
 

 

Kniha o skutočnom živote 
 

Božské učenie 

VIII. Zväzok  

Pokyn 208 - 241 

Online vydanie  
Vhodné pre DeepL Prekladateľský program 

A Balabolka Text-to-Speech Audio Converter 

 

 



 

 

Služba Book Service for Life 
 

Dvanásťzväzkové dielo Libro de la Vida Verdadera (Kniha skutočného života) je odkazom celému 

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

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

Viac informácií o pôvodnom španielskom vydaní: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

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

Preklad: Traugott Göltenboth 

Stav: október 2016 

Vydavateľ: 

Služba Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Poznámka k tomuto problému: 
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

Kniha o skutočnom živote 

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

dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Predslov 
Prvé zväzky tohto diela Kniha pravého života obsahujú v úvode určité historické súvislosti a 

vysvetlenia, takže ďalšie vysvetlenia tu nie sú potrebné. 

Okrem toho sa na konci tohto zväzku nachádzajú dve knihy, ktoré uvádzajú celé dielo. 

Nasledujúce úryvky môžu čitateľovi poskytnúť malú predchuť jasnej a povznášajúcej sily Božieho 

slova: 

Len čo pochopíte, že ste prišli na tento svet, aby ste získali skúsenosti a uskutočnili božský zákon lásky 

a milosrdenstva voči blížnemu, prenikli ste do harmónie tohto života. Z mojich zjavení už viete, že kto sa 

nepodriadi môjmu zákonu, musí sa vrátiť na tento svet, kým duša nesplní úlohu, ktorá jej bola zverená. 

(228, 54) 

Je vo vás hmotná časť, ktorá je zo zeme, a duchovná časť, ktorá je z neba. Je čas, keď sa človek cíti 

byť hmotou, a čas, keď sa cíti byť duchovným. Keď opustíte toto pozemské telo a prejdete do duchovného 

stavu, pochopíte to, čo ste doteraz nepochopili. Tvoje telo tu zostane, pretože patrí Zemi. Ale vaša duša 

vzlietne do vysokých oblastí, kde budete žiť, aby ste pokračovali vo svojom duchovnom rozvoji. (228, 69) 

Duše sú na rôznych stupňoch rebríka, ale ja ich milujem všetky rovnako a dávam im prostriedky, aby 

dosiahli vrchol. Rovnako by ste mali milovať svojich blížnych bez ohľadu na to, aký stupeň rozvoja duše 

majú. (223, 72) 

Všetko stvorené Mi vzdáva hold, od atómu po hviezdu najväčších rozmerov, od najzaostalejšieho 

ľudského tvora po najvyvinutejšiu dušu. Vy, ktorí poznáte všetko, čo existuje vo vašom svete, vidíte, ako 

každá bytosť a každé telo plní svoju úlohu a napĺňa svoj osud. Týmto plnením Mi vzdávajú hold. Je to daň 

za ich súlad s celkom. Veru, hovorím vám, že všetky stvorené veci sa radujú samy zo seba, dokonca aj 

skala, ktorá sa vám zdá otupená alebo mŕtva pre svoju tvrdosť a nehybnosť. Veď Boží Duch, ktorý je vo 

všetkom, čo Boh stvoril, je život. (229, 53) 

Ríša Ducha je nekonečná, ale na to, aby ste dosiahli vzostup, ktorý vám umožní tešiť sa z nej a žiť v 

nej, je potrebné poznať cestu a mať svetlo, aby ste k nej mohli vystúpiť. Nemyslite si však, že znevažujem 

váš pozemský život: nie, žiaci. Prečo by som ho mal znevažovať, keď som ho pre vás pripravil! Pochopte, 

že život v hmotnom svete je tiež súčasťou života v duchovnom, nekonečnom a večnom kráľovstve. (223, 

26) 

Keby ste dokázali premeniť túto zem z údolia sĺz na svet šťastia, kde by ste sa navzájom milovali, kde 

by ste sa snažili konať dobro a žiť podľa môjho Zákona, veru, hovorím vám, že tento život by bol v mojich 

očiach ešte záslužnejší a vznešenejší než existencia plná utrpenia, nešťastia a sĺz, nech by ste ich boli 

ochotní znášať akokoľvek. Kedy budete schopní spojiť duchovný život s ľudským tak, že už nebudete 

vidieť hranicu medzi jedným a druhým? Kedy urobíte zo svojej existencie jediný život tým, že odmietnete 

myšlienku smrti, aby ste vstúpili do večnosti? Toto svetlo poznania bude v ľuďoch len vtedy, keď vo svete 

rozkvitne oduševnenie. (219, 16) 

Príde čas, keď hranice tohto sveta budú zrušené láskou a keď sa svety zbližujú prostredníctvom 

spiritualizácie. (213, 61) 
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Pokyn 208 
1 Ozvena môjho slova vás prebudila a vy ste prišli z ďalekých krajín, národov a krajín, na dlhej ceste 

plnej príhod, túžiac stretnúť sa s Majstrom. A dosiahli ste to, pre čo ste sa namáhali a obetovali, lebo ste 

prišli ku Mne. Urobili ste prvý krok na ceste, ktorá vás dovedie na vrchol hory, kde som vás predišiel 

čakať. 

2 Otvoril si svoje srdce ako prázdnu knihu, aby som do nej mohol napísať toto učenie. Niektorí mi 

ponúkli svoj intelekt a ja som doň napísal aj svoje Slovo v očakávaní, že srdce bude vnímavé. Toto svetlo 

totiž prenikne do duchovnej duše, kde nájde domov, ktorý už nikdy neopustí. 

3 Moje Slovo nebolo nikdy také jasné a podrobné ako v tejto tretej ére, v ktorej som ho urobil 

ľudsky zrozumiteľnejším. Moje Slovo vám dáva pochopiť, čo som vám dal v posledných dvoch 

storočiach. Dve prikázania, ktoré som vám zanechal na samom začiatku, obsahujú celé moje učenie: 

"Milovať budeš Boha z celého svojho srdca a z celej svojej duše a svojho blížneho ako seba samého." 

Neskôr vám Ježiš povedal: "Milujte sa navzájom." A teraz pokračujem vo svojom učení, aby som 

dokončil svoje dielo medzi vami a splnil tak svoj sľub, že sa vrátim. 

4 V tomto čase som sa nezjavil v žiadnej cirkvi, pretože som prišiel s túžbou po chráme, ktorý je vo 

vašom srdci. Slávnostnosť liturgií a nádhera náboženských obradov nepriťahujú môjho Ducha a 

nepredstavujú moju Cirkev. 

5 V druhej ére náboženskí vodcovia a kňazi očakávali, že Mesiáš sa narodí v Cirkvi. Ale neprišiel 

som s nimi na svet, lebo betlehemská stajňa bola pre mňa čistejšia a u pastierov som našiel viac lásky a 

tepla v chladnej zime. To je dôvod, prečo sa vtedajší teológovia mýlili a vládcovia ma prenasledovali od 

môjho narodenia až do mojej smrti. 

6 Dnes sú teológovia v súvislosti s mojím návratom opäť zmätení, pretože proroctvá a ohlásenia o 

ňom neboli správne vyložené. 

7 Od začiatku ste pochybovali o mojom príchode, hoci som vám dal dôkazy, ktoré o mne svedčili. 

Takto som budoval vieru v srdci svojho ľudu. 

8 V dnešnej dobe vznikli veľké zástupy učeníkov, ale napriek svojej početnosti nedosahujú vieru a 

moc, akú mali tí dvanásti, ktorí ma nasledovali v druhom veku. Ale čo budete robiť po mojom odchode? 

Všetci viete, že k vám budem naďalej hovoriť počas posledných troch rokov poučovania, ktoré dostanete 

prostredníctvom ľudskej mysle. Keby ste Mi skutočne rozumeli, mali by ste istotu, že som večne s vami, 

že k vám večne hovorím. Kto z vás sa však vnútorne pripravuje na to, aby cítil Moju Božskú prítomnosť a 

počul Môj hlas? Kto do roku 1950, určeného času môjho odchodu, dosiahne potrebnú duchovnosť, aby 

mohol komunikovať s Majstrom bez hlasového nosiča? 

9 Nebudem urazený, ak mi neprinesiete oltáre alebo kvety, alebo ak mi nezapálite lampy. Lebo to, 

čo som vždy hľadal v srdci človeka, je duchovný oltár. 

10 Kvety sú obetami záhrad a lúk, ich vôňa a aróma prichádza ku Mne ako obeta lásky. Preto 

neoberajte lúky a záhrady o ich dary lásky. Nezapaľujte iné lampy než tie, ktoré sú vierou v Moje Božstvo. 

Veď vám nebude nič platné, ak budú vaše srdcia temné, keď budete svietiť olejovými lampami. 

11 Nie ste schopní pochopiť, a už vôbec nie uskutočniť dokonalé učenie, ktoré som vám zjavil. Jej 

názov, trojičná mariánska duchovná náuka, hovorí za všetko: duchovné povznesenie, uznanie trojice 

božských zjavení a úcta k Márii, božskej nežnej. 

12 Pred začiatkom roku 1948 som vám prostredníctvom nespočetných nositeľov hlasu povedal: 

"Pripravte sa, lebo pretvorím vaše duchovné obrady." Nechcem totiž, aby vás svet odsúdil ako zlých 

učeníkov, ktorí svojho Majstra donútili, aby sa zúčastnil na ich zbytočných zvykoch. Zveril som vám svoje 

dokonalé dielo, ktoré nesmiete svojimi činmi klamať. Každý, kto sa ma vydá nasledovať, by mal niesť 

svoj kríž a odovzdávať pravdu celou svojou bytosťou, nakoľko mu to jeho schopnosti a možnosti 

dovoľujú. Nie vždy ste pripravení, ale mali by ste byť, pretože keď to najmenej čakáte, môže sa objaviť 

skúška alebo človek v núdzi, a vtedy musíte byť okamžite po ruke. 

13 Pre otcov rodiny je bremeno kríža ťažké. Po tom, čo priviedli na svet nové generácie, totiž 

pochopili, že to nestačí na to, aby svoju úlohu považovali za splnenú. Otcov zákon pre prvých ľudí znel: 

"Raste a množte sa". A v súčasnosti, keď vidím veľký rozvoj v ľudskej duši, vám znova hovorím: "Rastite 

a množte sa!" Ale nielen v materiálnych veciach, ale aj v duchovných, v cnostiach, v láske. Toto je zákon 
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od začiatku až do konca, ktorý máte plniť, aby ste spokojní vošli do mojej prítomnosti a povedali mi: 

"Pane, tu je moje duchovné a ľudské naplnenie, tu je moje ovocie." 

14 Milovaní ľudia, časy vám nedovoľujú stáť na mieste. Sily prírody, bolesti, vojny, konfliktov a 

chaosu vám neprestajne hovoria: "Prebuďte sa a pracujte!" Nech sa vaše srdce naplní týmto vínom, ktoré 

je krvou Majstra, aby sa rozlialo ako život a láska na vašich blížnych. 

15 Pamätajte, že moje slovo pochádza od Otca, ktorý vás hľadá, ktorý vás miluje a napomína, ktorý 

vás zdvihne, keď sa potknete, a uzdraví, keď ste chorí. Dnes som neprišiel ani preto, aby som ti dával 

pokyny, ale len preto, aby som ťa pohladil. Všetky vaše skutky vyjasním vo svetle vášho svedomia, ale 

niektoré nevystavím pred ostatnými, aby ste v tichosti počuli hlas vnútorného sudcu a pamätali, že 

Ježišovi učeníci majú svojimi skutkami chváliť meno svojho Majstra. 

16 Často hovorím o svojom odchode tak, ako som hovoril o svojich apoštoloch druhej éry: Ježiš bol 

obklopený svojimi učeníkmi. Takmer všetci boli starší ako majster. Niektorí boli v strednom veku, iní boli 

v pokročilom veku. Len jeden bol mladší ako Ježiš, a to Ján. 

Majster opäť hovoril o svojom blížiacom sa odchode a vzhľadom na toto oznámenie si títo ľudia položili 

otázku: "Prečo hovorí o svojom blížiacom sa odchode, hoci sme už bližšie ku koncu?" Dôvodom bolo, že 

učeníci nemohli pochopiť, že ten Človek, ktorý bol plný života, lásky a moci, mohol pozemsky zomrieť. 

Nemohli pochopiť, že ten, ktorý pochádza od Otca, môže prestať žiť. 

Ježiš však naďalej hovoril o svojom odchode a pokračoval v lúčení, aby si tieto srdcia zvykli na 

myšlienku odlúčenia a pochopili, že musia využiť čas a uchovať si to vzácne semienko vo svojich 

srdciach. Vtedy jeden z nich povedal svojmu Majstrovi: "Pane, ak sa ťa niekto pokúsi dotknúť, zabránime 

mu v tom." Na to Ježiš odpovedal: "Čo je napísané, stane sa a vôľa Otca sa splní. Lebo skôr pominie nebo 

a zem, ako sa nesplní jeho slovo." 

17 Učeníci počúvali skľúčene a smutne a potajomky sa pýtali sami seba: Čo by mohli robiť, keby už 

nebol s nimi? Ako by mohli bojovať sami medzi ľuďmi? Ako mohli priniesť svetlo slepému, očistiť 

malomocného, vzkriesiť mŕtveho a obrátiť hriešnika? Majster čítal ich myšlienky a pri vhodnej príležitosti 

im povedal: "Budete na mojom mieste ako ovce medzi vlkmi. Ale ak veríte vo Mňa a zostávate na ceste, 

nezahyniete." 

18 Udialo sa moje umučenie, moje slovo sa splnilo a moji apoštoli pocítili, že ich odvaha a viera sa 

vytratili, keď videli Ježiša, ako sa potí krvou v olivovej záhrade, akoby sa bál ľudí ─ ten, ktorý mal v 

rukách moc. 

Tvárou v tvár kričiacemu davu očakávali, že ho Majster umlčí, pretože on sám umlčal posadnutých. A 

keď sa rabína zmocnili ohavné ruky, aby ho zatkli, zdesení učeníci sa pýtali: "Pane, prečo si sa dal zatknúť 

ako zločinec, keď v Tebe nie je hriech?" Napriek tomu sa skryli a opustili svojho Pána. Kristus však 

naďalej učil ako Boh aj ako človek. Chcel sa totiž stať človekom, aby mohol byť dokonalým príkladom a 

cítiť ľudskú bolesť. V ňom boli všetky obavy, všetka opustenosť. Na svojom tele prijal všetku podlosť a 

potupu. A potom prišla posledná hodina. 

19 Z výšky dreveného kríža hľadal očami v zástupe svojich priateľov, učeníkov, ktorí s ním žili, ktorí 

ho milovali a nasledovali na jeho cestách. Ale tie tam v hodine smrti neboli, jeho fyzické oči ich nevideli. 

Prítomný bol len najmladší Ján, ktorý stál pri Majstrovej matke. Učeníkovi odovzdal svoje posledné 

posolstvo a Márii v tej chvíli zasvätil univerzálnu Matku pred celým ľudstvom. 

20 Všetko sa podarilo. 

21 Učeníci, zjednotení v náreku a smútku, hľadali útechu u Márie. Ale Majster, ktorý sa už stal 

duchovnou bytosťou, sa zviditeľnil. Navštívil Máriu a sväté ženy, ktoré svedčili apoštolom o tom, o čom 

pochybovali. Ale Ježiš, ktorý im chcel dokázať, že naďalej prebýva medzi nimi, ich tiež vyhľadal, aby sa 

im ukázal. 

22 Apoštoli sa pri istej príležitosti zdržiavali v jednom dome. Tomáš medzi nimi nebol. Kým sa títo 

muži oddávali svojim spomienkam, prišiel k nim cez múry Majster a povedal im: "Môj pokoj s vami." 

Údiv učeníkov bol neopísateľný, keď spoznali tón toho hlasu, ktorý bol pre nich jedinečný. 

23 Ježišova postava opäť zmizla a apoštoli plní odvahy a radosti oznámili túto správu Tomášovi. On 

sa však svojim bratom vysmieval. A zatiaľ čo zapieral svedectvo, Ježiš sa opäť zjavil v miestnosti so 

zatvorenými dverami a pozdravil: "Pokoj vám". Tomáš ─ najprv vystrašený pri pohľade na zázrak, potom 

plný výčitiek ─ pozeral na Ježišovu postavu, ale trápili ho pochybnosti. Vtedy mu Majster povedal: "Poď 
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sem, Tomáš, vlož prsty do rany na mojom boku." Neveriaci a materialistický žiak si ich vložil a cez túto 

ranu mohol uzrieť zasľúbenú zem. Potom Tomáš padol k nohám svojho Majstra a zachvátený bolesťou a 

výčitkami svedomia vyznal: "Pane, Pane, to si ty." "Áno, Tomáš, teraz priznávaš, že som to ja, lebo si to 

videl. Blahoslavení sú tí, ktorí veria bez videnia." 

24 Ľudia: Toto všetko teraz prežívate. Znovu a znovu vám oznamujem svoj odchod. Postupne 

uvoľňujem váš materializmus, aby ste neskôr neboli neveriaci, nevedomí alebo zmätení. 

25 V posledný deň môjho pobytu medzi vami nechcem vidieť, ako si trháte vlasy, nechcem, aby vaše 

ústa kričali: "Prečo odchádzaš, Majstre?" 

26 V poslednej chvíli vás chcem vidieť zahalených do plášťa duchovnosti, pokoja a oddanosti, plných 

dôvery, že som v skutočnosti neodišiel, že som vám bližšie. 

27 Povedal som vám, že ma uvidí každé oko, hriešnika i nehriešnika. Niektorí uvidia Ježišovu 

duchovnú podobu, iní pocítia moju prítomnosť vo svojom srdci, niektorí budú vnímať moje svetlo vo 

svojej mysli a ďalší zažijú na svojej ceste zázraky. Budem svedčiť o sebe v modlitbe a v skúškach. 

Nebude však potrebné, aby ste sa pozerali na Ježišovu ľudskú podobu, ale aby ste ma cítili v duši a v srdci. 

Nebude smútok, nebude prázdnota ani opustenosť, nebude smútok ani plač. 

28 Chcem, aby ste sa pri mojom odchode zjednotili, aby ste spojili všetky svoje duchovné sily. S nimi 

môžete reprezentovať to, čo vám dal Majster svojím slovom. 

29 Ak je medzi vami pravé spojenie, budú znamenia na nebi i na zemi a národy to spoznajú. 

30 Toto bolo moje slovo učenia, toto bolo moje slovo lásky a poučenia: nekonečné pohladenie. 

31 Musíte sa čoraz viac pripravovať, pretože sa blíži čas, keď k vám už nebudem hovoriť 

prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. Budete sa snažiť čoraz viac nasycovať duchovnou silou, 

ktorú odovzdáva Moje Slovo. 

Materializmus je na vrchole. Až dodnes svet žil bez toho, aby ma cítil alebo počul. Je len málo tých, 

ktorí žijú oduševnene, ktorí vidia Moje svetlo a napredujú na svojej ceste, ale koľko ich je v temnote. 

Niektorí sú v očakávaní môjho návratu, v nich žije viera, že Kristus sa vráti, aby sa stal človekom. 

32 Učeníci, vy, ktorí ste ma počuli: máte pred očami úlohu, ktorú máte splniť: ohlasovať ľuďom 

radostnú zvesť o mojom príchode v tomto čase a oboznamovať ich s mojimi zjaveniami a učením. Vy ste 

svedkami, ktorí vedia, že som k vám prišiel rovnakým spôsobom, akým som bol naposledy videný v 

druhej ére: duchovne. 

33 Ale skôr, ako budete môcť komunikovať so svojím Pánom z ducha do ducha, chcel som 

komunikovať so sebou prostredníctvom intelektu jednoduchých ľudí, ale Mnou obdarovaných, aby vám 

táto komunikácia slúžila ako základ alebo príprava na váš budúci vývoj smerom nahor. 

34 Ľudská veda so svojimi výdobytkami je dôkazom toho, že duša sa vyvíjala, a hoci je jej cesta v 

každom prípade iná, v každej dobe zanechala stopy svojho vzostupného vývoja. Príde deň, keď aj samotná 

veda prispeje k rozvoju duše, pretože všetko smeruje k tomuto cieľu. 

Hovorím vám, že pravý vedec je ten, kto z lásky k blížnemu pátra v najhlbších častiach stvorenia po 

jeho tajomstvách, až kým nenájde božské svetlo. Ten, kto takto pracuje, nikdy nebude na svoju prácu 

pyšný, bude sa považovať len za nástroj Stvoriteľa. Z tohto dôvodu nikdy nebude popierať existenciu 

Boha. 

35 Príde aj čas, keď mnísi, ktorí sú zatvorení v celách, ich opustia, pretože sa presvedčia o zbytočnosti 

svojho úteku pred svetom a mystiky. Budú bojovať medzi ľuďmi, aby splnili účel, pre ktorý boli stvorení. 

Jedným slovom, ukončia duchovnú stagnáciu, aby sa vydali na cestu pokroku. 

36 Semeno duchovnosti je semenom tretej éry, ktoré medzi vás zasievam. Poskytuje ľudstvu 

tajomstvo, ako dosiahnuť lepší život. 

37 Pozrite sa, ako sa ľudia pre nedostatok duchovnosti nesprávne posudzujú a rozdeľujú. Sami ste si 

vytvorili rôzne cesty, ktoré sa od seba vzďaľujú. Sami ste svedkami tohto nepochopenia. 

38 Opäť vám hovorím, že vojna medzi ľuďmi sa ešte neskončila. Nastane totiž vojna ideológií, 

vierovyznaní a náboženstiev, filozofií a doktrín, z ktorých každá chce byť jedinou vlastníčkou pravdy vo 

vzťahu k ostatným. 

39 Moja obeť druhej éry ešte nebola pochopená týmto ľudstvom. Hoci väčšina z nich tvrdí, že uznáva 

Krista, neuznávajú sa vo mne. Prečo by ste ma mali hľadať po kľukatých cestách, keď kráčam len po ceste 

nežnosti, milosrdenstva a spravodlivosti? 
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40 Aby ste ma dosiahli, je nevyhnutné milovať svojich blížnych. 

41 Aj dnes potrebujete duchovných, sudcov a učiteľov. Ale keď sa váš duchovný a morálny stav 

pozdvihne, nebudete už potrebovať tieto opory ani tieto hlasy. V každom človeku bude sudca, sprievodca, 

učiteľ a oltár. 

42 Chcem vidieť ľudí bez obradov, nariadení a dogiem, ktorí vedia kráčať po správnej ceste a ktorí 

žijú moje učenie lásky. 

43 V súčasnosti vám dávam túto slobodu, pretože už nepodliehate určitým formám kultu. Nie je to 

nová cesta, ale časť tej istej cesty, ktorú som vám vytýčil, ale ktorú ste nepoznali. Skúmajte, vniknite do 

mojich slov a pochopíte, že je v nich pravda. 

44 Ja som láska a ako láska sa vám dávam bez toho, aby som vám kládol nejaké podmienky. V 

časoch, ktorými prechádzate, potrebujete tento podnet, túto lásku, ktorá je nad všetku ľudskú náklonnosť. 

45 Aby ste dosiahli povznesenie, ktoré vám umožní spojiť sa s mojou Božskosťou, nepotrebujete už 

stimulovať svoje zmysly harmóniou niekoľkých hudobných tónov, ani sa vzrušovať tvárou v tvár obradom 

či hmotným predmetom. Lebo vaša duša hýbe len tým, čo je hlboko duchovné. Vždy, keď otvoríte svoje 

srdce a pozdvihnete svoju dušu ku Mne, zažijete pocit pokoja, ktorý zostupuje z nekonečna. 

46 Ako je možné, že existujú ľudia, ktorí nerobia nič pre svoj duchovný rozvoj? Ako môžu existovať 

ľudské bytosti, ktoré klesajú nižšie ako podriadené alebo nerozumné bytosti? Bytosť bez rozumu nehreší, 

pretože sa obmedzuje len na dodržiavanie svojich vlastných zákonov. Na druhej strane človek veľmi hreší, 

pretože v sebe nosí dušu svetla, ducha a dar intuície. 

47 Medzi tými, ktorí sú povolaní pracovať pre toto dielo, sú aj takí, ktorí občas zabúdajú na cestu, 

ktorí zabúdajú na duchovné znamenie, ktorým ich Pán označil, aby na svojej ceste zanechali len stopy 

pokoja a požehnania. Ako môžeš zostúpiť zo stupňa, na ktorý som ťa postavil? To je dôvod, prečo k vám 

neustále zostupujem, aby som vám hovoril, aby Moje Slovo ako jemné dláto vyhladilo drsnosť vášho 

srdca, aby ste pochopili, že spojenie s Bohom sa nedá vytvoriť, ak sa nebudete držať ďalej od nečistoty. 

Až vtedy, keď sa ti podarí pozdvihnúť svoje myslenie nad všetku negativitu a budeš Mňa hľadať v 

Nekonečne, zažiješ zvláštny pocit blaženosti. Vďaka tomu si uvedomíte, že ak ma budete takto hľadať, 

Otcovo milosrdenstvo sa bez váhania prejaví vo vašej duši. 

48 V takých chvíľach už naozaj nie ste v hmotnom svete, hoci vaše telo je stále na zemi. Duchovná 

duša sa vzniesla nahor, a tým prerušila všetky fyzické spojenia, aby vstúpila do iného života a iného 

priestoru. Tam je cítiť Otcovu lásku, tam je hmatateľný pokoj a blaženosť jeho kráľovstva. 

49 Aby som túto túžbu prebudil v neposlušných, premieňam sa na verného spoločníka, kým im 

nedám pocítiť dobro v srdci ─ ten pocit, ktorý ich prinúti konať skutky, ktoré ich privedú bližšie ku Mne. 

Keď urobia tento krok, uvidia nesmiernu rozlohu poľa, ktoré sa rozprestiera pred ich očami a pozýva ich k 

práci a boju. Akú radosť pocítia v srdci, keď pochopia všetko, čo nevideli očami a nepočuli ušami, pretože 

všetko bolo pre nich zmätené a oni si neuvedomovali, že sú povolaní plniť vznešené a delikátne poslanie. 

50 Všetkým vám hovorím: Ak sa dokážete zjednotiť s Majstrom, budete čoraz viac pociťovať biedu 

druhých ako svoju vlastnú a budete sa snažiť robiť svojim blížnym to, čo ste videli, že Ja robím vám. Ak 

sa niekedy považujete za nehodných alebo nešikovných, stačí, aby ste pocítili lásku k blížnemu a obrátili 

sa na mňa, aby som urobil to, čo nedokážete. Najdôležitejšie je začať, aj keď sa úloha spočiatku zdá 

nemožná. Neskôr sa stanú zázraky a viera vzplanie. Potom postupne k vašim dverám prídu hladní, 

malomocní, otrhaní a neúspešní, núdza vo všetkých svojich podobách. 

Musíte však bdieť a modliť sa, lebo vás budú obkľučovať pokušenia a zvody a budú vám ponúkať svet 

výmenou za vaše oduševnenie. Prídu aj takí, ktorí sa vás budú snažiť oklamať zdanlivo veľkými slovami a 

myšlienkami. Žiadostivosť bude pokúšať vaše telo a oslabovať vašu dušu. Budete sa musieť postaviť 

všetkému ─ niekedy sami, inokedy spolu so svojimi bratmi. Vašimi zbraňami budú príprava, viera, váš 

prirodzený cieľ a vedomosti, ktoré postupne získate od Majstra. 

51 Takto sa z ľudí, ktorých život porazil, stanú silní vojaci. Do obdobia boja, ktoré práve prežívate, 

vstúpite pripravení. Vaša duša nebude zúfať, pretože bude cítiť, že tento boj potrebuje, aby sa očistila a 

pozdvihla. Veru, hovorím vám, že pre každého, kto mi môže ukázať svoje dielo ako dokončené, bude 

prijaté ako jeho posledné dielo v hmote. 
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52 Potom, kým sa tvoje telo obráti na prach a tvoja duša, teraz už oslobodená od posledného ľudského 

odevu, začne svoju duchovnú prácu, uvidí rebrík, po ktorom bude stúpať krok za krokom po siedmich 

stupňoch, až kým nedosiahne lono Otca, ktorý je moc, milosť a svetlo. 

53 Hľa, hoci ste klesli do takej veľkej nedokonalosti, keď ste prechádzali cestami sveta v rôznych 

telách, poznali ste špinu a nečistotu, boli ste hodní mojej lásky. Ale celá táto dlhá cesta bola skúsenosťou, 

ktorú vaša duša musela zažiť, aby dokázala oceniť hodnotu, ktorá je obsiahnutá v Mojich zákonoch, a 

hodnotu, ktorú má duchovno, aby pochopila, že vývoj duše prináša slávu a dokonalé uspokojenie. Preto 

som vždy pozýval ľudí na túto cestu. Lebo kým ho nedosiahnu, budú ich naďalej trápiť utrpenia a bičovať 

falošné rozkoše. 

54 To, čo vás učím, je pre dobro každého, kto s láskou prijíma moje učenie, aby ho jeho skutky 

premenili na budúceho majstra, ktorý bude odovzdávať moju moc a moje svetlo, ktoré musia premôcť 

skazu sveta. 

55 Zloba tejto doby otvorila pred ľuďmi priepasti zúfalstva. 

56 Medzi ľuďmi je mnoho skutkov, ktoré sú na pohľad veľké a dobré. Preto vám hovorím: Dávajte 

pozor, aby ste dokázali bojovať proti každému klamstvu, lebo viete, že vo vás je neporovnateľná a 

skutočná veľkosť. 

57 Čo je väčšia sláva ako zdieľať a praktizovať dobro s ostatnými? Čo je väčšia sláva ako láska, ktorú 

môžeme dať svojim blížnym a ktorej svetlo a vplyv môžu pomôcť aj im nastúpiť cestu k dokonalosti? Čo 

môže byť pre dušu väčším potešením, ako keď dokáže prekonať slabosť svojho tela, aby sa dostala vyššie 

z úrovne, na ktorej sa nachádza? 

58 Už v druhej ére som vám hovoril o duchovnom živote a váš duch čiastočne pochopil, o čom som 

hovoril, a pochopil cieľ, ku ktorému je určený. Dnes, keď vás opäť vidím zhromaždených okolo seba, vám 

zjavujem a vysvetľujem všetko, čo bolo pre vašu myseľ nepochopiteľné. A ja vám ešte raz hovorím, že kto 

ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Môj kríž totiž neznamená smrť, ale lásku a 

nezištnosť, obetovanie zbytočných vecí v prospech duše. 

59 Učeníci, oboznámte dnešné deti s mojím učením. Každý, kto pochopil moje slovo, nech formuje 

svoje deti s vysokými ideálmi a odstráni všetko zlé z ich sŕdc. Zasejte do nich semeno dobra, ktoré je 

duchovnosťou. Keď tieto deti dostatočne pochopia silu môjho učenia, nebudú na svojej ceste kolísať, ale 

ich krok bude istý a nikto ich nebude môcť oklamať. 

60 Ako slnko vyžarujúce život, svetlo a teplo som sa vylial na všetkých. Každý však z nej dostane 

podľa svojho rozvoja a prípravy. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 209 
1 Ako sa blíži určený čas, keď sa tento spôsob odovzdávania môjho učenia skončí, stále viac 

prenikáte do môjho Božského posolstva. 

2 Viete, že kým som vám prinášal svoje Slovo, svet žil bez toho, aby ma cítil alebo počul. 

3 Je len málo tých, ktorí sa dozvedeli o mojom príchode. Zvyšok ľudstva žije v očakávaní, že keď sa 

vrátim, ako som sľúbil, urobím to telesne, to znamená, že sa opäť stanem človekom. 

4 Iba vy viete, že už ste v tretej ére, v ktorej k vám hovorím prostredníctvom tých, ktorí sú vyvolení 

ako nositelia hlasu Môjho Slova. 

5 Ľudská veda vám poskytuje dôkazy o jej rozvoji. Uvedomte si, že aj to odhaľuje vývoj duše. 

Človek v každej dobe zanechal stopu pokroku, ktorú tí, čo prišli neskôr, postupne dotvárali. 

6 Veda je svetlom Mojej múdrosti, ktorá ľuďom odhaľuje svoje tajomstvá. Vedec, ktorý má 

vznešenú dušu, ma nebude hľadať prostredníctvom obradov, pretože jeho dar vedy ho bude neustále 

približovať k Otcovi, ktorý je Božskou vedou. Tento človek sa nikdy nebude chváliť svojou prácou, 

pretože čím viac toho objaví, tým menší sa cíti. Ani on nebude môcť poprieť moju existenciu, pretože na 

každom kroku uvidí v prírode stopu Stvoriteľa. 

7 Učeníci, aj do vás som vložil dary, ktoré máte rozvíjať, aby ste boli tými, ktorí jednoduchými 

slovami, ale plnými pravdy, upevňujú toto učenie v srdciach svojich blížnych. 

8 Semeno spiritualizácie, ktoré som vždy zasieval do sveta, zanechám v tomto čase ešte raz. Toto 

semienko obsahuje tajomstvo lepšieho života. 

9 Ak dnes ľudia medzi sebou bojujú, ak sú rozdelení na doktríny viery, na triedy a rasy, ak sa ľudia 

navzájom nemilujú, nerozumejú si a nemilosrdia, je to preto, že v ich srdciach nevyklíčilo moje semeno 

lásky. Ale v tomto čase, keď zostúpim na polia ako milostivá rosa, moje semeno, ktoré sa ukrýva v srdci 

každého ľudského stvorenia, vyklíči a prinesie ovocie. 

10 Tak ako som vám ohlásil Svoj príchod v druhej ére, tak vám dnes ohlasujem vojnu vierovyznaní, 

svetonázorov a náboženstiev ako predohru k nastoleniu Svojho kráľovstva oduševnenia medzi ľuďmi. 

11 Moje Slovo ako ohnivý meč zničí fanatizmus, ktorý obklopoval ľudí po stáročia. Roztrhne závoj 

ich nevedomosti a ukáže jasnú, žiarivú cestu, ktorá vedie ku Mne. 

12 Keď bude ľudstvo vďaka svojej obnove vnímavé na duchovno, nebude už potrebovať, tak 

duchovne, ako aj pozemsky, prísnosť zákonov ani pozemskú spravodlivosť, aby sa správalo dobre, pretože 

vtedy bude môcť byť každý človek sám sebe sudcom. 

13 Moje učenie nezavádza ani dogmy, ani obrady; inšpiruje len k dobru. Moje učenie o duchu nikoho 

nepodriaďuje určitým formám kultu, ale je neustálym pozvaním na cestu pravdy. 

14 Prichádzate do tieňa mocného stromu, kde, ako viete, je ten, kto vám ponúka Chlieb večného 

života, pokrm, ktorý vám dáva silu vydržať na ceste životom. 

15 "Slovo" k vám prišlo, aby otvorilo nový vek. 

16 Opakovane som vám posielal duchovné posolstvá, ktoré vás vyzývali, aby ste vzostúpili. Veď 

telesná hmota pripútava dušu k zemi ako ťažký reťazový článok. 

17 Počas svojho vývoja ste nakoniec pochopili, že váš osud nezávisí od hmoty, ale od mojej vôle. 

18 Človek nie vždy súhlasí s mojimi zámermi a dáva mi najavo svoje odmietnutie a neposlušnosť. 

Mnohokrát ma nazval nespravodlivým a snažil sa zasahovať do mojich vysokých rád. Iní pochybujú o 

Mojej moci, keď odo Mňa nedostanú to, po čom túžia, a keď to potom získajú, pripisujú to len svojmu 

úsiliu. Preto sa nakoniec považujú za bohov a kráľov a zabúdajú na Toho, kto do človeka vložil duchovnú 

dušu a obklopil ho nádhernou prírodou. 

19 Mohol by človek so všetkou svojou vedou vytvoriť niečo z toho, čo som vytvoril ja? Nie, ľudia. 

20 Ľudská veda má svoje hranice, ale Boh, Stvoriteľ, ich nemá. Veda je svetlo, ale v rukách mnohých 

ľudí sa stáva tmou. Vo vesmíre však všetko svedčí o Mne. Všetky kráľovstvá prírody spievajú svoju 

pieseň životu a láske. Napriek tomu, že vám prostredníctvom všetkých stvorených vecí hovorím: "Tu 

som", hľadáte môj obraz v nedokonalých dielach vytvorených ľudskými rukami. Potom sa im klaňate a 

uctievate ich, čím bránite svojej duši v akomkoľvek pozdvihnutí. 

21 Dávam ti lásku, lebo nenachádzam človeka, ktorého srdce by sa trochu otvorilo, aby sa utrpenie 

niekoho iného stalo jeho vlastným. Tí, ktorým zverujem bohatstvo a moc, aby slúžili blížnemu, odmietajú 
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akýkoľvek súcit, a dokonca aj tí, ktorí tvrdia, že ma zastupujú na zemi, obklopení prepychom a oblečení 

ako králi, si zatvárajú uši a srdce pred nárekmi toho, kto túži po láske a milosrdenstve. 

22 Toto nie sú moje cesty. Úzka cesta, ktorú som si vytýčil, je cesta dobra. Preto vám ešte raz 

hovorím: Moje slovo je moja cesta, lebo vám vždy hovorí o spravodlivosti, morálke a láske. 

23 Urobím vaše srdce citlivým, aby som doň vtlačil svoje učenie a vy sa budete skutočne cítiť 

nasýtení chlebom večného života. 

24 Milujem všetkých rovnako. Nie všetci ma však v tejto ére počujú. Tak ako v prvej a druhej ére, aj 

teraz som si vybral miesto na zemi, aby som zhromaždil tých, ktorí ma budú počúvať. 

25 V každom náboženskom spoločenstve sa do vedenia dostávajú ľudia, ktorí sa nazývajú Mojimi 

poslami, Mojimi vyvolenými, Mojimi obľúbencami. Ale nevidím jediného spravodlivého človeka, 

prostredníctvom ktorého by mohlo byť ľudstvo spasené. Niet úst, ktoré by mohli hovoriť tak, ako som 

vám hovoril v Ježišovi. 

26 Ľudia sa zmietajú vo víchrici a vo svojom chaose trpia a vzdychajú tvárou v tvár hroziacej vojne. 

27 Tie národy sa počas môjho návratu mohli duchovne nasýtiť z mojich slov druhej éry, ale ten chlieb 

bol skrytý alebo sfalšovaný. A tak vidíte, že niektorí ľudia sa pohybujú slobodne, iní sú ľahostajní, väčšina 

fanatická a tvrdá. 

28 Kedy bude bohatý človek pripravený rozdeliť svoje bohatstvo medzi chudobných? 

29 Kedy bude skvostne oblečený pripravený odložiť svoje rúcho, aby prikryl nahého? Ľudstvo je 

hladné po príkladoch a potrebuje spravodlivosť a milosrdenstvo. 

30 Ľudia zabudli, že som sa zriekol svojho kráľovstva, aby som žil medzi vami a dal vám všetko, čo 

je vo mne. Kde sú moji zástupcovia, ktorí si ma skutočne berú za príklad? 

31 Vám hovorím: povolal som vás, aby som vás znovu urobil dedičmi, a dávam vám moc uzdravovať 

chorých balzamom mojej lásky, ktorým je moja vlastná krv. 

32 Poznajte sa, aby ste pochopili, že som vás urobil hodnými svojej milosti aj bez zásluh, a pozrite sa 

na tie ľudské bytosti, ktoré ako zatúlané ovce vzbudzujú nárek. Vidieť, ako sa muži vracajú domov s 

prázdnymi rukami, počuť hlas bolesti a zúfalstva. 

33 Pozrite sa na svoje ruky, v nich nájdete silu a útechu, aby ste zmiernili toto utrpenie. Prečo 

pochybujete o tejto milosti? Nech svetlo viery horí vo vašich srdciach, kým sa nestane pochodňou. 

Nezatvárajte svoje srdcia, lebo potom sa aj vy stanete bohatými lakomcami. Uvedomte si, že o Mne 

musíte vydávať svedectvo a hovoriť o Mne. Ak to však neurobíte, kamene budú svedčiť o mne. 

34 Som moc a spravodlivosť, ale nečakajte, kým vám tieto lekcie dám prostredníctvom bolesti alebo 

rozpútaných prírodných síl. Dúfam, že vás obklopí moja božská žiara a moja láska vás bude navždy 

žehnať. 

35 Môj Božský Duch k vám prichádza, aby zmiernil vaše utrpenie. Veď ste na svojej ceste vystavení 

veľkej skúške. Majster pokory zostupuje, aby vám priniesol svoje učenie a útechu. 

36 Niekedy vás volám na zodpovednosť za to, že neplníte môj zákon. Veď som ti ho dal už dávno a 

vyznačil som ti ním dokonalú cestu. 

37 Už nie je vhodné, aby ste moje učenie skrývali vo svojom srdci. Učte sa ma vidieť a cítiť, aby ste 

neupadli do omylu. 

