se tedy držet cesty dobra a 

cítit veškerou zodpovědnost. 

Sloužíte-li Mi, odevzdali-li jste se do Mé vůle, je to proto, že jste Mě poznali, že jste si zcela jisti 

pravdivostí Mého hlásání a nemáte v sobě žádné pochybnosti. 

62 Když jsem vás viděl, jak se takto věnujete Mé službě, řekl jsem vám, že konáte velké dílo 

milosrdenství pro své bližní. Již jsem vám řekl, že duchovní plnění poslání vám nebrání v plnění žádných 

lidských povinností. 

Ať se nikdo nesnaží komplikovat jednoduchost mého učení. Předávejte podstatu mého učení a nechte 

se jím inspirovat. 

63 Zdá se ti zvláštní, že se Má Božská Vůle spojila s tvým intelektem! Na to vám říkám, že je to 

nejpřirozenější, protože se to týká Boha, který je duch, a člověka, který je díky svému duchu podobný 

svému Stvořiteli. Rádi byste pronikli do mnoha tajemství, která vám zatím není dovoleno poznat, a já vám 

jen říkám, že to nebude věda, kdo vám je odhalí, ale duch díky své lásce ke svému Stvořiteli. 

64 Odhalte Mé dílo ve stejné jednoduchosti, v jaké jsem vám ho dal, pak mu vaši bližní porozumí 

díky vývoji, kterého dosáhli. Pokud vaše činy prozradí, že si zasloužíte slávu, které se vám dostává, bude 

vaše práce obdivuhodná a člověk skrze vás ve Mne uvěří. 

65 Přijímám tvou duši k sobě, aby za sebou nechala únavu a námahu světa. 

66 Z různých míst na zemi přicházíte s touhou po mém poučení a mém pokoji. Když slyšíte mé slovo, 

cítíte otcovské teplo a vaše srdce se uklidňuje. 

67 Jsou lidé, kteří by tě rádi následovali na místo shromáždění, kde ti dávám své slovo, ale strach ze 

světa jim v tom brání. Jiní však na vás pohlížejí s opovržením, i když jim vnitřní hlas říká, že cesta, po 

které jdete, je správná a že vede k pravdě ─ i když slyší výkřiky rozpoutaných živlů a mimořádných 

událostí, které hlásají, že nastal nový čas: čas soudu, předzvěst času milosti. 

Zjevil jsem se na všech místech na zemi a ve všech srdcích. Promlouvám k nim prostřednictvím 

inspirace, intuice a snů nebo zjevení. 

68 V současné době připravuji budoucí generace, které nebudou rozpolcené mezi pochybnostmi a 

vírou a které dají přepisům knih, které vám zanechám, jejich pravou hodnotu a správný výklad. 

69 Budou předzvěstí naplnění proroctví z dřívějších dob. 
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70 Zápisky z nynější doby vám ponechám na starosti, abyste s nimi mohli seznámit všechny, kdo 

neslyšeli mé slovo. Váš skutečný boj přijde až po mém odchodu. 

71 Mé učení, váš způsob uctívání a vaše činy budou soudci pro všechny, kteří by mohli přijít ze sekt a 

církví, aby je prozkoumali. Nebude nutné, abyste jim ukazovali jejich chyby. Naopak, přijměte je upřímně 

a s láskou a ukažte jim mé dílo ve všech jeho částech. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 241 
1 Přijímám vás, lidi, kteří se přicházíte nasytit Božím slovem, které je chlebem duše. Přicházím k 

vám z lásky, kterou k vám chovám. Ach, vy lidé, kteří směřujete jen k bolesti, krvi a strachu! Stíny 

materialismu zatemnily lidem zrak, a tak nevidí cestu k nápravě. 

2 Alespoň vy, kteří Mě slyšíte, se radujte z Mého Slova a nalezněte ve Mně útěchu. Lidstvo totiž 

klame svůj intelekt a city, protože místo aby usilovalo o pravdu, usiluje o zmatek. Velká lidská inteligence 

dnes vzkvétá ve zločinu, který je pro ni ideálem. 

Proto jsem těm, které nazývám svými učedníky, už dávno řekl, že pokud budou plnit poslání, které 

jsem jim svěřil, jejich příklad bude mít takový vliv na život, myšlení a řeč druhých, že budou moci říci: 

Dnes používám svého ducha, o kterém jsem si předtím myslel, že je zbytečný. 

3 Učedníci: Až lidský duch povstane, osvobodí se a bude pracovat na polích, která mu náleží, skončí 

kalich utrpení, který tento svět pije. Jakmile v mysli a srdci člověka rozkvete oduševnění, rozkvetou 

všechny cesty vašeho života. ─ Mluvím právě k těm, kteří usilují o to, aby byli Mými učedníky, a u nichž 

nacházím citlivost, když Mě slyší. 

4 Můj lide, dbejte na to, abyste nepromarnili ani okamžik svého života. Milujte se navzájem a 

pociťujte bolest z toho, že jste tak nečinili dříve. Hluboce se zamyslete nad zásadními dobrými i špatnými 

skutky své minulosti. Tato úvaha vám přinese dobré ovoce a pak myslete na budoucnost. Zeptejte se sami 

sebe: "Co jsem si připravil pro budoucí časy?" 

Pochopíte, že máte lidstvu co říci, že musíte něco udělat, abyste ho probudili ze spánku, který mu 

nedovoluje vidět rubáš, jímž ho v současnosti přikrývá smrt a neustále ho ohrožuje ─ že musíte něco 

udělat, aby se probudilo a uslyšelo hlas svědomí. 

5 Ach, vy lidské marnosti! Ó, vy lidé, kteří hledáte svůj rozkvět a slávu na této zemi! 

6 Abyste mohli pronášet slova, která zabíjejí, postavili jste si trůn, z něhož slyšíte příkazy k válce, k 

přivolání zkázy a smrti! 

7 Co je lidská inteligence, není-li spojena s duchovností, která je svědomím, spravedlností a 

milosrdenstvím? Jakými slovy chtějí tito lidé odpovědět Bohu, který vynalezl velké ničivé zbraně s jejich 

světlem? Z čeho hodlají zaplatit dluh, který v současné době mají? Jak se chtějí vyrovnat se sklizní své 

velké setby? 

8 A všech, kteří o Mně mluví a nazývají se Mými učedníky a služebníky, se ptám: Co děláte v těchto 

chvílích a co jste udělali pro ochranu světa? 

9 Ó děti, které Mě slyšíte v tomto čase! Pracujte na Mém díle lásky, pospěšte si věnovat tu část 

svého života, kterou od vás žádám, pro dobro bližních, která bude zároveň pro vaše dobro. 

10 Moje práce potřebuje vojáky. Proč neztratit svůj život na této duchovní frontě, když ho bez užitku 

dáváte na bojištích? 

11 Využijte tu část času, o kterou vás žádám, tím, že budete poučovat, přednášet plné lásky a poznání, 

obměkčovat a probouzet srdce. Podívejte se na mou Božskou bytost, jak se věnuje úkolu milovat vás, 

chránit vás a zachraňovat. Pamatuj, že už jako člověk jsem ti zasvětil celý svůj život. Nespokojte se s tím, 

že sklidíte jen malé množství semene. Jaký dar mi vložíš do rukou, až vstoupíš do toho, čemu říkáš 

Záhrobí? Dal jsem ti hojnost vody ze svého pramene. Chceš mi vrátit jen pár kapek? Vydávejte svědectví 

svými dobrými skutky. 

12 Duchovní dary, které vám byly v této době zjeveny, vyšly na světlo, aby vám pomohly vylít tyto 

křišťálově čisté vody na duše vašich bližních. Učte se od svého Mistra, který se vám vždy ukazoval jako 

zdroj lásky, jako stálý dar, jako hořící lampa, která osvětluje srdce toho, kdo trpí. Není každé mé slovo 

jako pochodeň na cestě poutníka, který je na cestě k cíli svého osudu? Není toto poselství novým 

zjevením, které vás přivádí blíže k Bohu? 

13 Pouze ti, kteří cítí a žijí mé učení a můj zákon, se budou moci nazývat "učiteli" v mém díle. K 

tomu vás toto slovo vede, abyste v něm rozpoznali vysoké i nízké. Neboť duch, který chce být velký, se 

zajímá pouze o velké skutky. Malý duch usiluje jen o to malé, a aby uvěřil, musí se bolestně oddělit od 

zbytečností a posílit se v lásce k Otci. 