38 Urobil som vás vlastníkmi nekonečnej slávy, ale neviete sa o ňu podeliť so svojimi blížnymi. 

39 Bolo potrebné viackrát zopakovať lekciu, ktorú vám dávam od roku 1866, aby ste si ju zapamätali. 

Vďaka nemu viete, že vás nikdy nedonútim vrátiť sa späť. S láskou vám pomáham, aby ste sa dostali na 

správnu cestu. Hovoril som k vám vo vašom jazyku s najväčšou jednoduchosťou, aby som sa vám 

prihovoril a aby ste pochopili moje slovo. 

40 Vidím, že ste sa zastavili na polceste a že váš postup nahor je mizivý. Ale obráťte sa a pozrite sa na 

svet, ktorý roní slzy, na neveriaceho, ktorý sa vysmieva môjmu slovu. Pozrite sa aj na tú, ktorá túži po 

láske a svetle. Ale vy, učeníci, sa nemôžete odvolávať na nevedomosť, chorobu, núdzu ani slabosť. 

Znamenalo by to totiž zaprieť všetko, čo som vám dal. Preto si musíte pamätať na moje slová: "Ó, vy 

maloverní!" 

41 Je len niekoľko sŕdc, ktoré sa dokázali pozdvihnúť a počuť Moje Slovo tam, kde je. A mnohí sú 

takí, ktorí namiesto toho, aby ku Mne pozdvihli svoju dušu, prichádzajú len preto, aby Mi ukázali svoj 



U 209 

13 

pozemský život s jeho biedou a ťažkosťami. To je dôvod vašej slabosti a nedostatku jednoty medzi ľuďmi. 

Kedy zabudnete na seba a budete ma prosiť o svet? 

42 Matky plačú, pretože ich rady deti nerešpektujú. Spustošené mesto mi ukazuje bezútešnosť svojej 

existencie. Manželka mi ukazuje svoje srdce, ktoré jej partner nepochopil. Všetci však zabúdate, že toto je 

cesta, ktorá vedie do zasľúbenej zeme: cesta obety. "V mojej dutej ruke je osud každého z vás." 

43 Buďte oddaní, a keď budete veľmi trpieť, ja som s vami. 

44 Nezvyšujte svoju bolesť tým, že budete podľa svojich kritérií posudzovať to, čo môžem posúdiť 

len ja. 

45 Pamätaj, že ťa milujem. Vaše utrpenie mi nie je ľahostajné a skutočne vás chápem. Vidíš, si mi tak 

blízko, a predsa sa dopúšťaš toľkých priestupkov. Ale odpúšťam ti. 

46 Niektorí, ktorí čelia ťarche svojich skúšok, pochybujú o mojej prítomnosti, schádzajú zo správnej 

cesty a obracajú sa k tomu, čo zanechali za sebou ─ v nádeji, že opäť nájdu to, čo si myslia, že stratili. Ale 

znova obrátia svoje oči k môjmu Dielu, keď uvidia svoje ruky prázdne a svojho ducha bezmocného pred 

veľkým celosvetovým utrpením, morom a smrťou, ktoré klopú na dvere národov a ohrozujú aj vás. 

Znepokojuje ich totiž predtucha novej vojny. 

47 Nebuďte ako tí neveriaci, ktorí odo Mňa žiadajú dôkaz, aby uverili v Moju existenciu, ktorí Mi 

hovoria: "Urobte vojnu okamžite ukončenou, obdarujte všetky stoly chlebom a ja v Teba uverím." 

48 Ešte raz vám hovorím, že do konca tohto ohlasovania vám zostávajú už len tri roky a že tento 

krátky čas musíte využiť na to, aby ste svet s jeho cirkvami a sektami pozvali na cestu svetla a 

oduševnenia, kde všetci môžu vstúpiť do kontaktu so Mnou od ducha k duchu. 

49 To sa stane, keď sa zo sŕdc národov vykorení fanatizmus a modlárstvo. 

50 Potom budete ako námorníci na rozbúrenom mori, ktorí sa spoliehajú na svoj záchranný čln. 

51 Pošlem výzvu aj všetkým tým, ktorí patria k izraelským kmeňom a sú rozptýlení široko-ďaleko, 

aby aj oni splnili svoje poslanie. Vtedy ľudstvo počuje môj hlas a uvidí žiarivé svetlo úsvitu, ktoré ožiari 

všetkých obyvateľov zeme. 

52 Nezvyknite si na Moje slovo, a keď ho počujete, nevenujte pozornosť médiu, prostredníctvom 

ktorého vám ho odovzdávam. Preniknite do nej a pochopte jej význam, aby vaše poznanie bolo úplné. 

53 Význam je vyjadrením božského. 

54 To, čo teraz počujete a vidíte, nie je bežná liturgia ani obrad, ktorý by zapôsobil na vaše zmysly. 

Lebo slávnosť tohto prejavu je vo vašej duši. 

55 V týchto chvíľach sa nenachádzate medzi štyrmi stenami tohto miesta stretnutia. Skôr som čakal 

na vaše duchovné povznesenie, aby ste mohli dosiahnuť spoločenstvo s mojím Božstvom v pravom 

vnútornom uctievaní. Dovolil som vám vybudovať tieto miesta stretnutí, aby ste v nich našli oddanosť, 

ticho a zhromaždenie svojich myšlienok, a tak prilákali môj božský lúč. Ale tieto štyri steny nie sú mojím 

chrámom. Tieto miesta zhromaždenia sú miesta určené pre vaše stretnutia. Lebo pravý chrám, moja 

svätyňa, je vo vašom srdci. 

56 Pýtate sa ma, či tieto miesta stretnutí po roku 1950 zaniknú, a ja vám odpovedám: Nie, neviete, 

ako dlho vám budem poskytovať tieto miesta. Lebo kým ľudia nemajú poznanie o mojom diele, 

povznesenie a vytrvalosť v mojom zákone, bez nich sa nezaobídete. 

Po mojom odchode sa zhromaždíte v deň zasvätený odpočinku, nie ako tradíciu alebo na pamiatku, ale 

aby ste si pripomenuli a vyložili moje slovo a slovo duchovného sveta. Aby ste si navzájom vydávali 

pravdivé svedectvá o mojich zázrakoch na vašich cestách, aby ste zostali zjednotení v láske ku Mne a 

vzdávali Mi milú úctu a aby vaše srdcia neochladli, neunavili sa, neboli fanatické ani materialistické. 

57 Neviete, ako dlho vám budem prenechávať tieto miesta stretnutí. Lebo po roku 1950 sa budú 

naďalej zakladať nové, nie preto, aby v nich zaznievalo Moje Slovo prostredníctvom nositeľa hlasu, ani 

preto, aby sa ustanovil duchovný svet, lebo tie časy sa potom skončia, ale preto, aby sa v nich odovzdávalo 

Moje Slovo a Moje učenie čisté a nefalšované, ako som vám ich dal. V tejto atmosfére pokoja bude moja 

prítomnosť, prítomnosť Márie, prítomnosť Eliáša a duchovného sveta. Tam sa chorý uzdraví, slepý otvorí 

oči svetlu, sveták spozná úctu, hriešnik sa bude kajať a všetci dostanú, čo potrebujú, aby sa mohla šíriť 

krištáľovo čistá voda, dobré ovocie a dobré semeno. 
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58 Neviete, či v tejto inkarnácii spoznáte pravý chrám môjho božstva. Vy však máte za úlohu 

pripraviť cestu. Ak nedosiahnete cieľ, aspoň zanechajte cestu pripravenú pre svoje deti, alebo aby ich deti 

mohli vstúpiť do chrámu môjho Božstva. Potom pochopíte, že moja prítomnosť nie je prítomná len na 

týchto miestach zhromaždenia, že vaša duša sa v nich nemá len klaňať. Uvedomíte si, že chrámom 

Božstva je vesmír, vaše srdce je oltárom, vaša viera svietnikom a obetným darom. 

Aj stvorenie je chrámom, dokonca aj prach, po ktorom šliapu vaše nohy. Hory sú oltáre, ktoré sa týčia 

ku mne. Údolia so svojimi rohožami a kvetmi mi prinášajú svoju obeť. Kráľovská hviezda, všetky hviezdy 

a planéty sú svety, ktoré Mi vzdávajú hold lásky, a všade, kam sa pohneš alebo pozrieš, je môj Božský 

Duch ako Otec. Vedzte teda, že v chráme žijete večne. 

59 Každý má v sebe chrám a váš domov je tiež svätyňou, pretože v ňom prebýva ľudská rodina, ktorá 

je ako duchovná rodina. Tam v lone rodiny je môj najlepší chrám. 

60 Dnes však vidím, že pravé svetlo nechápu tí, ktorí kráčajú ďaleko od cesty. Vidím, že jediné 

miesto, kde sa ku mne dvíhajú, je hmotná cirkev. 

61 Vidím chaos v ľudstve, nerešpektovanie ľudských a Božích zákonov. Moje učenie bolo v tejto 

dobe skryté a považované za niečo, čo patrí minulosti. Preto ľudia zlyhávajú, inštitúcie rozdeľujú a 

vysmievajú sa Najsvätejšiemu. Takto vidím ľudí: navzájom sa odmietajú, ničia, zabíjajú, zamieňajú si 

dušu s telom, božské s ľudským a svetlo s temnotou. 

62 V tomto čase zmätku a zla som si vyvolil nepochopený a podceňovaný národ: mexický národ, aby 

som ich a vyvolených, ktorí žijú v iných národoch, povolal, zhromaždil okolo seba, uhladil ich dlátom 

svojho Slova, dal im úlohy a potom ich poslal pripravených a plných lásky ako vyslancov svojho Diela do 

celého sveta. 

63 To je zodpovednosť, ktorá spočíva na zástupoch ľudí, ktorí počúvajú moje božské slovo. 

64 Očisťujem svoj ľud a odstraňujem jeho nedokonalosti. Toto očisťovanie sa však nebude týkať len 

vašich duchovných aktivít, ale aj vašich domovov. Zjavil som sa ako víchor a jeho sila spôsobuje, že 

všetky zlé plody opadávajú, takže na listoch duchovného a ľudského stromu zostávajú len dobré plody. 

Blíži sa totiž čas skúšok, keď sa vás budú ľudia pýtať. 

65 Moja práca bude vnímaná ako nová sekta. Ľudia sa ťa budú pýtať v súkromnom živote, doma, v 

práci, vo všetkých tvojich povinnostiach, a potom, ak nebudeš pripravený svedčiť o Mne, ak nepotvrdíš 

Moje slovo svojimi skutkami, budeš ako tí pokryteckí farizeji, ktorí skrývali hnilobu svojho srdca pod 

bezúhonným plášťom. 

66 Súd vášho Pána sa uskutoční v poslednom roku mojej prítomnosti tu, predovšetkým deň môjho 

odchodu pocítia všetci a uvidí ho každé oko - oko hriešnika i oko bezhriešnika. Pripravujem všetkých, aby 

ste boli pravými nositeľmi môjho Slova, ktoré vám v tomto čase prináša Duch Svätý. 

67 Zachovajte si pokoj a mier, lebo ste vstúpili do času boja, ktorý som vám už dávno ohlásil. Tento 

boj sa bude odohrávať medzi vami. V nej sa chopíte rovnakých zbraní. Tí, ktorí Mi rozumejú a milujú 

Mňa, sa chopia svojich zbraní pre Moju vec. Tí, ktorí Mňa nepochopili, ich použijú v prospech vlastnej 

veci. Nakoniec však zvíťazí pravda. 

Pred časom som vám povedal: Spomeňte si na podobenstvo z druhej éry: "Nechajte pšenicu a kúkoľ 

rásť spolu a žnite, až keď oboje dozrie, aby ste mohli oddeliť pšenicu a potom hodiť kúkoľ do ohňa." Ja, 

Dobrý pastier, som spôsobil, že pšenica môjho slova rastie spolu s kúkoľom hriechu vo vašich srdciach. 

Teraz však prišiel čas kosiť srpom mojej spravodlivosti, aby v srdci mojich robotníkov a v lone ich 

domovov zostalo len semeno pravdy a lásky. 

68 Nedostanete sa na dno môjho učenia, a preto vás skúšky zaskočia. Preto ste rozdelení a 

nerozumiete si, lebo keď sa moje slovo potvrdilo, neboli ste pripravení. Napriek tomu vás pripravujem, 

aby ste boli vyrovnaní a pokojní a aby víchor strhol všetko zlé ovocie. Lebo všetko, čo nedáva život, 

ovocie alebo tieň, pominie. 

Pod silou búrkového vetra padnú mnohé stromy, mnohí robotníci sa mi obrátia chrbtom, mnohí 

cirkevní predstavitelia mi vrátia zverenú úlohu. Ale moja vôľa vás napraví. 

69 Príde čas, keď sa všetci tí, čo sa ku Mne obrátili chrbtom, prebudia, vrátia sa kajúcne a povedia 

Mi: "Učiteľ, aké čisté je Tvoje dielo." 

70 To, čo sa dnes deje v lone tohto ľudu, sa deje vo všetkých národoch sveta. Všetkým som sa zjavil 

so svojím mečom spravodlivosti nielen na tomto svete, ale aj v duchovnom svete a na každom mieste, kde 
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prebýva nedokonalá duša, aby som ju osvietil, očistil a zdokonalil. Ten istý, ktorý k vám hovorí v tejto 

chvíli, k vám hovoril v druhej ére. Zo všetkých zástupov, ktoré ma počuli v Galilei, som si vybral iba 

dvanásť a prostredníctvom nich som rozšíril svoje učenie ďaleko do celého sveta. 

V tom čase sa Ježišovo slovo mnohým javilo ako fantázia. Ani dnes nie je málo tých, ktorí si to isté 

myslia o Duchu pravdy. Ale skôr pominie nebo a zem, ako sa nesplní moje slovo. 

71 Kto by vás mohol prenasledovať, obviňovať ako zločincov alebo ohovárať, ak nasledujete moje 

učenie? Vy však budete učiť len to, čo som vás naučil ja: Láska, vnútorná adorácia, poznanie pravého 

chrámu Môjho Božstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 210 
1 Prišiel som, aby som vás oslobodil od trápenia, do ktorého vás uvrhol váš materializmus, a 

priniesol vám lampu, ktorou si môžete osvetliť svoju cestu. 

2 Vy ste ľudia Tretej éry ─ tí, ktorí skutočne poznajú zmysel svojho života, a Ja vám pomáham 

dosiahnuť toto poznanie pomocou mojich zjavení. 

3 Ste ľudom novej éry, v ktorej moje Kráľovstvo hľadá vaše srdce, aby sa v ňom budovalo; v ktorej 

si z dobra urobíte svoj duchovný ideál a naučíte sa, že najlepšia modlitba je modlitba za vaše skutky. 

4 Láska a pravda patria duchovnej duši, múdrosť pramení z nej, pretože bola stvorená, aby milovala 

a poznávala svojho Otca.  

5 Ja, Majster, ťa otriasam spomienkami na tvoju duchovnú minulosť, ktoré tvoje srdce nepozná, 

pretože patria tvojej duchovnej duši, keď žila svoju skutočnú existenciu, keď tvoj svet bol iný a ty si ešte 

neprebýval v tele, ktoré máš teraz a ktoré je kameňom úrazu, kovadlinou a lekciou pre dušu. 

6 Pripomínam vám Duchovný život skrytý za závojom vašej telesnosti, aby som vám povedal, že 

tento život na vás opäť čaká, aby ste si ho po svojej púti, skúsenostiach a vývoji mohli naplno užiť. 

7 Keď sa vrátite do večného domova a pocítite blaženosť života v ňom, neunaví vás požehnávať 

tento svet sĺz, do ktorého ste prišli, aby ste sa naučili oceňovať blaženosť, pokoj a svetlo. 

8 Môj návrat ─ teraz v duchu ─ má za cieľ pripomenúť vám cestu Zákona, ktorá vás spojí s 

Absolútnom a umožní vám vstúpiť do univerzálnej harmónie. Keď sa stanete súčasťou tejto božskej 

harmónie, keď sa budete živiť chlebom mojej múdrosti, budete skutočne vedieť, kto ste. 

9 Čo na svete by ťa mohlo rozplakať, keď si nad biedou ľudského života? Ani utrpenie, ani ťažkosti, 

ani morálne skúšky, ani prírodné sily ─ nič vás nedokáže poraziť alebo odradiť, keď dosiahnete pravú 

duchovnosť. 

10 Tvoje utrpenie bude pre druhých, tvoje bolesti budú pre spásu všetkých ľudí a vždy, keď uvidíš 

spásu nejakej ľudskej bytosti, pocítiš, ako Otcovo svetlo ožaruje tvoje vnútro, a budeš blahorečiť deň, keď 

si urobil prvý krok na ceste. 

11 Moje Slovo je duchovná cesta, po ktorej musíš kráčať všetkými zmyslami, celým svojím 

intelektom a celou svojou láskou, ak chceš vedieť, odkiaľ si prišiel a kam ideš. 

12 Nikto sa ešte nepozná. Ak nepoznáte ani svoje telo, ako spoznáte svoju dušu? Sami seba však 

spoznáte do tej miery, do akej budete uplatňovať moje božské učenie. 

13 Učím vás prostredníctvom Slova, pretože obsahuje všetko, keďže pochádza odo mňa, ktorý som 

"Slovo". Naučte sa hovoriť o duchovnom tak, aby každé slovo, ktoré adresujete druhým, prechádzalo z 

vášho srdca do srdca vášho brata ako perla, ako drahokam neoceniteľnej hodnoty. 

14 Naučte sa hovoriť s dušami, naučte ich počuť hlas ich svedomia, urobte ich zmysly citlivými 

prostredníctvom môjho učenia. 

15 Pozrite sa, ako všetky moje vety vedú na cestu, ktorá ukazuje smer. Hoci sa na ne teraz ešte 

pozeráte povrchne, zajtra, keď budete môcť vstúpiť na vyššiu úroveň, objavíte v mojich slovách len to 

podstatné. 

16 Neprichádzam k vám, ľudia. Keď vám hovorím, že som k vám zostúpil, je to myslené symbolicky. 

Lebo moje ohlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom inšpirácie, ktorá sa stáva myšlienkami v mysliach 

týchto nositeľov hlasu. Keďže viem, že vo chvíli, keď počujete tieto posolstvá, im nerozumiete, ba ani si 

ich nepamätáte, prikázal som vám, aby ste si moje slová zapísali, aby ste zajtra postupne pochopili to, 

čomu teraz nerozumiete. 

17 Môj prejav nie je v tejto chvíli na pohľad veľmi pôsobivý, pretože jeho nádhera je duchovná. Stále 

však budete cítiť slávu, s ktorou som k vám prišiel, a uvidíte, že toto učenie vykoná zázrak záchrany 

ľudstva prostredníctvom oduševnenia. 

18 Duchovný chrám, ktorý s láskou stavajú Pánove deti, bude podopretý mnohými piliermi. Každý z 

nich bude jedným z tých, ktorí zostanú pevne stáť na ceste môjho zákona. 

19 Myslíte si, že to nie je možné? Je to preto, lebo ešte nemáte vieru v seba samých. Ja však verím vo 

všetko, vždy som veril, a preto som vám postupom času zveroval stále nové a nové zjavenia. Veru, 

hovorím vám, že nie je ďaleko deň, keď budete svojim blížnym poskytovať učenie hlbokej múdrosti, ale 
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nie prostredníctvom slova, ktoré človek študuje, ale prostredníctvom toho, čo vyviera zo zdroja ducha, 

keď je v spoločenstve s Božským Majstrom. 

20 Prečo by z neplodných sŕdc nemohli vzklíčiť dobré city? Prečo by zo srdca toho, kto zhrešil, 

nemohli vytiecť vody milosti, aby uhasili smäd tých, ktorí trpia? 

21 Nie ste len mysľou, ktorá dnes myslí a zajtra prestane existovať. Nie ste len telo, ktoré dnes žije a 

čoskoro prestane existovať. Pre mňa ste predovšetkým večné duše, Božie deti, a preto vám ukazujem 

cestu, ktorá vám skutočne zodpovedá. 

22 Nechcem vám odoprieť nič z toho, čo som vložil do prírody pre zachovanie, zdravie, výživu, blaho 

a potešenie mojich detí. Naopak, hovorím vám: Tak ako vám ponúkam chlieb ducha a pozývam vás, aby 

ste vdychovali božské esencie a napĺňali sa duchovnými výlevmi, tak ani vy sa nebudete mýliť ani 

odvracať od všetkého, čo vám dáva príroda. Takto totiž dosiahnete harmóniu, zdravie, silu, a tým aj dobré 

naplnenie zákonov života. 

23 Viete, že som váš vodca, ľudia. Ale povedzte mi: Ak som ja váš vodca, cítite ma už vo svojich 

srdciach, počúvate ma už, dodržiavate moje prikázania a moje zákony? Ak som váš vodca, do akej miery 

ma poslúchate? 

24 Hlas svedomia sa ozýva z vášho vnútra a hovorí mi, že vaša ochota obetovať sa nie je absolútna, že 

vaša poslušnosť nie je stála. 

25 Ani na chvíľu nezabudnite na to, čo vám hovorím vo svojom slove: Kto sa riadi mojimi zákonmi, 

zakúša môj pokoj. Preto tí, ktorí poznajú moje slovo, sa necítia osamelí ani smutní. Veď slová "nešťastie", 

"zatratenie" a "smrť" ich nestrašia ako hrozba alebo ako tieň nad pokojom ich duše. Chcú poznať pravdu, 

žiť vo svetle, dosiahnuť zdravie, pokoj a múdrosť navždy. 

26 Tí, ktorí ku Mne prichádzajú na ceste Mojej náuky, vedia, že nemôžu zablúdiť, lebo ich vedie 

božské svetlo. Je to svetlo, ktoré im dáva istotu cieľa a skutočného zmyslu ich života. 

27 Moja cesta je cesta dobra, učeníci. Kráčajte po nej krok za krokom a zasievajte ju dobrými 

skutkami, dobrými myšlienkami a dobrými slovami. Nikdy však nepočítaj svoje dobré skutky, naopak, 

radím ti, aby si čo najpresnejšie zaznamenával svoje zlé skutky, slová a myšlienky, aby si sa dopúšťal 

čoraz menej chýb. 

28 Dobré semeno, ktoré ste pozbierali, nechajte mne a zlé si vezmite. Preskúmajte ho, aby ste poznali 

príčinu svojej slabosti. Dávajte pozor, aby sa nezmiešala s dobrým zrnom a nepokazila ho. 

29 Iba dobro môže dať pokoj, radosť, zdravie, porozumenie. Preto ten, kto je plný lásky, bude veľký v 

duchu. 

30 To som vás učil, keď som s vami žil na zemi, a to vám pripomínam aj dnes. Tak ako som v 

Ježišovi uzdravoval chorých tým, že som sa ich dotkol rukou, tak sa ich dotýkam aj v tomto čase, aby som 

im prinavrátil zdravie a umožnil im opäť sa podieľať na zázraku života. 

31 Dnes nemám hmotné ruky, aby som sa dotkol tvojho chorého tela, pretože prichádzam v duchu. 

Duch sa vás však môže dotknúť aj svojou láskou a dať vám pocítiť svoju prítomnosť. 

32 Vtedajší slepci ─ dušou slepí ─ prelievali Majstrovu krv a prebodávali ruky, ktoré uzdravovali 

dotykom, ktoré hladili a žehnali; ale nemohli zničiť môjho ducha, ani ho chytiť, ani ho priklincovať. 

Povzniesol sa nad ľudskú biedu a sľúbil, že opäť príde. V tom čase ho totiž nikto neuznával a jeho slovo 

nechápal ako najvyššiu pravdu. 

33 Tu som, aby som splnil svoj sľub, a očakávam, že ma ľudstvo spozná. 

34 Ale ak by som sa vás spýtal: Čo sa stalo s tým požehnaným telom, v ktorom prebýval Kristus? 

Mohli by ste mi odpovedať? Musím vám sám povedať, že toto telo, ktoré bolo nástrojom Božskej lásky, 

bolo po dokončení svojej práce, po tom, čo sa jeho pery a tiež oči navždy zavreli, dané na zem, aby 

dokončilo svoju úlohu ako ľudské telo. Keď ho však zem prijala vo svojom lone, zložky tohto tela, 

ktorého bunky boli preniknuté iba láskou, sa rozptýlili do nekonečna, aby potom ako životodarný dážď 

dopadli na ľudí, ktorí odmietli život, ktorý im Spasiteľ priniesol. 

Keď si myslíte, že sám Boh sa stal človekom, aby žil s vami, budete si falošne predstavovať, že vás 

Otec tak miluje, a potom si budete myslieť, že ste Pánovým majstrovským dielom. Ale naozaj vám 

hovorím, že neexistuje dielo Otca, ktoré by nebolo majstrovské, a navyše musíte vedieť, že existujú duše, 

ktorých dokonalosť, krásu a vznešenosť si ani neviete predstaviť. 
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35 Za vami sú väčšie skutky, ako sú tie, ktoré tu poznáte, a tiež skutky vašich bratov a sestier, ktoré sú 

vyššie ako skutky ľudí. 

36 Prečo si myslíte, že človek je to najväčšie, čo dnes existuje medzi Pánovými dielami? Ste len malé 

stvorenia, ktoré prešli dlhú cestu v túžbe po skutočnej veľkosti. 

37 Ste skvelí a dokonalí, pretože ste mojím dielom. Ale pokiaľ ide o vaše diela, ste stále veľmi malí a 

nedokonalí. Preto sa zjavujem ako Majster medzi vami, aby som vám dal nové zjavenia, ktoré vás privedú 

na vrchol dobra, poznania, lásky a harmonicky vás spoja so všetkým, čo je dokonalé. 

38 Ako môže byť vo vašom svete dokonalosť, keď je tam bolesť, keď sú tam núdzni, zlí, zranení, 

utláčaní, keď sú tam arogantní, sebeckí a dokonca vrahovia? 

39 Blaženosť je výsadou vysokých domov, ale vo vašom svete zatiaľ blaženosť nevidím. 

40 Dnes vám týmto slovom zanechávam svoje nové posolstvo, aby ste povstali k novému životu. 

41 Vytvorte si svoj mier, vytvorte si svoj svet blaženosti, pričom využite účinnosť môjho učenia. 

42 Veľa ste bojovali, aby ste získali pohodlie, potešenie a pokrok. Vaše ciele však často zahŕňajú 

sebectvo, zlé sebecké hľadanie moci. Namiesto šťastia a mieru žnete bolesť, vojnu a deštrukciu. To je to, 

čo dnes žnete. 

43 Ako by mali byť vaše diela na zemi dokonalé, keď vás vidím v nepriateľstve s prírodnými živlami, 

na ktorých práve žijete? 

44 Moje učenie vám nechce brániť v používaní prírodných živlov a síl, ale chce a učí vás používať ich 

na dobré účely. 

45 Prírodné sily sa môžu vo vašich rukách zmeniť z priateľov a bratov na sudcov, ktorí vás prísne 

potrestajú. 

46 Už dávno bolo načase, aby ľudia zbierali plody skúseností a už viac nespochybňovali sily prírody. 

Nebudú ich totiž môcť zastaviť ani s celou svojou vedou. 

47 Ó, ľudstvo ─ vždy ďaleko odo mňa! Napriek tvojej zabudnutosti moja spomienka od teba 

neodchádza, svet nasiaknutý mojou Krvou: Znovu ti prinášam svoju lásku. 

48 Pamätáte sa na moje príkladné činy v Druhej ére? ─ Tak počúvajte: 

49 Bol som pred jednou dedinou, keď za mnou prišiel vyslanec jedného mocného muža a povedal mi: 

"Pane, ako dlho som musel ísť, aby som sa k Tebe dostal!" Povedal som mu: "Blahoslavený, kto ma 

hľadá, lebo ma vždy nájde." 

50 "Pred kým stojíte?" opýtala som sa ho. "Pred tým, ktorý svojou mocou uzdravuje všetky choroby. 

Si Boží Syn?" Odpovedal som mu: "Ja som začiatok i koniec, ja som vzkriesenie i život, ja som ten, ktorý 

zostúpil z neba na zem, aby som vás zachránil. Vidíte týchto ľudí, ktorí ma nasledujú cez krajiny, 

provincie a dediny? Zajtra ma budeš nasledovať, odložíš si svoj nádherný plášť a zmiešavať sa s 

obyčajnými ľuďmi a chudobnými. Veru, hovorím vám, že ste ma prišli zavolať v mene svojho Pána, ktorý 

si želá, aby som ho uzdravil z malomocenstva. Nie je to tak?" Tá osoba bola zasiahnutá a cítila, že sa jej 

zmocňuje strach. Ale ja som mu povedal: "Neboj sa, hovoril som len pravdu, lebo preto som prišiel na 

svet." 

51 Vtedy mi ten sluha povedal: "Pane, keďže už vieš, poď do domu môjho Pána, ktorý ťa volá." 

52 "Ó, človeče," povedal som mu, "povedz svojmu pánovi, že mi stačí, že vo mňa uveril. Lebo keď 

prídeš domov, bude už čistý." 

53 Ten muž sa vzdiali a čoskoro jeho oči, žiariace radosťou, boli svedkami Ježišovho slova. Vtedy ku 

mne prišiel Matúš a povedal mi: "Učiteľ, nejaká žena ťa prosí." "Už viem," odpovedal som mu, "je to 

Mária Magdaléna, ktorá ma hľadá, aby som ju oslobodil od vplyvu duchov, ktorí ju posadli." Žiak bol 

prekvapený, že všetko viem. 

54 Bol som na ceste do dediny, keď som uvidel Máriu, ako ku mne prichádza. "Ó, milovaný Syn, 

viem, že tvoje ústa ohlásili tvoj blízky odchod, a hoci moje srdce to už vedelo, musím ti aspoň povedať, že 

nesmierne trpím pre ľudstvo." "Áno, tak je to napísané," odpovedal som jej, "a tak sa to musí stať. Moja 

obetavá smrť je nevyhnutná; semeno musí v zemi zomrieť, aby mohlo priniesť ovocie a rozmnožiť sa. Krv 

tvojho Syna, ktorá, keď sa vyleje, spôsobí tvojmu srdcu veľkú bolesť, bude ako rieka života pre ľudí, 

ktorých zanechávam ako tvoje deti. Moja smrť bude životom a ani na chvíľu sa od seba neoddelíme." 
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55 "Idem teraz do Lazárovho domu, lebo on čoskoro padne do hrobu. Ale ja ho odtiaľ privediem späť, 

aby bolo oslávené meno môjho Otca." 

56 "Choď tam aj ty, aby tvoja prítomnosť potešila tie ženy. Ich bolesť bude čoskoro veľká a vo vašej 

láske nájdu veľmi sladkú útechu." 

57 Vrátil som sa, aby som sa znovu stretol so svojimi učeníkmi. Boli to už posledné dni môjho pobytu 

medzi nimi. Dal som im to na pochopenie, aby ich to neprekvapilo. Peter plakal a mlčky prijímal moje 

pokyny. John mi stlačil ruky medzi svojimi, keď mu oznámili, že zostane s mojou matkou, aby sa obaja 

navzájom utešovali v hodinách skúšky. 

58 Tadeáš už trpel myšlienkou na odlúčenie od Majstra, ale ja som bol stále medzi nimi. Tá chvíľa 

bola nežná a bolestná, viac ako pery hovorili duše. Ale ja som bol "Slovo" a moje Slovo muselo utíšiť 

obrovskú bolesť, ktorá sa nahromadila v týchto srdciach. 

59 Hovoril som ako Otec k deťom, ako brat k bratom, ako Učiteľ k učeníkom: "O učeníci, pili ste so 

mnou vodu smädných pútnikov, znášali ste útrapy dlhých ciest v túžbe po mojich slovách a skutkoch. 

Veru, hovorím vám: Aj keď sa vám stratím z očí, neopustím vás. Ak ma chcete nosiť vo svojich srdciach, 

zmierte sa s mojou smrťou, aby som žil vo vás a hovoril vašimi ústami." 

60 "Učeníci, počúvajte ma až do posledných mojich slov." Potom ku mne prišla nádherne oblečená 

žena. Bola to Magdaléna, ktorá ma dlho hľadala, aby v mojich očiach našla svetlo, ktoré by ju mohlo 

zachrániť. V snoch videla Nazaretského, ako ju zbavuje nečistého bremena. Prišla ku mne hnaná svojou 

dušou, ktorá túžila po svetle a spáse. 

61 Na počudovanie všetkých prítomných padla predo mnou na zem, a keď očakávali, že sa od nej 

odvrátim alebo jej aspoň niečo vyčítam, povedal som jej: "Prečo plačeš? ─ Plačete od bolesti i od radosti. 

Ale ja vám veľa odpúšťam, lebo ste veľa zhrešili." 

62 V tej chvíli z nej spadli všetky reťaze, ktoré ju spútavali so svetom, a keď bola voľná, nasledovala 

ma ako najvernejší z mojich učeníkov. 

63 Tá žena, ktorá bola hanbou a škvrnou svojho domu a skaza ľudských životov, sa slovom 

odpustenia premenila na najpokornejšiu služobnicu Majstra a neskôr na milujúcu oporu Márie, keď prišla 

hodina smútku pre oboch. 

64 Ja, ktorý počujem hlas duší, som počul, ako sa ma tá žena pýta: "Pane, je možné, aby som ja so 

všetkými svojimi hriechmi bola hodná byť s Tebou v tej poslednej hodine, ktorú ohlasuješ? Je možné, aby 

som Ti skutočne slúžil?" "Ó, žena," odpovedal som jej, "vstaň, lebo si teraz čistá. Zahaľte sa plášťom 

pokory a vráťte sa k sebe. Vyhľadajte Máriu a nasledujte ju." 

65 Potom, keď som videl prekvapenie, ktoré bolo napísané na všetkých tvárach, hovorím: "Ja som 

Svetlo sveta, ktoré prišlo osvetliť cestu tomu, kto sa stratil v temnotách. Ja som Osloboditeľ, ktorý láme 

reťaze zajatcov. Videli ste to, čo ste ešte nevideli, a teraz ste to videli. Ale nie je ďaleko chvíľa, keď všetci 

pocítite, ako môj život vibruje vo vašom vnútri." 

66 Odišiel som z toho sídla, nasledovaný svojimi žiakmi. Zastavil som sa však v tieni stromu a 

povedal som im: "Chvíľa sa blíži, ale ešte stále môžete požívať ovocie môjho slova. Určite zostanete ako 

ovce medzi vlkmi, ale nebudete porazení, lebo vás prikryje môj plášť. Pozri, aké veľké sú zástupy; budeš 

ich kŕmiť, ako som to robil na púšti, a rozmnožíš chlieb, ako som ti ukázal." 

67 Takto som sa vám prihovoril prostredníctvom Ježiša, ktorý hladil každého z mojich učeníkov, 

zatiaľ čo ich oči ronili slzy a oni mi vo svojich srdciach vyjadrovali city plné nehy a dávali mi nespočetné 

sľuby, že ma budú nasledovať. 

68 Dnes vám nebudem pripomínať posledné tri dni, ktoré som strávil na zemi. Stane sa to pri inej 

príležitosti, požehnaný ľud, keď vám budem hovoriť o Poslednej večeri, o svojom poslednom pobyte v 

Getsemanskej záhrade, kam som sa odobral modliť, a nakoniec vám budem hovoriť o svojej obetavej 

smrti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 211 
1 Svoju múdrosť a lásku premieňam na ľudské slovo, aby sa dostala do tvojho srdca. 

2 Prišiel som k vám, ľudia, aby ste na krátky čas žili v duchovnej žiari môjho Slova, aby ste na 

niekoľko okamihov žili v kráľovstve duchovného života. 

3 Vezmite a jedzte chlieb môjho slova, ktoré je silou a životom, aby ste neochabovali v skúškach. 

4 Niektorí z mojich nových učeníkov zažijú svoju Golgotu, kde dokončia svoje poslanie na zemi. 

Tento vrchol však dosiahnu len tí, ktorí sú celí duchom, povznesením a láskou. 

5 Odpočiňte si a počúvajte moje slovo. Posilňujte sa, lebo zajtra vezmete svoj kríž. Ale nebojte sa, 

ľudia, pretože ten, kto vezme na seba tento kríž, urobí to preto, lebo jeho srdce je plné lásky k ľuďom. 

6 Kto sa bude búriť proti tomu, že musí plniť toto poslanie, keď celú jeho bytosť ovláda nekonečná 

láska a veľká srdečnosť? 

7 Každý, kto má silnú dušu, v tejto ére oduševnenia vezme kríž s láskou a dobrovoľne ho ponesie. 

8 Tento kríž je určený pre veľkých duchom, pre tých, ktorí sa cítia preniknutí ohňom pravej lásky. 

9 Toto ľudstvo práve stravuje oheň, ale nie je môj. Oheň, ktorým sa teraz bratia navzájom ničia, 

pochádza z ohňa ich násilia, vášní, nepriateľstva, z ich nesmiernej chamtivosti, túžby po pomste a 

materializmu. 

10 Oheň, v ktorom sa ľudstvo strávi, nepochádza z Ducha Svätého, ale z pekla, ktoré ľudia vytvorili 

svojimi hriechmi. 

11 Môj božský oheň je život, ktorý vyžaruje svetlo pre všetky bytosti, nie deštrukciu alebo smrť. 

12 Môj oheň je svetlo, ktoré očisťuje a zušľachťuje, ktoré osvecuje a posilňuje, ale nikdy nie oheň, 

ktorý večne mučí alebo ničí život duše. Je to život, nie smrť. 

13 Ak som vás v tomto čase povolal, aby ste ma počúvali, pamätajte, že to bolo preto, aby som vám 

ponúkol ďalšiu príležitosť povstať k svetlu v duchovnej epoche priaznivej pre rozkvet semena, ktoré som 

priniesol svetu. 

14 Vkladám do vašej duše svoju múdrosť a lásku ─ tento prúd oduševnenia, ktorý je životom, 

zdravím, radosťou a pokojom. 

15 Vylievajte na ľudstvo slovo pravdy, a to nielen to, čo vám zanechám písomne, ale aj to, čo 

vychádza z Ducha. 

16 Chcem, aby ste v tomto čase povstali. Zatiaľ čo jedni budú ako hviezdy, ktoré vedú pútnikov po 

rôznych cestách sveta, iní budú ako majáky, ktoré vysielajú svetlo cez rozbúrené more rozpútaných 

ľudských vášní a osvetľujú cestu stroskotancov. Chcem, aby moje poučenie bolo na vašich perách, aby sa 

Božie slovo, ktoré je chlebom večného života, šírilo po celej zemi. 

17 Pochopte, že som prišiel obnoviť tento svet, očistiť ho a všetko premeniť. 

18 V týchto chvíľach spomienky spôsobím, aby sa celý priestor naplnil mojím svetlom; aby sa každý, 

kto kráča, na chvíľu zastavil v myšlienkach na Majstra a uvažoval; aby každý, kto v tejto hodine zomiera, 

hľadel na mňa očami duše, aby sa nebál odísť z tohto sveta. 

19 Ja som rozsievač lásky, vy ste moje pole. Kto môže pochybovať o mojej moci urobiť vás plodnými 

v láske. 

20 Nemôžete vedieť, aké bohatstvo semien vám prinášam. Ak ju nedokážete úplne absorbovať, 

budem ju naďalej uchovávať pre tých, ktorí ešte len prídu. A ak ju ani oni nebudú môcť použiť, bude 

zachovaná pre ďalšie generácie, kým už nebude pole, ktoré by bolo treba obrábať, ani semeno, ktoré by 

bolo treba zasiať. 

21 Pochopte moje posolstvo, aby ste ho mohli rozkvitnúť na svojej ceste. Otvorte svoje oči, aby ste 

vnímali skutky, ktoré denne konám. 

22 Vidíte tých mužov, ktorí chcú byť mocní pomocou sily? Veľmi skoro ich presvedčíte o ich omyle. 

23 Dokážem im, že iba prostredníctvom dobra, ktoré je vyžarovaním lásky, môže byť človek skutočne 

veľký a mocný. 

24 Ale kým jedni a druhí nevedia, čo je láska, budem musieť naďalej učiť svet. 

25 "Slovo" na vás svieti, aby vás naučilo odovzdávať ho tým, ktorí prídu po vás. A ja sa postarám o 

všetkých. 
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26 Ja som večný rozsievač. Ešte predtým, ako som prišiel na zem a ľudia ma nazvali Ježišom, už som 

bol rozsievačom, už ma poznali tí, ktorí boli mimo materializácie, omylu alebo nevedomosti ─ tí, ktorí 

obývali duchovné oblasti a domovy, ktoré vy ešte nepoznáte a ani si ich neviete predstaviť. 

27 Z tých, ktorí ma poznali pred mojím príchodom na zem, som vás mnohých poslal, aby ste o mne 

vydávali svedectvo vo svete, aby ste ohlasovali príchod Krista, Lásky a Slova Otca. Niektorí z nich boli 

proroci, iní priekopníci a ďalší apoštoli. 

28 Tento svet nie je jediný, na ktorom moje kroky zanechali stopu. Všade tam, kde bolo treba 

Vykupiteľa, som bol prítomný. Musím vám však povedať, že na iných svetoch boli môj kríž a môj kalich 

odstránené obnovou a láskou vašich bratov a sestier, zatiaľ čo tu, na tomto svete, som po mnohých 

storočiach stále korunovaný tŕním, umučený na kríži vašich nedokonalostí a stále pijem kalich žlče a octu. 

29 Keďže moje dielo lásky zahŕňa spásu celého ľudstva, čakám na vás s nekonečnou trpezlivosťou a 

každej ľudskej bytosti som poskytol nie jednu, ale mnoho príležitostí na jej vzostup a čakal som mnoho 

vekov na prebudenie všetkých, ktorí upadli do hlbokej letargie. 

30 Teraz ste v čase, keď sa môžete vyvíjať smerom nahor plní svetla a života. Uvoľnil som ďalšiu 

pečať Knihy života a múdrosti, aby ste poznali ďalšiu kapitolu tohto diela. 

31 Dávam vám správnou mierou toľko, koľko dokážete prijať, a len to, čo dokážete pochopiť a 

uchovať. 

32 Ľudia budú napredovať vo svojom vývoji a v miere, v akej bude napredovať ich rozvoj duše a 

vývoj smerom nahor, im budem dávať svoju múdrosť vo väčšej hojnosti. 

33 Chcem, aby vaša duša bola ako kalich, ktorý dokáže prijať slávu určenú pre vašu dušu Otcom. 

Pochopte, že veľké sa vlieva len do veľkého a že bezvýznamné nemôže uspokojiť veľké. 

34 Vôľou vášho Otca je, aby ste boli užitoční v pláne stvorenia, aby ste boli harmonickými notami v 

koncerte stvorenia. 

35 Viem, že ten, kto cíti vnútorné osvietenie lásky, dobrovoľne vezme kríž a krok za krokom kráča k 

svojej Golgote, lebo vie, že to znamená povýšenie a priblíženie sa k Otcovi. 

Ak je to nevyhnutné, necháte sa ukrižovať, pretože viete, že v tomto sebaobetovaní, v tomto odovzdaní 

sa slávne vstanete z mŕtvych ako Majster, aby ste vystúpili do kráľovstva ducha, kde život existuje v 

plnosti a dokonalosti. 

36 Ľudstvo, tu som. Prišiel som, aby som vás zachránil pred utrpením. Tá jemná ruka, ktorá sa dotkla 

tvrdého srdca, bola Mína. Tým milujúcim Lekárom, ktorý vstúpil do tvojho srdca, aby ťa uzdravil, som 

bol Ja. 

37 Vy, chorí a zarmútení ľudia, bol som s vami a vy ste neboli schopní rozpoznať, kto vás navštívil, 

neboli ste schopní vidieť svetlo neba v mojich očiach. Ó, vy ľudia, nepochopili ste zmysel a význam 

každej kvapky Mojej krvi, ktorú som za vás vylial! Nie ste šťastní, lebo ste nechceli poliať svoje polia 

milostivou vodou, ktorú som vám dal. 

38 Príďte si vypočuť koncert, ktorého tóny prehovoria k vašej duši o dokonalej láske a nekonečnej 

harmónii. 

39 Nech božské svetlo vstúpi do tvojho srdca, ako ožiarilo tú noc mojej poslednej modlitby v 

Getsemanskej záhrade. 

40 Pamätáte sa, ako som sa vydal zástupu, ktorý ma hľadal, aby ma súdil? 

41 Veľmi významné bolo učenie, ktoré v tej chvíli Majster všetkým odovzdal, ale nikto mu 

nerozumel. 

42 Toto odovzdanie bolo obetou poslušnosti, pokory a lásky. Bol to živý príklad pre ľudstvo. Lebo 

každý, kto sa z lásky odovzdá ľuďom, sa neskôr stane hodným odovzdať sa Bohu. 

43 Milovaní ľudia, môj život bol otvorenou knihou, aby ste sa z neho naučili milovať. Ale nevedeli 

ste, ako ho čítať. 

44 Mám súcit s vašou slabosťou, ktorá odhaľuje malú silu, ktorá je vo vás. Som však dostatočne silný 

a veľký, aby som nahradil vašu slabosť a nezrelosť, a dostatočne milujúci, aby som doplnil váš nedostatok 

lásky. 

45 Približujem sa k vám a učím vás byť čistými, očisťovať sa v pretrpenej a povznášajúcej bolesti, čo 

znamená úprimné a skutočné pokánie. 
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46 Očisťovanie je potrebné na zdokonalenie duše. Neklamte sami seba o očisťovaní a dokonalosti, 

pretože dokonalá duša je väčšia ako iba čistá duša. 

47 Čoskoro budete môcť byť čistí, ale neviete, koľko času a koľko skúšok musí vaša duša podstúpiť, 

aby dosiahla dokonalosť. 

48 Je potrebné, aby ste o duchovnom živote už veľa vedeli, aby ste neboli zmätení, keď budete 

prechádzať z tejto existencie do druhej. Koľko ľudí sa považuje za šťastných, pretože majú na zemi 

bohatstvo, pohodlie a uspokojenie, a nevedia si predstaviť, že jedného dňa ich bude prenasledovať bolesť, 

a už vôbec nie ako duchovné bytosti, keď opustia telo na zemi a s ním všetko, čo vlastnili. Potom sa z nich 

stávajú najnešťastnejšie bytosti, pútnici bez pokoja, bez radosti a bez svetla poznania. Sú ako tiene, ktoré 

sa nepokojne potulujú. Neplačú tak, ako sa plače vo svete, ale ich utrpenie, hoci už nie je fyzické, je 

nekonečne silnejšie ako to, ktoré prežívajú v pozemskom tele. Duša totiž teraz stojí sama pred svojím 

sudcom, pred svojím svedomím. 

49 V tých krajoch, do ktorých sa mohli dostať s malou silou svojej duše, sa stali núdznymi, zakúsili, 

čo je to bieda, osamelosť, opustenosť a núdza. Vo svojej smutnej existencii si zachovávajú len malý 

záblesk nádeje: že nájdu pokoj. 

50 Buďte radšej chudobní na zemi s vedomím, že robíte niečo pre dobro svojej duše. Radšej buďte v 

núdzi, v nešťastí, chorí, bezvýznamní, ale nie doma, kde je skutočný život. Bolesť v duchovnom svete je 

totiž neporovnateľne väčšia ako v hmotnom živote. 

51 Blahoslavený je ten, kto uznáva učenie môjho učenia a prechádza tak od pýchy k pokore, lebo mu 

bude patriť kráľovstvo pokoja. 

52 Nie ste núdzni, aj keď nosíte oblečenie z obyčajného materiálu. Pochopte to, aby ste mohli vyrásť 

nad svoj svet. Čo sa staráte o potreby tohto slzavého údolia? Tisíckrát smutnejšie je nemať pokoj v 

duchovnom, nebyť silný ani veľký. Veľké duše všetko prekonávajú, zachovávajú si pokoj tvárou v tvár 

skúškam a žijú pravý život, ktorý je plný svetla a pokoja. 

53 Nedarí sa vám spoznať pravdu, pretože sa s ňou nechcete stotožniť. Len jednoduchý a pokorný 

človek ho dokáže rozpoznať. 

54 Tí, ktorí nevidia svetlo pravdy, mi neustále hovoria, že moje slovo bolo neplodné, pretože sa 

naďalej živia skazou. Hovoria mi, že cesta na Golgotu a obetná smrť na kríži, zázraky, ktoré som vykonal, 

moje učenie o láske, môj súcit, moje posledné slová a posledný výdych, ktorý bol prosbou o odpustenie 

pre mojich prenasledovateľov a katov, boli bezvýsledné. 

55 Čo o tom všetkom vedia tí, ktorí nepoznajú pravdu? Ale ten, kto sa vznáša nad priepasťou, modlí 

sa za svojich katov a žehná svojim ohováračom, jeho duch žiari silnejšie ako svetlo slnka. 

56 Tým, ktorí si myslia, že všetok ten život, utrpenie a práca boli zbytočné, hovorím, že sa nenájde 

nikto, kto by vo svojom čase neprijal toto svetlo a nezachránil sa vďaka nemu. 

57 Nie všetci však uvažujú takto. Sú ľudia, ktorí ─ hoci sú v temnote žalára a pykajú za vinu za zločin 

─ majú chvíle, keď sa v myšlienkach obracajú ku mne a v stíchnutej modlitbe mi hovoria: "Pane, ak ten 

hriešnik, ktorý v Tvojej prítomnosti pocítil pokánie, našiel u Teba spásu ─ prečo by som si nemal pestovať 

nádej, že v poslednej chvíli ku mne natiahneš ruku ako Dimas a vytrhneš ma z temnoty, aby si ma 

vyniesol na svetlo?" 

58 Koľkí, ktorí ešte nedokázali vyhnať knieža temnoty, ktoré nosia v tele, majú chvíle viery, 

osvietenia, pokánia a nádeje v Spasiteľa? Koľkí vyháňajú zo svojich sŕdc myšlienku na opätovný a ešte 

väčší trest na onom svete a radšej si myslia a veria, že ich čaká Ježiš, aby ich oslobodil od múk a strachu! 

59 Týchto ľudí nazývate spodinou vašej spoločnosti. Pozrite sa na momenty, keď tušia pravdu. Ale 

vy, ktorí sa tešíte slobode, uznaniu, dôvere vo svet a často si myslíte, že všetko viete, pretože všetko 

posudzujete a vyjadrujete svoj názor, nemáte chvíľu osvietenia, ktorá by vám umožnila vidieť pravdu z 

tváre do tváre ─ naopak, zahalili ste sa do pochybností a tieňov. 

60 Semeno, ktoré som zasial do duší svojím Slovom, svojím utrpením a svojou Krvou, nekvitne vždy 

na vrchole života človeka, ľudí alebo sveta. Často rozkvitne až vo chvíli, keď sa človek stretne so smrťou 

a pocíti, že ho čaká život ─ keď ten, kto bol pyšný a povýšený vo svojej sile, zrazu padne na lôžko bolesti, 

skľúčený a porazený. Tam sa zamyslí, očistí a zušľachtí v myšlienkach na Mňa, posudzuje sa podľa 

Mojich príkladov. Potom sa rozplače a zmení sa, pretože v okamihu sa k nemu dostala pravda. 
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61 Aj keď pyšné národy žili v nádhere svojej materiálnej moci a ich ľudia sa horúčkovito oddávali 

svojim vášňam, svoju povinnosť voči Bohu si plnili falošne a pokrytecky praktizovaním náboženstva, 

pretože všetku ich pozornosť a lásku ovládali ich ctižiadostivé ciele. Ale keď prišla porážka a skaza, keď 

videli, že ich sny o veľkosti sa rozpadli, a realita ich prišla prebudiť, obrátili svoje oči ku mne, aby 

povedali: "Pane, máš pravdu, mier môže byť len pre ľudí dobrej vôle a Tvoje a naše kráľovstvo určite nie 

je z tohto sveta." 

62 Uvedomuješ si, že moje semeno nie je stratené? Vám, ktorí o tom pochybujete, hovorím, aby ste 

toto semeno hľadali prostredníctvom reflexie a nečakali, kým vás s pravdou konfrontuje bolesť. 

63 Tento svet je plný mojich slov. Je lož, že moja stopa by mala byť zakrytá. Kamkoľvek pôjdete, 

nájdete moje znamenia a ozvenu môjho hlasu, ktorý bude večne znieť vo svedomí. 

64 Som všade prítomný a hovorím k vám neprestajne, pretože som vám ešte neprestal dávať svoje 

posolstvo. 

65 Môj ľud: Prečo niekedy stále chcete podrobiť svojho Majstra skúške? 

66 Áno, už viem, že sú aj takí, ktorí nechápu, prečo sa Kristus, ak bol Boží Syn, vzdal 

prenasledovateľom a nemohol uniknúť smrti. Keby som nechcel obetnú smrť, bolo by pre Mňa veľmi 

ľahké zmiznúť, aby som sa nevydal tým, ktorí Mňa hľadali. Boli by ohromení pohľadom na zázračné a 

nepochopiteľné zmiznutie, ktoré ich prinútilo zvolať: "Veru, je to Boží Syn!" Ale toto nebolo učenie, ktoré 

som prišiel priniesť, pretože by neučilo láske. Okrem toho som vám chcel povedať, že ten, kto plní Jeho 

vôľu a nie je to vôľa Otca, nie je s Ním spojený. 

67 Je potrebné, aby ste porozumeli všetkým týmto vysvetleniam. Lebo ak nechápete, čo sa deje teraz, 

ako môžete pochopiť alebo predvídať, čo príde? Preto vám dám niektoré zjavenia vopred, aby vám 

poslúžili ako príprava, ako prísľub a proroctvo. 

68 Ja, Majster, vám hovorím: Keď bude človek raz veľký a povýšený naplnením Zákona a bude 

skutočne zjednotený a v súlade s Duchom, nebudú už pre neho existovať dva životy, ktoré teraz rozdeľujú 

jeho existenciu, a to ľudský na zemi a duchovný vo všeobecnom a nekonečnom svete Ducha. 

69 Potom bude hľadieť len na jednu existenciu, pretože v jeho bytí bude len jedna vôľa. Už nebude 

existovať žiadny konflikt medzi telom a svedomím a človek pocíti, že splynul s univerzálnym životom. Či 

už bude žiť v duchovnom svete alebo na zemi, nech bude kdekoľvek, bude sa cítiť v dome svojho Otca. 

Na každom mieste sa bude tešiť z Pánovej prítomnosti a všade bude svedomito a poslušne plniť svoje 

poslanie. Smrť telesnej hmoty potom už nebude znamenať to, čo znamená dnes. Oni budú tí, ktorí zvíťazia 

nad smrťou a vstúpia do večného života. 

70 Keď som vám povedal, že bolo mojou vôľou vydať ma v tú noc prenasledovateľom, pýtate sa ma: 

"Pane, nebol vtedy Judáš vinný?" Ale ja vám hovorím: Neodsudzujte ho. Aby ste ho mohli súdiť ako ja, 

museli by ste mať v srdci súcit. Bol rovnako nezrelý a ľudský ako vy a vo svojej slabosti dovolil ľuďom, 

aby ho priviedli k zrade jeho Majstra. 

71 Myslíte si, že ten učeník už prišiel ako ten, ktorého Boh určil, aby zradil svojho Majstra? Nie, môj 

ľud, nikto ma nemusel zradiť. Prišla hodina, prenasledovatelia sledovali moje kroky, čakal ma krvavý súd. 

72 Aj tento muž, tak ako všetci ostatní, ktorí ma nasledovali, bol vyvolený, aby zasial semeno lásky. 

Zlyhal v rozhodujúcej chvíli, keď sa obrátil chrbtom k Tomu, ktorý ho tak veľmi miloval, a postavil sa na 

stranu tých, ktorí usilovali o Majstrov život, len preto, že si uvedomil, že Ježiš nie je kráľom zeme, ale 

neznámeho sveta, a srdce učeníka stále snívalo o bohatstve tohto sveta. 

73 Aké veľké boli Judášove výčitky svedomia, keď počúval jednu vetu za druhou, ktoré sa dozvedel 

od Ježiša, aká veľká bola jeho bolesť, keď pomyslel na to, k čomu bol povolaný a čo bolo jeho úlohou! 

74 Toto všetko vám hovorím preto, aby sa, keby ma niekto z vás v tomto čase zradil, nemohol 

ospravedlniť tým, že to možno mal urobiť. 

75 Nikomu nebolo súdené zradiť. Všetci ste boli povolaní, aby ste sa vykúpili prostredníctvom mojej 

lásky. 

76 To ja som mal zomrieť na kríži, aby som potom opäť rozkvitol v hrobovej jaskyni a ukázal vám 

víťazstvo života nad smrťou. 

77 Dnes hovorím svojim novým učeníkom: Keď ide o spravodlivosť voči mojim dielam, nemilujte 

peniaze, lebo sú falošnou mincou duše, ich hodnota je negatívna a predstavujú falošné hodnoty pre večný 
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život. Peniaze vás môžu zviesť z cesty pravého milosrdenstva, z cesty pokory, ktorú musí nasledovať 

každý z mojich apoštolov. 

78 Musím vám povedať, že som vopred vedel, čo Judáš urobí, a dokázal som to, keď som povedal, že 

jeden z Dvanástich ma zradí. Každý z týchto učeníkov dal to, čo mal dať, každý z nich bol ako nota na 

koncerte, ktorý som dal svetu. 

79 Ak jeden priniesol tón čistoty a vznešenosti, iný priniesol tón viery a sily, ďalší tón výrečnosti a 

presvedčivosti, ďalší tón pokory a jemnosti. A tak každý dal to, čo priniesol, čo si vzal od Majstra a čo 

cítil. Len jeden bol slabý, ale jeho slabosť slúžila aj ako ponaučenie pre ľudí, aby sa nesprávali ako on, ale 

aby neboli jeho sudcami. 

80 Učeníci, pozdvihnite dnes večer svoje myšlienky, aby ste boli so mnou pri Poslednej večeri. Živte 

sa mojím svetlom, pite víno môjho slova. Nájdete v nej otvorenú knihu, ktorú môžete čítať, a zároveň sa 

ocitnete v duchovnom prostredí. 

81 Príďte k stolu, kde pocítite vibrácie božskej lásky, ale kde pocítite aj úzkosť, kde sa sladkosť 

nádeje mieša s horkosťou rozlúčky a bozkom zrady. 

82 Tu najlepšie počuješ hlas svedomia, ktorý ti povie, či si aj ty zradil, či si klamal, či si bozkával bez 

lásky. 

83 Skôr ako si sadnete k stolu, umyte sa čistou vodou modlitby. Očistite myseľ a srdce, aby ste 

umožnili duši, aby sa zúčastnila na tejto duchovnej večeri. 

84 Ste pripravení? Sadnite si okolo mňa a počúvajte v najhlbšom tichu a oddanosti svojho srdca. 

85 Je už všetko pripravené, ste tu už pripravení a vyzdobení na hostinu? Prial som si, aby vaša duša 

nebola v týchto chvíľach menej čistá ako obrus tohto duchovného stola. 

86 Zanechajte vír hmotného života vonku, ľudské utrpenie a ťažkosti. Poďte sem, vtelené duše, aj vy, 

ktorí žijete v duchovnom. Ľudia, príďte sem, aby ste sa naučili hovoriť so Mnou, aby ste už neboli otrokmi 

na zemi. Lebo ten, kto hovorí s Majstrom z ducha do ducha, získal úplnú slobodu nad "telom", svetom, 

temnotou nevedomosti, nad každým jarmom. 

87 Pozorne jedzte chlieb môjho slova, aby ste vedeli, aký bol Ježišov zápas v tých hodinách agónie a 

ako zvíťazil nad smrťou. 

88 Dnes vám hovorím: Modlite sa v záhrade ticha a oduševnenia, aby ste nechali celú svoju bytosť 

preniknúť silou a dokázali niesť bremeno kríža až na vrchol hory. 

89 Modlite sa, aby ste videli osvetlený svoj vnútorný nebeský rebrík: rebrík duchovnej dokonalosti. 

90 Buďte dobrej mysle, aby ste neúnavne pokračovali vo svojej misijnej ceste, a potom sa nebudete 

báť, že uvidíte roztrhané svoje rúcho, ani ľudí, ktorí vás budú prenasledovať a budú na vás hľadať chyby 

alebo zlé správanie, aby vás obvinili. 

91 Zabudnite na svoje trápenia a tiež na svoje pozemské radosti a oblečte si radosti Ducha. 

92 Je málo tých, ktorí sa vedia modliť, aby sa radovali, a ešte viac tých, ktorí sa modlia, aby potom 

plakali. Hovorím im: Urobte si pieseň zo všetkých súžení zeme, ale nech znie s takou vierou a nádejou vo 

mňa, že zrazu zažijete prekvapenie, keď budete spievať pieseň chvály, ktorá vychádza zo srdca a je 

naplnená láskou a pokojom. 

93 Hovorím vám o duchovnej radosti, a predsa nemôžete vo svojich srdciach zabudnúť na hodiny, 

ktoré sa blížia a budú naďalej venované spomienke. 

94 Áno, ľudia, zajtra, keď budú tri hodiny popoludní, uvidíte zatmenie slnka a každý, kto pôjde 

dovnútra a spomenie si na mňa, bude zarmútený. 

95 Slnko sa skryje medzi kvetmi smútku, tak ako sa v ten deň schovalo za tmavé mraky, aby 

nemuselo byť svedkom nevďačnosti ľudí. 

96 Tvárou v tvár najrôznejším ľudským nedokonalostiam Kristus, Majster, poskytol svoje učenie. 

97 Vysmievali sa mu? Majster si vzal posmech, aby dal lekciu. Pýtali sa Ho ľstivo? Odpovedal 

láskavo a múdro, pretože práve preto prišiel. Bol zradený? Tvárou v tvár tejto zrade poskytol svoje učenie 

o odpustení. Vyžiadali si jeho život? Súhlasil a dal svoj život. Bolo potrebné prijať všetko, aby sme 

zachránili a presvedčili. 
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98 Povedzte mi teraz, milovaní učeníci: Keď vás zradia vaši blížni ─ nebúrite sa proti tomu, nebránite 

sa? Vedzte: Aby ste si získali srdce, je niekedy potrebné byť zradený. Bitky ducha nevyhráva násilie, ale 

pravá láska. 

99 Moji žiaci: Kniha zostala pre tento čas otvorená. Dovoľte Ježišovi, aby v týchto chvíľach vstúpil 

do vašich myšlienok, aby ste si vo svojich tichých hodinách a spomienkach pripomenuli všetky momenty 

môjho umučenia, ktoré poznáte. Kto na Mňa spomína povznášajúcim a duchovným spôsobom, dostane 

svetlo, ktoré mu ako inšpiráciu odhalí význam mnohých nepoznaných lekcií. 

100  Nechajte ma kráčať ulicami vašich myšlienok s krížom na pleciach. Nech Ježiš, zabúdajúc na 

svoje bolesti, kráča po svojej ceste utrpenia v myšlienkach na svoje deti a zabúda na ich urážky. Dovoľte 

mi rozprestrieť ruky na kríži a prosiť o odpustenie pre tých, ktorí ma nepoznali. Nechajte ma v sebe, kým 

neuvidíte víťazstvo lásky, života a spravodlivosti. 

101  Vy, zástupy ľudí: Ako budete so mnou ako priatelia a učeníci? Alebo mi vytvoríš kríž? Budete 

ako klince, ktoré mi prebodli ruky a nohy? Budeš tŕním Mojej "koruny" alebo kopijou, ktorá mi prebodla 

bok? 

102  Plačte, ľudia, a vzlykajúc od bolesti mi hovoríte, že chcete byť so mnou ako Ján: pri nohách 

Majstra na kríži. A hovorím vám, že chcem, aby ste aj vy boli ako ten učeník, ktorého ste všetci 

symbolizovali, keď som vás zanechal pod plášťom Máriinej lásky ako jej deti. 

103  Zanechávam vám svoju lásku a požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 212 
1 Blahoslavený, kto sa obráti ku mne, kto hľadá Majstra, kto hľadá odpustenie, kto berie kríž, lebo u 

mňa nájde svetlo, ktoré ho vedie, a odpustenie svojich hriechov. 

2 Majster vás s láskou víta v tento pamätný deň. Stopa jeho umučenia, ktorú zanechal v ľudstve, sa v 

tento deň obnovuje. 

3 Aj keď sa krv tohto tela vyparila, jeho podstata zostala v duši všetkých ľudí. Je nezmazateľný v 

tvojom duchu, lebo si na mňa spomenieš, keď na chvíľu pocítiš ťarchu kríža alebo namáhavý výstup na 

Kalváriu. 

4 Keďže Ježiš vyznačil cestu Krvou lásky, každý človek, ktorý sa usiluje o spásu alebo dokonalosť 

duše, hľadá stopy, ktoré som zanechal na zemi, aby ich nasledoval. Túto cestu vám teraz ukazujem a na 

nej dosiahnete duchovný život, kde niet temnoty ani bolesti. 

5 Kresťanský svet urobil z kríža svoj symbol, pretože Ježiš na ňom vylial svoju krv a zomrel ako 

človek, aby na ňom vykonal svoje dielo vykúpenia. Odvtedy sa kríž považuje za symbol Božej lásky a 

odpustenia. Je však symbolom svetonázorových bojov medzi ľuďmi. 

Dnes, keď od tejto obetavej smrti uplynul celý vek, som opäť prítomný vo svete ─ už nie ako človek, 

ale duchovne. Ale veru, hovorím vám, že tento kríž už pre mňa nie je potrebný. Už ho nebudem nosiť na 

pleciach, už neuvidíte Rabína pokrytého krvou a korunovaného tŕním, s jeho zbičovaným telom, ktorý 

svojou krvou zmáčal kamene cesty. Už ho neuvidíte s očami zatvorenými od bolesti, ktoré v jedných 

vzbudzujú ľútosť a v druhých hrôzu. Už ho neuvidíte prichádzať na vrchol hory, aby ho pribili na kríž 

medzi zločincov. 

6 Kríž, ktorý bol hanbou a potupou pre toho, kto na ňom zomrel, sa z lásky premenil na symbol 

obety. To si nemohli predstaviť ani tí, ktorí ma prenasledovali a vybrali si pre mňa tú najhanebnejšiu smrť, 

aby uspokojili svoju krutosť. Dav totiž túžil obviniť a odsúdiť Toho, ktorý sa proti nim ničím neprevinil, 

ktorý bol dobrotou, útechou a odpustením pre všetkých ľudí. Človek bol v priepasti, z ktorej nepochopil 

dobro, lásku, ktorú som mu ukázal svojou obetavou smrťou. 

7 V tomto čase som neprišiel ako človek a kríž nespočinie na mne. Dnes som to ja, kto stavia na 

vašich srdciach kríž lásky, aby ste nasledovali moje kroky. 

8 Už ste pocítili ťažké bremeno tohto kríža, už ste pocítili zbičované telo, keď bolesť prenikla až do 

duše. Aj vy ste už pocítili, čo znamená padnúť na ceste. Utrpenia tvojho života boli bičujúcimi ranami a 

posmešky, keď ťa považovali za blázna ako samotného Ježiša, pretože si ma hľadal, boli ako kopija, ktorá 

roztrhla Spasiteľov bok. 

9 Pozrite, váš život je ako Golgota, učeníci. Každý, kto si ma chce vziať za príklad, nasledovať ma a 

prísť ku mne, bude musieť žiť v utrpení a piť kalich žlče a octu. 

10 Správne ste nazvali túto zem slzavým údolím. Prišli ste k nemu, aby ste poznali dobro a zlo, 

pretože nikto sa nenarodil dokonalý v poznaní a zásluhách. Preto som vám dal slobodu vôle, aby ste si 

sami zvolili cestu, aby vaša duša mohla vlastným úsilím dosiahnuť vyššie úrovne. 

11 Pre toho, kto si vyberie zlú cestu, je však potrebné, aby sa na nej naučil poznávať bolesť, aby sa, 

keď pocíti, že sa vzďaľuje od milosti a svetla, očistil a posilnil v pokání, a tak sa naučil prekonávať 

pokušenia. 

12 Aké záslužné je pre Boha úsilie toho, kto bojuje proti pokušeniam, ktoré sú tým naliehavejšie, čím 

viac sa usiluje o svoju obnovu. 

13 Moja obetavá smrť nebola zbytočná, ľudia. Lebo aj tí, čo ma milujú, aj tí, čo ma odmietajú, budú 

musieť ísť po mojich stopách. Toto dielo sa zachová v knihe vekov a bude prinášať ovocie naveky. 

14 Nemôžete vedieť, prečo je bremeno vášho kríža, teda zodpovednosti a utrpenia, pre niektorých 

ľahšie ako pre iných. Všetci na tejto zemi nepoznáte svoju minulosť, nikto nevie, kedy jeho duša prijala 

svetlo. Preto s odovzdanosťou prijmite kríž. Lebo kto ma takto nasleduje, prežije aj smrť. 

15 Môj hlas v tento deň hovorí o zákone a spravodlivosti, je to ten istý hlas, ktorý ste počuli na Sinaji. 

Dnes, rovnako ako v ten deň, vidím nedôveru mnohých. Vtedy som vám dal Zákon vytesaný do kameňa 

raz a druhý raz preto, že Mojžiš porušil ten prvý, bez seba tvárou v tvár vašej modloslužbe a vašej slabosti. 

Dnes však, ako vám to píšem do svedomia: Čo s ním urobíte? Budete sa správať tak, aby Eliáš, posol tohto 

času, od vás žiadal, aby ste zachovávali môj zákon? 
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16 Z hĺbky srdca mi hovoríš: "Pane, je to už dávno, čo sme svojou nevďačnosťou spôsobili, že 

Mojžišov hnev rozbil dosky tvojho zákona. Ako by sme mohli v dnešnej dobe opäť neposlúchať Tvoj 

zákon?" Ale Otec vám hovorí: Musíte zostať hore. V druhej ére vám totiž Ježiš prišiel priniesť Zákon 

lásky a vy ste Ho nechali vyliať Jeho krv do poslednej kvapky a neuznali ste Ho. 

17 Pýtam sa vás, ľudia, a vás, ľudstvo: Kde je zákon, ktorý som vám dal na Sinaji? Kde je potom 

chlieb večného života, ktorý vám dal Ježiš? So sklonenými hlavami počúvate moje otázky, pretože si 

uvedomujete, že ste zablúdili. 

18 V prvej ére ste boli jeden národ zložený z dvanástich kmeňov. Ale Izrael, potláčajúci všetok strach 

z mojej spravodlivosti, sa rozdelil na rôzne národy. Dnes ste opäť na zemi. Ale ako by ste sa mohli deliť 

na národy alebo na kmene, keď jednu rodinu tvoria deti z rôznych kmeňov a dokonca aj manželské páry sú 

zložené z príslušníkov dvanástich kmeňov? Kto pochopil tento plán? To ja som si vás vyvolil a spojil. 

Preto sa niektorí pri počúvaní tohto hlasu chvejú a nevedia prečo. Veď sú to tí, ktorí ma počuli aj v 

minulých časoch. 

19 Teraz je tretí čas, ktorý sa blíži k svojmu vrcholu. V nej teraz prijímate mannu z púšte, Ježišovu 

krv a svetlo Ducha Svätého. Keď je potrebné vaše očistenie, máte Máriu, svoju univerzálnu Matku, ktorá 

vás obmýva svojimi slzami lásky a prikrýva svojím plášťom milosrdenstva. 

20 Otec opäť hovorí svojmu ľudu: Spojte sa. Vidím totiž, že kým jedni sa rozhodli poslúchať moje 

prikázania, iní sa im vzpierajú. Nerozdeľujte sa, lebo tým otvoríte dvere pokušeniu. Moje Slovo je pre 

všetkých, aj keď medzi poslucháčmi sú takí, ktorí nesklonia krk pred Mojím hlasom, pretože ich ovládajú 

pochybnosti spôsobené tým, že vidia, ako sa prejavujem prostredníctvom nevzdelanej, nešikovnej a 

jednoduchej mysle. 

21 Koľkí z tých, ktorí ma v minulosti prenasledovali a vysmievali sa mi, teraz žijú plní pokoja, ktorý 

som im dal ako dôkaz svojej lásky, ktorá všetko odpúšťa. Keď sa však dozvedeli, že som sa vrátil, ich 

duše premohol strach, a preto sa prišli nesmelo uistiť, či je pravda, že som sa zjavil. Keď ma potom počuli, 

zachveli sa, lebo sa cítili volaní mojím hlasom. 

22 To je ľud, ktorý som si vyvolil, aby priniesol svetlo a pokoj národom, a ktorý bol rozptýlený a 

skrytý medzi ľuďmi. Môj jasnozrivý a prenikavý pohľad však vedel, kde sa každý z mojich služobníkov 

nachádza, aby ich zavolal a naznačil im ich poslanie, na ktorého splnenie stále čakám. 

23 Svet sa na Máriin život na zemi pozeral ľahostajne. Ale naozaj, hovorím vám, dnes spoznáte jej 

materinský hlas, jej láskavý hlas, ktorý je uspávankou, útechou, nádejou a balzamom. Niektorí to priznajú, 

iní to popierajú. Svoj božský plášť však nežne a s láskou rozprestiera nad vesmírom a pod ním poskytuje 

teplo a ochranu všetkým svojim stvoreniam. Ona tiež zachraňuje a vykupuje; je nebeskou svätyňou, ktorá 

obsahuje ešte neodhalené tajomstvá. Keďže jej telo ako telo ženy bolo svätyňou, v ktorej bezpečne 

spočívalo Ježišovo telo, koľko potom jej duch uchováva pre všetky jej deti! 

24 Aká hlboká bola bolesť, ktorú svet prenikol do srdca jej Matky, a s akou nežnosťou skrýva svoje 

slzy, aby vám ukázala len sladkosť svojho úsmevu a láskyplnosť svojho pohladenia! Medzi moju 

neúprosnú spravodlivosť a hriechy ľudí sa vždy vmieša príhovor a materinská láska Márie, vašej nebeskej 

Matky. 

25 Z "oblaku" k vám hovorím a pozývam vás, aby ste prišli ku Mne. 

26 Stále vás vidím študovať prvú stranu knihy, ale čas môjho poučenia je len krátky. 

27 Chcem, aby ste mi po príchode ku mne mohli povedať: "Pane, tu je ovocie mojej žatvy: obnova 

niektorých mojich blížnych prostredníctvom môjho príkladu." Ak totiž nesplníte svoje poslanie, nebudete 

môcť vstúpiť do môjho kráľovstva. 

28 Trikrát som vám ponúkol spásu duše, ale zostali ste hluchí k môjmu hlasu. Toto je môj posledný 

telefonát. Preto vás žiadam, aby ste ma počúvali, obliekli sa do pokory, zostúpili zo svojho vysokého 

piedestálu a vyhnali zo svojho srdca všetku nenávisť. 

29 Moje slovo nie je kvetnaté, je jasné, aby ste mu všetci rozumeli a nevysvetľovali si ho rôzne. 

30 Medzi mojím ľudom nesmie byť nevedomcov, lebo som vás zaplavil múdrosťou. 

31 Na všetkých stromoch vidím dobré ovocie a iné, zlé ovocie. Ale ty mi nič z toho druhého 

neponúkneš. Je vám súdené vybrať si chutné strachy, ktoré mi máte predložiť. Už si uvedomujete všetky 

svoje povinnosti. Predtým si sa potácal svetom, pretože tvoje oči zakrýval tmavý závoj. Ale ja som prišiel 

ako lúč blesku v noci, aby som osvetlil vaše cesty. Odvtedy viete, kam idete. 
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32 Naučili ste sa radiť sa so svojím svedomím predtým, ako urobíte nejaký krok. 

33 Dnes, keď ste zjednotení, buďte poslušní môjmu učeniu. Blížia sa totiž veľké skúšky. 

34 Majster je opäť s vami. V tento deň som vás prišiel pohladiť, pozdvihnúť vás slovom lásky, dať 

vám svoj bozk pokoja a spýtať sa vás, čo mi ponúkate vo svojom srdci. 

35 Neprišiel som vás súdiť, ale požiadať vás, aby ste vo svojom konaní mali pravú lásku a 

milosrdenstvo, aby ste počúvali hlas svojho svedomia. 

36 V každom čase som za vás vylieval svoju krv ─ niekedy pred pozemskými pohľadmi ľudí, 

inokedy neviditeľne. Stále nad vami bdiem, aby ste netrpeli na tomto svete a aby ste po pozemskom živote 

dosiahli večný život pre svoju dušu na onom svete. Ale vy ste Mi nerozumeli, neposlúchali ste Moje slovo, 

a preto som v tomto čase prišiel z bieleho "oblaku", aby som zazvonil Svojím melodickým zvonom a 

požiadal vás, aby ste sa spojili a milovali sa navzájom. 

37 Začali ste študovať, ale ešte ste nepochopili ani prvú stranu mojej knihy, hoci viete, že čas, v 

ktorom vám dávam svoje učenie, je už krátky. Musíte študovať a pochopiť moje učenie a odvážne sa 

vydať na cestu. Lebo vás neprijmem, ak ste najprv nepreštudovali, čo som vám dal v tomto čase. 

38 Donútili ste ma plakať a vyliali ste moju krv, a teraz chcem, aby ste prišli ku mne a povedali pri 

mojich nohách: "Učiteľ, tu je poučenie, tu je úroda, tu je dobrý príklad, ktorý som dal ľuďom. Je tu 

obnovená ľudskosť." 

Chcem, aby ste predo mňa postavili muža a ženu, ktorých ste obrátili. Lebo bez splnenia tohto poslania 

nevstúpite do svätyne Mojej skrytej múdrosti. Trikrát som prišiel na tento svet, aby som vám priniesol 

rôzne príležitosti na spásu vašej duše. Vy ste však nedbalo nechali moje slová prejsť a neposlúchali ste 

moje prikázania. Preto vám hovorím, že toto je posledná z týchto príležitostí a že si musíte uvedomiť, čo 

vám teraz kladiem na srdce, a to tak, že sa oblečiete do pokory, zostúpite z piedestálu svojej falošnej 

veľkosti, odstránite zlú vôľu a nenávisť voči svojim blížnym a zjednotíte sa. Veď o to vás žiadam, aby 

žezlo mojej spravodlivosti nedopadlo na ľudstvo. 

39 Už nie ste nevedomí, lebo som vám hojne dal svoje poučenie a žiadam vás: Prečo vidím, že Moji 

učeníci ma nechceli pochopiť a moje slová a pokyny si vykladali rôzne a podľa vlastnej vôle? Nehovoril 

som s vami vo vašom jazyku, jednoduchými slovami, aby ste mi všetci rozumeli? S niektorými sa 

nerozprávam inak ako s inými. Preto nechcem, aby ste mi zajtra povedali: "Učiteľ, nerozumieme Ti, 

nechápeme Tvoje pokyny, a preto sa nimi neriadime." Nie, Izrael, je potrebné, aby si sa zbavil jedu, ktorý 

v súčasnosti stále nosíš vo svojom srdci. Tento zákon musíte brať správne, pretože nie je vinný za vaše 

hriechy a nie je spravodlivé, aby sa moje dielo obviňovalo z týchto chýb. Prečo ju ľudia nedokázali oceniť, 

hoci vám ju dávam bielu a čistú ako snehové pole? 

40 Bdejte a modlite sa, lebo neustále vidím rozpory medzi jednými a druhými. Vidím, že sa chcete 

odvrátiť od môjho Zákona, niektorí sa k nemu obracajú chrbtom, iní idú vlastnou cestou, potkýnajú sa a 

padajú do tŕnia, namiesto toho, aby spravodlivo nasledovali cestu, ktorú som vám určil. 

Všade rastú stromy, ktoré dávajú ľudstvu iné ovocie ako to, ktoré vám dávam ja. Ale vidím, že je v 

ňom aj dobré ovocie, a preto vám hovorím: Odstráňte zlé ovocie a nechajte len to dobré. Vyber si ich a 

ponúkni mi len čisté semeno a zlatú pšenicu. 

Už nie ste deťmi temnoty, ako ste boli predtým. Zjavil som sa totiž medzi vami ako jasný lúč blesku, 

aby som vám osvetlil cestu, aby ste pochopili, čo je cesta pravdy. Teraz ju môžete spoznať a kráčať po nej, 

lebo som vám dal silu a vzal som vás za ruku, aby ste mohli urobiť prvé kroky a neskôr kráčať sami, ale 

bezpečne, bez bolestných skúseností a pádu do hriechu a bez toho, aby ste sa dali zviesť zlobou, ktorá vo 

svete prevláda. 

41 Dnes už nie ste nevedomé deti, dnes viete, ako ísť dopredu, aké práce vykonáte a aké sú dobré a 

zlé cesty. Veď som vám dal srdce a svedomie, aby ste sa s nimi radili. 

Preto vás už dlho žiadam, aby ste nejedli zakázané ovocie, aby ste nevyťahovali svoj dvojsečný meč, aby 

ste odťali česť svojmu bratovi, aby ste si uvedomili úprimnosť a dokonalosť môjho zákona, ktorý bol vždy 

jeden, aby ste povstali s porozumením a dobrou vôľou a poslúchali moje nebeské prikázania, aby bol na 

celej zemi pokoj a aby už ničenie neničilo život. Nechcem vás vidieť s plačom a s horkosťou v ústach. Aj 

v tento deň vám dám svoju božskú milosť. 

42 Blahoslavený je ten, kto je pripravený, lebo na svojej ceste uvidí pokoj a pocíti, ako jeho dušu a 

telo zaplavuje moja milosť. Z večnej slávy zosielam krištáľové vody, aby ste v tomto čase povstali 
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posilnení. Dávam vám svoju lásku v prúdoch, aby ste mohli napredovať a uvedomiť si, že som neúnavný, 

aby ste si ma zajtra vzali za príklad, zbavili sa všetkého materializmu, všetkej márnivosti a prinášali len 

dobré skutky, aby ste boli čistým zrkadlom, v ktorom sa toto ľudstvo môže rozjímať. 