14 Velký duch naopak pro svůj vysoký ideál nebo poslání lásky obětuje i to, co můžete považovat za 

jeho nejdražší. 
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15 Divíte se, že Moji učedníci Druhé éry opustili všechno, aby Mne následovali, že se vám z lásky k 

vám všeho vzdali? 

16 Mé Slovo vyzývá všechny, aby se vrátili na cestu lásky. Tam se mnozí budou stydět za to, že vůči 

svým bližním pociťovali nenávist nebo zášť, že je nepřestali milovat. Pak je znovu obejmou bolestí a 

zároveň radostí z pokání. Pak se projeví zduchovnění a pozemský člověk zmizí. 

17 O velkých duších vám řeknu víc: nejsou citlivé na urážky ani slabé na rány. Na takové 

malichernosti se dívají s klidem a s lítostí nad těmi, kdo je provádějí. Jsou nad těmito maličkostmi a hledí 

jen na to, co je velké. 

18 Všichni budete muset projít velkými zkouškami. Musíte být velmi silní, abyste si nezoufali a 

vyhnuli se tak hanbě za svou slabost. 

Vy, kteří jste slyšeli toto slovo a přišli jste k tomuto stolu plnému dobrého jídla a nasytili jste se mou 

moudrostí ─ buďte silní a povzbuzujte své bližní svou láskou. 

19 Kdo koná dobro, je Kristův apoštol. Nebude však potřebovat tituly, které by ho za takového 

označovaly, ani se jimi nebude muset chlubit. 

20 Co Mi řekneš, když ti zjevím smutné události budoucnosti? Co byste mohli nabídnout 

nezasvěceným, kteří k vám přicházejí pro útěchu? 

21 Říkám vám jen: zasejte mé sémě. Toto učení je vaším odkazem. Umíš-li proniknout do hlubin své 

duše, najdeš tam Mesiáše, který se neustále vrací do tvého srdce, aby ho osvítil svým světlem. 

22 Ty, kteří se zítra přijdou dozvědět o mém příchodu, můžeme rozdělit do dvou skupin: Někteří 

přicházejí s pochybnostmi a odcházejí věřící a zkroušeni, protože se jich dotkla láska mého slova. A 

ostatní, kteří přicházejí nevěřící a zůstanou stejně nespokojení, protože mají více těla než duše, více 

omezenosti než přemýšlivosti. Ale vám, kteří jste byli nazváni mými novými učedníky a kteří jste byli 

poznamenáni Duchem svatým, říkám: Kdy začnete osvěcovat svět příkladem svých skutků lásky? 

23 Poslechněte si: Když jsem byl u vás na zemi, přicházeli ke mně lidé v zástupech ─ lidé na 

vysokých místech, plní marnosti, vládci, kteří mě tajně vyhledávali, aby mě slyšeli. Někteří mě obdivovali, 

ale ze strachu to otevřeně nevyznali; jiní mě odmítli. Přicházely ke mně zástupy mužů, žen i dětí, 

naslouchaly mi ráno, odpoledne i v noci a vždy nacházely Mistra připraveného dát jim Boží slovo. Viděli, 

že se Mistr zapomněl, a nedokázali vysvětlit, ve kterou hodinu přijímá potravu, aby mu nezesláblo tělo a 

neztratil hlas. Důvodem bylo, že nevěděli, že Ježíš přijímá sílu z vlastního ducha a nachází v sobě potravu. 

24 Stejně tak i vy jednoho dne poznáte, že ten, kdo z podnětu Boží lásky zasvětí svou existenci úkolu 

utěšovat, podporovat a milovat své bližní, najde ve své duši neznámou sílu a potravu, která ho bude živit, 

aniž by se v tomto boji na chvíli unavil. 

25 Tímto způsobem se projevím v lidu, který je stejný jako dnes a který zítra vytvoří jedno 

společenství na celém světě: lid Boží. 

26 Učte se ode Mne a používejte své dary, abyste splatili velký dluh, který máte vůči sobě i lidstvu. 

Přijměte dobrovolně své odčinění a nechtějte tento dluh splatit něčím, co se vám líbí a není obtížné. Často 

totiž budete muset přinášet oběti nebo odříkání. 

27 Nežádám vás o život, ale jen o několik hodin, jen o část vašeho času. 

28 Pamatujte, že Ježíš, aby mohl být s vámi, opustil svou Matku ─ tu nejmilovanější Matku, která 

byla tím jediným, co na zemi měl. Odešel od ní za života a byl v jejím náručí, jen když byl sňat z kříže bez 

života. Nežádám od vás tolik, ale jen malou část toho, co jsem vám dal a co jsem vás naučil. 

29 Darujte svůj život tím, že budete utěšovat trpící, uzdravovat nemocné a zachraňovat ztracené, ale 

nenechte se zabít jen proto, abyste ukázali, že jste připraveni pro Mě zemřít. 

30 V mém učení nebudou žádní žalobci ani obviňovatelé, ani uražený, ani uražený. Budou v ní jen ti, 

kdo se snaží rozvíjet směrem vzhůru prostřednictvím praktikování mého učení. 

31 Máš vše, abys Mě dosáhl: Svět je škola, život je učebnice, moje inspirace je světlo. Mistr jsem já, 

lidé jsou moji učedníci. Proto vás neustále volám a říkám vám: Všichni najdete místo v Mé lásce. 

32 Nenechávejte Mě v Mém učení samotného, nebuďte chladní tváří v tvář lásce, kterou vám 

prokazuji. Pamatujte, že některé lidské rty vás osvěcují slovem Mého Ducha. 
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33 Když na zemi říkáte, že jsem vám přinesl náboženství se svým učením, se svým zákonem, říkám 

vám, že v mých očích existuje jen jedna bohoslužba, a to je láska, láska k Otci, k bližnímu nebo bližnímu a 

ke všemu, co pochází od Stvořitele. 

34 Toto nejvyšší božské přikázání vzájemné lásky bude zákonem, který všechny lidi sjednotí, osvítí 

je, aby se cítili být bratry a sestrami, aby se navzájem chránili, stáli při sobě, chránili se před pokušením a 

uznávali se navzájem, aniž by se pohoršovali nad rozdíly rasy nebo vyznání. 

35 Představte si takový svět a budete si ho představovat v míru, jako jednu rodinu, která se řídí 

zákony lásky, úcty a spravedlnosti. 

36 Tato proroctví se naplní, neboť váš svět není odsouzen k tomu, aby byl navždy údolím temnoty a 

hříchů. 

37 Ctnost bude v lidských srdcích zářit jako květiny v zahradách. Neboť vám říkám: Květiny jsou ve 

své kráse jako myšlenky a inspirace, které přicházejí od Boha, aby zachránily hříšníky. 

38 Přistupte, toto je vaše cesta, zde je chléb pro chudé a útěcha pro trpící. Přijďte a ničeho se nebojte. 

39 Požehnaný lide Izraele, Otec vám říká: "Poslouchejte hlas svého svědomí, cvičte svůj rozum, 

neboť v každém z vás zanechám nesmazatelně zapsané své slovo. Slyšte živé Slovo, kterým právě 

přetékám a které proudí ze zdroje moudrosti, jímž je můj Duch. 

40 Otevřel jsem všechny cesty, aby ke Mně mohly přijít všechny Mé děti. Nyní je čas probuzení, kdy 

vám jasně ukážu Své Slovo z minulých dob a nová zjevení, která vám dám a která jsou dokončením třetí 

části Knihy, jejímiž vlastníky budete. 

41 Odhrnul jsem z vás závoj, který zakrýval velikost mého učení. Dal jsem vám semínko ve Druhé 

éře, abyste ho zasévali, ošetřovali a ve vhodnou dobu předložili. 

42 Přesto jsem od pověřených rozsévačů požadoval ovoce a po dlouhé době jsem sklidil jen málo 

zrní. Již jsem vám řekl: Na zem přijdou nové generace, které obdrží mé poslední poselství. V tuto chvíli je 

připravuji a říkám vám: Nastal čas, kdy jsem zahájil nový věk. 