43 Vždy som prišiel hľadať stratených, aby som ich oslobodil od hriechu a nasmeroval ich na cestu 

spasenia. Zajtra prídu veľké skúšky a mojou vôľou je zanechať vás ako odvážnych Ježišových vojakov, 

ktorí dokážu bojovať a vyjsť z nich víťazne. 

44 V prítomnosti, autorite a podstate som bol dnes ráno medzi vami. Dávam vám každodenný chlieb a 

hojivý balzam. Žehnám vás, vaše deti, trpiace matky, starých ľudí. Všetkým dávam svoj pokoj, svoju 

lásku a svoje svetlo. 

45 Milujte, vy ľudia, milujte tou najčistejšou láskou, ktorá vás môže priviesť k pravde. Potom budete 

vedieť, čo vám chcem týmito slovami povedať. Sila, ktorá hýbala Ježišovými perami, keď bol s vami, bola 

sila lásky ─ ten hlas, ktorým vám hovorím: "Ja som cesta, pravda a život." 

46 Neexistuje väčšia sila ako sila tela. Je to tiež oheň, ktorý očisťuje, a voda milosti, ktorá očisťuje. 

47 Nech vám hovorím akokoľvek veľa, stále sú učeníci, ktorí dnes veria a zajtra už neveria, lebo majú 

hodiny viery a hodiny pochybností. 

48 Vidím vo vás ľudí, ktorí sú unavení svojím ľudským životom a veľmi zaneprázdnení, a z toho 

vznikajú ľudia, ktorí sa nazývajú spiritualistami, ale žijú veľmi naklonení pozemským veciam. 

49 Ale ja som vám povedal: Prebuďte sa k pravde a nekonajte ako zákonníci a farizeji, ktorí čistia len 

vonkajšok nádoby, alebo keď sa snažia konať dobré skutky, myslia si, že nesmú dať všetko, lebo potom by 

boli chudobní a bez chleba pre svoje ústa. 

50 Ó, ako dlho sa vy, ktorí takto uvažujete, budete musieť potulovať ako tiene! Budete sa rodiť a 

znovuzrodíte, kým sa nenaučíte dávať lásku, ktorú vás učím. 

51 Nechcem, aby ste boli navždy malými deťmi. Je správne, aby mi tento ľud vo svojich modlitbách 

hovoril: "Pane, milujem Ťa", a potom neurobil skutok milosrdenstva na ich ceste? Prečo ťa stále 

pristihnem pri podvádzaní? Prečo nepraktizujete pravé milosrdenstvo, a keď ho praktizujete, tak len preto, 

aby vás bolo vidieť a počuť? 

52 Sami seba klamete a niekedy sa chválite svojou vierou, hoci vaša viera ochladla. Potom vidím, že 

aj vy ste chladní v láske, vo vernosti a v úprimnosti. 

53 Veru, hovorím vám: Nikto neprejde dverami kríža, ak sa nenaučí byť verný. 

54 Milovaní učeníci, hovorím vám: Ak k vám niekedy hovorím tvrdými slovami, nie sú tak náročné 

na spravodlivosť, ako si zaslúžite podľa svojich skutkov. 

55 Chcem ťa očistiť od nedokonalostí iba svojím slovom. Kde sú "biele rúcha", ktoré ste si mali 

pripraviť, aby ste mohli byť so Mnou na tejto hostine? 

56 Chcem preniknúť do tvojho vnútra a vidieť svoju svätyňu. Ó, ľudské duše, vy, ktoré veríte, že ste 

sa narodili len nedávno, a predsa ste už dávno vyšli z Toho, ktorý v sebe nosí lásku Otca a lásku Matky! 

Veď z neho pramenia všetky druhy dokonalej lásky. 

57 Tak ako sa vyvíja telo človeka, vyvíja sa v ňom aj duch. Telo však naráža na hranice svojho 

vývoja, zatiaľ čo duch potrebuje mnoho vecí a večnosť, aby dosiahol svoju dokonalosť. 

58 To je dôvod vašej reinkarnácie. Narodili ste sa čistí, jednoduchí a čistí ako semienko z otcovského 

a materinského tvorivého Božieho ducha. Nemýľte sa však, pretože byť čistý a jednoduchý nie je to isté 

ako byť veľký a dokonalý. 

59 Môžete to porovnať s dieťaťom, ktoré sa práve narodilo, a skúseným človekom, ktorý učí deti. 

60 To bude vaším osudom vo všetkých etapách života, keď sa váš duch rozvinie. Ale ako pomaly 

napreduje váš duch! 

61 Je to už takmer 2000 rokov, čo som vás niekoľkými slovami naučil, ako vstúpiť do Božieho 

kráľovstva: "Milujte sa navzájom", povedal som vám. V tomto "údolí" alebo v iných ste žili mnohokrát, s 

pozemským telom alebo bez neho. Ale nevedeli ste sa poučiť. 

62 Budete musieť prejsť dlhú cestu, kým sa toto vznešené učenie stane skutočnosťou vo vašej duši. 

63 Tento svet je povolaný k tomu, aby sa spolu so svojimi obyvateľmi oduševnil a skoncoval tak s 

utrpením a ranami osudu. 
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64 Oheň Mojej lásky roztopí sneh vašich sŕdc, a hoci uplynú stáročia, budem vás naďalej učiť a vy sa 

konečne naučíte a budete milovať. 

65 Spomínate si na Máriu Magdalénu? Nepochopili ste symbol, ktorý predstavuje? 

66 Ľudská myseľ nerozumie mojim symbolom, zastaví sa pred tajomstvom a uspokojí sa so 

symbolom. 

67 Symboly sú zastarané obrazy, ktoré majú chýbať v uctievaní Boha ľudstvom v jeho veku svetla. 

68 Mária Magdaléna - hriešnica, ako ju svet nazýval - si zaslúžila moju nehu a odpustenie. 

69 Čoskoro dosiahla spásu, čo sa nestáva iným, ktorí len polovičato prosia o odpustenie svojich 

hriechov. Zatiaľ čo ona čoskoro našla, čo hľadala, iní nie. 

70 Magdaléne bolo odpustené bez toho, aby sa chválila svojím pokáním. Zhrešila, ako aj vy, ale 

veľmi milovala. Ten, kto miluje, môže vykazovať odchýlky vo svojom ľudskom správaní, ale láska je 

neha vyvierajúca zo srdca. Ak chceš, aby ti bolo odpustené ─ ako ona ─ upri na mňa oči plné lásky a 

dôvery a budeš zbavený každého previnenia. 

71 Tá žena už nehrešila. Lásku, ktorá preplňovala jej srdce, venovala Majstrovmu učeniu. 

72 Bolo jej odpustené, aj keď urobila chyby. V jej srdci však horel oheň, ktorý očisťuje, a vďaka 

odpusteniu, ktoré hriešnica dostala, sa už ani na chvíľu neodlúčila od Ježiša. Na druhej strane, moji žiaci 

ma v najkrvavejších hodinách nechali samého. Ale tá malá Mária sa odo mňa neoddelila, nezaprela ma, 

nebála sa, ani sa nehanbila. 

73 Preto jej bolo dopriate roniť slzy pod mojím krížom a nad mojím hrobom. Jej duch čoskoro našiel 

spásu, pretože veľmi milovala. Vo svojom srdci mala aj apoštolského ducha. Jej obrátenie žiari ako svetlo 

pravdy. Poklonila sa mi k nohám, aby mi povedala: "Pane, ak chceš, budem oslobodená od hriechu." 

74 Na druhej strane ty ─ ako často ma chceš presvedčiť o svojej nevine tým, že zakrývaš svoje 

previnenia dlhými modlitbami. 

75 Nie, učeníci, učte sa od nej, skutočne milujte svojho Pána v každom zo svojich bratov. Milujte 

veľa a vaše hriechy budú odpustené. Budete skvelí, ak túto pravdu necháte rozkvitnúť vo svojich srdciach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 213 
1 Svetlo môjho Ducha je s vami, Kristus je nad vaším duchom a cez ľudské pery zjavuje slovo 

života a pravdy ako cestu, ktorá vedie ku mne. 

2 Otvor brány svojej svätyne, aby som mohol vstúpiť do najčistejšej časti tvojho bytia. 

3 Tento deň nazývate "Nedeľa vzkriesenia", pretože si v tento deň pripomínate udalosti, ktoré Ježiš 

prežil na svojej pozemskej ceste. 

4 Nakoniec odstráňte závoj tajomstva, aby ste mohli vstúpiť do svätyne pravdy. V tomto učení vám 

odhaľujem zmysluplné učenie, aby z vás zmizli temné závoje tajomstva, ktorými ste si zvykli zakrývať 

moje svetlo. Počúvajte: Len ten, kto zomrie, môže vstať z mŕtvych. Veríte, že Ježiš vtedy "zomrel"? 

Dokázali ste si predstaviť svojho Majstra "mŕtveho"? 

5 Smrť" je len symbol. Smrť" existuje len pre tých, ktorí ešte nedosiahli realizáciu pravdy. Smrť je 

pre nich naďalej hororovým obrazom, za ktorým sa skrýva tajomstvo alebo ničota. Ale vám hovorím: 

Otvorte oči a pochopte, že ani vy nezomriete. Oddelíte sa od tela, ale to neznamená, že zomriete. Ty máš 

rovnako ako tvoj Majster večný život. 

6 Keď som opustil svoje telo, môj Duch vstúpil do sveta duchov, aby k nim hovoril slovom pravdy. 

Pokiaľ ide o vás, hovoril som im o Božskej láske. To je totiž pravé poznanie života. 

7 Veru, hovorím vám, že Ježišov Duch nebol ani na chvíľu v hrobovej jaskyni, mal mnoho skutkov 

lásky, ktoré musel vykonať v iných svetoch života. Môj nekonečný Duch im mal zjaviť mnoho zjavení ─ 

tak ako vám. 

8 Existujú aj svety, kde duchovné bytosti nevedia milovať. Žijú v temnote a túžia po svetle. Dnes 

ľudia vedia, že tam, kde vládne neláskavosť a egoizmus, je temnota, že vojna a vášne sú kľúčom, ktorý 

zatvára bránu cesty vedúcej do Božieho kráľovstva. 

9 Na druhej strane láska je kľúč, ktorým sa otvára ríša svetla, ktorá je pravdou. 

10 Tu som sa dal poznať prostredníctvom ľudských tiel, tam som priamo komunikoval s vyššími 

duchovnými bytosťami, aby mohli učiť tých, ktorí nie sú schopní prijímať Moje inšpirácie priamo. 

11 Tieto vysoké, svetelné bytosti sú pre vás nositeľmi hlasu. 

12 Myslím, že teraz už chápete dôvod môjho príchodu na tento svet a dôvod mojej návštevy týchto 

svetov. 

13 Povedal som duchom: "Znovu sa narodíte. Skôr než sa však v pozemskom tele zbavíte všetkých 

škodlivých dojmov, očistite svoju dušu, aby ste pri znovuzrodení boli ako horiace pochodne. 

14 Tí, ktorí majú v sebe svetlo môjho Ducha Svätého, sú ako horiace pochodne. Tí, ktorí nechcú 

poznať pravdu, sú ako zhasnuté pochodne, ktoré nehoria, pretože sa nezapálili na ohni mojej múdrosti. 

15 Nechcem, aby ste boli zhasnutými pochodňami, pretože potom nebudete môcť naplniť svoj osud, 

teda poslanie svojho ducha. 

16 Veru, hovorím vám, že vo chvíľach, keď moje slovo zažiari v mysli človeka, sú tu tisíce a tisíce 

beztelesných bytostí, ktoré sa zúčastňujú na mojom zjavení a počujú môj hlas. Ich počet je vždy väčší ako 

počet fyzicky prítomných. Tak ako vy, aj oni pomaly vystupujú z temnoty, aby vstúpili do kráľovstva 

svetla. 

17 Povedal som ti, že si nesmrteľný. Keď zomrú bunky vášho tela, neznamená to, že zomrie aj duša. 

18 Tento deň spomienky a pamiatky je symbolom slávy duše, vzkriesenia, svetla vašej lampy. 

19 Páčilo sa Mi dať sa vám poznať v týchto pamätných dňoch, aby som vo vašich srdciach prebudil 

pocity viery, súcitu a oduševnenia. Tieto hodiny som využil na očistenie a prečistenie vašich sŕdc. 

20 Prečo ste sa poškvrnili? Pretože ste sa nenechali viesť mocou Ducha, ktorého moc ste si pomýlili s 

mocou svojej ľudskej vôle, márnivosti a rozmarov. 

21 Je potrebné, aby ste prenikli do svojho srdca, do svojho vnútra, aby ste vedeli, do akej miery 

počúvate hlas svedomia, v akom stave lásky ste voči blížnemu. Potom budete vedieť, do akej miery ste 

horiacimi pochodňami alebo zhasnutými pochodňami. 

22 Hovorím vám: podľa vašej lásky bude aj sila, dobrota a svetlo, ktoré máte. 

23 Aj vy budete mať svoj deň vyslobodenia a deň oslávenia. Ktorý deň to bude? Ten, keď zvíťazíš na 

bojisku svojho života. 
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24 Zem je bojisko, treba sa na nej veľa naučiť. Keby to tak nebolo, stačilo by vám niekoľko rokov 

života na tejto planéte a nemuseli by ste sa znova a znova rodiť. Niet temnejšieho a pochmúrnejšieho 

hrobu pre ducha, ako je jeho vlastné telo, keď je odeté do špiny a materializmu. 

25 Moje Slovo vás pozdvihne z tohto hrobu a potom vám dá krídla, aby ste sa vzniesli do oblastí 

pokoja a duchovného svetla. 

26 Pokiaľ vaša duša zvíťazí nad temnotou a prekoná prekážky, objaví sa v nej svetlo. Preto niektorí 

prejdú cestu za dlhší čas ako iní. 

27 Veľký bude ten, kto pôjde po stopách duchovného pokroku a počas pozemských životov a vekov 

dosiahne svetlo, skúsenosti a vzostupný vývoj. 

28 Po tomto boji, námahe a slzách zažijete svoje oslobodenie a svoje nebo, v ktorom sa naplno 

rozžiarite svetlom Ducha. 

29 Nebo nie je konkrétne miesto, nebo je konečný cieľ vývoja duše. Keďže toto nebo nie je 

definitívne miesto, musíte pochopiť, prečo tí, ktorí pochybujú o existencii svetlej duše, hovoria: 

"Zomriem" a považujú smrť za koniec. Ale tí, ktorí veria vo večný život, hovoria: "Budem žiť naveky." 

30 Tí, ktorí materializujú svoju vieru a náboženskú prax, chápu a hľadajú Boha v obmedzenej forme. 

31 Spiritualista vie, že Všemohúci je vo všetkom, že svet, vesmír a nekonečno sú preniknuté mojou 

podstatou a mojou prítomnosťou. 

32 Kto ma takto spoznáva a chápe, je živým chrámom Božím a už nebude zhmotňovať zjavenia 

Ducha prostredníctvom symbolov alebo obrazov. 

33 Už nehovorte, že je len jedno nebo a jedna zem a že sú to určité miesta. Existujú miliardy svetov. 

Nezabúdajte, čo som povedal v Ježišovi: "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov." 

34 Je dobré, aby ste v hmotnom živote dodržiavali zákony svojej prirodzenosti. Uvedomte si však, že 

tieto zákony nie sú večné. 

35 Opäť som prišiel k pokorným, lebo oni najlepšie rozumejú týmto slovám. Pamätajte, že som 

povedal: "Kto bol ponížený, bude povýšený." 

V tento deň, ktorý nazývate dňom vzkriesenia, sa oduševnite, aby ste mohli povedať: "Ja som chrám a 

svietnik, ja som obeta." 

Milujte sa navzájom, áno, ľudia, lebo kto miluje, nosí v sebe nebo.  

Požehnaní ľudia, duše dvanástich kmeňov Izraela, vtelené v tomto čase, aby ste vytvorili štít ľudstva ─ 

pripravujem vás duchovne i fyzicky, aby som z vás urobil ochotný nástroj a priviedol vás na túto cestu, 

ktorú pred vás staviam, aby ste mohli zanechať svoj príklad novým generáciám. 

36 Medzi vami sú potomkovia Rúbenovi, Danovi, Júdovi a Léviho, Isacharovi a Zabulonovi a všetci 

predkovia kmeňov a ako silné duše, ktorými ste, budete aj naďalej prejavovať túto silu a vieru vo svojho 

Boha. 

37 Meno "Izrael" nemôže zaniknúť, a hoci tento národ bol závidený, skúšaný a prenasledovaný, 

nezahynie, pretože je potomstvom vašich praotcov, ktorí boli kmeňom a životom mnohých generácií. 

Dnes vidíte túto rasu do značnej miery dekadentnú a degenerovanú, pretože si zamilovala svoje "telo" viac 

ako svoju dušu a stala sa pyšnou na svoje dary. Preto som vás vtelil do inej krajiny, do inej rasy, aby ste 

neupadli do týchto omylov. 

38 Spiritualizácia vám bola inšpirovaná od počiatku vekov. Je to semeno, ktoré ste dostali, aby ste ho 

starostlivo pestovali, a ja som vám zveril úlohu odovzdať ho všetkým národom bez rozdielu rasy. Dnes, na 

vrchole časov, prichádzam k vám, aby som si od vás vyžiadal správu o tomto semene. 

39 Toto semeno nosíte v sebe všetci ľudia, pretože predtým, ako ste prijali pozemské telo, ste boli 

duchovnými bytosťami a zduchovnenie je cesta, ktorá je vám určená a na ktorej sa máte zdokonaliť. 

40 Ste najnadanejší ľudia. Vy ste však nevedeli, ako používať svoje dary, nechceli ste vykladať moju 

vôľu. Zamilovali ste si tento svet, ktorý som vám pripravil na osvieženie, rozvoj a požehnanie duše, akoby 

bol vaším večným domovom, a zapustili ste v ňom hlboké korene. Zabúdate na duchovný život a 

nepripravujete sa na vstup do tohto "údolia", ktoré vás čaká. 

41 Hľa, ten svet je zaľudnený dušami, ktoré pre nedostatok duchovnosti a prípravy majú málo zásluh. 

Ale koľko bolesti, koľko výčitiek ich uchvátilo. Nesmiete obývať tento svet bez toho, aby ste najprv 
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umožnili pokrok tým dušiam, ktoré z nevedomosti alebo zo vzbury neboli schopné dosiahnuť svoj 

vzostup. 

42 To, čo ľudstvo nazýva pokrokom, nie je pre duše také. Keby totiž boli povznesení, milovali by ma 

viac ako všetky stvorené veci a medzi ľuďmi by zavládol pokoj a harmónia. Ale títo mi ponúkajú len 

svoju duchovnú núdzu a nevedomosť. 

43 Ako ťažko sa ľudia obracajú k dobru. Nezachovávate moje zákony a nechcete zmeniť svoj život. 

Moje slovo vás uráža, keď vám hovorím o obnove. Prečo chceš, aby som mlčal, hoci si spasený? 

44 Buď silný, Izrael, bojuj proti zlu. Ak máte v sebe stopy zla, zakročte aj proti sebe. Očistite 

atmosféru, ktorú dýchate, prekonajte každý cudzí vplyv, využite svoje schopnosti a možnosti, bdejte a 

modlite sa. 

45 Posilňuj vieru ľudí a postav s ňou vežu takú vysokú, že dosiahne až do neba, a jej základy budú 

neotrasiteľné. 

46 Svojou modlitbou a duchovnými skutkami môžete zastaviť nárast ničivých síl prírody. Po roku 

1950 sa totiž uvoľnia s väčšou silou ako dnes. Ľudstvo sa očistí, aby mohlo prijať radostnú zvesť, a po 

svojej veľkej bolesti uvidí žiariť dúhu pokoja a pocíti moje volanie, ktoré ho pozýva do nového života. 

47 Dnes, keď ste sa vrátili na Zem, ste svedkami mojej prítomnosti. Je to jedna z úloh, ktoré ste vždy 

mali. Ale vy ste prekvapení, keď s vami takto hovorím, pretože si myslíte, že nepoznáte minulosť svojej 

duše. Táto stopa je však taká hlboká, že ani vy, ani čas nedokáže vymazať váš životný príbeh. 

48 Učím vás, aby ste neskôr mohli hlásať moje učenie. Tí, ktorí vás budú počúvať, budú prekvapení 

vašimi slovami a budú vás považovať za nových prorokov a apoštolov. Potom vás budú milovať. 

Dbajte na to, aby vaša práca prinášala ovocie. Nezasievajte na neúrodnú pôdu, nevystavujte moje dielo 

posmechu. Buď múdry a buď milý tým, ktorí ťa prosia, a odpusť tým, ktorí ťa nevedia prijať. 

49 Moje Slovo rezonuje vo vašich mysliach a môj Duch ako Majster sa teší z toho, že môže poučovať 

mojich nových učeníkov. 

50 Ak sa dobre zamyslíte, zistíte, že som bol vždy s vami a že od prvého zjavenia Moje posolstvo 

viedlo ľudí na ceste k oduševneniu. Je prirodzené, že po niekoľkých tisícročiach života ľudských duší na 

tejto zemi vám prinášam učenie s väčším obsahom zjavenia, než je to, ktoré máte teraz. 

51 Moja náuka, ktorá je vždy vysvetlením Zákona, k vám prišla ako cesta k Svetlu, ako bezpečná 

priepasť pre dušu. Ľudia však využívajúc slobodu vôle, ktorou boli obdarení, a túžiac po ceste pre svoj 

život, si vždy vyberali ľahkú cestu materializácie, niektorí vôbec nedbali na volanie svedomia, ktoré vždy 

smeruje k duchovnému, a iní vytvárali kulty a obrady, aby sa presvedčili, že pevne kráčajú po duchovnej 

ceste, hoci v skutočnosti sú rovnako sebeckí ako tí, ktorí vylúčili Moje meno a Moje slovo zo svojho 

života. 

52 Keby ste odtiaľto mohli vidieť "duchovné údolie", v ktorom žijú zhmotnené bytosti ─ tie, ktoré sa 

po tomto živote o duchovnú cestu nijako nepostarali ─ boli by ste zhrození. Ale ani na chvíľu by ste 

nepovedali: "Aká hrozná je Božia spravodlivosť!" Nie, namiesto toho by ste zvolali: "Akí sme tvrdí, akí 

sme nespravodliví a krutí sami k sebe! Aká ľahostajná je naša duša a akí chladní sme boli ako Ježišovi 

učeníci!" 

53 Preto Otec dovolil, aby sa tieto bytosti niekedy zjavili vo vašich životoch a priniesli vám bolestné, 

tiesnivé správy o svojich temných a nepokojných životoch. Sú obyvateľmi sveta, ktorý nemá ani žiarivé 

svetlo duchovných domov, ani krásy zeme, ktorú obývali. 

54 To široké údolie zmätku, výčitiek, bolesti, skľúčenosti a zúfalstva osvetľuje len svetlo svedomia, 

ktoré sa v týchto bytostiach prebúdza jedno po druhom. Keď toto svetlo konečne prenikne celou dušou, 

spozná svoju cestu, odhodí rúcho materializácie, ktoré ešte mala na sebe, znovu pocíti, že je živá, že opäť 

povstala, že ju volá hlas z nekonečna a že tento hlas je hlasom Otca, ktorý jej od počiatku vekov vytýčil 

cestu k svetlu a blaženosti. 

55 Nech nikto z vás neprebýva v temnote zmätku a nech nepije kalich sĺz pokánia. 

56 Aby ste si ušetrili tú nekonečnú horkosť, zmilujte sa nad svojou dušou, konajte pravé skutky lásky, 

nie zdanlivé skutky, ktorými sa snažíte oklamať sami seba. 

57 Moje učenie odovzdáva duchovnosť a duchovnosť znamená pravdivosť, úprimnosť, svetlo, 

úprimnosť a lásku. 
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58 Toto je moja cesta, tá jedinečná, ktorá vám bola vytýčená od začiatku a je zapísaná vo svedomí 

každého človeka. 

59 Môj hlas, ktorý opäť zaznieva v najtajnejšej časti vašej bytosti, vás volá na stratenú cestu, na 

zabudnutú cestu, aby ste získali zásluhy, ktoré budú svetlom, zadosťučinením a povznesením pre vašu 

dušu, keď bude musieť prejsť cez závoj hmly, ktorý existuje medzi hmotným a duchovným. 

60 Hovorím vám o tomto závoji, pretože vaša nízka úroveň duchovného rozvoja vám ešte 

neumožňuje spojiť všetky existujúce svety života do jedného. Tak ako vás na Zemi nedostatok bratstva 

rozdelil na ľudí a národy, tak aj vo vesmíre sa nezrelé bytosti videli rozdelené na svety, domovské planéty 

a svetové priestory. 

61 Príde čas, keď hranice tohto sveta budú láskou zrušené a keď sa svety k sebe priblížia 

prostredníctvom spiritualizácie. 

62 Dovtedy bude pokračovať boj medzi svedomím a slobodnou vôľou, ktorú bude človek používať a 

využívať, aby si zo svojho života urobil, čo sa mu zachce. 

63 Boj medzi týmito dvoma silami vyvrcholí a víťazstvo bude na strane Ducha, ktorý v absolútnej 

obete lásky svojmu Otcovi povie: "Pane, zriekam sa svojej slobody vôle, naplň vo mne samom svoju 

vôľu." 

64 Požehnám toho, kto takto predstúpi predo mňa, a zahalím ho svojím svetlom. Dám mu však 

najavo, že mu už nikdy neodnímem tú požehnanú slobodu, ktorou bol obdarený. Veď ten, kto plní vôľu 

svojho Otca, kto je verný a poslušný, je hoden dôvery svojho Pána. 

65 Chápete, čo som vám povedal o duchovnom živote? Pozrite sa, aké jednoduché a jasné je 

duchovno, na rozdiel od vášho učenia a pokynov, ktoré všetko komplikujú. 

66 Premýšľajte o tom, žiaci. 

67 Moja tajná pokladnica sa otvára a ja z nej nechávam niečo zjaviť ľuďom prostredníctvom nositeľa 

hlasu. 

68 V roku 1866 zažiarila hviezda ako tá, ktorá ohlásila narodenie Mesiáša. Málokto to videl, pretože 

svet spal. 

69 Touto hviezdou bol Eliáš a jeho zjavením sa prostredníctvom mysle Roqueho Rojasa sa otvoril 

nový duchovný vek. Svojím svetlom osvetľoval cestu, aby viedol ľudí a ohlasoval im čas veľkých zjavení. 

Keďže však Eliáš je môj prorok a môj predchodca, prostredníctvom jeho ducha som predpovedal čas 

svojho zjavenia rovnakým spôsobom. 

70 Prví poslucháči, prví svedkovia tohto zhromaždenia boli prekvapení, keď počuli, že slová, ktoré 

Roque Rojas vyslovil, nepochádzajú od neho, ale zo záhrobia, že je to slovo plné útechy, prísľubov a 

nádeje. 

71 Malý počet učeníkov sa rozrástol a stal sa z nich veľký zástup, ktorý neskôr, keď sa mu dostalo 

Majstrovej prítomnosti prostredníctvom nových nositeľov hlasu, spoznal v Slove plod božskej chuti a 

duchovnej podstaty, ktorý jediný mohol uhasiť ich smäd a nasýtiť ich hlad. 

72 V tomto spoločenstve vzniklo nové apoštolstvo, zložené z jednoduchých a pokorných sŕdc, ale 

naplnených láskou a vierou, že ma budú nasledovať. Samozrejme, nechýbal medzi nimi nový Tomáš, 

ktorý musel vidieť, aby uveril v moju prítomnosť, nový Peter, ktorý síce vo mňa veril, ale zo strachu pred 

ľuďmi ma zaprel, a nový Judáš Iškariotský, ktorý ma zradil, keď pre peniaze a lichôtky prekrútil moje 

slovo a pravdu. 

73 Zástupy, ktoré tvorili tento ľud, sa rozmnožili a rozvetvili po mestách, vidieku a dedinách a z tohto 

ľudu vzišli apoštoli pravdy a spravodlivosti, obetaví pracovníci plní horlivosti v učení svojho Pána a 

proroci s čistým srdcom, ktorí hovorili pravdu. 

74 Posadím ich k nesmierne veľkému, neviditeľnému duchovnému stolu, aby jedli môj nebeský 

chlieb a pili moje víno večnosti, aby im nikdy nechýbala sila v ich poslaní. Zatiaľ čo niektorí zostávajú 

duchovne apatickí a počúvajú, sú aj takí, ktorí sa ma neustále pýtajú, pretože sú zvedaví. Pýtajú sa ma, 

prečo sa zjavujem ľudstvu v tejto podobe, prečo prišiel Eliáš skôr, kto je Eliáš a kto je Roque Rojas a kto 

rozbil sedem pečatí. 

75 Všetkým odpovedám a poučujem ich s láskou dokonalého Majstra. Ak sú niektorí zmätení, pretože 

neprichádzam uprostred nádherných oltárov alebo okázalých obradov, ich duchovnosť hovorí ostatným, že 

Ježiš nikdy nehľadal okázalosť ani márnivosť, ale srdcia. 
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76 Vždy som prichádzal s túžbou po vašej duši, nie po vašom tele. Veď telesná hmota patrí zemi, 

ktorej lono po nej túži, zatiaľ čo duša prostredníctvom svojho svedomia vždy počuje božský hlas, ktorý ju 

volá. 

77 Čas môjho kázania pri mojom súčasnom, poslednom príchode je dlhodobý. Zahŕňa obdobie od 

roku 1866 do roku 1950. 

78 Prvým ovocím môjho poučenia bude vaša duchovná a telesná obnova, a to odstránením 

modlárstva, fanatizmu, povier, falošných výkladov, ako aj sebectva, zlej vôle, neresti a každej škvrny. 

Keď sa tak stane, budete môcť hovoriť o mojom zákone bez toho, aby ste niekoho zmiatli. Nebudete teda 

vnucovať svoje chyby môjmu učeniu, ani sa ich nebudete snažiť zakryť tým, že si ich ponecháte len pre 

seba. 

79 Pozdvihnite svoju dušu dokonalejším praktizovaním náboženstva a pozdvihnite svoje srdce 

cnostným životom, potom budete ako začiatok nového sveta, nového ľudstva, ktoré sa bude vedieť 

pozdvihnúť na základoch oduševnenia, ktoré vám prinášam vo svojom Zjavení tretej éry. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 214 

36 

Pokyn 214 
1 Dávam vám svoje Slovo ľudskými ústami, pretože vy ani nevnímate posolstvá, ktoré neustále 

posielam ľuďom. To je dôvod, prečo som sa musel prejaviť prostredníctvom ľudského intelektu. Nie je to 

tak, že potrebujem ľudské nástroje, aby som sa zjavil. To vy ste ju potrebovali. 

2 Môj milujúci zákon prišiel len preto, aby odstránil z cesty bodliak za bodliakom, aby ste mohli 

prísť ku Mne. 

3 Pre Otca nie je nič nemožné ani ťažké. Preto som si z človeka urobil nástroj na svoje zjavenie, a 

tým som dokázal svoju lásku k vám, odpustil som vám vaše nedokonalosti a nepohoršoval som sa nad 

vašimi chybami. Dôkazy o svojej moci som vám dal aj vtedy, keď som vám dal svoje múdre, láskyplné, 

Božské slovo prostredníctvom chudobného intelektu a nečistých a nemotorných pier. 

4 Všetci ste videli tento zázrak, keď ste pocítili, že telesná hmota nositeľa hlasu zmizla, a vnímali ste 

prítomnosť Majstra. Radovali ste sa z božského slova, cítili ste sa prenesení do sveta svetla a užívali ste si 

duchovný pokoj vytrženia. 

5 Koľko času uplynulo, kým k vám Majster hovoril? Ako dlho ste boli v tomto zvýšenom stave? 

Nemôžeš povedať, lebo v tej hodine si bol mimo času. 

6 Keď sa potom skončilo vyučovanie, neskonale ste túžili vrátiť sa domov a zopakovať si Moje 

slová. Mali ste ušľachtilú túžbu stretnúť na ceste niekoho, kto vás urazil, aby ste mu odpustili, alebo 

niekoho v núdzi, aby ste mu priniesli radostnú zvesť o mojej prítomnosti. 

7 Keď konečne stretnete niekoho, komu chcete oznámiť, čo ste počuli, uvedomíte si, že vaše pery sú 

príliš nemotorné na to, aby dokázali odovzdať toto božské poučenie, a vtedy si uvedomíte, že toto slovo je 

naozaj hlboké a že spôsob, akým sa títo nositelia hlasu stávajú aktívnymi, si tiež zaslúži vašu pozornosť. 

8 Majster hovorí tým, ktorí trpia, pretože sa považujú za príliš nešikovných na vyjadrenie božského 

slova: "Nebojte sa, lebo postupne sa vaše dary rozvinú, až príde deň, keď už ani nebudete potrebovať 

prejav prostredníctvom nositeľov hlasu. Lebo posolstvo, ktoré vám posielam, dostanete priamo 

prostredníctvom dokonalého dialógu ducha s duchom. 

9 Keď ste pripravení urobiť tento krok, venujte veľkú pozornosť tomu, čo vám teraz hovorím: život 

bude pre vašu dušu, pre vaše zmysly a pre vašu myseľ ako prúd múdrosti, ako pieseň lásky, ako schodík, 

ktorý vás vedie k Stvoriteľovi. 

10 Čoskoro dosiahnite túto výšku, ľudia, aby ste mohli žiť vysoko, duchovne a v skutočnej harmónii 

so všetkými stvorenými vecami. 

11 V súčasnosti ste len malými detskými žiakmi učenia, ktoré má nekonečnú moc a múdrosť. Ale ten, 

kto vás to učí, je Majster všetkých Majstrov. Nechajte sa ním ochotne viesť a uvidíte, ako jeho láska 

odstráni z cesty každý tŕnistý plot a prekážku. 

12 Moje Slovo v tejto tretej ére chce vyplniť nesmiernu prázdnotu, ktorá existuje v ľudských dušiach 

─ prázdnotu, ktorú ľudia nikdy nedokázali vyplniť ľudskou láskou, bohatstvom sveta, vonkajšími obradmi 

a kultmi. 

13 Teraz k vám prišlo vytúžené posolstvo, ktoré požehnáva tých, ktorí naň čakali, a prebúdza tých, 

ktorí spia. Moje posolstvo je určené všetkým a všetci ho spoznajú v hodine, keď sa postupne dostane do 

každého srdca, ku každému ľudu a ku každému národu. 

14 Moje slovo je svetlo pravdy a spravodlivosti, ktoré svieti v temnote tohto ľudstva. Hovorí k vašej 

duši a podnecuje ju k zamysleniu, aby spoznala dôvod môjho príchodu a objasnenie každého tajomstva. 

15 Aby človek mohol spievať hymnus pokoja, musí milovať a odpúšťať. Už viac nepestujte sebectvo, 

ani odpor, nenávisť či klam. Potom totiž zastavíte môjho Ducha, ktorý chce prísť k vám, aby nastolil svoje 

kráľovstvo pokoja medzi ľuďmi. 

16 Áno, ľudia ─ hoci ste len malou časťou ľudstva, viete, aký morálny a materiálny rozvrat existuje. 

Vidíte ich biedu a núdzu, ich trápenie a zúfalstvo. Týmto utrpením a bolesťou netrpí len telo, ale aj duša, 

ktorá sa stala slabou pre nedostatok zásluh. 

17 Buďte vodcami svojich blížnych, buďte mojimi hľadačmi ciest. Cíťte moju lásku a milujte 

bezpodmienečne a nezištne. Staňte sa osvietenými a neste toto svetlo svetom. Inšpirujte sa pravdou a 

ponorte sa do veľkých zjavení, ktoré som vám počas vekov dal, a prineste toto poznanie tým, ktorí vedia 

menej ako vy. 
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18 Preniknite týmto svetlom a objavte schopnosti, ktorými som obdaril vašu dušu. Ak teda využijete 

hodnotu týchto darov, budete vedieť milovať život a už v tomto pozemskom údolí, v ktorom prebývate, 

budete milovať a spoznávať večný život. 

19 Milujte a odpúšťajte veľa, ak sa chcete nazývať mojimi apoštolmi. Myslite na mňa a vaše trápenia 

zmiznú. Necíťte bolesť, keď ste urazení. Požehnaj a prenechaj svoju vec Mne. Potom sa budete cítiť 

šťastnejší ako tí, ktorí si myslia, že sú bohatí vďaka svojmu bohatstvu. Potom totiž odpustíte. Neviete, či 

toto odpustenie nie je cenou za vašu spásu. Týmto činom budete môcť osvietiť dušu toho, kto vám 

spôsobil utrpenie, a tak zachránite aj jeho. 

20 Milujte všetko, dokonca aj vzduch, ktorý dýchate, lebo v ňom je moja láska, ako je v celom 

stvorení. Milujte čas a hodinu, v ktorej žijete, lebo môj Duch sa prejavuje vo všetkom. Necítite, ako 

príroda, ktorá vás obklopuje, žiada o pokoj a lásku? Obnovím všetky sily prírody, obnovím všetky 

stvorenia. Človek však bude musieť znášať všetky dôsledky svojich chýb, ktoré boli príčinou skazy. 

21 Tento chlieb, ktorý vám v tomto čase dávam, je potravou, ktorú ľudstvo potrebuje ─ jedinou, ktorá 

ho môže posilniť. Prijmite ju s láskou a posilnite sa ňou, aby ste mohli splniť svoju úlohu. 

22 Žite svoj život naplno, žite s dôverou a trpezlivosťou, aby ste dokázali svoju vieru. Ničoho sa 

nebojte, som s vami. Ak ste silní, budete schopní vidieť, ako sa vaše mesto rúca kameň po kameni, a 

nebudete zúfať. Veď vo vás je božská sila, tá časť môjho Ducha, s ktorou môžete vykonať veľké veci v 

srdciach svojich blížnych. Môžete dať radosť trpiacim, môžete osušiť slzy, môžete obnoviť skľúčeného 

ducha. Dielo, ktoré vykonáte s vierou a láskou, bude veľké a nezničiteľné. 

23 Nech vás moja láska vedie k večnému životu. Otvorte oči a podieľajte sa na sláve a kráse, ktoré 

som stvoril pre šťastie všetkých svojich detí. Moje požehnanie sa dostane ku všetkým, veriacim aj 

neveriacim. Čistím cestu od tŕnia, aby ste si už viac nezranili nohy a vždy bezpečne kráčali v poslušnosti 

svojmu nebeskému Otcovi. 

24 Vo svojom Slove ti prinášam uzdravenie pre tvoje utrpenie, do tvojho Slova vkladám balzam pre 

chorých. Ale pochopte, ľudia, že tento balzam nie je len pre telo, ale aj pre dušu. Nielen pre toho, kto žije 

vo svete, ale aj pre toho, kto je v duchovnom svete. 

25 Niekedy, keď k vám hovorím prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, vidím, že niektorí sú 

obklopení zmätenými dušami, iní sú nimi posadnutí a ďalší sú nimi prenasledovaní. Tie ovládajú vašu 

vôľu, mätú vašu myseľ alebo spôsobujú choroby vášho tela. Potom k nim prehovorím jazykom ducha a 

odstránim ich z vašej cesty. Ale nie všetko musí robiť Majster. Chcem, aby ste vedeli, čo je príčinou toho, 

že tieto bytosti, vaši duchovní bratia a sestry, zasahujú do vášho pozemského života, a čo musíte urobiť, 

aby ste sa oslobodili od ich zlých vplyvov a zároveň sa dostali k dušiam, ktoré si zaslúžia váš súcit. 

26 Tie duše, ktoré už nepatria do ľudského života, prichádzajú k ľuďom a stále s nimi žijú. Dal som 

vám o tom veľa lekcií v druhej ére, keď som použil prípady, keď ku Mne priviedli niektorých 

posadnutých. Ale títo ľudia a ich kňazi nedokázali pochopiť význam týchto zjavení a súdili Mňa podľa 

svojho zlého názoru. 

27 Teraz rozširujem svoje učenie, aby ste mali toto poznanie a aby som vám dal zbrane na boj a 

porážku zmätku. 

28 Učeníci: Príčinou, ktorá spôsobuje prítomnosť zmätených duchov bez pokoja a bez svetla medzi 

vami, sú zlé myšlienky, zlé slová, nízke vášne, zlé zvyky, neresti. To všetko je ako sila, ktorá priťahuje 

všetkých, ktorí si musia hľadať nečisté "príbytky", aby v nich mohli prebývať, pretože sa neočistili. Sú to 

bytosti, ktoré už nemajú pozemské telá a vo svojom zmätku hľadajú cudzie telá, aby sa prostredníctvom 

nich mohli vyjadriť. V dôsledku svojho zmätku a vplyvu však dosahujú len to, že rušia pokoj, zatemňujú 

myseľ alebo robia zle tým, ku ktorým sa približujú. 

29 Títo duchovia sú stelesnením choroby, sú obyvateľmi ríše tieňov, ktorí nevedia, čo je život ani čo 

je smrť. 

30 Ja, ktorý som Svetlo Ducha, hľadám jedného strateného človeka za druhým, jedného po druhom z 

tých, ktorí zomreli pre duchovný život, aby som ich zachránil z ich trápenia a dal im pocítiť pokoj ─ ten 

pokoj, ktorý pochádza z pochopenia. Ale znovu vám hovorím, že nielen Majster, ale aj učeníci musia 

priniesť svetlo tým bytostiam, ktoré sú síce neviditeľné pre vaše pozemské oči, ale vnímateľné pre 

citlivosť toho, kto sa vie pripraviť. 
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31 Správny spôsob boja proti zlým vplyvom toho sveta, ktorý je početnejší a silnejší ako váš, je 

modlitba, vernosť pokynom môjho učenia a vytrvalosť v dobrom. Kto bojuje týmito zbraňami, nielenže 

oslobodzuje seba, ale zachraňuje a oslobodzuje aj svojich duchovných bratov a sestry. 

32 Ako by ste mohli byť spiritualistami, keby ste nepoznali toto učenie? Ako by mohlo byť Ježišovo 

uzdravenie úplné, keby nezjavil uzdravenie posadnutých? 

33 Dôkladne študujte Moje slová a nesnažte sa z Môjho učenia robiť vedy, ani nevyužívajte to, čo 

som vás naučil, aby som vás oslobodil, bez toho, aby ste milovali tých, ktorí vám možno spôsobili 

zdesenie, lebo potom upadnete do temnoty spolu s nimi. 

34 Kedy svojimi dobrými skutkami urobíte z tejto zeme svet, z ktorého každý, kto ho prežije, bude 

neskôr odchádzať plný svetla? Kedy konečne prestanete byť vhodným príbytkom pre prítomnosť tohto 

sveta zlých vplyvov? 

35 Ak si túto skutočnosť neuvedomíte, nikdy sa nebudete môcť oslobodiť z týchto osídiel a nebudete 

môcť urobiť nič v prospech veľkého počtu úbohých duší. Budete ─ jedni aj druhí ─ chorí ľudia, ktorí si 

navzájom prenášajú svoje choroby. 

36 Premýšľajte teda o účele môjho učenia, o zmysle môjho opätovného príchodu, o všetkom, čo moje 

Slovo obsahuje svojím svetlom, aby ste sa už nepovažovali za jediných obyvateľov tohto sveta. Vnímajte 

všetko, čo vás obklopuje, a skutočne sa staňte deťmi svetla. 

37 Počúvajte ma, vnímajte Moje Slovo a uisťujem vás, že sa rýchlo stanete učeníkmi Majstra 

všetkých vekov a dôb. 

38 Ľud Izraela: V priebehu vekov ste prešli mnohými bitkami, zažili ste protivenstvá otroctva, 

prenasledovania, dlhé putovanie. Odpočívajte a buďte slobodní na tejto zemi, ktorú vám dávam ako 

dočasný domov. V tomto čase sa nevydáte hľadať krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ani sa nevydáte 

do Samárie, ale budete hľadať moje duchovné kráľovstvo. Prídete do tohto obrovského "údolia", ktoré vás 

pozýva, aby ste sa tešili z pokoja, aby ste sa nechali obklopiť svetlom mojej múdrosti a aby ste znovu 

nadobudli stratenú silu. 

39 Rozvíjaj svoju dušu, lebo žiješ v novom čase a ako prvorodený Syn Otca si začal medzi ľudstvom 

túto etapu oduševnenia, ktorá je podľa teba. 

40 Skôr než začneš svoju misiu, počúvaj ma a uč sa odo mňa. Moje slovo je učebnica, a keď 

pochopíte jeho poučenie, choďte k svojim blížnym, kážte a k svojim slovám pridajte aj svoje skutky. 

Modlite sa a komunikujte so mnou a so svojimi anjelmi strážnymi, aby vaša inšpirácia bola plodná. 

Pozývam vás, aby ste začali žiť vo vnútornej kontemplácii, aby ste mohli sústrediť všetku svoju energiu na 

plnenie svojho poslania. Potom v krátkom čase zažijete premenu svojej bytosti. Budete jasne vidieť svoj 

osud a budete ako maják svetla, ktorý osvetľuje cestu vašich blížnych. 

41 Nebudeš sa báť budúcnosti, lebo vieš, že Ja som tvoj sprievodca a že som všetko zabezpečil 

spravodlivo. Príde chvíľa, keď sa budete cítiť inšpirovaní mnou a poháňaní svojím duchom budete 

vyhľadávať chorých a poskytovať im útechu. Obrátiš sa k tým, ktorí túžia po pravom poznaní, a dáš im 

Slovo, ktoré je svetlom. Pôjdeš aj k vydedeným, poníženým a aj im podáš ruku. Potom sa čoskoro 

premeníte na poradcov, sprievodcov a obhajcov ľudí. 

42 Čím väčšia je skaza, do ktorej sa dostali vaši blížni, tým väčšia by mala byť vaša trpezlivosť a 

súcit s nimi. 

43 Viete, že ste boli pôvodne čistí a že nakoniec budete opäť čistí. Nezabudnite na svoj pôvod a 

ponáhľajte sa na cestu, aby ste sa mohli rýchlo vrátiť ku Mne. 

44 Ľudstvo sa rozmnožilo a zem je plná tohto semena. Človek splnil moje prikázanie, ktoré som mu 

dal na počiatku vekov. Existuje však veľa zákonov, ktoré nevie dodržiavať. Nie je to láska, čo ho poháňa k 

veľkým skutkom. Nie je to rozum, ktorým sa namáhal. Jeho duša klesla veľmi nízko a pri páde stratila 

rovnováhu. Ale ja ju zastavím a prinútim ju, aby sa vrátila na úroveň, ktorú si zaslúži Cnosti, ktoré som 

vložil do duše, sú také veľké, že keby ich chcela využiť, bola by na veľmi vysokej úrovni a bolesť by ju 

nezachvátila, aby trpela. 

45 Stále môžete získať späť to, čo ste stratili. Preto som prišiel k vám a poskytol vám všetky 

prostriedky na dosiahnutie vášho povýšenia. 
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46 Poď ku mne, ľudstvo, popros ma a ja ti dám. Moje dary milosti neprestali, prameň preteká 

milosťou pre každého, kto o ňu prosí. Odpúšťam ti a robím ťa čistým, aby si mohol začať plniť svoje 

poslanie. 

47 Vitajte pri zdroji inšpirácie, kde uhasíte smäd a únava sa vytratí. Vo Mne je tá krištáľovo čistá 

voda, ktorá uhasí smäd duší po láske. 

48 V tomto čase sa vaša životná cesta stala nebezpečnou a vaša každodenná práca ťažkou. Preto som 

prišiel osvetliť vašu púť svetlom svojho Slova, ktoré je nádejou. Vo svojom učení vás neustále 

povzbudzujem, aby ste pokračovali, a pripomínam vám, aby ste nezabúdali na pominuteľnosť svojej 

existencie, po ktorej vás čaká posmrtný život, aby vás zahalil do svojho pokoja. 

49 Ste naozaj púštni pútnici, ktorí sa živia podstatou môjho Slova a povzbudení vierou svojej duše sa 

usilujú dosiahnuť cieľ, ktorý musia dosiahnuť. 

50 Viera je sila, ktorá povznáša, premieňa a osvecuje. Prostredníctvom nej sa človek môže 

pozdvihnúť k svojmu Stvoriteľovi. Jeho svetlo totiž osvetľuje cestu zákona, po ktorej človek prichádza k 

Otcovi. 

51 Takto, s touto vierou, sa vydáte na cestu a s plným súhlasom duše i tela prijmete nástrahy a údery 

osudu, ktoré tento čas prináša. Ale príde deň, keď budete o Mne hovoriť a vydávať svedectvo o tom, ako 

som bol s vami, ako ste ma počuli a videli a ako ste prijali moje inšpiratívne vysielanie. Oznamujem vám, 

že nájdete ľudí pripravených pochopiť učenie o spiritualizácii. Dnes nemôžete vyhlasovať, že Majster je 

medzi vami, lebo by vám neverili a považovali by vás za blázna. 

52 Pozrite sa na históriu, ako boli tí, ktorých inšpiroval Boh, vždy zle hodnotení, pretože ľudia, 

zahrnutí materializmom, nedokážu vidieť pravdu. 

53 To isté sa stane aj vám, keď budete hovoriť o mojom Diele, keď sa stretnete s tými, ktorí prepadli 

fanatizmu, nevedomosti a materializmu. S nimi budete vysvetľovať moje učenie a každý ho pochopí podľa 

svojho duchovného vývoja. Ale nakoniec táto pravda zažiari, pretože ja som pravda. 

54 Keď ľudia dosiahnu pokoj, príde čas, keď vám Majster zjaví veľké učenie pre dušu ─ zjavenia, 

ktorým budú rozumieť nasledujúce generácie, ktoré budú mať väčší vývoj. 

55 Ste so mnou a učte sa siať s vedomím, že z plodov sa budú tešiť tí, ktorí prídu po vás, hoci sa 

nestretnú s prekážkami, s ktorými ste sa stretli vy. Ale aj tak budú posudzovať vaše diela. Preto 

zanechávajte na ceste stopy lásky a milosrdenstva, aby ste v duchovnom živote mali uspokojenie, že ste 

splnili zákon, ktorý som vás naučil. Vnímajte moje slovo a nechajte ma, aby som vás súdil. Medzitým 

upravte svoje životy a svoje diela. 

56 Ak chcete, aby vaši blížni zistili, že ste mojimi učeníkmi, dajte im to poznať z jemnosti svojho 

srdca. Nech sa pokora odráža vo vašich skutkoch, lebo kto je tichý v srdci, je tichý aj v duši. Pyšný a 

márnivý človek sa zdá byť silný, ale v skutočnosti je chudobný na duši. 

57 Špiritizmus ničí zvyky a tradície zavedené ľuďmi, ktoré zastavili ducha. Špiritizmus je nepretržitý 

rozvoj a povznesenie ducha, ktorý sa očisťuje a zdokonaľuje prostredníctvom svojich schopností a 

vlastností, až kým nedosiahne svojho Stvoriteľa. Špiritizmus ukazuje spôsob, akým duch vyjadruje, cíti a 

prijíma svojho Pána. Špiritizmus oslobodzuje ducha a privádza ho k rozvoju. 

58 Duchovno je univerzálna sila a univerzálne svetlo, ktoré je vo všetkom a patrí všetkým. Moje 

učenie sa nikomu nebude zdať čudné. 

59 Vlastnosti ducha sú nemenné, pretože sú to cnosti môjho Božstva, večné sily. Pochopte však, že v 

závislosti od toho, ako ste žili, bude čistota, ktorú môžete preukázať, väčšia alebo menšia. 

60 Keď si priniesol škvrny na čistotu svojej duše a ona počuje výčitky svedomia, bojí sa Boha, ktorý 

je zdrojom očistenia, vykúpenia a odpustenia. 

61 Moje učenie sa opäť otvára ako kniha pred týmto ľudstvom, aby sa mohlo okúpať v čistých vodách 

tohto učenia a premeniť svoj život, odvrátiť sa od materialistických sklonov a usilovať sa o vzostup v 

túžbe po večnom živote. 

62 Keď spoznáte vyšší život, budete ho vedieť postaviť nad všetky márnosti a ľudia sa rozlúčia so 

všetkým, čo je zbytočné a neužitočné. Bude to znamenie, že ľudstvo začína pociťovať túžbu dosiahnuť 

duchovné oblasti. 

63 Moje učenie spôsobí, že na tomto svete bude dokonalejšia koncepcia života. 
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64 Kým sa dostanete na tento svet, máte poslanie, ktoré je krížom vášho osudu, s ktorým sa dostanete 

na vrchol hory. 

65 Pochopte ma a nezúfajte, lebo učenie, ktoré budete čoskoro hlásať, nie je fantázia, pretože 

duchovné vibruje vo všetkých ľuďoch, keďže všetci majú ducha. 

66 Veru, hovorím vám, že keď na zemi zavládne duchovnosť, ľudia položia základy skutočného 

mieru. 

67 Na tento vek nebudete pozerať zo zeme, ale pripravujete ho teraz, a keď bude na vrchole, pokoj a 

blaženosť budú aj vo vašej duši. 

68 Bude to prinášanie plodov semena, ktoré Kristus zasial v druhej ére na poliach pripravených už v 

prvej ére. 

69 Dnes je pšenica stále zmiešaná s burinou. Keď však bude zničená a pšenica vyklíči zlatými klasmi, 

nastane vek, na ktorý ľudstvo čaká. 

70 Ja som Cesta, kráčaj po nej a budeš so mnou naveky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 215 
1 Moje slová sú ako kvapky rosy, ktoré zostupujú na tvoje srdce, aby ho oživili, lebo ho považujem 

za vyschnuté. Dôvodom je, že ste zabudli na môj sľub, že sa vrátim, a cítili ste sa mŕtvi, pokiaľ ide o 

duchovný život. 

2 Keď zhasol slabý plamienok tvojej nádeje, počul si klopanie na dvere svojho srdca. Keď ste ma 

otvorili a uvideli, nespoznali ste ma, lebo ste na mňa zabudli. Bolo potrebné ukázať vám ranu na mojom 

boku a povedať vám: "Položte tam prsty", aby ste vedeli, kto je ten, ktorý zaklopal na vaše dvere. 

3 Ste ako pocestní z Emauz, ktorí ma nemohli spoznať, keď som bol po ich boku. Ste ako Tomáš, 

ktorý uveril, až keď videl a dotkol sa mojich rán. 

4 Keďže ste Mňa žiadali o dôkazy Mojej prítomnosti a Ja som vám ich dal, vedzte, že som vás 

prišiel oslobodiť od modlárstva, vrátiť vás k jednoduchému náboženskému praktizovaniu, k viere bez 

sofistiky, k praktizovaniu milosrdenstva medzi vami. 

5 Zistil som, že uctievate hluché, slepé a nehybné modly, vykonávate obrady, ktoré sú predčasné a 

nevhodné pre váš dnešný duchovný rozvoj, praktizujete to, čo som nikdy nezaviedol. 

6 Nikto iný ako ja by ti nedokázal povedať pravdu o tvojich chybách bez toho, aby ťa zranil, a 

zároveň ti ponúknuť svetlo, potravu a podnet, ktorý by okamžite zaplnil prázdnotu tvojho srdca. 

7 Už nikdy sa nenecháte oslepiť falošnou a nepodstatnou slávou, ani sa nebudete cítiť zvedení 

slovami, ktoré oslovujú iba myseľ, ale nikdy nemôžu preniknúť do duše. Odteraz ten, kto skutočne 

vstrebal podstatu tohto slova, sa už nebude môcť živiť iným chlebom ako božským. 

8 Ktorý človek sa vám kedy prihovoril tak, ako som to urobil ja prostredníctvom týchto 

jednoduchých mužov, ktorí sú nositeľmi môjho hlasu? Kto kedy hovoril o oduševnení, ako ste ho počuli v 

tomto slove? Kto vám niekedy v živote poskytol dôkaz, ktorý bol potvrdením božského zjavenia? Nikto, 

moji ľudia. 

9 Moje slovo zvoláva ľudí ako zvonenie zvona na zhromaždenie a oni prichádzajú v dlhých vlakoch, 

v húfoch. 

10 Čas, v ktorom sa vám dávam poznať v tejto podobe, je krátky a chcem, aby bolo veľa tých, ktorí 

prijmú svetlo môjho Slova, aby sa po skončení roku 1950 celý ľud, vedomý si môjho príkazu, ochotne 

sklonil pred vôľou môjho Otca. 

11 Ľud má ešte čas, aby sa pripravil na ten deň, a keď sa potom zhromaždí, nebude už počúvať moje 

slovo prostredníctvom hlasu, ale bude študovať poučenie, ktoré dostal, bude cítiť vo svojej mysli moje 

vnuknutie a potom s presvedčením povie: "Pán je s nami." 

12 Takto vás chcem vidieť: ako dobrých učeníkov. 

13 Na začiatku Svojho učenia som vám povedal, že som zaviedol jednoduchú bohoslužbu ─ tú, ktorá 

nemá obrady ani ceremónie, a predsa sa vznáša nad dymom kadidla, nad zvukom spevu: bohoslužbu 

lásky, milosrdenstva, bratstva. 

14 Je potrebné, aby ste dôkladne preskúmali svoje bohoslužobné úkony, aby ste odstránili každú 

stopu modlárstva, náboženského fanatizmu, povier a presvedčení nevhodných pre túto prácu. 

15 Ak veríte v Krista a milujete všetky jeho skutky, uvedomte si, že táto jednoduchosť a duchovnosť, 

ktorú vám dnes vnukám, je rovnaká ako tá, ktorú som hlásal v druhej ére slovami a skutkami. Prečo ste sa 

teda odvrátili od jednoduchosti, bez ktorej nie je možné oduševnenie? 

16 Pozrite sa, do koľkých chýb sa toto ľudstvo dostalo. Ale svitlo svetlo nového dňa a s ním sa už nič 

nebude môcť skryť ani zahaliť do tmy. 

17 To je dôvod, prečo v súčasnosti sprístupňujem všetky cesty na zemi, aby sa učeníci a apoštoli 

spiritualizmu mohli šíriť po svete a ohlasovať Moju Dobrú zvesť. 

18 Skôr než vás pošlem do iných krajín, chcem, aby každý, kto sa nazýva učeníkom tohto učenia, bol 

duchovný vo svojom živote a vo svojich skutkoch, aby jeho svedectvo bolo pravdivé, a teda dôveryhodné. 

19 Keď dosiahnete oduševnenie, cesta je jednoduchá. Výstup nebude náročný, ak vás inšpiruje ideál 

ísť vyššie. Pokušenia vás už nebudú nútiť padať do priepastí skazy a spôsobovať vám pád späť. Potom si z 

tohto sveta zoberiete len to, čo je absolútne nevyhnutné, čo je dovolené a nevyhnutné, čím dáte svojej duši 

slobodu snívať o lepšom svete a necháte ju bojovať, aby ho dosiahla. 
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20 Moje svetlo oblieva tvoju dušu a je sprievodcom na všetkých tvojich cestách. Toto svetlo zostúpilo 

na všetkých ľudí bez rozdielu rasy alebo vierovyznania. 

21 Izrael sa v tomto čase vrátil a je rozptýlený po celom svete, aby plnil svoje duchovné poslanie. Je 

to starší ľud, prvorodený, a preto je prvý, kto sa so mnou stretáva. Jeho duša sa vyvíjala podľa zákona, 

ktorý bol daný každej duši, keď bola poslaná na zem. 

22 Pri svojom prvom príchode som ľudí prekvapil svojou jednoduchosťou a nevedomosťou. Žili na 

nízkej morálnej úrovni a ja som sa im prihovoril z vrcholu hory, aby som im dal svoje prvé poučenie. 

V druhej ére, po dlhej ére, v ktorej som vám poskytol dôkazy, aby vaša duša upevnila svoju vieru a žila 

v zachovávaní Môjho Zákona, som vás zastihol prebudenejších, rozvinutejších, ale ďaleko od pravého 

plnenia Zákona, ktorý som od vás žiadal. Lebo ste neboli schopní dať svoje dary do služieb duše. 

23 Vtedy som prišiel, aby som vám povedal, ako uplatňovať Zákon, aby ste ho naplnili, ako si ctiť 

Otca a ako svedčiť o pravde. Bol som s vami v Ježišovi, aby ma celá vaša duša cítila a vnímala, a zanechal 

som vám pripravené svoje Slovo. 

Potom som vám poskytol dostatok času, aby vaša duša používala moje učenie a žila v mojom učení. 

Pokračovali ste vo vývoji a stali sa bdelšími. Aby ste však dosiahli svoju výšku, nepripravili ste si 

dostatočne cestu, aby ste sa ku Mne priblížili. Vaše svetlo je slabé, vaša viera je krehká a vy ste netušili, že 

môj tretí príchod je už blízko. 

V roku 1866, práve v čase, pre ktorý ma ohlásilo Moje Slovo a proroctvá, som prišiel k vám, aby som 

vo vašej duši zanechal poklad múdrosti v novom učení, ktoré som vám sľúbil na ten čas. 

24 Ako málo z nich bolo bdelých a čakalo na môj príchod. Ľudstvo spalo, keď sa začal nový vek. 

25 Mojou vôľou bolo, aby ste vždy žili v očakávaní Hodiny, aby ste neboli prekvapení žiadnym 

Mojím príchodom a aby som potom videl váš pokrok a poznanie. 

26 Kráčali ste po mnohých cestách, aby ste ma dosiahli, a stratili ste na nich cestu. Bolo potrebné, aby 

sa Pastier zjavil a hľadal svoje ovce, aby ich spojil do jednej prekážky. Na zemi totiž nebolo človeka, 

ktorému by som mohol zveriť túto úlohu, pretože nemôžem nájsť ani jedného, ktorý by bol pripravený. 

27 V súčasnosti osvecujem a pripravujem ľudí dobrej vôle vo všetkých národoch, aby v duchu 

hovorili o mojom príchode a o čase milosti, ktorý sa blíži. Každý z nich má ťažké poslanie a jeho 

prostredníctvom prebúdzam v ostatných zdravé ideály. Dávam život ich dušiam a vštepujem im lásku a 

dôveru v môj zákon, aby im dodával silu v ich boji za spásu a duchovný pokrok ľudstva. 

28 Vyhnite sa tomu, aby sa národy rozdelili kvôli môjmu učeniu. Nevytvárajte medzi sebou nezhody 

a necíťte sa nadradení. Všetkých povzbudzujem k duchovnosti, ktorou je mier, láska a úcta k blížnemu. 

Vzdajte sa náboženského fanatizmu, zdokonaľte bohoslužobné úkony, pozdvihnite náboženskú prax 

svojich blížnych na vyššiu úroveň. To je moja vôľa, a keď ste spolu, uznávajte sa navzájom, milujte sa a 

svedčte o mne. 

29 Vy, ktorí počúvate toto slovo, urobte svoju dušu poslušnou a študujte moje učenie. Nevenujte 

pozornosť nositeľom hlasu a nepripisujte im toto svetlo. Sú len nástrojmi, prostredníctvom ktorých 

prejavujem svoju vôľu. Pozdvihni sa nad svoju myseľ, aby si ma mohol cítiť svojou dušou. 

30 Ako malý je človek na to, aby uskutočnil prejav tejto veľkosti, ktorej súčasná etapa sa začala v 

roku 1866 a skončí sa v roku 1950. Učte sa od tohto Majstra, ktorý vás po celý čas poučoval, a tiež cíťte, 

že ste súdení, pretože je Otcom a Majstrom, ale aj Sudcom. 

Plnenie príkazov, ktoré som vám dal, sa týka teraz, keď bývate na zemi. Neskôr, keď budete v 

duchovnej sfére, dostanete nové príkazy. Váš boj je veľký, nesmrteľný, pretože ste moje deti. Ako sa 

chcete zdokonaliť v krátkom živote, ktorý má vaša telesná schránka, a tak si nárokovať, že sa dostanete ku 

Mne, aby ste odpočívali v pokoji, keď je pole práce také široké, že sa každá duša musí kultivovať? Najprv 

sa zbavte svojho bremena odčinenia, zmilujte sa nad sebou a urobte si dostatok zásluh, aby ste splatili svoj 

starý dlh voči Môjmu zákonu. 

31 Chcem, aby ste prestali byť malými deťmi a stali sa učeníkmi. Buďte vždy pokorní, aby som od 

vás nežiadal, aby ste prešli skúškami nad vaše sily. Zjavte vo svojom živote lásku a trpezlivosť. Keď si pri 

odhaľovaní môjho diela získate dôveru svojich blížnych, hovorte o mojom príchode ako o duchu útechy a 

prebúdzajte duše ľudí, aby žili na vyššej úrovni a usilovali sa o osvietenie a povznesenie prostredníctvom 

duchovnej poslušnosti. Ich srdcia sú úrodnou pôdou, do ktorej môžete zasadiť božské semeno. 
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32 Ak ste pripravení, budete rozptýlení po celom svete a pôjdete všetkými cestami. Kam budete 

musieť ísť? Neviete. Pôjdete zo zdanlivo materiálnych dôvodov, ale v podstate to bude moja vôľa, ktorá 

vás dovedie na predurčené miesto. 

33 Prinášajte do provincií svetlo a požehnanie, liečivý balzam a pokoj, aby vás uznali za mojich 

poslov, pravých učeníkov lásky a milosrdenstva. Dávajte si pozor na svoje kroky, lebo budete súdení vo 

svojom živote. 

34 Počúvajte ma, lebo ja vám vopred zjavujem vašu budúcnosť. Nepoškvrňuj moje dielo svojimi 

skutkami a nezatmievaj svetlo svojej duše. 

35 Vystúpte na horu a dosiahnite vrchol spiritualizácie. Nezapúšťajte korene v tomto svete. Keďže 

som vám povedal, že toto nie je moje kráľovstvo, ani vy ako moji učeníci ho tu nenájdete. Odhmotnite sa 

a ponorte sa do svojho vnútra, aby ste spoznali všetko, čo je vo vašej duši vzácne. 

36 Čas môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu sa blíži ku koncu a vy neviete, čo sa stane s 

ľudstvom potom. Nemáte predstavu o skúškach, ktoré ich čakajú, pretože ste nerozvinuli svoje dary. 

Intuícia vo vašej duši nie je jasná a vy ste sa nepripravili odolať prírodným silám, ktoré sa rozpútajú s 

veľkým násilím, aby pokorili ľudstvo. Dal som vám moc v modlitbe zastaviť zlo, hriech, choroby a 

nešťastia bez toho, aby ste tieto schopnosti doteraz využili. 

37 Ó, Tomášovia tretej éry, ktorí ste ma nepochopili! Kde sú vaše duchovné dary? Kde ste ich 

pochovali? Prečo ste na ne zabudli? Vy to neviete, ale ja vám to poviem: tieto dary sú skryté. Vibrujú vo 

vás, ale necítite ich, pretože ste zhmotnení. Nesmiete žiť nečinne, musíte ich zjavovať vo všetkých 

podobách a robiť s nimi veľké zázraky, aby ste vydali svedectvo svojmu Otcovi i sebe samým. 

38 Pracuj, Izrael, aby si získal do vlastníctva krajinu pokoja, duchovnú krajinu zasľúbenia, ktorá ťa 

čaká. 

39 Prijímam vaše vyznanie, vašu vďačnosť v tento deň, keď dostávate potvrdenie svojich duchovných 

darov. Pripravte sa a počúvajte: Po roku 1950 budete so Mnou komunikovať len duchovne. Rovnako aj 

tvoje deti a tí, ktorí budú nasledovať, dostanú moje slovo. Už nebudú žiadne vysielače, ale vaša viera vám 

povie, že som prišiel až dolu, aby som prijal a urobil šťastnými všetky Moje deti. 

40 Všetci budete pripravení a vedení Mnou v časoch, ktoré prídu, a Moje dnešné učenie bude 

podrobné a jasné, ak si ho zapamätáte alebo necháte svoje oči kĺzať po Písme, ktoré je zapísané. 

41 Moja láska je s vami, moji učeníci! Svetlo Ducha Svätého vás vždy zaplavuje, toto svetlo zapaľuje 

vašu lampu viery. 

42 Vy, ktorí cítite potrebu duchovných darov, ktorí sa snažíte očistiť svoj život, svoju myseľ a svoje 

srdce vo vodách pokánia a obnovy ─ vy, ktorí túžite poznať pravdu a túžite po nej ─ počúvajte môj hlas, 

ktorý k vám prichádza ako pohladenie, aby vás naplnilo moje svetlo. V tomto čase sa pravda skrýva a 

vládne predstavivosť. Preto vám dávam svoju božskú esenciu, ktorá je pravdou a potravou pre dušu. 

43 Čím lepšie pochopíte moju pravdu, tým ľahší bude váš pokrok prostredníctvom rozvoja vašich 

duchovných schopností, ktoré sú podobné vašim fyzickým zmyslom. Necítite, že vaša duša túži po 

prameni krištáľovo čistej vody, teda po jednoduchom učení bez sofistiky, bez obradov a foriem 

uctievania? Lebo toto učenie, ktoré vám prinášam, je veľké a plné svetla, je to, ktoré hľadáte. Čas nemôže 

poškodiť jeho pevné základy, pretože sú založené na Mojej vôli. Pre tých, ktorí milujú pravdu, bude Moje 

učenie učením lásky, múdrosti a spravodlivosti. 

44 To, čo je od Boha, prichádza k človeku z lásky Otca k dieťaťu. Očakávam len, že dieťa je 

pripravené prijať ma. Otec chce, aby sa Jeho múdrosť, ktorá je aj vo vás ako atóm, rozvinula a zjavila. 

Som tu, aby som vás povzbudil. Očakávam len, že budete pozorne načúvať mojim slovám, aby ste mohli 

prijať tajomstvá, ktoré vám chcem zjaviť. 

45 Kedysi som na vašom svete zanechal svojím príkladom učenie lásky. Teraz pokračujem tým, že 

vám dávam učenie Ducha, ktoré má moc osvietiť svet, odstrániť nevedomosť mysle, uľahčiť cestu, vyhnúť 

sa zbytočnému utrpeniu, zmätku a slzám. Pre vzniknutú horkosť je taká veľká sladkosť Mojej náuky a pre 

temnotu vojny a utrpenia je tak veľké svetlo Mojich zjavení. 

46 Chrám vesmíru má za svoj pilier a oporu moje učenie, pretože v ňom je božská a tvorivá sila, ktorá 

učí, ktorá vykupuje, ktorá presviedča a dáva život. 

47 Hovorím ľudskými perami, ale moja láska premieňa moje myšlienky na počuteľné slová, aby ste 

ma počuli, zachránili sa a žili v Bohu. Ja som Učiteľ tejto školy lásky, ktorý nikdy neoklame ušľachtilé 
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srdce, ktoré chce napredovať. Z každého človeka urobím najprv dieťa, potom žiaka a neskôr učiteľa, ktorý 

učí pravde. Z každého človeka vytvorím silné svetlo, ktoré bude osvetľovať cestu mnohým strateným 

dušiam. Každý človek bude nástrojom Mojej vôle bez toho, aby stratil svoju vlastnú. Čím viac sa totiž 

zduchovňujete, tým viac ste v súlade s Otcovou vôľou. 

48 Pre svoju slobodnú vôľu ste si vytrpeli mnoho trpkostí. Ale chcem, aby si vedel, že som ťa nikdy 

neopustila. Nerobte toľko obchádzok, aby ste sa dostali k pravde. Milujte ju, lebo k vám príde, keď 

otvoríte brány svojej lásky. Milujte jednoduchú pravdu a zbavte sa teórií a hádok. Toto svetlo vám osvetlí 

cestu na púšti vášho života a vy na ňu neprídete unavení ani neskoro. Materialisti neobjavujú pravdu, 

pretože tá je založená na láske, pretože tá je svetlom, múdrosťou, zjavením, a preto je láska skutočným 

majstrom. 

49 Prídu za vami materialisti, zatvrdnutí svetobežníci, a povedia: "Naše mozgy sú preťažené 

ideológiami, knihami, vedami. Pomôž nám nájsť pravdu." Potom múdrosťou rozptýliš mraky, ktoré 

zatemňujú ich myseľ. 

50 Počuj v nekonečne otázky a odpovede ako hukot morí, ako hukot vetra. Vypočujte si múdrosť, 

ktorá mení nevedomosť na poznanie, pokoj a teplo. Počúvajte ten láskyplný prísľub lásky, pre ktorý sa 

oplatí žiť v poznaní života a smrti, veľkých tajomstiev, Božích zákonov v človeku, večnosti a svetla. 

Počúvajte! 

51 Ešte ste sa nenaučili milovať ani odpúšťať, pretože ste ešte nezrelí. Ale ste to vy, kto si domýšľa, 

aby uveril? Nikto ešte nemá dostatok duchovného svetla, aby mohol plne posúdiť moje slovo alebo moju 

prácu. Skúšal som filozofov, učencov, učiteľov a mysliteľov, ale aj večných pochybovačov, ktorí sa stále 

pýtajú: "Je to naozaj Otec?" Ale všetkým som povedal: "Strom sa pozná po ovocí. Moje slovo hovorí, kto 

som. Moje slovo bude aj naďalej prekvapovať filozofov a nevzdelancov." Hovorím vám: len skrze lásku 

spoznáte, kto som ja a kto ste vy, lebo skrze ňu budete môcť uzrieť moju tvár. Nenechajte sa zdržiavať, 

netrápte sa otázkami večnosti. V láske nájdete odpovede a v širokom horizonte pravdy objavíte skutočný 

život. 

52 Choďte touto cestou a nebesia sa budú radovať a svetlo bude žiariť vo vašej existencii, pretože 

smútok svojho srdca nahradíte sladkou a zdravou radosťou zo života. 

53 Myslíte si, že hoci vidím svet a jeho obyvateľov na vrchole skazenosti, v ktorej sa nachádzajú, a 

hoci ma potrebujú tak veľmi, ako ma potrebujú, že by som ich opustil? Premýšľajte o tom, pretože som 

vás prekvapil spôsobom, akým ste hovorili a premýšľali. 

54 Ja som Spasiteľ, Majster, ktorý prichádza k padlému hriešnikovi, aby ho pozdvihol, oduševnil a 

naučil milovať. 

55 Svet sa premení, keď počuje svojho Spasiteľa, spozná jeho zákony a bude ich dodržiavať. 

56 Prijmite toto Slovo, ktoré je učením pre dušu, a pripravte sa na prijatie toho, čo vám zasľúbený 

Tešiteľ dáva pre váš duchovný pokrok. Musíte totiž vstúpiť do kontaktu so svojím Pánom od ducha k 

duchu. 

57 Nezabudnite na Moje slovo, keď vás opäť opustí nadšenie z toho, že ste ma počuli. 

58 Prijíma vás Otcovo milosrdenstvo a láska. 

59 Otcova náruč je otvorená, aby vás objala a aby ste v nej spočinuli. Utešujte sa vo svojich 

trápeniach a počúvajte toto slovo, ktoré chce urobiť vašu existenciu šťastnejšou. 

60 S akou radosťou k vám zostupuje Môj Duch, bez toho, aby ma zastavil, aby som súdil vaše 

hriechy. Hovorím vám o láske a v tomto slove je očistený ten, kto má na sebe nejakú škvrnu, vykúpený 

hriešnik a prebudený ten, kto spí. 

61 Hodiny večnosti s ich melodickým zvonením je počuť po celom svete, aby ľudstvo pochopilo čas, 

v ktorom žije. 

62 Hľadám ťa, lebo mi patríš, a keďže ťa milujem, nechcem, aby si viac blúdil. Ste iskry Môjho 

Božského Svetla a splyniete so Mnou. Ponúkam vám večnosť, aby ste mohli obdivovať celú jej slávu. 

63 Hovorím k vám jasnými a jednoduchými slovami, aby ste pochopili ich význam a nesťažovali sa 

neskôr, že k vám hovorím nezrozumiteľnými slovami. 

64 Keď som vám v druhej ére dával svoje učenie v podobenstvách, mnohým z nich ste nerozumeli. 

Teraz vám podávam vysvetlenie všetkých učení prostredníctvom žiarivého svetla Ducha Svätého. 
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65 Pochopte, že všetky utrpenia tohto života, ktoré žijete, sú dôsledkom ľudských chýb. Veď ja, ktorý 

ťa milujem, by som ti nemohol ponúknuť taký horký pohár. Od prvých čias som vám zjavil Zákon ako 

spôsob, ako vás zachrániť pred pádom, pred záhubou a "smrťou". 

66 Pre vás všetkých príde chvíľa, keď od vás budem žiadať, aby ste vydali počet z môjho zákona a z 

darov, ktorými som vás obdaroval. 

67 Kráčate po svojej životnej ceste a niektorí nesú na pleciach kríž povinností a bolesti, iní kríž 

svojho hriechu. Ale ak ma zavoláš, budem tvojím nositeľom kríža, aby som ti pomohol prísť ku mne. 

68 Postupujte podľa mojich pokynov a hneď pocítite, že sa vám uľavilo, upokojilo vás to a krásna 

sviežosť vás zbaví malátnosti. 

69 Otvorte oči, vstúpte duchovným pohľadom a kontemplujte moju slávu. Pozrite sa, ako sa otvára 

brána, ktorou musí prejsť sedem duchov, ktorých som zveril ľudstvu. Je to sedem cností, ktoré podľa 

Mojej vôle budú vo vás vždy pôsobiť. Sú to: Láska, Pokora, Trpezlivosť, Usporiadanosť, Veselosť, 

Vytrvalosť a Milosrdenstvo. Nech sú tieto cnosti pevne zakorenené vo vašich srdciach a zažijete 

blaženosť. 

70 Takto sa môj Duch približuje k vášmu, aby ho naplnil svetlom a povedal mu: Telo, ktoré máte 

dnes ako dočasný odev, je prostriedkom, ktorým dosiahnete veľké očistenie a duchovné povznesenie. 

71 Keby sa na vašej ceste objavil človek trpiaci malomocenstvom, ustúpili by ste od neho s hrôzou? 

Nemohli by ste sa ho dotknúť rukou? Báli by ste sa, že ju chytíte? Nie, moji žiaci. Namiesto toho, aby ste 

sa pozerali na biedu tohto tela, mali by ste sa pozerať na jeho dušu, ktorá je vaším vlastným bratom, ktorá 

je mojím dieťaťom čakajúcim na vašu milosť. Koľko sa toho ešte musíte naučiť? 

72 Blahoslavené je ľudské srdce, ktoré ľutuje svoje slabosti a rozhodne sa napraviť. Nielenže mu je 

odpustené, ale získava aj moje svetlo. Mojou úlohou je premeniť hriešnikov na mojich milovaných 

učeníkov. 

73 Ja som vzkriesenie a život. Poďte ku mne a budete žiť naveky, lebo vo mne nájdete pokoj. 

74 Svetlo môjho Ducha Svätého je vyliate na celý vesmír. Prostredníctvom darov intuície, zjavenia a 

videnia sa ľudia prebúdzajú do nového veku. 

75 Môj Duch vibruje spravodlivosťou a preniká do najhlbších hlbín ducha, aby mu pomohol 

oslobodiť dušu od hriechu, zviazať kúkoľ do snopov a hodiť ho do ohňa. 

76 Aby ste mohli svetu povedať: "Tu je Otec, ktorý je medzi nami", máte pred sebou ešte veľa práce. 

77 Mnohé národy sú vyprahnuté hladom, hladom po chlebe zeme a nebeskom chlebe. 

78 Prostredníctvom náboženstiev, filozofií a siekt ma ľudia hľadajú. Sú to cesty, ktorými ma jedného 

dňa nájdu. 

79 Pokiaľ budete kráčať po priamej ceste, ktorá vedie priamo k môjmu Srdcu, budete cítiť, že hoci 

musíte prekonávať veľké vzdialenosti, stúpať po horách a prekonávať priepasti, každým svojím krokom sa 

dostávate vyššie na duchovnej ceste, z ktorej môžete vidieť siluetu zasľúbenej zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 216 
1 Učeníci, plňte moje príkazy, aby ste neplakali nad strateným časom. Ponorte sa do štúdia môjho 

Slova, aby ste vedeli, čo sa má splniť a čo sa týka tých, ktorí prídu po vás. 

2 Toto Duchovné dielo som vám, pokorným, zjavil skôr ako vedcom, pretože som medzi vami našiel 

čistotu a nevinnosť, vieru a vôľu nasledovať Moje učenie ─ ochotu niesť toto semeno do srdca vašich 

blížnych. Preto som si vás vyvolil, lebo ste chudobní, ktorí ste pocítili utrpenie, ktorí ste nehľadali útechu 

na zemi ani jej rozkoše. Veď viete, že mimo tohto sveta existuje skutočný duchovný pokoj, dobro a 

radosť. Nenechali ste sa oklamať falošnou veľkosťou, nehľadali ste dočasnú moc, pôžitky, ktoré trvajú len 

chvíľu. Túžiš po niečom viac, než ti môže ponúknuť tento svet. Milujte Mňa a verte, že vás nechám vrátiť 

sa do domova, ktorý na vás čaká, do lona, z ktorého ste vyšli a kde budete vlastniť Moje kráľovstvo. 

3 Táto nádej vás robí silnými v súženiach a neporaziteľnými v boji. Ak budete naďalej verne plniť 

svoje poslanie, čoskoro dosiahnete víťazstvo ducha nad telom, pretože ste dovolili svojmu Bohu, aby 

ovplyvnil váš život. V jednoduchosti svojho života budete schopní lepšie vnímať moje učenie, necháte sa 

ním osvietiť a zažijete nečakané radosti od iných. 