43 Předchůdce zahájil první pracovníky mého díla a poté Mistr otevřel Knihu, aby ukázal celý její 

obsah, kterým je světlo, moudrost a spása lidstva. Tak pro tebe přišel okamžik milosti. Spojil jsem muže a 

ženy různých vyznání a světonázorů. Pronikl jsem do jejich srdcí a viděl jen hořkost a zklamání. Když 

slyšeli mé slovo, neodmítli je, nezavřeli svá srdce, nezpochybňovali je, ale přijali je s láskou a úctou. 

44 Postaral jsem se, aby se věnovali studiu všech projevů mého Božství, a shledali je věrohodnými, 

plnými velkého významu a jejich srdce byla povzbuzena. Ale přišla chvíle, kdy jsem jim řekl: "Pohladil 

jsem vás, užili jste si mého laskání, ale teď je čas bojovat." A rty, které předtím byly rozpačité a mlčenlivé, 

promluvily Božím slovem. Sám jsem skrze ně vylil své slovo a oni se stali mými hlasateli. 

Z ostatních, které jsem potkal plné víry, jsem udělal církevní představitele a řekl jim: Čerpejte srdce a 

vytvářejte z nich církve. Vyzbrojte se silou duše, neboť se střetnete s tvrdostí lidského srdce. Budete 

zápasit s nevěřícími, protože Tomášovo sémě bylo zalito a vyklíčilo v srdcích. Já však toto sémě vyrvu z 

kořene a budu vám pomáhat ve vaší práci. Každý z vás bude jako pochodeň, která osvětluje cestu vašim 

bližním. 

Až skončí doba Mého projevu a vy se Mnou budete komunikovat pouze z ducha do ducha, budete 

pokračovat v poučování. A lidé se budou divit a ptát se, kde jste se to naučili. Pak jim ukážeš knihu svého 

srdce, v níž je vyryto mé učení a z níž budou vycházet nové inspirace. 

45 Budu se snažit zanechat vás připravené na dobu po mém odchodu. K tomu jsem si stanovil dlouhé 

období, abyste během něj měli mnoho příležitostí pochopit mé Dílo. 

Přesto jsem nebyl viditelný pro hmotné oči. Vskutku jsem vám řekl, že v tomto čase Mě uvidí každé 

oko hříšníka i nehříšníka, ale nemusí to být oči těla, nýbrž duchovní pohled, který Mě spatří, osvícený 

duchem a duší jako svatyní, která Mě cítí. 

46 Připravil jsem "pracovníky" v mnoha oblastech, aby zjevili mé Dílo. Kolik okamžiků štěstí prožila 

tvá duše, když jsi naslouchala Mému učení! Jak jsi byl uchvácen zázraky, které jsem ti udělil! Abyste Mě 

uznali, dal jsem vám nesčetné důkazy, neboť chci, abyste, jakmile budete připraveni, přijali ty, kterým 

jsem určil poznat toto učení. Jako starší bratři a sestry budete usilovat o trpící srdce, pomáhat jim a být jim 

oporou. Přiveďte zbloudilou ovci zpět k překážce, zmírněte utrpení, zachraňte své bližní. 
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47 Pomůžu ti s tvým křížem, až budeš vyčerpaný, a naučím tě stoupat na horu naplnění poslání. Co 

byste mohli očekávat, kdybyste nesplnili. Jak bys mohl cítit sílu, jak bys mohl žít, kdybys po Mém 

vyslechnutí nevydal svědectví o těchto naukách? 

48 Buďte silní, milujte se navzájem a mé požehnání na vás sestoupí jako rosa, aby vás vždy 

povzbuzovalo. 

49 Když pociťujete radost ze života, připisujete ji světu. Já vám však říkám: Chci tě vidět šťastnou. 

Proto vám posílám tyto okamžiky štěstí. Když se totiž usmívá dítě, usmívá se i Otec. Hledejte zdravé 

radosti, které neruší duši, a najdete mě v nich. Ale buďte šťastní, když se dokážete usmívat uprostřed 

svého utrpení! 

50 Můj otcovský pohled spočívá na vašich srdcích, ó milované děti, a já vidím vaši oddanost. 

Zapomněli jste na to, co patří k vašemu hmotnému životu, a živíte se Mými slovy, abyste se naplnili jejich 

podstatou a pocítili Mou Přítomnost hluboko v sobě. Zjevuji se vám, protože vás miluji a chci, abyste 

pochopili Mou touhu. 