4 Preto ma nasleduj a nič ťa odo mňa teraz nemôže odlúčiť. Cítite sa milovaní dokonalou láskou a 

ste šťastní. Milujete ma a na tom je založená vaša radosť. 

Veru, hovorím vám, že Moji učeníci z druhej éry a všetci tí, ktorí Mňa nasledovali, Mňa milovali rovnako. 

Preto ti neublížia pochybnosti ani posmešky tvojich blížnych. Bolesť, ktorá je kameňom úrazu pre dušu, 

vás nedonúti ustúpiť. Viete, že žijete pominuteľný život, a snažíte sa získať zásluhy, aby ste dosiahli cieľ, 

ktorý, ako viete, vás čaká. 

5 Pripravte sa, lebo vás zanechám ako strážcov ľudstva. Vaše dary sú skryté, aby ste ich mohli dobre 

využiť. Všetci budete prítomní v posledný deň roka 1950 so svojimi dielami a darmi, aby som ich posúdil. 

Niektorí z vás budú so mnou v duchu a iní v pozemskom tele, aby dostali moje posledné príkazy. Potom 

sa vám otvoria cesty, aby ste sa rozptýlili a priniesli dobrú zvesť a zanechali v srdciach ľudí svedectvo o 

mojom príchode v tomto čase. 

6 Nežiadam od vás obete ani skutky, ktoré sú nad vaše sily. Žiadam vás len o lásku, ktorou som vás 

obdaril, o pokoru a trpezlivosť, aby ste mohli splniť svoje poslanie. 

7 Moje zjavenie sa skončí v posledný deň roku 1950, aby som vybral učeníkov, ktorých som obdaril 

svojimi darmi milosti. Majster bude dohliadať na vaše diela a ja nepoľavím vo svojej horlivosti, aby ste 

splnili všetky moje príkazy. 

8 Učeníci, varujem vás. Ako často uvidíte, že vedci toto dielo odmietajú! Vy im však odpustíte a 

budete pokračovať v ceste. Ak tak urobíte, prekvapím ľudstvo tým, že vám umožním objaviť 

prostredníctvom vášho ducha to, čo ľudia so všetkou svojou vedou nedokázali objaviť. 

9 Neustále vás volám "učeníci", aby som vás povzbudil v boji a vyhnal z vašich sŕdc myšlienku 

menejcennosti, ktorú vo vás zanechala chudoba a poníženie. Chcem vás urobiť veľkými v poznaní 

duchovného, aby ste mohli prebudiť ľudí k vyššiemu životu, k dokonalému životu, v ktorom sa zákon 

ducha harmonicky spája so zákonmi, ktoré riadia hmotný život. 

10 Nie ste jediní správcovia mojich tajomstiev ani jediní, ktorí sú hodní duchovného dedičstva. 

Hovorím vám to preto, aby ste sa nikdy nechválili tým, že ste najhodnejší a najmilovanejší, a aby vo 

vašom srdci nikdy nevyklíčila márnivosť. Ak by ste dovolili, aby sa vo vašej bytosti objavili takéto pocity, 

hrozilo by vám, že stratíte milosť, ktorú ste dosiahli. 

11 Ľudia, vaša horlivosť a láska vás urobia večnými vlastníkmi darov Ducha. Chcem, aby ste boli 

vždy pokorní, horliví v dobre, v zákone, v pravde, láskaví s dobrotou ducha, ktorá je nad dobrotou srdca. 

12 Moje učenie je svetlo, z ktorého vychádza všetka múdrosť, všetko poznanie, zjavenia a vedy. 

Jednoduchým spôsobom odhaľuje všetko. Keď je to Duch, kto vedie kroky ľudí, budete môcť vidieť, že 

to, čo vedci dokázali objaviť až po dlhom štúdiu a po veľkých obetiach a námahe, možno ľahko získať 

prostredníctvom pozdvihnutia duše, modlitby, rozjímania v Bohu a inšpirácie v dobrom. Zjavia sa vám 

tajomstvá a otvoria sa skryté pokladnice, do ktorých by človek nikdy nemohol preniknúť inými 

prostriedkami. 

13 Mnohé z toho, čo som vám v tomto čase povedal, je proroctvo, ktoré sa niekedy vzťahuje na 

budúce časy, inokedy na časy budúce. Preto mnohí ľudia nechcú tomuto božskému posolstvu prikladať 
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žiadnu dôležitosť. Toto Slovo však povstane plné svetla medzi ľuďmi budúcich čias, ktorí v ňom spoznajú 

a objavia veľké zjavenia, ktorých presnosť a dokonalosť ohromí vedcov. 

14 Preto som vám prikázal, aby ste si zapisovali moje slovo, aby, keď prejdete z tohto života do 

iného, alebo keď tento ľud postupne zabudne na moje učenie, bolo verne a nezmazateľne zapísané v knihe. 

15 Ľudia, teraz je ten správny čas, aby ste sa vydali na cestu a podali dôkaz tejto pravdy tým, že 

budete konať zázraky s darmi, ktoré som vám zjavil. 

16 Nespite v očakávaní tých časov, o ktorých som vám hovoril, aby ste potom vstali a povedali 

ľuďom: To, čo máte teraz pred očami, bolo už predpovedané. Nie, ľudia, je absolútne nevyhnutné, aby ste 

to ohlasovali vopred, aby ste to prorokovali, aby ste pripravili cestu pre príchod všetkého, čo som vám 

predpovedal a sľúbil. Potom splníte svoje poslanie priekopníkov spiritualizácie na Zemi. Keď sa vo svete 

začnú objavovať zázračné veci a Duch Pána k vám prehovorí prostredníctvom nevídaných udalostí a keď 

duch človeka začne odhaľovať nepredstaviteľné dary a schopnosti, uvidíte, ako sa otrasú všetky 

vierovyznania, teórie, normy, inštitúcie a vedy. A potom ľudstvo uzná, že tí, ktorí pokorne hlásali zdanlivo 

zvláštne učenie, mali pravdu, lebo ich slová sa potvrdili, keď sa stali skutočnosťou. 

17 Potom uvidíte, že národy zeme sa zaujímajú o duchovné poučenie, že teológovia porovnávajú 

Kristovo učenie s novými zjaveniami. A uvidíte, že mnohí, ktorí boli vždy ľahostajní k duchovným 

veciam, sa začnú živo zaujímať o štúdium zjavení z tejto a minulých čias. 

18 Dnes, hoci by ste chceli, nemôžete vidieť naplnenie všetkého, čo vám oznamujem. Ale ak naozaj 

veríte v Moje Slovo, pohľadom svojej viery budete môcť vidieť mnohé udalosti budúcnosti, a ak budete 

pripravení, vaše sny, vízie a vnuknutia vás neoklamú. 

19 Počúvajte ma s hlbokou pozornosťou: keď k vám prestanem hovoriť v tejto forme, zhromažďujte 

Moje Slovo, ktoré ste si zaznamenali do prepisov, s láskou, aby ste ho zanechali budúcim generáciám ako 

svedectvo toho, čo som k vám hovoril v tomto čase. 

20 Považujte moje slovo za semeno, aby ste nedovolili, aby sa doň primiešala čo i len najmenšia 

nečistota. 

21 Polia, ktoré sú srdcami tohto ľudstva, budú čoskoro očistené a pripravené na siatie, a bolo by 

spravodlivé, aby boli čisté, ale semeno nie? 

22 Uvažujte o mojich slovách, milovaní učeníci. Tým sa postupne premieňate a očisťujete pre dobré 

plnenie svojho poslania. 

23 Teraz som sa vrátil k ľuďom, aby som im pomohol v ich súčasných skúškach. Majster vám hovorí: 

Po roku 1950, keď uvidíte znamenia môjho príchodu v sláve, sa nebojte. Radujte sa teda skôr z toho, že 

som vám umožnil byť priamymi svedkami týchto zjavení. 

24 Ako som sa v druhom čase po obetnej smrti ukázal v duchu Magdaléne a ona prekvapene a 

zároveň plná radosti zvolala: "Pane, buď pochválený a oslávený naveky", tak som sa vám dnes zjavil, keď 

ste si mysleli, že Majster je neprítomný alebo ľahostajný k vášmu utrpeniu, ale po svojom prekvapení ste 

ma blahorečili. Prijal si moje svetlo vo svojej duši a keď si dostal takú veľkú milosť, spomenul si si na 

svojich blížnych a modlil si sa za nich, hovoriac: "Mám šťastie, že počujem tvoje slovo, zatiaľ čo iní toto 

učenie nepoznajú." Ale Majster vám hovorí: Svojho Ducha som zjavil rôznymi spôsobmi vo všetkých 

národoch. Tí, ktorí sa pripravili, si uvedomujú, že prežívajú čas milosti a spravodlivosti a pociťujú moju 

prítomnosť. 

25 Tak ako som odpustil Magdaléne, odpúšťam aj vám. Chcem však, aby ste sa mi zaslúžili tak, ako 

to urobila ona. 

26 Koľko príkladov hodných nasledovania môžete dostať od svojich bratov a sestier z iných čias! Ich 

práca je ako otvorená kniha. Ale vy ─ nechcete, aby sa váš príklad zachoval aj v písomnej podobe? 

Prevezmem len tie vaše diela, ktoré považujem za hodné toho, aby som ich predstavil vašim potomkom. 

Vy však, kým žijete v tele, nebudete žať ani slávu, ani úctu. Buďte pokorní a nechajte iných, aby posúdili 

vaše skutky. 

27 Vo veľkom dni, ktorý ťa čaká, budem tvojím Cyrenejom*. Moje učenie spôsobí vo svete veľké 

otrasy. Nastanú veľké zmeny vo zvykoch a myšlienkach a premena nastane aj v prírode. To všetko bude 

znamenať začiatok nového veku ľudstva a duchovia, ktorých čoskoro pošlem na zem, budú hovoriť o 

všetkých týchto proroctvách, aby prispeli k obnove a vzostupnému rozvoju tohto sveta. Vysvetlia moje 

slovo a vyložia, čo sa deje. 
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* Šimon z Cyrény niesol Ježišov kríž (Marek 15,21) 

28 Poďte a počúvajte ma, sústreďte sa na dno svojho srdca a uisťujem vás: nech je vaša viera v moju 

prítomnosť akokoľvek malá, budete ma cítiť. 

29 Neodsudzujem váš nedostatok viery, naopak, odpúšťam vám ho, pretože ste neboli pripravení 

prijať ma. Ľudstvo totiž celé stáročia spalo hlbokým spánkom, zaslepené fanatizmom a modlárstvom, 

materializmom. 

30 Kto vám pripomenul, že som ohlásil, že sa vrátim, a preto ma máte očakávať? Vaši rodičia? Vaši 

pastori? Kto vám nedal spať? 

31 Málokto žil v očakávaní udalostí, v túžbe, aby sa na obzore objavil symbolický "oblak" môjho 

prísľubu, osvietil vašu dušu, posilnil vaše telo a zjavil vám, že môj návrat je v Duchu. 

32 Preto bol váš boj o pochopenie Mojej prítomnosti v tomto čase veľký a museli ste prekonať mnohé 

prekážky, aby ste sa ku Mne dostali. Ale to všetko je záslužné, dávam vám za to uznanie a naozaj vám 

hovorím, že žiadna z horkostí, ktoré ste možno vytrpeli, aby ste ma nasledovali na tejto ceste, nebude bez 

odmeny. 

33 Čo si myslíš, že je odmenou za tvoju trpezlivosť znášať posmech a opovrhnutie dokonca aj vo 

svojej rodine?: obrátenie tvojich príbuzných! Ale keďže vy ste mali dosť trpezlivosti, aby ste znášali ich 

nepochopenie, aj oni musia čakať na chvíľu, keď sa rozhorí ich viera. Aby ste to dosiahli, budete musieť 

vynaložiť veľké úsilie prácou, slovami, modlitbami a dobrými myšlienkami. Nakoniec však uvidíte, že 

zázrak sa stane skutočnosťou. 

34 Vám zverím poslanie ohlasovať môj druhý príchod vašim blížnym. Zverujem vám posolstvo alebo 

radostnú zvesť o mojej duchovnej komunikácii s ľudstvom. Radujte sa z toho, že ste nositeľmi takého 

vzácneho posolstva, a nech je táto radosť balzamom na rany, ktoré dostávate na ceste boja. 

35 Niektorí prišli k zjaveniu môjho Slova s nevinnosťou betlehemských pastierov, ich jednoduchá 

viera bola pokornou obetou ich sŕdc. Iní prišli, aby odo mňa získali dôkaz, že môžu uveriť. Boli to chorí, 

ktorí dlho a od dverí k dverám hľadali zdravie a nenašli ho. Iní, ako zákonníci a farizeji, ma prichádzajú 

skúmať, pýtať sa ma a podrobovať ma skúške, pričom sa vždy boja, že pravda odhalí ich pokrytectvo a 

faloš. Všetko som dostal, za všetko som mal pohladenie, demonštráciu Mojej moci, dôkaz Mojej pravdy. 

36 Musím vám tiež povedať, že zo všetkých, ktorých som spomenul, mnohí zostali nasledovať Mňa, 

pretože ich srdce bolo plné vďaky a ich duša bola osvietená svetlom Môjho Slova v túžbe naučiť sa siať a 

pestovať pravdu. 

37 Z malého zástupu, ktorý sa zhromaždil, aby si vypočul moje prvé učenie, ste sa už stali zástupmi, 

ktoré tvoria spoločenstvo. Zatiaľ však nie všetci budú schopní stať sa skutočnými apoštolmi tohto 

posolstva oduševnenia. 

38 Medzi týmito zástupmi sú ľudia rôznych nálad a konštitúcií, rovnako ako sú medzi nimi duše 

rôzneho vývoja. Aby sa však toto božské zjavenie, toto posolstvo, ktoré som priniesol vo svojom Slove, 

konečne objasnilo a jasne pochopilo medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastnili na mojich prejavoch, budú musieť 

prejsť mnohými skúškami, prejsť mnohými vnútornými bojmi a pretrpieť mnohé "kríže", kým z nich 

vyjdú ako praví učeníci spiritualizmu. 

39 Nebude to prvýkrát, čo sa ľudia snažia interpretovať Božie zjavenie alebo získať jasnosť v 

záležitosti, ktorá sa ich očiam javí ako tajomstvo. Už v "druhej ére", po mojom kazateľskom pôsobení vo 

svete, ľudia uvažovali o Ježišovej osobnosti a chceli vedieť, či je božský, alebo nie, či je jedno s Otcom, 

alebo je osoba od neho odlišná. Vo všetkých ohľadoch posudzovali a skúmali moje učenie. 

40 Teraz budem opäť predmetom výkladov, diskusií, hádok a skúmania. 

41 Skúma sa, či Duch Kristov, keď sa dal poznať, bol nezávislý od Ducha Otcovho. A budú aj takí, 

ktorí povedia, že to bol Duch Svätý, kto hovoril, a nie Otec ani Syn. 

42 Ale to, čo nazývate Duchom Svätým, je Božie svetlo, a to, čo nazývate Synom, je Jeho slovo. Keď 

teda počúvate toto Slovo, keď využívate moje učenie druhej éry alebo premýšľate o Zákone a zjaveniach 

prvej éry, buďte si vedomí, že ste v prítomnosti Jediného Boha, počúvate Jeho Slovo a prijímate svetlo 

Jeho Ducha. 
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43 Je načase, aby ste študovali toto zjavenie, aby ste, keď sa vás budú pýtať a budú vás skúšať, mohli 

odpovedať slovami pravého svetla a zanechať pokoj a blaženosť v každom srdci, do ktorého vložíte 

podstatu môjho Slova a svetlo svojho výkladu. 

44 Som hladný a žíznivý po vašej láske, ľudia. Dovoľte mi byť chvíľu s vami, lebo vám chcem niečo 

povedať. 

45 Prečo ma hľadáš len vtedy, keď ťa trápi tvoje utrpenie? Nebolo by vám príjemné ponúknuť mi 

svoje radosti, víťazstvá a spokojnosť? 

46 V druhej ére som vám vnukol lásku a dôveru, aby ste sa ku Mne priblížili bez strachu. Prečo teda 

niekedy pochybujete o mojej láske alebo o mojom odpustení? Ó, vy "márnotratní synovia", ktorí sa bojíte 

vrátiť do Otcovho domu! Vedel som, že napriek dôkazom nekonečnej lásky, ktoré som ti vtedy dal, bolo 

potrebné vrátiť sa, aby som ťa hľadal, nie preto, aby si ma opäť videla ako človeka, ale aby si ma pocítila 

vo svojom vnútri, hlboko vo svojej duši. 

47 Znovu sa zhromaždite okolo Mňa ako Moji dávni učeníci, znovu Mňa nasledujte ako veľké 

zástupy, lebo vám dám počuť nebeský koncert Môjho Slova a zároveň robiť tie skutky lásky, ktoré 

nazývate zázrakmi. 

48 Prichádzam ako Otec, aby všetci, ktorým vo svete chýbala láska, náklonnosť a neha, našli u mňa 

božské teplo. 

49 Prichádzam ako lekár, aby ste mi odovzdali svoje choroby, starosti a všetky tajné utrpenia, ktoré 

spôsobili, že vaša duša a zároveň aj vaše telo sú choré. 

50 Prichádzam ako priateľ, aby ste mi zverili svoje najhlbšie tajomstvá, boje a túžby a dovolili mi 

kráčať po vašom boku. 

51 Prichádzam ako Majster, pretože chcem pred vami otvoriť knihu múdrosti a života. 

52 Prichádzam ako Sudca, aby som súdil ─ ako hovoríte ─ živých i mŕtvych, ako hovorím: vtelených 

i nevtelených, pričom ani najmenší z vašich skutkov neunikne mojej spravodlivosti. 

53 Medzi zástupmi ľudí, ktorí sa zhromažďujú v jednoduchých zhromaždeniach, aby si Mňa 

vypočuli, je mnoho tých, ktorí rozumejú a cítia toto Slovo. Sú to duše, ktoré sa rozvíjali na dlhých cestách 

bojov, skúšok, skúseností a očisťovali sa v ťažkých časoch bolesti. Chápu ma a nežiadajú odo mňa 

pozemské statky. Vedia, že v ich duši sa nachádza kniha poznania, a od Majstra očakávajú len tie božské 

inštrukcie, pomocou ktorých môžu poznať postup odovzdávania svetla, ktoré v sebe nosí duša, tým, ktorí 

potrebujú skúsenosti a poučenie. 

54 Tu sú aj tí, ktorí bez toho, aby prešli veľké vzdialenosti, budú používať moje Slovo ako cestu, aby 

nezablúdili, a ich láska im ušetrí nekonečné utrpenie ich duše. 

55 Drvivá väčšina ľudí tu má v srdci jedinú modlitbu: modlitbu za svoju bolesť. Všetci mi 

prichádzajú povedať, že ich bremeno je veľmi ťažké a ich pohár príliš horký. Dávajú mi poznať svoju 

osamelosť, sklamania, ťažkosti, slabosti, trápenia, choroby, smútok a mnohé iné ťažkosti. Netrpia však len 

oni, bolesť je prítomná v celom ľudstve. Nevedia, že teraz je čas očisty, keď duše a ľudia zmyjú svoje 

škvrny a potom urobia krok vpred k vrcholu hory. Keď sa tieto škvrny zmažú, už nebudete prežívať ani 

chvíľu bolesti, pretože uzdravujúci balzam obnovy vám vráti zdravie, ktoré Pán vložil do svojich stvorení, 

keď vyšli z jeho lona. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 217 
1 Poďte ku mne, milovaní učeníci, odpočívajte v mojom dome a sadnite si k môjmu stolu, keď som s 

vami. Tieto časy sa totiž už nezopakujú. Nastane pre vás nové obdobie, v ktorom urobíte krok vpred na 

ceste svojho vývoja. 

2 Stále ste deťmi, ktoré žijú pod starostlivosťou Otca, ktorý vám nedovolí vzdialiť sa od Otcovho 

domu, aby ste sa nepotkli a nespadli do priepasti. Čoskoro však budete silní a dostatočne pripravení na 

všetky cesty. 

3 Urobte si zo svojich sŕdc pokladnicu, v ktorej budete strážiť moje slová ako drahokamy. 

4 Vrátil som sa k vám, hoci poznám nedôveru ľudí. Pripomínam vám svoju vášeň a oživujem ju. 

Dnes vám pripomínam okamih, keď Majster, ktorý k vám hovorí, vystúpil na Božský trón, aby bol večne s 

Otcom. Až po tom, čo Ježiš dokončil svoje poslanie na zemi, vstúpil do prítomnosti Večného ako nežný 

Baránok. 

5 Boh sa zjavoval ľudstvu od najstarších čias a jeho učenie bolo vypočuté. Pánov hlas sa stal 

ľudským a zrozumiteľným pre primitívne stvorenia. Svedomie v nich, ktoré je božskou múdrosťou, ich 

naučilo rozpoznávať dobro a zlo. Keď robili dobré skutky, cítili pokoj, a keď robili zlo, zažívali bolesť. 

Boli to prvé lekcie, prvé prejavy svedomia. 

6 Časom, keď ľudia prestali počúvať tento hlas, poslal som im ľudí plných cnosti a múdrosti, ktorí 

ich svojimi slovami a príkladom priviedli k dobrej ceste.  

7 Pamätaj, že v prvých časoch som poslal spravodlivého muža Ábela, ktorého zápalná obeť lásky k 

Môjmu Božstvu bola predchodcom modlitby a dokonalého uctievania. 

8 Poslal som ti Noema, zbožného, ktorý nedbal na posmešky a venoval pozornosť len tomu, aby 

splnil božský príkaz a postavil archu spásy pre dôverčivý ľud. 

9 Medzi vami boli Abrahám, Izák a Jákob, ktorí tvorili kmeň stromu, z ktorého vyrastali konáre, 

listy a plody. Príklad týchto patriarchov sa zachoval v písomnej podobe ─ s neochvejnou vierou 

Abraháma, poslušnosťou Izáka a vernosťou a duchovnou silou Jakuba. Jedným z plodov tohto stromu bol 

Mojžiš, predstaviteľ môjho zákona, stelesnenie mojej spravodlivosti. V ňom ste mohli vidieť obraz môjho 

majestátu. 

10 Postupom času som čoraz viac vstupoval do citového života ľudí, a preto som sa musel stať aj 

človekom, aby som sa ešte viac priblížil k vášmu srdcu. Ale aby som mohol prísť na svet, bolo potrebné 

ohlásiť ma prostredníctvom prorokov. 

11 Žil som medzi ľuďmi a môj život bol príkladom, učebnicou. Spoznal som všetky utrpenia, 

pokušenia a boje, chudobu, prácu a prenasledovanie. Zažil som odmietnutie zo strany príbuzných, 

nevďačnosť a zradu, dlhý deň práce, hlad a smäd, výsmech, samotu a smrť. Dovolil som, aby na mňa 

padlo celé bremeno ľudského hriechu. Dovolil som človeku, aby skúmal môjho ducha v mojich slovách a 

v mojom prebodnutom tele, kde bolo vidieť aj posledné rebrá. Hoci Boh, stal som sa posmešným kráľom, 

odhaleným, a tiež som musel niesť kríž hanby a ísť s ním na kopec, kde zomreli zbojníci. Tam sa skončil 

môj ľudský život ako dôkaz, že nie som len Bohom slov, ale aj Bohom činov. 

12 V roku 1866 moja milosť otvorila dvere do nového veku: veku Ducha Svätého. Pozná celé ľudstvo 

čas, v ktorom žije? Vedia to len duchovní ľudia, ktorých zhromažďujem "v tieni týchto stromov". Moje 

Dielo bude vo svete uznané až po veľkých bitkách a udalostiach, po "vojnách" doktrín a svetonázorov, aby 

ľudia povstali a potvrdili, že nastal nový vek. 

13 Je to už nejaký čas, čo z tejto zeme odišiel ten, prostredníctvom ktorého som sa v tomto čase po 

prvýkrát zjavil: Roque Rojas, Vyslanec, ktorého kroky viedol duch Eliáša, Hľadača ciest. Týmto 

spôsobom som uvoľnil šiestu pečať a urobil tak nekonečne veľkú priepasť pre špiritizmus. 

14 A od Roque Rojasa až po dnešný deň ste bojovali, ó, trinitársko-mariánski duchovní, a v tomto 

boji ste použili svoju silu, svoju mladosť, svoj život a všetko, čo ste mali, aby ste Mňa nasledovali a ctili si 

toto Dielo. Ticho a pokorne ste sa snažili ľuďom oznámiť druhý príchod Pána. 

15 Moje "Slovo" sa opäť nestalo človekom. V tomto čase som "na oblaku", symbole záhrobia, z 

ktorého vychádza môj lúč, ktorý osvetľuje myseľ nositeľa hlasu. 

16 Potešilo ma, že môžem komunikovať prostredníctvom človeka, a moje rozhodnutie je dokonalé. Ja 

poznám človeka, lebo som ho stvoril. Považujem ho za hodného, lebo je to moje dieťa, lebo vyšiel zo 
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mňa. Môžem ho využiť, lebo som ho stvoril na tento účel, a môžem zjaviť svoju slávu jeho 

prostredníctvom, lebo som ho stvoril, aby som sa v ňom oslávil. 

17 Človeče! Je mojím obrazom, pretože je inteligenciou, životom, vedomím, vôľou, pretože má niečo 

zo všetkých mojich vlastností a jeho duch patrí večnosti. 

18 Často ste bezvýznamnejší, než ste si mysleli, a inokedy ste väčší, než si dokážete predstaviť. 

19 Pyšní si myslia, že sú skvelí bez toho, aby takí boli. A nešťastný je ten, kto sa uspokojí so 

zbytočným bohatstvom tohto života bez toho, aby objavil skutočné hodnoty srdca a ducha. Aké úbohé sú 

jeho túžby, jeho chamtivosť, jeho ideály! Ako málo mu stačí! 

20 Ale ten, kto vie žiť, je ten, kto sa naučil dávať Bohu, čo je Božie, a svetu, čo je sveta. Kto vie, ako 

sa osviežiť v lone prírody bez toho, aby sa stal otrokom hmoty, vie, ako žiť. A aj keď sa zdá, že nič 

nevlastní, je pánom dobier tohto života a je na ceste k vlastníctvu pokladov Božieho kráľovstva. 

21 Čo vám hovorím v tomto čase, neučil som vás v minulých časoch. Toto je môj Nový zákon. Ja som 

ten neodbytný pútnik, ktorý ti ustavične búcha na dvere a nedá ti spať. Som tieň, ktorý ťa všade sprevádza. 

Čo ešte chcete? Moja láska je nekonečná. 

22 Hodina mojej rozlúčky sa už blíži. Moja návšteva v tomto období bola dlhá: od roku 1866 do roku 

1950. 

23 Veru, hovorím vám: Ak by niekto povedal, že moje slovo vám neprinieslo nič dobré, ani vám 

neprinieslo nič zlé. Ale pamätajte, že nechcem, aby ste boli ako parazitické rastliny; že nechcem, aby ste 

sa uspokojili s tým, že nerobíte zlo, ale aby vám prinášalo uspokojenie robiť to, čo je dobré. Lebo ten, kto 

ho nerobí, hoci by ho mohol robiť, urobil viac zla ako ten, kto, keďže nie je schopný robiť dobro, robí len 

zlo, pretože je to jediná vec, ktorú je schopný robiť podľa stupňa svojho duchovného rozvoja. 

24 Povolal som ťa na túto cestu, pretože som videl, že si smutný vo svojej duši. Hľadali ste moje 

svetlo v rôznych formách uctievania, túžili ste po zázrakoch, ktoré by svedčili o viere vo mňa. Keď som ti 

však skrížil cestu, aby som sa ťa opýtal, či si spokojný, odpovedal si: "Ochutnal som, ale neposilnilo to 

moje srdce ani moju dušu. 

25 Medzitým strom života čakal na pútnika, aby mu dal svoje plody, a prameň krištáľovo čistej vody, 

ktorý sa prelieval, čakal na smädného pútnika ako prísľub pokoja. Ja som božský záhradník, ktorý smutne 

čakal a rozjímal nad plynutím ročných období na poliach. 

26 Teraz prišli veľké zástupy tých, ktorí túžia po láske, pokoji, pravde a práci. Ochutnali ste ovocie a 

po uhasení hladu a smädu ste sa chopili pracovného náradia, aby ste sa stali aj záhradníkmi. 

27 Medzi vami už nie je pominuteľné bohatstvo. Kam sa podel váš tovar? Už na ne nemyslíte a 

nesťažujete sa, že ste ich stratili, lebo dnes ste získali späť duchovný poklad Mojej pravdy, ktorý je v 

Mojom Slove ─ v tomto Slove, ktoré vám dávam prostredníctvom pokorného dieťaťa. Keby som k vám 

hovoril prostredníctvom učenca alebo filozofa, neverili by ste mi. 

28 Prichádzajú ku mne ľudia všetkých vrstiev. Tieto triedne rozdiely sú však pred Majstrom 

bezvýznamné. Nie všetci, ktorí ma prišli počúvať, zostali so mnou. "Mnohí sú povolaní, ale málo 

vyvolených." Mnohí ešte len prídu, ale nie všetci ma budú nasledovať. Ale naozaj vám hovorím: Do 

všetkých som zasial svoje slovo a Kristovo semeno nikdy nezomiera. Moje semeno nie je márne a srdce 

človeka, ktoré je krátko neplodné, sa stane plodným a prinesie ovocie. 

29 Vy, ženy, ktoré zmáčate cestu tohto sveta svojimi slzami a krvou si značíte cestu týmto životom: 

Odpočívaj so mnou, aby si nabrala novú silu a naďalej bola prístreškom lásky, ohňom krbu, pevným 

základom domu, ktorý som ti zveril na zemi, aby si naďalej bola škovránkom, ktorého krídla pokrývajú 

manželku a deti. Žehnám vám. 

30 Vyvyšujem muža a miesto ženy po pravici muža. Posväcujem manželstvo a požehnávam rodinu. 

31 V tomto čase prichádzam s mečom lásky, aby som všetko napravil, pretože predtým to človek 

posunul. 

32 Učeníci môjho božstva: Som tu medzi vami a ukazujem vám ďalšiu stránku z knihy môjho učenia. 

33 Je to chlieb bez kvasu, ktorý práve teraz jete. A voda, ktorú pijete, je z tej, ktorá už nikdy nedá 

žízniť tomu, kto ju pije. 

34 Ste ako cudzinci na tejto zemi, pretože vaša pravá vlasť je iná. Ukazujem vám cestu, ktorá vedie 

do "zasľúbenej zeme". Moje Slovo vás uvádza na cestu pokroku. Som neúnavný Majster, ktorý vás 

pripravuje, aby ste po mojom odchode dosiahli dokonalé spojenie s mojím Božstvom. 
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35 Dnes dláto môjho Slova lásky formuje a uhladzuje vaše srdcia. 

36 Tak ako v Prvej ére, aj teraz prechádzate cez Púšť navštívenia. Na svojich potulkách však 

nezahyniete od hladu a smädu. Z tvojho vlastného srdca, zatvrdnutého ako skala, nechám vytrysknúť 

krištáľovú vodu pokánia a lásky, ktorá uhasí smäd duše. A keď sa ľudí zmocní hlad po spravodlivosti a 

pravde, moje slovo zostúpi na vás ako manna na púšti, aby ste sa ním nasýtili. 

37 Príde chvíľa, keď sa všetci vrátite ku Mne. Teraz však zostaňte medzi ľuďmi, aby ste ich učili 

kráčať po ceste pravdy. Rozídete sa po rôznych cestách bez toho, aby ste si so sebou vzali druhú cestovnú 

tašku, a budete dôverovať Mne. Ty však budeš pracovať v tichosti, pokorne, bez okázalosti a Ja ti budem 

pomáhať v boji a posilňovať ťa v modlitbe, či už ma budeš vzývať v kúte svojho nočného tábora alebo v 

tieni stromu. Príde deň, keď nájdeš uznanie u mňa. 

38 Musíte pochopiť, že Môj odchod je blízko, aby ste mohli otvoriť svoje srdcia a pozdvihnúť svoje 

duše, aby ma uvideli. 

39 Prostredníctvom mnohých nositeľov hlasu som sa dal poznať, aby ste o Mne nepochybovali. 

Vybral som ich bez ohľadu na ich sociálnu triedu, životné podmienky alebo rasu. Ústami všetkých som 

vám dal vaše dedičstvo, aby ste sa necítili osirelí alebo opustení, keď vám chýba moje slovo. 

40 Ak sa skutočne pripravíte, budete stromom, prameňom a stolom pre hostinu, na ktorú prídu všetci 

"márnotratní synovia", ktorí sa vzdialili od Otcovho domu. Vtedy sa národy nebudú pred tebou klaňať, ale 

uznajú ťa a pokľaknú predo mnou. 

41 Môj Zákon sa vám vždy zdal príliš neoblomný na to, aby ste ho mohli naplniť, a preto ste vytvorili 

sekty a obrady, ktoré boli pre vás pochopiteľné, pre vaše duchovné schopnosti. 

42 Keby ste sa riadili mojimi prikázaniami z prvej éry, spoznali by ste Ježiša a neobetovali by ste ho. 

Keby ľudstvo žilo podľa môjho učenia z druhej éry, nepochybovalo by o mojom svedectve 

prostredníctvom ľudského intelektu. 

43 Nie ste to vy, kto bude súdiť národy. Ale ja, ako je napísané, budem súdiť národy a náboženské 

spoločenstvá vo vás. Tento ľud bude príkladom horlivosti, čistoty a duchovnosti. 

44 Nárek ľudstva sa vzniesol ku mne. Je to plač detí, je to volanie mladých po spravodlivosti, je to 

volanie starých ľudí po mieri. 

45 Dôvodom je, že ľudia stratili semienko lásky, ktoré bez toho, aby o tom vedeli, nosia v najčistejšej 

časti svojho srdca ─ tak hlboko, že ho sami nedokážu objaviť. 

46 Semeno lásky udusila nenávisť, márnivosť a nízke vášne. A tak sa pohár utrpenia ešte raz naplní, 

aby sa vypil do dna. 

47 Zatiaľ čo svet stroskotal uprostred búrky, vy pokojne sledujete katastrofu zo záchranného člna. 

48 Spíš v lone Otca a nemyslíš na tých, ktorí plačú. Napriek tomu slávia bohoslužby zasvätené Mne 

uprostred úderov osudu, ktoré prijímam, hoci sú zahalené do fanatizmu a modlárstva, pretože Ja som Otec. 

Ale dávam im pochopiť, že Moje Srdce očakáva dokonalé uctievanie. 

49 Od oltára k oltáru, od obradu k obradu a od sekty k sekte sa ľudia presúvajú v túžbe po chlebe 

života a nenachádzajú ho. A zo sklamania sa stávajú rúhačmi, idú cestami bez cieľa a žijú bez Boha a bez 

zákona. Ale pamätajte, ľudia, že medzi nimi sú veľkí duchovia, že medzi nimi objavujem prorokov a 

učeníkov Ducha Svätého! 

50 Duchovia svetla, ktorí pôsobia v duchovnom svete, teraz pripravujú cesty cez roviny, moria, hory a 

púšte, aby sa tieto rasy, tieto národy mohli vydať v karavánach a veľkých zástupoch k tomu národu, kde 

zaznelo moje slovo a kde boli videné moje zázraky. 

51 Keď títo ľudia zaklopú na vaše dvere, čo im ponúknete? Neponúkajte im teda nedokonalosti, lebo 

sú z nich unavení. Prídu s túžbou po pravde, milosrdenstve a láske. Prídu sa naučiť, ako sláviť bohoslužbu 

čistú ako vôňa kvetov. 

52 Dnes vám hovorím, aby ste učili tých druhých plniť môj zákon. Obsahuje učenie o troch časoch. 

53 Inšpirujte sa k modlitbe. V modlitbe v Getsemanskej záhrade som vám ukázal, ako má vyzerať 

dokonalá modlitba. 

54 Pokiaľ nebudete pripravení, cesty ku Mne zostanú zablokované a Ja nedám pozvanie veľkým 

zástupom. 

55 Nechcem sa s vami rozlúčiť počas vášho nesúhlasu, neposlušnosti a nepochopenia. 
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56 Vidím, že mi už pripravujete kríž na čas môjho odchodu ─ kríž nevďačnosti. 

57 Ešte stále máte čas zdvojnásobiť svoje úsilie, aby vás táto hodina neprekvapila a aby ste 

nepovedali: "Otec odišiel", pretože ma už nepočujete prostredníctvom nositeľa hlasu. Ale ja budem 

prítomný a vidiaci to dosvedčia. Budete počuť môj hlas skrze inšpiráciu, a keď budete vyučovať v domoch 

a v provinciách, nebudú hovoriť vaše pery, ale ja. 

58 V tých časoch dosiahne dialóg ducha s duchom svoj vrchol a moja prítomnosť bude v priebehu 

času a z generácie na generáciu čoraz jasnejšie pociťovaná. 

59 Vzhľadom na tieto zjavenia nikto nebude môcť nariekať nad neprítomnosťou Môjho Slova, a kto 

napriek tomu bude roniť slzy, bude tak robiť preto, lebo jeho svedomie mu vyčíta, že nevyužil čas, keď 

som bol tu medzi vami, a preto sa cíti príliš slabý a nešikovný, aby pokračoval na ceste. 

60 Chcem, aby ste zostali svedkami toho, že ste boli so mnou, aby ste ľuďom ukazovali "zlaté knihy", 

ktoré som vám dal zostaviť. 

61 Medzi týmto ľudom nebudú ani kňazi, ani služobníci. Budú tam len sluhovia. Tieto miesta 

stretnutí budú miestami stretávania a štúdia, kde budú vedúci cirkvi dbať na plnenie misie ľudí. 

62 Vláda mnohých učení bude veľmi krátka. Lebo každý z nich, ktorý neobsahuje semienko pravdy, 

spravodlivosti a lásky, bude zničený. 

63 Moja práca z lásky však bude uznaná. Cudzinec príde a zaklope na vaše dvere. Vpustite ho, 

pripravte mu tábor, aby si mohol odpočinúť. Ale ak chce najprv niečo zjesť, dajte mu to. Keď sa nasýti a 

zaspí, strážte jeho spánok. Keď sa prebudí a uvidí denné svetlo, skutky, ktoré vykonal, sa mu premietnu v 

mysli a slzami zmyje aj poslednú škvrnu. Potom mu dám biele rúcho a zaradím ho medzi tých, ktorí boli 

so mnou. 

64 V tretej ére dávam ľudstvu Svoje pokyny. Lebo ste nedôverovali poslom, ktorých som vám poslal. 

65 Zatiaľ čo ľudské bytosti diskutujú o mojom božstve, mojej existencii a mojom učení, existujú 

svety, kde som milovaný v dokonalosti. 

66 V tom istom čase, keď niektorí dosiahli najväčšiu duchovnú čistotu, vaša planéta prežíva obdobie 

veľkej morálnej a duchovnej skazenosti. 

67 Ale vy, ktorí ma počúvate, vedzte, že som vás poslal medzi ľudí, aby ste boli príkladom pokory a 

poslušnosti môjmu zákonu. Poslal som tvoju dušu odetú do mojej milosti, zahalenú do môjho svetla a 

nesúcu vo svojom svedomí Zákon. 

68 Keď ste na krátky čas upadli do skazy, vstúpili do temnoty a podľahli slabostiam, Ja vás svojím 

hlasom pozdvihnem a dokážem tak ľudstvu, že si sám môžem vybrať svojich učeníkov zo špiny. 

69 Som božská dobrota, ktorá sa zjavuje na každom kroku. Ak nechcete prísť vyššie tým, že Mňa 

budete duchovne hľadať, a radšej sa zdržíte pri rozjímaní o prírode, potom Mňa nájdete aj v nej: 

Kráľovská hviezda, ktorej lúče dávajú život a teplo, hovorí o mne. Vzduch, ktorý ti dáva život, je môj 

vlastný dych. 

70 Ale keď sa duchovne pozdvihnete ku Mne vo svojich skutkoch alebo v modlitbe, vnímate milosť, 

ktorá existuje v záhrobí, a cestu k svetlu, ktoré sľubuje zázraky a zjavenia v Otcovej nebeskej pokladnici. 

71 Poznáte tieto krásy, ktoré skrýva život na onom svete, a preto horlivo pracujete na Pánovej vinici. 

72 Chcem, aby medzi pracovníkmi bola láska, chcem, aby bolo milosrdenstvo. 

73 Drevo, ktoré som ti položil na plecia, nie je ťažké, nie je pre teba nemožné splniť úlohu, ktorá bola 

zverená tvojej duši. Ak dôverujete mojej moci, uvidíte, ako sa nemožné stáva možným pre vaše kroky, a 

zistíte, že kto žije v poslušnosti môjmu učeniu, je mi blízky. 

74 Každého "pracovníka", ktorý je dostatočne pripravený, pošlem do krajín zeme, aby priniesol dobrú 

zvesť. 

75 Vaša duša dnes zvádza veľký boj s telom. Vytasila svoj meč, aby sa postavila pokušeniu, ktoré ju v 

mojom mene porazí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 218 
1 Blahoslavený ľud: Prichádzate, aby ste sa stretli s Majstrom, ktorý vás neprestajne volá, aby sa 

zhromaždil, aby vás živil svojou láskou a posilňoval v časoch skúšok. Prichádzate, aby ste všetko 

zanechali, aby ste ma počuli. Otcovia opúšťajú svoje deti, matka dieťa v kolíske v túžbe po pohodlí pre ňu 

a pre vaše deti. Mladí sa zriekajú pozemských rozkoší, starí zabúdajú na ťarchu svojich skúšok a všetci 

zanechávajú ľudské trápenia, choroby, obavy, aby sa prispôsobili Mne a povedali Mi: "Učiteľ, modlili sme 

sa v rannej hodine a pozdvihli sme svoje duše a Eliáš, náš pastier, nás pripravil na počúvanie Božieho 

slova. Prijmite nás." 

2 Zjednocujete sa v tieni tohto stromu, ktorý rozprestrel svoje konáre až po hranice tohto Mnou 

vyvoleného národa, a pod jeho mnohými konármi počúvate to isté slovo, ten istý význam a prijímate to 

isté ovocie, ktoré som vám tak dlho dával. 

3 Z vás všetkých som stvoril ľud, ktorý je prvorodený medzi všetkými národmi zeme, vyvolený vo 

všetkých časoch, ale nie jediný, ktorý mi je milý. Veď ja milujem a miloval som všetky národy sveta vo 

všetkých časoch. Ale tento, Môj vyvolený, si ma jedinečne zamiloval a dokázal, že je hoden Mojej 

priazne. 

Ale milosti, ktoré som mu udelil, z neho urobili bohatého lakomca, a preto povedal: "Som 

najmilovanejší, vyvolený, ten, ktorý je nad ostatnými, ten, ktorý je najbližšie k Pánovmu Duchu. Ostatní sa 

musia skloniť predo mnou, lebo na mňa vylial Otec svoj zákon, svoje dobrodenia." Ale ja vám hovorím: 

Nebuďte namyslení. Potešilo ma, že som vás obdaroval v Troch vekoch. Počas troch dlhých vekov som 

pôsobil na vašu dušu v rôznych telách, ktoré ste mali, aby ste si ma vzali za príklad, podieľali sa na mojich 

daroch a boli plní lásky k blížnym ako strom, ktorého tieň a plody by boli pre všetkých pocestných. 

4 Ale teraz, v tejto Ére, osvietení mojím Duchom, začínate chápať, čo vám Otec dal v 

predchádzajúcich časoch, čo vás Ježiš učil v Druhej Ére, a ja vám hovorím: nebuďte opäť ako bohatý 

lakomec, buďte ako ten Majster, ktorý sa dáva svojim učeníkom z lásky. Keď sa ukazujete iným bratským 

spoločenstvám, necíťte sa nadradení a nehovorte, že len vy vlastníte tri zmluvy a že ste ich vlastníkmi, že 

ste vlastnili archu zmluvy, stánok a symboly. Nie, ľudia! Chcem, aby ste svojim bratom a sestrám z 

rôznych rás povedali, že všetci môžete patriť k Pánovmu vyvolenému národu, k tej požehnanej rodine, 

pretože všetci pochádzate z jedného Ducha, z jedného Otca. 

5 Potom pochopíte svoje poslanie a budete môcť byť spásou sveta. Už nedovolíte, aby sa Otec dal 

počuť materiálne, aby sa dal pochopiť deťom, ktoré nevedia duchovne povstať, a budete mi vo svojej 

modlitbe z ducha do ducha hovoriť: "Otče, zostaň na svojom tróne. Už dlho zostupujete a trpíte kvôli našej 

materializácii a hriechu. Aj v tretej ére si k nám musel prehovoriť mnohými spôsobmi, aby si nás poučil, a 

vylial si svoju moc a cnosti na tento svoj ľud, ktorý je Tvojimi učeníkmi. Nechajte nás ako zodpovedných 

za ľudstvo." 

6 Vždy sa vám zdalo, že je pre vás príliš ťažké naplniť môj Zákon, pretože ste ľudské bytosti, a preto 

ste od najstarších čias vytvárali rôzne náboženstvá a praktizovali ich nedokonalým spôsobom. Keby ste v 

prvej ére poslúchali moje zákony, ktoré vám odovzdal Mojžiš, nebolo by potrebné, aby k vám prišiel Ježiš, 

Otcovo Slovo. Prečo ten Majster trpel? Pretože ho judejský ľud nesprávne posúdil, vyhnal ho zo svojho 

stredu a ukrižoval ho bez toho, aby vedel alebo cítil, kto je. 

7 Títo ľudia sa nepripravili, nedodržiavali Božie zákony, vytvorili si z nich vlastné zákony a 

prikázania, o ktorých si mysleli, že ich môžu splniť. Božský Majster sa však stal človekom a svojím 

narodením, životom a umučením napísal ďalšiu stránku Knihy Božskej múdrosti, v ktorej každé slovo 

potvrdzujú mocné skutky, slová a činy spečatené krvou. Takto dostávate Druhý zákon, a keby ste sa riadili 

týmito dvoma zákonmi, či by som sa musel v tomto čase dať poznať prostredníctvom ľudského prenosu, 

prostredníctvom nedokonalých a pominuteľných orgánov intelektu? Keby ste praktizovali Moje prikázania 

a Moje učenie, ktoré som vám dal s takou láskou, dnes by ste Mňa nekritizovali a nepochybovali by ste o 

Mne, pretože sa prejavujem prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

8 Zjednoťte tri svedectvá a nefalšujte moje slovo, ani ho nemýtizujte. Je to dedičstvo, ktoré 

zanechávam ľudstvu. Svetlo Môjho Ducha osvieti vás a vašu dušu, ktorá vie, kto je, pamätá si svoju 

minulosť a tiež vie, prečo som prišiel v tomto čase, a dokáže pochopiť Moje učenie. 
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9 Iba tak spoznáte čistotu a dokonalosť môjho Diela, ktoré bolo dané v troch časoch a ktoré je nad 

ľudskými náboženstvami a ideami. Je to cesta, život, začiatok a koniec každej duše - to, čo obsahuje kniha 

mojej múdrosti. 

10 Prečo ma sekty a hlavné cirkvi neuznávajú a prejavujú taký veľký nedostatok pochopenia? Vy, 

ktorí ma počúvate, nebudete nikoho súdiť. Budem súdiť ─ ako je napísané ─ všetky národy a všetky 

náboženské spoločenstvá. 

11 Ak budete svoje poslanie plniť s pokorou, svet vám uverí. Tento svet, unavený slovami a obradmi, 

potrebuje príklady. Ty, Izrael, si vždy dostal čisté semeno ─ koho by si si mohol vziať za príklad? Ktoré z 

náboženských spoločenstiev, ktoré vznikli, dbalo na dodržiavanie všetkých mojich prikázaní?: Žiadne. Ale 

môžem vám povedať: Ak v nich stretnete zbožných ľudí, vezmite si z nich príklad. Ak stretnete lásku, 

vezmite si z nej príklad. Ak v nich vidíte úctu ku Mne, napodobňujte ich, aby ste sa naučili vážiť si cnosti 

a každému prisúdili to, čo mu právom patrí. Nikdy si však neberte za vzor nedokonalého, vinného. Ak 

neviete, čo je správne a čo nie, modlite sa, počúvajte moje slovo a nechajte si poradiť od svojho svedomia. 

12 Nárek ľudstva sa dostáva až ku mne, preniká ku mne úzkosť detí, mládeže, mužov a žien v zrelom 

veku a starcov. Je to volanie, ktoré sa dožaduje spravodlivosti, je to úpenlivá prosba o pokoj, o 

milosrdenstvo, ktoré vychádza z Ducha. Lebo semeno lásky na tomto svete je skazené, a viete, kde je teraz 

láska? V najhlbšom vnútri ľudského srdca, tak hlboko, že ho človek nedokáže objaviť, pretože nenávisť, 

túžba po moci, veda a márnivosť rozdrvili semeno a niet v ňom ani duchovnosti, ani milosrdenstva. Pohár 

utrpenia je stále plnší a svet ho pije do dna. 

13 Ale vy, ľudia, rozjímajte o búrke, ktorá sa rozpútala, v pokoji zo záchranného člna, plní dôvery v 

Otca. Zatiaľ čo niektoré z tých bojujúcich národov sa rúhajú môjmu Duchu a iné praktizujú nedokonalé 

náboženské kulty, vy ma oslavujete. V tomto čase skúšok sa však všetci prebudíte a nakoniec sa zjednotíte 

prostredníctvom lásky a duchovného poznania. 

14 Učeníci, prijímam vás a rýchlo vám odpúšťam. Chcem, aby ste sa cítili milovaní, a tiež chcem, aby 

ste žili v harmónii medzi sebou. Chýbajúce dieťa sa vráti do môjho lona, a ak sa odo mňa odvrátilo pre 

nepochopenie alebo nevedomosť, nebude sa báť, že mu budem vyčítať jeho správanie. Chcem pohladiť 

vašu dušu a vrátiť jej to, čo stratila ─ pokoj, radosť a nádej. Želám si, aby ste okúsili sladkosť tohto života, 

aby ste vedeli prijať aj jeho nepriaznivé stránky, aby ste žili pokorne a trpezlivo a aby ste sa usilovali o 

svoj vzostup. Kto by ma mohol od teba odlúčiť alebo aká moc by mi mohla zabrániť, aby som ťa miloval a 

chránil? 

15 Na druhej strane ste schopní vzdialiť sa odo mňa a správať sa ako "márnotratný syn", a len keď vás 

zraní bolesť, spomeniete si, že je tu Otec, ktorý vás miluje a je pripravený stáť pri vás, aby vás zachránil 

pred každým nebezpečenstvom, ktoré vám hrozí. 

16 Vždy som vám vštepoval dôveru, aby ste vo mne videli milujúceho Otca, verného priateľa, 

dôverníka. 

17 Spomeňte si na podobenstvo o márnotratnom synovi ─ vy, ktorí nesiete bremeno veľkého 

previnenia, a pamätajte, že ja som nad všetku lásku a odpustenie. Musíte si uvedomiť, že ste predurčení 

prísť ku Mne dokonalí, bez chýb, čistí. Keďže dnes máte príležitosť formovať svoje srdce a konať veľké 

duchovné skutky, musíte využiť tento čas a skrátiť si dni svojho "vyhnanstva". 

18 Keďže už máte skúsenosti z minulých vekov a viete, že existuje zákon nápravy, prečo chcete 

upadnúť do minulých chýb namiesto toho, aby ste urobili veľký krok vpred na svojej ceste? 

19 Pozrite sa na ľudstvo, ako teraz odčiňuje svoje previnenia a zmýva svoje škvrny. Prechádza 

veľkými prevratmi, aby očistila a obnovila všetko, čo poškvrnila. 

20 Moje slovo sa napĺňa. Pred vašimi neveriacimi očami ste videli, ako sa splnila veľká časť mojich 

proroctiev. Mnohých ďalších čoskoro uvidíte a budete o nich svedkami. Môj úsudok je otvorený, ako som 

oznámil pre tieto časy. 

21 Národy obklopuje chaos. Zatiaľ čo niektorí sú bdelí a poznajú príčinu svojho utrpenia, mnohí spia 

a spokojne žijú bez toho, aby sa obťažovali vidieť príčinu všetkých týchto skúšok. 

Poznáš dôvod, čítal si v knihe múdrosti a moje slovo ťa pripravilo. Nič vás nemôže prekvapiť. Ale vy 

ste ešte príliš nezrelí na to, aby ste ľudstvo zobudili. Ešte ste nezosilneli a vaše kroky sú stále neisté. 

Počuli ste moje slovo, ale nerozumiete mu, alebo ak ste mu porozumeli, nepoužívate ho. Ste rozdelení, 

hoci viete, že ste jeden národ, a úlohy, ktoré som vám dal, pociťujete ako neznesiteľné bremeno. 
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Pýtam sa vás: Prečo ste neprenikli do podstaty tohto učenia, hoci som vás osvietil svetlom pravdy? 

Prečo nie ste silní, hoci som vás kŕmil týmto chlebom večného života, z ktorého stačí omrvinka, aby 

hladný ožil? Dôvodom je, že ste si zvykli na moje slovo a prijali ste ho bez toho, aby ste ho používali. 

Pamätajte: kým ste jej plní, je mnoho hladných, ktorí ju túžia prijať, aby sa ňou nasýtili. 

22 Blíži sa čas, keď toto slovo skončí. Potom musí zostať v srdciach mojich učeníkov a bude zapísaná 

v knihách, aby sa o nej dozvedelo ľudstvo. Chcem, aby ste si po roku 1950 zachovali čo najväčšiu čistotu 

v uctievaní a poslušnosti mojim pokynom a prikázaniam. Takto dosvedčíte, že som bol s vami. 

23 Všetky úlohy ste dostali podľa svojich schopností a síl, pretože poznám váš bod zlomu. Pracujte z 

lásky, nie zo strachu. Pozrite sa na jadro môjho učenia. Moja otcovská láska a odpustenie sa prejavujú vo 

všetkých mojich deťoch. 

24 Aké šťastie objavujem vo vašich srdciach, keď počúvate moje Slovo! Ja som nekonečná 

trpezlivosť, ktorá čaká na čas, keď naplno povstanete do boja. Zjavil som vám vašu budúcnosť. 

25 Aká veľká bude vaša denná práca po mojom odchode! Ešte ste ani neuhádli. Tentoraz vám chcem 

odhaliť niekoľko tajomstiev, aby ste mohli presvedčiť ľudí. 

26 Prekvapil som vás ako tých rybárov z druhej éry, ktorých som našiel pri ich práci a povinnostiach 

a ktorým som povedal: "Nasledujte ma, odteraz ste rybármi ľudí." Udelil som im schopnosť uzdravovať 

chorých, dal som im dar slova, osvietil som ich svojimi zjaveniami a naučil som ich oslobodzovať 

posadnutých. Keď boli pripravení a posilnení, ukázal som im cestu a nasmeroval ich do rôznych oblastí, 

aby tam uplatnili moje učenie o spáse. 

27 V tomto čase ste neboli dvanástimi vyvolenými. Ste početný zástup, ktorý som zhromaždil a učil v 

tieni rôznych stromov. Vy máte byť tými, ktorí v ľuďoch vzbudia odvahu počas veľkých skúšok, ktoré 

hrozia svetu. 

28 Čoskoro sa duchovný svet prestane prejavovať a ja chcem, aby ste rozvinuli svoje dary, aby ste 

vtedy nezaváhali. 

29 Chcem, aby ste žili v bdelosti, aby ste intuitívne alebo vo sne počuli hlas záhrobia, keď vám 

hovorí: "Vstaň!" Potom nasmerujete svoje kroky do domovov a krajín, kde choroby alebo rozpútané 

násilie prírodných síl zanechali pustatinu. Ak musíte ísť do vzdialených krajín, počúvajte Otcovo vedenie, 

ktorý vám určí čas a ukáže cestu. 

30 Ľudia z cirkví a siekt sa na vás prídu pozrieť. Budú skúšať vašu autoritu. Niektorí, presvedčení o 

vašich daroch, vás budú lákať peniazmi, aby vás využili na materiálne účely. Nezabúdajte, že všetci, ktorí 

si z môjho Diela urobia obchod, stratia moju milosť. 

31 Už čoskoro sa s vami nebudem rozprávať prostredníctvom ľudského prenosu, pretože to bolo 

písomne nariadené. Ale ja vás neopustím. Dám vám inšpiráciu a pocítite moju prítomnosť. Vaše dobré 

svedomie nedovolí, aby čas zanechal hlboké stopy vo vašom tele. 

32 Každá modlitebňa a zhromaždenie, v ktorých sa moje učenie neuskutočňuje úprimne, zanikne a 

prežijú len tie, ktoré sú útočiskom a záchranným člnom pre človeka v núdzi. 

33 Po mojom odchode príde očistenie tohto ľudu. Vtedy sa naplno rozbehne čas svetských bojov a 

konfliktov, po ktorých nastane mier a bieda sa stratí. 

34 Buďte silní, pretože v čase boja budete prenasledovaní a budete sa stretávať s odporom. Bude vám 

odopretá práca a chlieb. Ale potom vám zjavím svoje milosrdenstvo a svoju moc. Lebo nebudeš trpieť 

hladom, tvoja tvár nebude nikdy znetvorená a nebudeš v núdzi. Vtedy si tvoja duša spomenie na cestu 

púšťou do zasľúbenej zeme v prvej ére a spomenie si, že keď si bol smädný, skala sa otvorila, aby ti 

ponúkla svoju čerstvú vodu. Keď na vás pálilo púštne slnko, mraky vás prikryli ako ochranný plášť, a keď 

hrozil hlad a nedostatok, manna padala ako posolstvo lásky vášho Otca. 

35 Predovšetkým vás varujem, aby ste zajtra nepovedali, že som vás na to nepripravil. 

36 Jasným spôsobom vám vysvetľujem svoje učenie, aby ste neupadli do pokušenia a neboli 

prekvapení. 

37 Vždy chcem, aby ste boli pripravení, aby ste pochopili a rešpektovali moju vôľu. Keďže ste prví, 

ktorí prijali Moje učenie, a na sebe ste zakúsili dôkazy, pre ktoré som zostúpil, aby som sa ľuďom 

odovzdal, musíte sa snažiť zanechať dobrý príklad tým, ktorí prídu po vás. Musíte poznať svoj duchovný 

pôvod, svoje povinnosti a poslanie, ktoré som vám zveril, aby ste mohli bdieť nad svojou dušou a 

zachovávať si cnosť. 
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38 Ako ste sa vyvíjali a prichádzali na Zem jeden za druhým v rôznych inkarnáciách, vidíte, že počas 

všetkých uplynulých časov zostalo Moje Dielo nemenné, nezmeniteľné. Vždy vám zjavujem tie isté 

vlastnosti, dávam vám pocítiť svoju otcovskú lásku, svoju nekonečnú trpezlivosť, svoje spásonosné diela. 

Napriek všetkým týmto dôkazom ma však nepoznáte. Je potrebné, aby ste sa prebudili a vydali počet z 

času, ktorý som vám dal, aby ste v ňom dosiahli svoju spásu. 

Blíži sa chvíľa, keď odídete na onen svet, ale vy ste sa neponáhľali prísť ku Mne práve v čase, keď vás 

volám, aby ste obetovali svoju úrodu. Táto úroda bude pozostávať zo semena, ktoré bolo vypestované 

modlitbou. Okrem toho bude vaša duša v najlepšom stave pokánia a povznesenia. 

39 Pamätajte: Keďže ste súčasťou môjho Ducha, máte život a milosť rovnako ako ja. Ste čistí, pokiaľ 

ide o váš pôvod, a rovnako, keď sa vrátite, musíte prísť ku Mne. Preto musíte v tomto čase neprestajne 

bojovať, aby ste sa mohli vrátiť k svojej pôvodnej čistote a dokonalosti. 

40 Majte súcit so svojimi bratmi a sestrami a sami so sebou, pretože všetci tvoríte jednu rodinu, jednu 

dušu. Nad vami sú bytosti, ktoré pracujú na vašej spáse, na vašom pozdvihnutí, prechádzajú priestorom 

ako vaši ochrancovia a pracujú blahodarne. Čo by sa z vás stalo bez ich pomoci? Pretože ste nepochopili, 

ako si vykladať moju vôľu, a každú chvíľu upadáte do omylu. 

41 Myslite na boj svojich duchovných ochrancov a podporujte ich tým, že im uľahčíte prácu. 

Neosievajte ich cestu bodliakmi, nepočúvajte ich hlas, ktorý vás vždy varuje pred nebezpečenstvom, ich 

rady, ktoré vedú vaše kroky, a ich svetlo, ktoré vás vedie. Žite s nimi v harmónii a budete v dokonalom 

spoločenstve so Mnou. 

42 Nemáte sa od svojich spolubratov odlišovať odznakom ani žiadnou materiálnou charakteristikou. 

Vyznačujte sa svojimi skutkami, o ktorých budú svedčiť vaši spolubratia. Takto si získate dôveru okolia a 

z nepriateľov sa stanú priatelia. 

43 Nie všetci ste prebudení. Ale na každom mieste zhromaždenia použijem jedno pripravené srdce, 

aby som prebudil ostatné. Aby ste mi v hodine povolania, v hodine Pánovej spravodlivosti, všetci ponúkli 

jedno ovocie, rovnaké v rukách všetkých mojich robotníkov. Aby Otec dal povolanie ľudstvu a aby všetky 

národy zeme mali prístup k vášmu národu, aby prišli prijať nielen slovo, ktoré som zanechal v písomnej 

podobe, ale aj váš príklad. 

44 Takto si moje učenie nájde cestu medzi všetky učenia. Nakoniec totiž zvíťazí a presadí sa medzi 

všetkými ostatnými. 

45 Každé učenie, ktoré nie je potvrdené skutkami a príkladmi, je odsúdené na smrť. Ale každé učenie, 

ktoré je potvrdené skutkami, zvíťazí. Moje príklady, moja obetavá smrť v druhej ére vám veľa hovoria a 

dnes vám hovorím ja: Ten, kto svoje slovo spečaťuje svojou krvou a životom, je príkladom pravdivosti a 

sily duše. 

46 V tento deň a v tomto veku nespečatíš svoje slová krvou ani životom. Svet netúži po tvojom živote 

ani po tvojej krvi. Človek túži po pravde, láske a milosrdenstve. Keď sa pripravíte a oduševníte bez toho, 

aby ste upadli do akéhokoľvek fanatizmu, keď budete úprimne dodržiavať moje božské zákony a ľudské 

zákony, ako vás to naučil Otec, potom svetu odovzdáte tajomstvo jeho spásy, tajomstvo mieru a spásy vo 

všetkých smeroch. 

47 Moja práca totiž nie je namierená proti vede ani proti ľudským inštitúciám. Nie je namierená proti 

manželstvu a rodine. Nie je namierená proti ničomu, čo zahŕňa spravodlivosť a lásku. 

48 Veru, hovorím vám: Ak sa v iných časoch človek postavil proti vede ako služobník Môjho 

Božstva, tento služobník si Mňa nevážil, nepochopil Mňa a nenasledoval Mňa. Keďže som pôvodcom 

všetkej duchovnosti, som aj pôvodcom všetkej vedy. Ak ste však často počuli, že Otec si oškliví ľudské 

vedy, netýka sa to samotných vied, ale účelu, ktorý im človek dal. Hnusia sa mi zlé vedy, ktoré priviedli 

ľudstvo do záhuby ─ vedy, ktoré človek dal do služieb zla, aby zničil život a jeho základy. To je v mojich 

očiach to, čo je na vede odporné. Ale pre každého vedca, ktorý sa stal dobrodincom ľudstva, mám 

vyvolené miesto na duchovnej úrovni, aj keď ste ho neprehlásili za posvätného. 

49 Toto vám dnes hovorí Majster, aby ste neupadli do fanatizmu. V skutočnosti sa aj vy tešíte z 

plodov vedy, pretože som inšpiroval ľudí svojím svetlom, aby na svojej ceste našli prvky života. Keby 

nebolo Mojou vôľou, aby človek využíval vedu na svoj prospech, nebol by som stvoril sily prírody a nebol 

by som umiestnil do vnútra zeme a do sfér života všetko, čo človek využíva na svoj pokrok a rozvoj. Ale 

všetko som robil pre osvieženie, úžitok a rozvoj duše a tiež tela. 
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50 Už v prvých časoch som dal zem jej prvým obyvateľom a povedal som im: "Dávam vám ju do 

starostlivosti, je to váš poklad, vaša záhrada, váš príbytok a váš domov. Raste a množte sa!" Túto vetu som 

vám však dal nielen ako ľuďom, aby sa zvýšil ľudský rod, ale aj ako dušiam a inteligenciám. Veď vás 

rozmnožím na všetkých cestách a vo všetkých oblastiach, v duchu a v pravde. 

51 V tomto čase sa obraciam proti všetkému zbytočnému a nepotrebnému, proti všetkému zlému, 

odsúdeniahodnému, proti každému zlému semenu. Svojím duchovným učením som bojoval proti všetkým, 

ktorí dali vedu do služieb zla. Budem bojovať proti všetkým zlým vedám, kým sa človek neprebudí pre 

moju pravdu. Potom toto učenie prenikne všade ako denné svetlo a všetkých prebudí. Pripravte sa na to a 

uvedomte si svoju úlohu, poslanie a zodpovednosť medzi ľuďmi. 

52 Uvedomte si, čo vás moja práca učí. Pozrite sa na obzory, ktoré vám otvára moje učenie a moje 

slovo, a uvažujte, aká veľká je duša a aké krátke sú vzdialenosti. Ten, kto sa modlil s láskou, cítil bolesť 

svojho brata, oslobodil sa a odišiel odtiaľto do vzdialených miest, zanechajúc svoju lásku, svoj hojivý 

balzam a svoje pohladenie tým, ktorí trpia. 

53 Pre túto modlitbu môjho ľudu Izraela, ktorá ku mne vystupuje na všetkých miestach 

zhromaždenia, požehnávam pozemský svet a dávam mu svoje svetlo a svoje otcovské pohladenie, pretože 

nemá účasť na mojom slove. Dovoľujem, aby sila mojej lásky zasiahla všetky srdcia, aby ma všetky 

pocítili, aby sa vydali na cestu k mojej pravde, na hľadanie cesty. Veď teraz pripravujem všetkých, aby sa 

ku mne dostali. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 219 
1 V tejto chvíli vám dávam svoj hojivý balzam, svoju silu a svoje pohladenie. 

2 Ja som váš nositeľ kríža. Lebo keď ma na zemi ťažilo bremeno kríža, našiel sa človek, ktorý mal v 

srdci súcit a zdieľal so mnou moje bremeno. 

3 Tu som ─ pripravený vám prísť na pomoc, keď sa na ceste zrútite, dodať silu vašej duši a 

pozdvihnúť ju, aby mohla pokračovať vo svojej ceste. 

4 Krok za krokom sa blížiš ku "Golgote" svojho života na zemi, kde mi tvoja duša povie: "Otče, do 

tvojich rúk odovzdávam svojho ducha, lebo všetko sa stalo." 

5 Blahoslavení sú tí, ktorí, keď príde tá hodina a oni vyslovia tieto slová, splnia svoju úlohu, lebo ich 

pokoj a blaženosť budú veľké. 

6 Chcem, aby ste všetci dosiahli tento vrchol, či už prídete otrhaní a bez hmotných statkov. Tam 

pocítite moju prítomnosť a moju milosť tak, ako ste ju ešte nikdy nepocítili. 

7 Tam čakám na muža, tam čakám na ženu, na rodičov, na matky ─ na všetkých, ktorí prišli na svet 

s úlohami, ktoré majú splniť. 

8 Chcete dosiahnuť vrchol? Dôverujte Mne, ktorý som váš osud. Prijímajte skúšky s láskou, 

poslúchajte moju vôľu, nech je akákoľvek, s úsmevom na perách, s vierou a odovzdanosťou v srdci. 

9 Nezabúdajte, že som všemohúci a všadeprítomný, aby vás pochybnosti alebo slabosť neuviedli do 

pokušenia. 

10 Niekedy, keď plačete vo svete a myslíte si, že prebývam v nebi, kde je všetko blaženosť Ducha, 

pochybujete o Mojej láske, pretože nechápete, že Otec má radosť, kým milióny Jeho stvorení na zemi trpia 

až do smrti. Dôvodom je, že nechcete pochopiť, že Moje šťastie nie je úplné, kým posledné z Mojich detí 

nedosiahne krajinu spásy. 

11 Keďže som váš otec, musím súcitiť s tým, čo cítia deti. Iba tak pochopíte, že kým každý z vás trpí 

a cíti svoju vlastnú bolesť, Božský Duch sa podieľa na bolesti všetkých svojich detí. 

12 Na dôkaz tejto pravdy som prišiel na svet, aby som sa stal človekom a niesol kríž, ktorý 

predstavuje všetku bolesť a hriech sveta. Ale keby som ako človek niesol na svojich pleciach bremeno 

vašich nedokonalostí a cítil všetku vašu bolesť, mohol by som sa potom ako Boh ukázať necitlivý voči 

súženiam svojich detí?  

13 V mojom duchu znie pieseň chvály, ktorej tóny ešte nikto nepočul; nikto ju nepozná ani v nebi, ani 

na zemi. Táto pieseň bude znieť celým vesmírom, keď bolesť, utrpenie, temnota a hriech vyhasnú. Tieto 

božské tóny sa budú ozývať vo všetkých dušiach a Otec a deti sa spoja v tomto chóre harmónie a 

blaženosti. Veru, hovorím vám, že aj kamene budú hovoriť, keď táto harmónia rozjasní životy mojich 

milovaných detí. 

14 Pokračujte v očisťovaní svojej duše, pokračujte v jej rozvíjaní a zdokonaľovaní a vždy v sebe 

noste svoju vieru ako neuhasiteľný plameň. 

15 Musím vám povedať, že kým žijete na zemi, môžete sa snažiť, aby ste si svoju existenciu na nej čo 

najviac spríjemnili. Nie je potrebné neprestajne plakať, trpieť a "krvácať", aby sme si zaslúžili pokoj na 

onom svete. 

16 Keby ste dokázali premeniť túto zem z údolia sĺz na svet šťastia, kde by ste sa navzájom milovali, 

kde by ste sa snažili konať dobro a žiť podľa môjho Zákona, veru, hovorím vám, že tento život by bol v 

mojich očiach ešte záslužnejší a vznešenejší než existencia plná utrpenia, nešťastia a sĺz, nech by ste ich 

boli ochotní znášať akokoľvek. Kedy budete schopní spojiť duchovný život s ľudským tak, že už nebudete 

vidieť hranicu medzi jedným a druhým? Kedy urobíte zo svojej existencie jediný život tým, že odmietnete 

myšlienku smrti, aby ste vstúpili do večnosti? Toto svetlo poznania bude v ľuďoch len vtedy, keď vo svete 

rozkvitne oduševnenie. 

17 Svetlo môjho Slova vás v tomto čase zachraňuje z temnoty materializmu, v ktorej sú duše 

pochované ─ temnoty, ktorá im nedovoľuje spoznať pravdu, hoci je im blízka a nosia ju v sebe. 

18 Tretí čas je s vami a ľuďom budú dané dôkazy a znamenia o ňom, a ešte väčšie budú nasledovať, 

ako keď sa rozozvučí obrovský zvon, aby prebudil živých a mŕtvych. 

19 Modlite sa, pozorujte, meditujte, nechajte sa viesť mojou inšpiráciou. Vždy to spoznáte, pretože 

keď vaša duša pozdraví svojho Stvoriteľa, budete sa cítiť povzbudení k dobru a povzneseniu. 
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20 "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." 

21 Požehnaný ľud, vyvolený mojím milosrdenstvom: vyvolil som si vás v týchto časoch skazy, 

zmätku a bolesti, aby som vás spojil do jednej rodiny a vytvoril ľud pokoja medzi národmi zeme. 

22 Prežívate časy chaosu. Iba tí, ktorí sú schopní zduchovniť sa v týchto časoch skúšok, môžu prežiť 

bolesť, zmätok a blížiacu sa búrku. Iba tí, ktorí sa povznesú nad všetky pozemské nezmysly, nad ľudské 

ťažkosti, budú schopní odolávať celosvetovému chaosu s vyrovnanosťou a pokojom a budú ako 

stroskotanci uprostred oceánu, ktorým sa podarí udržať sa kúska dreva, ktorým bude viera v moju lásku. 

23 Pripravujem vás na tento čas. Preto vás učím, aby ste si zo mňa brali príklad. Ale nie je mojou 

vôľou, aby ste boli jediní, ktorí nasledujú moje učenie. Chcem, aby cnosti tvojho srdca, tvoje slová a 

skutky priťahovali všetky srdcia, ktoré musia v tomto čase prísť ku Mne, aby prijali Moje učenie, aby sa 

ľudia rozmnožili v počte, sile a povýšení medzi ľudstvom. 

24 Z čoho sa však skladá tento chaos, táto búrka, táto blížiaca sa skúška? Je to kvas z pohára utrpenia, 

ktorý ľudstvo ešte nevypilo. Je potrebné, aby človek, ktorý tento pohár počas vekov svojimi skutkami 

vytvoril, ho vyprázdnil do poslednej kvapky, aby mohol spoznať svoje vlastné dielo a jeho ovocie. 

25 Blahoslavený ľud: Tí ľudia, ktorí povstávajú plní sebavedomia a nárokujú si moc v národoch, v 

ľuďoch zeme, sú veľké duše, obdarené mocou a nositelia veľkých poslaní. Nie sú však v službách môjho 

Božstva. Svoje veľké nadanie a schopnosti nedali do služieb lásky a milosrdenstva. Vytvorili si svoj svet, 

svoj zákon, svoj trón, svojich vazalov, svoje panstvá a všetko, na čo sa môžu zamerať. 

Keď však cítia, že sa ich trón otriasa pod návštevy, keď cítia, že sa blíži vpád mocného nepriateľa, keď 

vidia, že ich poklady a ich meno sú v nebezpečenstve, vyrazia zo všetkých síl, naplnení megalomániou, 

pozemskou márnivosťou, nenávisťou a zlou vôľou, a vrhnú sa na nepriateľa bez ohľadu na to, či ich dielo, 

ich myšlienka zanechá za sebou len stopu bolesti, skazy a zla. Majú na mysli len zničenie nepriateľa, 

nastolenie ešte väčšieho trónu, aby mali čo najväčšiu vládu nad národmi, nad bohatstvom, nad 

každodenným chlebom a dokonca aj nad životmi ľudí. 

26 Pripravujem vás, aby ste boli mojimi vojakmi, ale nie tými, ktorí spôsobujú deštrukciu alebo zlo, 

nie vojakmi nenávisti a skazenosti, temnoty a chamtivosti, ale vojakmi duchovnosti, bratstva, lásky, 

jemnosti a milosrdenstva. Mali by ste vyraziť plní sily a dôvery vo mňa, svoj vzor, plní dôvery vo svoje 

zbrane, ktorými sú pravda a spravodlivosť. Pripravujem vás, aby ste už mohli bojovať proti tomu 

nepriateľovi, ktorý je tiež mocný, ale nie viac ako vy. 

27 V deň, keď sa prebudíte k duchovnosti, pochopíte, že temnota je slabá v porovnaní so svetlom, že 

nenávisť je len atómom tvárou v tvár neodolateľnej sile lásky a že tento atóm zaniká pri kontakte s pravým 

milosrdenstvom, že materializmus sa zmenšuje tvárou v tvár darom ducha. Hmotné je pominuteľné, ale 

duchovné má večný život. 

28 Ste v procese formovania oduševnených ľudí schopných rozptýliť zmätok sveta, oslobodiť ho od 

materializmu a fanatizmu svojím príkladom, dobrými myšlienkami, slovami a skutkami, ktoré sú už vaše. 

29 Keď sa vás ľudia budú pýtať na učenie, ktoré ste odo Mňa nepočuli alebo ktorému ste neboli 

schopní porozumieť, budem hovoriť skrze vás a prekvapím ľudí ─ učencov, teológov, mocných, 

splnomocnencov a sudcov, učiacich komisárov zeme. 

30 Postarám sa o to, aby moje trojično-mariánske duchovné učenie preniklo všade, ako vzduch prúdi 

všade, ako svetlo zahladzuje všetky temnoty, aby osvietilo svet. Tak ako sa bude šíriť moje Dielo, tak sa 

bude šíriť aj moje Učenie. Prenikne do každého náboženského spoločenstva, do každej inštitúcie, do 

každého ľudského spoločenstva, do každého srdca a do každého domu. Bude putovať na veľké 

vzdialenosti, prekoná púšte a moria a naplní tento svet, pretože pre celé ľudstvo nastala tretia éra, vek 

svetla. 

31 Vždy som svoje prejavy poľudšťoval. Pamätajte, že v prvom veku som si vybral Mojžiša, aby som 

sa vám dal poznať. Bol mojím hovorcom a poslom. 

Zavolal som ho na vrch a povedal som mu: "Mojžišu, sklon si tvár, lebo sa na mňa nesmieš pozerať. Choď 

a povedz svojmu ľudu, že ja som ich Pán a ich Boh, že ja som Boh ich otcov a že je mojou vôľou, aby sa 

očistili zvnútra i zvonka, aby boli hodní prijať moje prikázania, môj zákon a moje nariadenia." Skrze 

Mojžiša som sa zjavil ako Otec, ako Zákon a ako Spravodlivosť. Prostredníctvom neho som sa dal poznať 

svojmu vyvolenému ľudu. Prostredníctvom tohto človeka som nechal svoje prikázania vstúpiť do každého 

srdca. 
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32 V druhej ére som vám chcel byť bližšie. Nebolo mojou božskou vôľou, aby ma ľudia vnímali len 

ako neúprosného sudcu. Chcel som cítiť pohladenie svojich detí, stvorení, ktoré som stvoril na svoj obraz 

a podobu. Otec sa v skutku lásky a nežnosti stal človekom, aby ho naučil pokore, ktorá je veľkosťou duše, 

skutočnému plneniu zákonov, životu v láske ─ aby naučil človeka bojovať za spravodlivý, večný a pravý 

ideál. 

33 Ježišovo učenie, dané ako sprievodca, ako otvorená kniha pre ľudstvo na štúdium, sa nepodobá na 

nič iné u žiadneho iného národa na zemi, v žiadnej generácii, v žiadnej rase. Lebo tí, ktorí sa vydali na 

cestu, aby prinášali príkazy spravodlivosti alebo učenie o láske, boli Mnou poslaní na zem ako hľadači 

ciest, ako poslovia, ale nie ako Božstvo. Jedine Kristus k vám prišiel ako Božstvo. Priniesol vám 

najjasnejšie a najväčšie poučenie, aké ľudské srdce dostalo. 

34 Ale teraz, v tomto čase, milovaní ľudia, som sa nestal človekom ako v tej druhej ére, ale zapáčilo 

sa mi, že sa môžem všetkým svojim stvoreniam sprostredkovať prostredníctvom ľudského intelektu. 

Dokonca aj v "duchovnom údolí" a v nekonečných priestoroch bolo cítiť Moju Božskú prítomnosť. Na 

rebríku k dokonalosti je totiž mnoho stupňov; v "Duchovnom údolí" a v nekonečných priestoroch je 

mnoho svetov. Ale naozaj vám hovorím, že som sa vždy dával poznať všetkým a podľa duchovnej úrovne 

sveta, v ktorom sa nachádzali, bolo moje zjavenie medzi nimi. 

35 Niekto sa ma pýta: "Prečo sa Otec dáva poznať prostredníctvom ľudskej mysle, hoci človek je 

hriešny, nečistý a má v sebe nízke vášne?" Ale Majster vám hovorí: Môj požehnaný lúč je celý čistý a 

dokonalý, a hoci sa Otec nepohoršuje nad ľudským hriechom, nemôže nadviazať kontakt s nečistým. Preto 

prichádzam k duchu "podnožky" a je to duch, ktorý prenáša moje svetlo, moje slovo a moje poučenie do 

mysle nositeľa hlasu. Už vopred sa "podnožka" pozdvihla ku Mne v akte lásky, úcty, prípravy, aby 

nezmiešala nízke vášne a sklony tela s dokonalosťou Môjho učenia. 

36 Ale čoskoro sa už nebudem sprístupňovať prostredníctvom ľudského intelektu. Lebo príde čas, 

keď to budete môcť uskutočniť z ducha na ducha. Potom môj božský lúč dosiahne aj vášho ducha a tam 

budete počuť môj hlas, prijímať moje inšpirácie, moje proroctvá a moje pokyny. Práve tam vás teraz 

vediem. 

37 Budem vás naďalej poučovať a odpúšťať vám, aby ste mi v posledných chvíľach môjho prejavu 

prostredníctvom ľudskej mysle mohli povedať: "Pane, aký veľký bol náš hriech a zloba. Včas sme to 

spoznali, očistili sme sa zvnútra i zvonku ─ v našom duchovnom i ľudskom živote. A teraz sa zverujeme 

tvojmu nekonečnému milosrdenstvu, pretože sa navzájom milujeme, milujeme všetky stvorené veci, 

tvoríme jedno telo a jednu vôľu." 

38 Keď sa tam dostanete v roku 1950, oči hriešnikov a zbožných ma uvidia v celej Mojej sláve, lebo 

vtedy začnete plniť zákon, ktorý vám zveril Otec. 