Naplněna vděčností mi pokorně ukazuješ své srdce a říkáš mi: "Mistře, čti v něm jako v otevřené knize 

a působ v nás svou vůli. Budeme souhlasit s tím, co nad námi nařídíš." 

51 Vidím vaši víru a důvěru v Mé Božství. Víte, že vás miluji a dopřávám vám vše, co je spravedlivé 

a pro vaše dobro. Proto věřte a požádejte Mě o pomoc. 

Je to doba nápravy, v níž žijete a v níž nebudete mít dokonalé radosti ani trvalý mír. Tato země není 

vaší vlastí. Jste jejími dočasnými obyvateli a podle svých zásluh se dopracováváte k lepšímu, vyššímu 

životu, než je tento. 

52 Na zemi, až budete připraveni, pocítíte pokoj Mého Ducha ─ ten pokoj, který jste požívali a který 

zbytek světa nezná ─ tu jemnost, která vyzařuje z Mého Slova ─ tu slávu, kterou jste zakusili, když jste 

byli povzneseni ve společenství se Mnou. 

Svět tuto pobídku nemá, ale potřebuje ji, očekává ji, protože ví, že musí přijít, a někteří se připravují, 

protože tuší, že se blíží čas, kdy k nim přijdu. 

Já vám však říkám: Všichni budete mít tento mír, všichni poznáte světlo pravdy. Mé Slovo se bude šířit 

od úst k ústům, od domu k domu a od jednoho národa k druhému prostřednictvím mých "pracovníků". 

Viděl jsem však u nich a u lidí jejich pomalý pokrok, jejich bázlivost, a proto Mé Dílo nepřekročilo úzké 

hranice, v nichž ho uzavřeli, a to není Má vůle. 

53 "Dělníci", požadoval jsem od vás sjednocení, abyste tvořili jednoho ducha, jednu mysl a jedno 

srdce, aby kdekoli jsou vaši bližní, slyšeli od vás stejné slovo, stejné svědectví ve všech a viděli, jak se ve 

vás odráží Má Božská Láska. 

54 Učil jsem vás lásce, trpělivosti a pokoře, abyste své poslání nesli jako mírný kříž. Práce na obnově, 

očistě a zduchovnění lidstva je práce, která vyžaduje čas. Jedna generace bude předávat další generaci 

stejného bojového ducha a stejné duchovní povznesení, dokud se svět v průběhu času nezdokonalí a 

nedosáhne splnění svého úkolu. 

55 Nebojte se zítřka. Nebojte se, že zajdete příliš daleko a ztratíte cestu. Cesta je tak široká, že na její 

konec brzy nedojdete. Jsem s vámi na každém kroku, před vámi i za vámi, po vaší pravici i levici. Moc 

mého Ducha vás obléká; vnitřní síla, která vás povzbuzuje k neúnavnému boji, vás neopustí. Někteří z vás 

se lopotili rok co rok a viděli úsvit každého dne, jako byl ten první, kdy jste pracovali pro mé Dílo. 

56 Hledejte veškerou dokonalost ve Mně, ale nevyžadujte od "dělníků" absolutní spravedlnost a 

dokonalost. Jsou to lidské bytosti a hrozí jim, že budou slabí. I oni bojují o svou spásu. 

Dokonalost, kterou vaše duše touží vidět, hledejte u duší, které obývají vysoké duchovní úrovně, kde je 

vše láska, krása a světlo. 

57 Vaše srdce se při plnění poslání očišťuje. Každý postupuje podle své lásky, oddanosti a touhy Mi 

sloužit. Mé slovo je pro všechny stejné, a přesto jsem objevil "pracovníky", kteří dělají velké pokroky na 

cestě k oduševnění, a jiné, kteří ve svém vývoji zaostávají. 

58 Chcete-li poznat podstatu mého učení, musíte se jím řídit. Pokud mé učení pouze vyslechnete a 

pak na něj zapomenete, nebudete schopni je uchovat a nebudete schopni předávat tu lahodnou esenci, 

kterou mé učení obsahuje. Je tak jednoduchá, že ji můžete cvičit od prvního okamžiku, kdy ji uslyšíte. 

Láska je první zákon, který jsem vám dal poznat, a z ní vycházejí všechny ostatní zákony a přikázání. 
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59 Řekl jsem vám, že jsem stvořil všechny stejné a všechny miluji. Proč se nemilujete navzájem bez 

rozdílu rasy, třídy nebo vyznání? Proč některé milujete a jiné přehlížíte? Nemilujte jen ty, kdo vám 

prokazují dobro, ale vyhledávejte všechny a vytvářejte s nimi pouta lásky. Uplatňujte univerzální lásku, 

která zahrnuje všechny, a milujte své pozemské i duchovní bratry a sestry. Má práce staví všechny duše na 

stejnou úroveň. Chci, abyste všichni tvořili mou rodinu, která se navzájem miluje a vytváří univerzální 

mír, která se spojuje s mým božstvím, aby každý z vás byl mým zástupcem, ať jste kdekoli. 

60 Připravte se, aby každý z vás byl plodem Velkého stromu a aby se tento plod nekonečně 

rozmnožoval. 

61 Modlete se za svět, ať je tato modlitba jako plášť, který chrání lidstvo, jako protilátka proti válce, 

která se neustále blíží a sráží člověka. 

62 Žehnám všem svým stvořením a zanechávám je sjednocené ve své rozpjaté náruči. 

63 Pojďte ke mně, vy, kteří roníte slzy, já jsem útěcha. Láska se k vám přibližuje, neboť vy jste 

stvoření, která ve své opuštěnosti potřebují Otcovo pohlazení, aby mohla znovu povstat. 

64 Všichni nesete na svých bedrech kříž, abyste v něm byli jako Mistr. Nechci však, aby se tento kříž 

stal nesnesitelným nebo tíživým břemenem kvůli vašemu nedostatečnému pochopení a povznesení. 

65 Životní peripetie bičují váš život jako vichřice. Láska k Otci a důvěra, kterou jste v Něho vložili, 

vám však dávají klid ve zkouškách a umožňují vám z nich vyjít jako vítězové. 

66 Kdo ve Mne opravdu důvěřuje, nebude nikdy oklamán. 

67 Bolest zcitlivuje zatvrzelé srdce, ze skal vytryskne křišťálově čistá voda. Zkoušky udržují duši 

vzhůru. 

68 Vydali jste se na cestu za mým slovem, protože znáte hlas božského Pastýře, v jehož stopách už 

dlouho kráčíte. 

69 K tomu, abyste mě následovali na této cestě, vás nepřimělo nutkání ani strach, ale touha být 

užitečný bližnímu, abyste se zalíbili Pánu. 

70 Noví učedníci se tak připravují na to, aby se stali pochodněmi, které osvětlují svět. Blahoslavení ti, 

kdo mi rozumějí a věří v mé slovo, neboť nebudou cítit hlad ani žízeň ve své duši. 

71 Nechci, aby vaše srdce bylo zítra naplněno ješitností a domýšlivostí, až bude svědkem zázraků, 

které se staly skutečností díky vašim darům. Ale nechci ani, abyste byli bázliví, protože pak byste ve 

svých bližních nevzbuzovali důvěru. Buďte přesvědčeni o tom, co říkáte a děláte. 

72 Musíte posílit svou přípravu a zdokonalit svůj přístup, abyste byli uznáváni i po mém odchodu. 

73 Vám všem jsem svěřil dar uzdravování, kterým můžete konat zázraky mezi tělesně i duševně 

nemocnými. 

74 Sami vyhledáte zavrženého v bahně, abyste mu podali záchrannou ruku. Pokud si myslíte, že tam 

mé semeno nevyklíčí, jste na omylu. Mohu vám dokázat, že i z bahna mohou vyrůst květy bílé jako sníh. 

Čím je duše zkaženější, tím více je třeba lásky, aby ji vyhledala, a když pocítí pohlazení nebo hojivý 

balzám, pocítí, že ji proniká paprsek světla, a bude patřit k nejvroucnějším. Její vděčnost bude velmi 

velká, protože jí bude odpuštěna vina, která byla také velmi velká. 

75 Ty budeš hledat, jako jsem já vždy hledal tebe. Nezapomínejte, že spravedliví jsou již se mnou. 

Můj pokoj s vámi! 
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