39 Buďte silní na ceste, ľudia, pretože váš duch plní na tejto planéte náročné poslanie. Iba ten, kto sa 

očistí láskou a dodržiava moje zákony, sa už nemusí reinkarnovať na tejto planéte. Kto však vo svojej 

"poslednej" reinkarnácii zanechá stopu krvi alebo zla, musí sa vrátiť na túto zem, aby napravil chyby, 

obnovil to, čo bolo zničené, dal život tomu, koho nechal bez života, odpustil tým, ktorým neodpustil. 

Jedným slovom, odčiniť. 

Preto ti moja nekonečná láska hovorí: "Ó, neúnavný pútnik zeme, ktorý už dlho kráčaš po svojich 

cestách s trpkosťou v srdci! Pozrite sa na toho, ktorý vás chce potešiť a posilniť, aby ste mohli kráčať po 

ceste života až do konca." 

40 Už dávno ste začali túto cestu a nie je to prvýkrát, čo som sa zjavil na vašej ceste. Moje 

milosrdenstvo vzkriesilo padlých, uzdravilo chorých a vrátilo život "mŕtvym". Hlas môjho Otca prebudil 

spiaceho. 

41 Vaša duša je osvietená svetlom, ktoré na vás vyžaruje môj Duch, a svoju minulosť vidí ako dlhú 

cestu duchovného odčinenia a rozvoja duše. Chápete aj zodpovednosť, ktorú ste prevzali voči svojmu 

Majstrovi, aby ste boli vernými svedkami môjho učenia. Povedal som vám, že príde deň, keď vás prídu 

vypočúvať a vyšetrovať zástupcovia cirkví a siekt, a nechcem, aby vás videli trápne. Nájdu ťa pokorného, 

ale vo svojej pokore zjavujúceho moju múdrosť. 

42 Ľudstvo vás bude potrebovať a vy, ktorí duchovne predstavujete najstarších ľudí na zemi, by ste 

nemali skrývať dary, ktorými som vás obdaril. Budete sa odvolávať na knihu, ktorú som pred vami otvoril. 
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43 Od počiatku stvorenia som s vami uzavrel zmluvu. To, čo som ponúkol, som verne splnil. Ale veru 

vám hovorím: Môj ľud vždy porušoval svoje sľuby! 

44 Šesťkrát som s vami obnovil túto zmluvu, pretože vás milujem a chcem vašu spásu. 

45 V Dvanástich, ktorých som vybral v druhej ére, sú stelesnené ľudské cnosti a slabosti. Ich cnosti 

som použil ako príklad a podnet pre ľudstvo a ich nedokonalosti som využil na to, aby som vám dal veľké 

ponaučenie. Tomášova nedôvera predstavuje faktického človeka, ktorý verí len tomu, čoho sa dotýka a čo 

vidí. 

46 Peter stelesňuje toho, kto sa bojí ľudských súdov, a Judáš toho, kto predáva tovar duše. 

47 V tomto čase vám nedávam pozemské bohatstvo, to som vám už dal inokedy. Teraz vás 

obohacujem múdrosťou. 

48 Vedci vždy popierali a bojovali proti mojim zjaveniam a duchovným prejavom. Ja však nebojujem 

proti vede, pretože ja som veda. Ja som ten, kto ju človeku vnuká pre jeho dobro a osvieženie. Veru, 

hovorím vám: Kto používa vedu na to, aby spôsobil zlo, toho som neinšpiroval. 

49 Spoznajte moje slovo podľa jeho významu. Ja som vinič, z neho pijete víno. 

50 Čo potrebuješ, aby si ma mohol nasledovať? Dám ti všetko. Teraz budujem vo vašom srdci 

svätyňu, aby som v ňom prebýval navždy. Lebo Moje Slovo prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu už 

čoskoro nebude počuť a len vaša duša ho bude cítiť znieť v nekonečne. 

51 Blahoslavení sú tí, ktorí sú oduševnení, lebo budú cítiť moju prítomnosť a budú tými, ktorí, hoci 

pôjdu svojou cestou v utrpení a slzách, prinesú tomuto ľudstvu útechu a spásu. 

52 Môj univerzálny lúč osvetľuje vaše vnímanie a v tomto svetle, ktoré cez vás prúdi, sa cítite 

naplnení mojou prítomnosťou. Vidiaci kontemplujú a s radosťou prežívajú toto svetlo, ktoré obklopuje 

každú dušu. Videli veľkú knihu, ktorá ukazuje Izrael, v ktorej je obsiahnuté poučenie a ktorá je otvorená v 

šiestej kapitole. 

53 Kráľovstvo, ktoré vám bolo prisľúbené, ste pocítili veľmi blízko, keď ste počuli Moje Slovo, a už 

teraz cítite blaženosť, ktorá vás čaká. Všetky tvoje obavy sa rozplynú, pretože ma začneš poznávať ako 

Otca. A keď vidíte, že sa naplnia moje zasľúbenia dané izraelskému ľudu, vyvolenému ľudu, v inom čase, 

naplní vás nádej a začnete robiť veľké predsavzatia o náprave a poslušnosti môjmu zákonu. 

54 Pri mojom opätovnom príchode ma sprevádzajú duše veľkého svetla ─ bytosti, ktoré vám teraz 

ohlasujú blízkosť môjho kráľovstva a pripravujú ľudské srdcia. 

55 Váš svet bol osvetlený mojou prítomnosťou. Čoskoro vstúpite do éry duchovného znovuzrodenia, 

ktoré vás musí priviesť k znovuzrodeniu všetkých cností a posunúť vás na vyššie úrovne života. Ale tak 

ako som prišiel k vám, prišiel som aj do iných svetov života, kde duša bojuje, zdokonaľuje sa a odčiňuje 

bolesť. Medzi týmito a vašimi životnými svetmi chcem uzavrieť zmluvu a priateľstvo. Chcem, aby ste 

spojili svoje myšlienky s bytosťami, ktoré ich obývajú, aby ste im venovali modlitby, ktoré potešia a 

osvietia utrápenú dušu vašich bratov a sestier. 

56 Takto si uvedomíte, že vaše poslanie sa neobmedzuje len na pomoc vašim viditeľným bratom a 

sestrám, ale že existujú bytosti, ktoré nepoznáte, ktoré nemôžete priamo vnímať z vášho súčasného sveta 

života, a ktoré vás napriek tomu potrebujú. 

57 Tento svet, ktorý je dnes vaším domovom, kde vám bol daný Môj jasný prejav, je vhodný na to, 

aby ste sa mi prihovárali a modlili sa za tie bytosti, o ktorých vám hovorím. 

58 V každom veku som sa zjavoval plný múdrosti, podstaty a lásky. Boli ste svedkami mojich 

zjavení. Kto nevie, že ja, Jehova, som hovoril k svetu od jeho prvých dní? Kto nevie, že v Ježišovi som 

vám prišiel dať svoje učenie? Chcem, aby ľudstvo vedelo, že som dnes prišiel vysvetliť a vyložiť každé 

slovo a tajomstvo, ktoré môže byť obsiahnuté v Knihe večnej múdrosti. 

59 Na svojej neprerušenej ceste životom si bol mnou chránený. Ste veční pútnici a nepoznáte 

budúcnosť, ktorá vás čaká. Neuhádnete, kedy sa blíži búrka, ani kedy sa objaví dúha pokoja. Ja sám, ktorý 

nad vami bdiem, vám oznámim, keď budete pripravení, čo príde. Toto údolie zeme, ktoré bolo pre teba v 

niektorých prípadoch príjemné a sladké, bolo pre teba aj nepriateľské a prinútilo ťa prelievať potoky sĺz, 

ktorými si očisťoval a očisťoval svoju dušu. 

60 Poďte ku mne, ste unavení z cesty. Poďte do tieňa tohto stromu, ktorý sa vám ukazuje plný 

milosrdenstva a lásky ku všetkým svojim deťom. Potom, keď si oddýchneš a zmierni sa tvoje utrpenie, 

mysli na tých, ktorí trpia, a prihováraj sa za nich. Môžem im dať všetko aj bez vášho sprostredkovania, ale 
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je mi milé, keď sa v dieťati prejavuje láska, súcit a milosrdenstvo a keď zdieľa bolesť alebo šťastie svojich 

bratov a sestier. 

61 Tvoja existencia nemá hranice, koniec tela nie je koncom duše. Keď sa totiž ponorí do zeme, tá ju 

prežije a v novom živote nájde nekonečné podnety na ďalšie úsilie a vzostup. Vtedy sa duša oslobodí od 

tela, ktoré ju utláčalo, a nájde široké pole pôsobnosti, kde môže uplatniť svoje schopnosti a cnosti, ktoré 

má. 

62 Keď Ježiš zomrel na kríži, vymazali ste zo svojej predstavivosti obraz človeka a predstavili ste si 

Mňa ako neobmedzeného, schopného preniknúť všetky svety a obsiahnuť vesmír svojou láskou. 

63 Považujte sa za rovných, milujte sa navzájom ako bratia. Po roku 1950 totiž "úrady" medzi vami 

zaniknú. Nebudú už žiadni vodcovia, ani nositelia hlasu, "stĺpy" alebo vidiaci, "nositelia darov" alebo 

"zlatých pier", ani "základný kameň", nebudú už žiadne rozdiely. Aby som bol významný, stačí mi, že vás 

vidím pripravených, aj keď ste nezastávali žiadne úrady, aby som mohol uskutočniť svoj príhovor 

prostredníctvom vášho sprostredkovania a aby ste sa ním nechali viesť. 

64 Nielen tí, ktorí zastávali tieto úrady, patria medzi tých, ktorí sú oprávnení vykonávať veľké misie. 

Chcem, aby ste všetci slúžili tejto veci a aby každý z vás mal v sebe všetky úrady, aby ste všetci cítili 

zodpovednosť za moju prácu. 

65 Moje Slovo už nebude fyzicky počuteľné, a tak dosiahnete väčšiu duchovnosť. Potom ma totiž 

budete hľadať v nekonečne, keď pozdvihnete svoje myšlienky. Budete sa Mi snažiť zapáčiť vykonávaním 

záslužných skutkov, a to vám prinesie väčší duchovný pokrok. 

66 Chcem, aby ste sa považovali za skutočných bratov a sestry, aby ste žili jednotne, aby ste sa cítili 

bližšie jeden k druhému, aby ste boli bližšie ku mne. Vy, ktorí ste lepšie pochopili Moje Dielo, poučujte 

svojich bratov a sestry, všetkých, ktorí robia svoje prvé kroky. Spojte sa, chráňte sa navzájom. Toto je 

moja vôľa. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 220 
1 Buďte u mňa vítaní, učeníci. 

2 Tu je Majster, ktorý plní svoj sľub o druhej ére a prichádza ako Duch Svätý, aby osvietil zem 

svojím svetlom. 

3 So mnou sú tí, ktorí pochybovali, ktorí sa mi rúhali, ale dnes prichádzajú kajúcne prosiť o 

odpustenie a stávajú sa mojimi služobníkmi. 

4 Skôr než som prišiel, bol s vami Eliáš, aby rozptýlil noc a priniesol vám svetlo, aby vás priblížil k 

zdroju milosti a múdrosti, ktorým som ja. 

5 Našiel som ťa pripraveného a prinútil som ťa sadnúť si za môj stôl, aby si ochutnal moje jedlo. 

6 Duchovne som prelieval svoju krv po kvapkách, aby som vám pripravil cestu k náprave, aby ste už 

nikdy nezablúdili z cesty. 

7 Moja láska sa na vás vylieva, ale nie všetci ste na ňu vnímaví. Zatiaľ čo niektorí to cítia vo svojom 

srdci, iní zostávajú ľahostajní. Nikoho však neodstránim od svojho stola, lebo duchovné vzkriesenie sa 

uskutoční vo všetkých mojich deťoch. 

8 Tí, ktorí v tomto ohlasovaní skutočne pocítili moju prítomnosť, mi ďakujú za útechu, ktorú moje 

slovo poskytlo ich srdciam, ktoré sa cítili osamotené a opustené. 

9 Toto miesto stretnutia nie je Otcov dom, môj oltár je vo vašom srdci. Tvoja viera je svieca 

zapálená pre mňa a tvoje svedomie je to vyššie svetlo, ktoré ti svieti na cestu, ktoré ťa odvracia od zlých 

ciest, ktoré ťa varuje pred priepasťami a ktoré ťa povzbudzuje ku konaniu dobra. 

10 Viete, že som stvoril svetlo, tak ako som stvoril všetky stvorené veci, aby vám svetlo, ktoré ste 

nazvali "dňom", zjavilo slávu stvorenia a aby ste spoznali moju lásku a moju moc. 

11 Stvoril som vás "na svoj obraz a podobu", a keďže som Trojjediný, aj vo vás je táto Trojica. 

12 Vaše hmotné telo predstavuje Stvorenie svojou formou a dokonalou harmóniou. Vaša vtelená duša 

je obrazom "Slova", ktoré sa stalo človekom, aby zanechalo stopu lásky v ľudskom svete, a váš duch je 

žiarivou iskrou Božského svetla Ducha Svätého. 

13 Kedykoľvek sa človek odvrátil od môjho zákona a nepočúval hlas svojho svedomia, vstúpil do 

noci pokušenia, temnoty a hriechu. Potom som musel posúdiť jeho činy a pri mojom posúdení zažil 

bolesť. Vždy som mu však dal príležitosť, aby sa kajal, a dal som mu čas na nápravu: Pri mojom súde sa 

hriešnik sklonil. Ale neskôr, keď prijal moje odpustenie a moje dary milosti, opäť upadol do hriechu. Aby 

vám ukázal cestu k náprave, váš Boh sa stal človekom medzi vami a univerzálna Matka sa musela stať 

ženou, aby vás vykúpila svojou materinskou láskou. 

14 Duchovne ste už prešli dlhú cestu a teraz žasnete nad intuíciou a rozvinutosťou, ktorú nové 

generácie odhaľujú od svojho najútlejšieho detstva. Sú to totiž duše, ktoré veľa zažili a teraz opäť 

prichádzajú, aby posunuli ľudstvo vpred - jedni na cestách ducha a druhí na cestách sveta, podľa svojich 

schopností a svojho poslania. Ale všetci ľudia s nimi nájdu vnútorný pokoj. Tieto bytosti, o ktorých vám 

hovorím, budú vaše deti. 

15 Už nemáte čas prechádzať cez púšte, ani sa zaoberať zbytočnými úlohami. Myslite na budúcnosť a 

pripravte ľudstvo zajtrajška. Lebo keď budeš hovoriť o mojom učení a vylievať môj uzdravujúci balzam, 

ľudia sa ťa budú prekvapene pýtať: "Od koho si dostal také veľké poučenie a kto ti dal takú mimoriadnu 

moc liečiť choroby?" Potom ľudia spoznajú moju moc v skutkoch lásky mojich "pracovníkov". 

16 Duša má v rôznych reinkarnáciách sedem stupňov pre svoj rozvoj a zdokonalenie, pre svoj pokrok 

a odčinenie. Nie je mu však dané pamätať si predchádzajúce pozemské životy. Hmota tela je ako hustý 

závoj, ktorý ho zakrýva. Iba svedomie vám dáva intuíciu, že musíte ísť vpred po ceste svetla, ktorá vedie k 

dokonalosti. 

17 Táto cesta je rebrík so siedmimi stupňami, ktorý dušu zavedie do môjho lona, kde zostane a bude 

večne vyžarovať svoje svetlo tým, ktorí sú na nižších stupňoch. 

18 To je môj božský a večný plán. Ste Moji spolupracovníci a nakoniec budete vládnuť so Mnou, keď 

sa zbavíte reťazí materializmu. 

19 Poponáhľajte sa! Urobte všetko, čo môžete urobiť dnes! Nasledujte moje pokyny a zažijete môj 

pokoj aj v najväčšom chaose tohto sveta. 

20 Viera, nádej a láska sa potom budú vznášať nad vašou dušou ako anjeli. 
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21 Osvetľujem srdce, dušu a myseľ, aby ste v tomto čase môjho zjavenia pochopili múdrosť môjho 

slova. Tento čas zanechá stopu na budúcich generáciách, aby pochopili dobu, v ktorej žijú. 

22 Prišiel som ako maják, aby som osvietil vašu dušu, aby som ju posilnil, a bol som vzkriesením pre 

všetkých, ktorí, keď ma počuli, uverili. Keď totiž spoznali pokoj vyššieho života, pozbierali sa, rozhodli sa 

napraviť a zriekli sa zbytočných statkov. Ak budú schopní obstáť v skúškach, vytvoria moju armádu 

vojakov dobrej vôle. Postavia sa proti svetu zla, ktorý obývajú duchovne narušení ľudia, ktorí síce 

využívajú to, čo som stvoril, ale stále ma popierajú ─ svet premenený na púšť, ktorej rozpálený piesok páli 

chodidlá pútnikov. V tejto neľútostnej púšti budú ľudia neľútostne bičovaní ideologickými búrkami. 

23 Počúvajte ma: pripravte sa a nebojte sa. Lebo ak máš v sebe vieru a ako ideál moje dielo, budeš 

mať moju silu ako palicu, ktorá ťa podrží na ceste života. 

24 Dovoľte, aby sa vo vašich srdciach prejavila láska a viera, lebo z nich vzíde odpustenie tomu, kto 

vás urazil. Veru, hovorím vám: Zloba sa vždy zastavila pri tomto múre. Napriek tomu budete musieť piť 

veľmi horké poháre, milovaní učeníci. 

25 Boj sa začne po mojom odchode, keď už nebudem vaším radcom prostredníctvom ľudského 

rozumu a moje slovo nájdete len v spisoch, ktoré vám zanechám. 

26 Moje Slovo vám vysvetlilo všetko, čo bolo predtým pre vás záhadou, takže vám nič nie je 

neznáme a môžete statočne čeliť skúškam. 

27 Prostredníctvom môjho učenia ste prežili čas nehynúcich radostí. Tvoja duša, ktorá túžila po 

vznešených pôžitkoch, zostane spokojná, pretože v zmysle mojich výrokov mohla kontemplovať svetlo 

pravdy, život duše, ktorý ťa čaká ─ ten život, kde nič nie je obmedzené, kde je všetko krásne a dokonalé, 

ktorého odrazom si už mohol očistiť svoju dušu. 

28 V očakávaní tejto existencie vaša duša pociťuje blaženosť večnosti, vaše telo ožíva a narovnáva sa, 

pretože človek vtedy vie, že všetky jeho bolesti, boje a odriekania nájdu pre dušu spravodlivú odmenu: 

pokoj. 

29 To, čo získavate v súčasnosti, je oduševnenie, pretože oduševnenie je aj poznanie večného života. 

Keď však dosiahnete harmóniu so Stvorením, nájdete inú formu oduševnenia, pretože budete žiť v rámci 

mojich zákonov. 

Ak pre vás rozpad tela znamenal koniec cesty, dnes viete, že až vtedy sa cesta začína. Telo je len 

pominuteľný odev. 

Už si uvedomuješ, že nie si len substancia, ale aj podstata, pretože vieš, že tam, kde končí človek, nie 

je koniec na ceste duše. 

30 Ale ty sa pýtaš: "Učiteľ, je teda možné, aby sa to, čo je podstatou, zmiešalo s tým, čo je hmotné?" 

A ja vám hovorím: "Áno, deti moje. Veď Otec, ktorý je všemohúci a všadeprítomný, je vo všetkom 

stvorenom, aby to malo život." 

31 Vždy počúvajte pravdu. Je ako krištáľovo čistá voda, ktorá vám umožní vidieť všetko, čo je na jej 

dne. Pochopte, že ma objavíte vo svojej vlastnej inšpirácii. 

32 Jednoduché je moje slovo, aj keď hovorím o veľkých zjaveniach. Lebo ako som vám jasne a 

zrozumiteľne vysvetlil cestu, ktorá vedie do pravého neba, tak vám hovorím, že v tomto čase zruším 

svojím slovom peklo, ktoré ľudia vytvorili prostredníctvom svojich náboženstiev a mylných výkladov, aby 

vzbudili strach a zaviazali človeku oči nevedomosťou. 

33 Moje Slovo pred vami otvorilo svoje stránky ako knihu, aby vám poskytlo jednoduchý obraz 

posmrtného života. Časy, keď ľudia praktizovali svoje náboženstvo v cirkevných formách a zabúdali na 

zákon, pominú, pretože to znamenalo konať v rozpore s povinnosťami. 

34 Neprišiel som vás vystrašiť. Prišiel som vám vštepiť lásku. 

35 Učil som vás, že vás netrestám, že vám len dovolím zbierať plody vašej sejby, ktoré, ak sú sladké, 

budú vašou blaženosťou a spásou, a ak sú trpké, prebudia vo vás pokánie a túžbu zdokonaľovať sa. 

36 Aby som vám pomohol vo vašom boji, pripravil som nový deň plný svetla a milosti, aby ste sa 

mohli občerstviť mojím slovom, ľud Izraela. 

37 Od svojho detstva, v mladosti, v zrelom veku i v starobe ste ma hľadali. Prišli ste ku mne v rôznom 

veku. V spoločenstvách, ktoré tvoria izraelský ľud, vidím všetky vekové kategórie - od nedávno 

narodených detí až po starcov. 
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38 Starec mi hovorí: "Neskoro som prišiel k Tebe, Otče môj! A veľmi krátko sa budem tešiť z Tvojho 

slova, Tvojich dobrodení a Tvojho milosrdenstva." Ale Otec mu hovorí: "Starec, buď so mnou, už nikdy 

sa odo mňa neoddelíš. Nasledujte ma dnes a potom, keď vaša duša dosiahne prah "duchovného údolia", to 

znamená: do nového života, už nebudete starí. Vždy budete mladí a silní. 

Nesťažujte sa, že ste prišli až teraz, keď je vaše telo unavené a choré, aby ste spoznali svetlo Mojej 

náuky. Pamätajte, že som povolal deti, ktoré vyrástli v lone Môjho Diela a ktoré dnes, keď sa stali mužmi 

a ženami, odišli, unavili sa Mojím Slovom a vydali sa hľadať nové cesty, zabudli na Moje rady a Moje 

pohladenie. Ale ja ich opäť pritiahnem a v poslednej hodine budú všetci so mnou, pretože som vo všetkých 

rovinách života, kde prebýva duša." 

39 Keď človek opomenutím modlitby a dobrých skutkov zíde z cesty dobra, stráca svoju morálnu silu, 

svoju duchovnosť, je vystavený pokušeniam a vo svojej slabosti sa dopúšťa hriechov, a tie spôsobujú 

chorobu srdca. Ale ja som prišiel ako lekár do tábora chorých a dal som mu všetku svoju lásku a 

starostlivosť. Moje svetlo bolo ako svieža voda na jeho horúčkou rozpálených perách, a keď pocítil môj 

balzam na svojom čele, povedal mi: "Pane, len tvoje milosrdenstvo ma môže zachrániť. Som veľmi chorý 

na duši a smrť ma čaká veľmi skoro." Ale ja som mu povedal: "Nezomrieš, lebo ja, ktorý som Život, som 

prišiel a všetko, čo si stratil, sa ti navráti." 

40 Splňte si svoje povinnosti a všetko zlo, ktoré ste vykonali, premeňte na dobro. Dávam vám silu 

duše, aby ste vykonali toto veľké dielo obnovy. Mám pre vás veľkú úlohu. 

41 Takto sa s tebou stretávam v treťom čase. Poznám vaše utrpenie a váš strach. Ale vy všetci budete 

uzdravení, lebo vo vás je princíp večného života. 

42 Pripravte sa na to, aby ste sa stali Mňa hodnými, aby ste Mi mohli predložiť svoje srdce ako 

nádobu, čistú zvnútra i zvonku, do ktorej môžem vložiť Svoje Slovo. So svetlom, ktoré ti dávam, ho 

môžeš pochopiť. 

Tvorte vety z jednotlivých "slov" a vytvárajte z nich skvelé knihy. Trénujem vaše vnímanie, aby ste 

mohli hovoriť k svojim blížnym a uspokojiť hlad po pravde a spravodlivosti, ktorý ľudstvo pociťuje. 

43 Vážte si moje slovo, aby ste pri rozlúčke nepovedali: "Aké veľké privilégium som mal, a 

nepochopil som." 

44 Nechcem, aby ste boli ako deti, ktoré síce majú láskavého a milujúceho otca, ale pohŕdajú ním a až 

keď ten zavrie oči na tomto svete a ja ho nechám zaujať miesto v "duchovnom údolí" medzi deťmi, ktoré 

sú obľúbené pre svoju cnosť, plačú nad nedostatkom lásky a vďačnosti voči tomuto otcovi a príliš neskoro 

si uvedomia, aké dobro mali, ktoré si nevážili. 

45 Pracujte teraz, keď som s vami, aby ste mohli povedať svetu: "Pán hovorí v súčasnosti a dáva 

dôkaz o svojej prítomnosti." Priveďte ku mne tých, ktorí ma hľadajú, lebo oni uveria. Zajtra sa budete 

musieť veľmi dobre pripraviť, aby ste presvedčili svojich blížnych. 

46 Každú chvíľu ťa zasiahne utrpenie, ktoré ťa rozplače, a ty mi povieš: "Učiteľ, prečo ma skúšaš, 

keď si mi sľúbil pokoj?" Ale potom vám poviem: stáva sa to preto, lebo vďaka týmto skúškam zostáva 

duša bdelá. Uprostred útechy svetlo vašej viery zhasne a vy zostanete na ceste boja a dokonalosti. Ak ťa 

bolí telo alebo trápi srdce, buď dobrej mysle. Dnes ste v mojom Diele opäť získali pokoj a zdravie duše. 

47 Príde deň, keď pôjdete k ľuďom dobre pripravení, s otvorenými očami a rozvinutou intuíciou, aby 

ste s úctou prenikli do vnútra ich sŕdc a objavili ich bolesť, ich chudobu duše. Vďaka môjmu učeniu 

budete môcť zmierniť ich utrpenie a povzbudiť ich duše. 

48 Kedykoľvek použijete moje slovo, zažijete zázraky. Nikdy vás nesklame. Ak sa dostatočne 

pripravíte, splníte svoju úlohu a moju vôľu. 

49 Každému zboru som dal konkrétnu úlohu: Niektoré som pripravil ako záchrannú archu pre 

všetkých, ktorí nenašli pochopenie u svojich blížnych pre rozvoj svojich duchovných darov, iné ako zdroj 

svetla, do ktorého som vlial svoju múdrosť. V iných som sa zjavil ako láska, zaplavil som ich srdečnosťou 

a milosrdenstvom. Objavia sa aj nové cirkvi a noví "pracovníci", pretože teraz zhromažďujem 

"posledných". Tie budú ako personál pre "prvých". Dnes sú to ešte malé deti, ale stanú sa mojimi 

učeníkmi a neskôr budú učiteľmi nových generácií. 

50 Aby ste boli uznaní, musíte žiť v cnosti, plniť všetky moje prikázania. V mojom diele ste si všetci 

rovní, "prví" aj "poslední". Tí sa museli pripraviť v kratšom čase, aby sa mohli poučiť o mojom učení. 
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51 "Pracovníkom" hovorím: Cvičte sa, aby sa duchovný svet dokonale prejavil prostredníctvom vášho 

intelektu a aby slovo, ktoré vychádza z vašich úst, bolo hlasné a malo duchovnú podstatu. Nedovoľte, aby 

sa moja inšpirácia zatienila, keď prechádza vašou mysľou. Keďže vaša zodpovednosť je veľká, veľká 

bude aj vaša odmena. Nemáte ani potuchy o radosti a pokoji, ktoré vám budú dopriate, keď splníte svoje 

poslanie. Vaše dary majú veľkú hodnotu a prinesú vám skutočnú blaženosť. 

52 K "robotníkom" prichádzajú bezduché duše rôznych povah v túžbe po milosrdenstve, a keď našli 

dvere vašich sŕdc zatvorené a vy ste im neposkytli žiadnu útechu, váš mozog sa unavil a úbohé duše 

zanechali medzi vami svoj vplyv bolesti a nepokoja. 

53 Čaká vás splnenie misie. Buďte dobročinní. "Izrael bol pripravený priniesť svetlo a pokoj dušiam v 

núdzi. Kým to nesplníte, budete na sebe cítiť veľký kríž povinností, ktorý vás neopustí, kým svoju prácu 

neukončíte. 

54 Sľubujem vám svoj pokoj ako vzácnu odmenu. 

55 Očistili ste svoje myslenie a ste pripravení počúvať ma. Neúnavne sa vám predkladám, aby som 

opakoval Svoje božské prejavy, aby ste odstránili pochybnosti, ktoré možno ešte stále existujú vo vašich 

srdciach. 

56 Zjavil som svoju prítomnosť a svoju podstatu, aby nikto nemohol poprieť, že som bol medzi týmto 

ľudom. 

57 Múdrosť, ktorú odovzdávam prostredníctvom nositeľa hlasu, nie je prevzatá z kníh, nie je to súhrn 

vedomostí, ktoré by človek mohol získať v priebehu času. Ani ja vám neposkytujem vedomosti o histórii, 

ako to robí ľudstvo. 

58 Zjavujem svoje svetlo prostredníctvom človeka, ktorý je ako ty, s rovnakým poznaním, aké máš ty. 

Jediné, čo vyžadujem, je čistota intelektu a úprimnosť duše toho, kto sa na krátky čas stane nástrojom a 

hovorcom Božstva, ako aj duchovná príprava a zhromaždenie tých, ktorí ma budú počúvať. Keď dôjde k 

tomuto spojeniu myslenia a chcenia, príde k vám svetlo môjho ducha. V týchto chvíľach sa totiž vaša duša 

oslobodila od materializmu a vaše srdce chápe dobro. Celá vaša bytosť potom pociťuje potrebu priblížiť sa 

k Otcovi a je presvedčená, že bez mojej pomoci nie ste schopní vykonať veľké skutky, či už duchovné 

alebo materiálne. 

59 Prišli ste ku Mne so srdcom rozorvaným pochybnosťami, lebo ste dlho hľadali pravdu a nenašli ste 

ju, a keď ste počuli Moje slovo, spočiatku ste pochybovali. Potom však prišla viera a vy ste chceli spoznať 

to, čo existuje mimo vášho tela a hmotného života. Chceli ste pochopiť tieto duchovné dary a presvedčili 

ste sa, že hoci telo, ktoré teraz máte, zostáva mŕtve na zemi, vaša duša žije ďalej, pretože vám hlas hovorí, 

že nie ste len hmota. 

60 A vy sa pýtate sami seba: Čo je duša? Akým spôsobom žije? Ako ho musíme pripraviť na vstup do 

sveta, v ktorom má žiť večne? Aký vývoj bude musieť dosiahnuť? A aký vzťah bude mať k ostatným 

duchom a dokonca k samotnému Božstvu? 

61 Všetky tieto otázky, ktoré ste si kládli, vás priťahoval záujem, ktorý sa neskôr čoraz viac stával 

potrebou duše, vďaka ktorej ste spoznali, že to, čo ste počuli z úst nositeľa hlasu, hlboko zasiahlo vaše 

srdce. 

62 Prišli ste bez toho, aby vás niekto nútil, ani ste neprišli oklamaní. Nezaslepila vás okázalosť ani 

honosnosť, pretože ste tieto miesta našli skromné a pokorné. Bolo to žiarivé svetlo môjho Slova. 

63 Nebuďte smutní, keď si spomeniete, že som vám už v druhej ére povedal: "Mnohí sú povolaní, ale 

málo vyvolených." V skutočnosti to nie som ja, kto si vyberá. Volám všetkých a so mnou zostávajú tí, 

ktorí ma milujú a chcú ma nasledovať. Ak vy, ktorí ste boli povolaní, chcete byť medzi tými, ktorí ma 

nasledujú, vytrvajte. 

64 Moje slovo a moje zjavenia sú pre všetkých. Niektorí dosiahnu pochopenie skôr, iní neskôr, ale 

všetci ho dosiahnu. 

65 Je to človek, ktorý si vďaka slobode svojej vôle dobrovoľne vyberá cestu, ktorej rozumie alebo 

ktorú považuje za najľahšiu. Všetkým posielam výzvu, ale najlepšiu cestu si vyberie ten, kto je najlepšie 

pripravený. 

Tak je to aj s tým, kto prichádza počúvať moje slovo, kto bol vnímavý na pozvanie a zachvel sa pri 

počúvaní môjho učenia. Nájde v nej pravdu, ktorú hľadá, a už sa od nej neodkloní. To budú tí, ktorí 

nepotrebujú výstavné a slávne kostoly postavené ľuďmi, pretože ich už nebudú inšpirovať k oddanosti a 
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viere. Vedia, že tieto kostoly budú zbytočné, len čo človek dosiahne oduševnenie. Jeho príprava bude 

výzvou k dokonalosti, ktorou je Moja Božskosť, ktorá sa k nemu priblíži, aby ho očistila. Tak budem 

prebývať v jeho srdci a vytvorím skutočné duchovné spoločenstvo medzi ním a mojím Duchom. 

66 Keby ste sa na chvíľu mohli úplne zbaviť svojej hmotnej časti, vaša duša by sa naplnila 

blaženosťou, keď by pocítila, že ju obklopuje svetlo záhrobia. Toto svetlo k vám prichádza v obmedzenej 

forme prostredníctvom môjho Božského lúča. Obmedzujem sa, aby som vám umožnil vnímať Moju 

prítomnosť. Pretože som univerzálna sila, stvorenie, moc, svetlo a život, nemohol som k vám prísť v celej 

svojej sile. 

67 Tak ako vám k životu stačia nevyhnutné lúče slnka, ktoré na vás svieti, aj ja vám hovorím: keby 

ste túto moc zneužili, ublížili by ste si, pretože je príliš veľká a silná pre tvory, ako ste vy. 

68 To isté sa deje aj v duchovnej oblasti. Musíte použiť tú časť Božstva, ktorá je potrebná pre vašu 

dušu, a vedieť, že v tej iskre, ktorú dostanete, máte všetku silu cítiť inšpiráciu, ktorá pohne strunami vášho 

srdca ─ svetlo, ktoré vám dáva intelekt a vnímanie, aby ste mohli splniť svoju úlohu. V ňom objavíte 

harmóniu, ktorá musí existovať medzi Bohom a človekom. 

69 Hovorím vám to, aby som vám pomohol pochopiť tento prejav, aby ste mohli pozdvihnúť svoju 

duševnú časť bytia a aby vaša myseľ prijala inšpiráciu zo Zámoria, vysokú radu, ktorá vás učí, ako máte 

žiť. Potom pochopíte, že vašou najmenšou časťou je telo, ktoré máte ako schránku. 

70 Ja som ako slnko, ty si ako jeho iskra. Boli ste stvorení malí, aby ste rástli vďaka svojim zásluhám, 

rozvíjaním svojich schopností. Pôvodne ste boli čistí ─ čistota, ktorú ste neskôr poškvrnili skúškami a 

hriechom. Boli ste totiž postavení na cestu, na ktorej sa budete rozvíjať smerom nahor prostredníctvom 

úsilia vašej vôle, aby ste na nej získali zásluhy a žatvu. 

Aké úsilie by ste vynaložili na to, aby ste sa vyvíjali smerom nahor, keby ste vždy prebývali v 

nebeských výšinách? Aká túžba rozvíjať sa by vo vás mohla existovať, keby ste boli od začiatku skvelí? 

Za aké zásluhy by som ťa mohol odmeniť, keby si bol vždy dokonalý? Ale vy ste prišli na zem a na zemi 

ste objavili opačný pocit k dokonalosti, k dobru. Zažili ste pokušenie, ktoré vedie k zlému, slabosť tela, 

zvody sveta. Vtedy sa začal boj duše v jej telesnej schránke, ktorej povaha bola odlišná od jej vlastnej. 

Duša ─ spočiatku zmätená svetom a prírodou, ktorou sa videla obklopená ─ upadla do letargie a dovolila 

telu rásť a pracovať podľa jeho pozemských podmienok, jeho telesných vášní. 

71 Bolo teda potrebné, aby duša prichádzala na zem, jedna po druhej, v rôznych telách, z ktorých 

niektoré by boli dokonalejšie ako iné, s dlhším životom ako iné, všetky s rôznymi sklonmi, aby si duša 

vytvorila predstavu o sebe samej, aby dosiahla poznanie a povznesenie. Postupne tak mohol nastať čas, 

keď nielen pochopí, ale dokonca spozná svoju budúcnosť medzi ľuďmi a tiež duchovný život, ktorý ho 

čaká. Ten, kto počas svojho boja o existenciu získa hlboké poznanie, už nebude pre svoj rozvoj potrebovať 

nové pozemské telá, pretože bude môcť prebývať v duchovných svetoch života. Takto bude postupne 

stúpať po rebríku k dokonalosti krok za krokom, až kým nedospeje ku Mne. 

72 Keďže je tvoj osud taký veľký a tvoja duchovná duša je ako Ja, ako môžeš upadnúť do 

modloslužby a vytvoriť si obraz svojimi rukami, aby si sa Mi v ňom klaňal? Prečo ma radšej neobdivujete 

v prírode ─ keď neviete preniknúť do duchovného ─ a inšpirovať sa kontempláciou jej slávy, života, ktorý 

klíči a búši na každom vašom kroku? v nespočetnom množstve krás a zázrakov, ktorými som ozdobil tvoj 

svet, na oblohe, kde žiaria tisíce tebe neznámych svetov, ktoré ti hovoria o živote, zákone a poslušnosti, 

aby si z nich mohol vytvoriť svoju modlitbu lásky, vďakyvzdanie a vyznanie viery? 

73 Toto je váš čas, duše! Prebuďte sa, vstaňte, poďte ku mne! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 221 
1 Ľudia, teraz sa dotýkam najcitlivejších strún vašich sŕdc, aby som vás pripravil a urobil hodnými 

prijať moje učenie. 

2 Teraz k vám hovorím prostredníctvom Božskej Matky, toho Ducha, ktorý sa stal človekom v 

Druhej ére, aby naplnil svoj vysoký osud. 

3 Mária bola poslaná, aby zjavila svoju cnosť, svoj príklad a svoju dokonalú božskosť. Nebola ženou 

ako všetky ostatné medzi mužmi. Bola to žena inej povahy a svet sa zamýšľal nad jej životom, spoznal jej 

spôsob myslenia a cítenia, poznal čistotu a pôvab jej duše a tela. Je príkladom jednoduchosti, pokory, 

nezištnosti a lásky. Napriek tomu, že jej život bol známy vtedajšiemu svetu a nasledujúcim generáciám, 

mnohí nepoznajú jej cnosť, jej panenstvo. Nedokážu vysvetliť skutočnosť, že bola pannou aj matkou. 

Dôvodom je to, že človek je od prírody neveriaci a nevie posúdiť Božie diela s prebudeným duchom. 

Keby študoval Sväté písmo a skúmal vtelenie Márie a životy jej predkov, nakoniec by vedel, kto je. 

4 Mária je božská svojou prirodzenosťou, jej duch je jedno s Otcom a Synom. Prečo ju súdiť ľudsky, 

keď bola vyvolenou dcérou, ktorá bola od počiatku vekov ohlásená ľudstvu ako čisté stvorenie, do ktorého 

sa vtelí "Božské Slovo"? 

5 Prečo sa teda človek rúha a pochybuje o mojej moci a bez úcty skúma moje diela? Dôvodom je, že 

sa neponoril do môjho Božského učenia, nerozmýšľal nad tým, čo hovorí Písmo, ani sa nepodriadil mojej 

vôli. 

6 Dnes, v "tretej ére", tiež pochybuje, že sa Mária dáva poznať ľuďom. Ale ja vám hovorím, že ona 

sa zúčastňuje na všetkých mojich dielach, pretože je stelesnením najnežnejšej lásky, ktorá prebýva v 

mojom Božskom Duchu. 

7 Dal som vám dôkazy o tejto pravde a umožnil som prorokom všetkých čias, aby svedčili o Márii 

ako o univerzálnej Matke. Tí, ktorí majú tento dar, ju aj dnes vidia prejavovať sa v alegóriách alebo 

podobenstvách. Zástupne ste pocítili jej materinský vplyv, ktorý vás hladil, jej povzbudenie a útechu, ktoré 

zmierňovali vaše utrpenie, a tiež ste pocítili, že jej príhovor vás zachránil pred mnohými 

nebezpečenstvami ─ v čase, keď sa svet uberá rôznymi cestami závratným tempom, vedený vedou, keď 

materializácia, márnivosť a pôžitky zviedli ľudí z pravej cesty. 

8 Preto volám srdce svojho ľudu, aby som ho učil a potom ho poslal ako posla tejto dobrej zvesti. 

9 Moji vyslanci boli vždy odmietnutí. Ale nebojte sa, lebo Všemohúci je so svojimi služobníkmi. 

Sám som sa mýlil, lebo nie všetci boli schopní rozpoznať v Kristovi Božiu prítomnosť a boli ochotní 

vidieť v ňom len proroka alebo osvietenca. 

10 Musel som o sebe vydať svedectvo svojím životom, svojimi nadľudskými skutkami a svojou 

nadľudskou smrťou. A vzhľadom na túto pravdu sa mnohí vydali na cestu s horiacou vierou v srdci a 

vydávali svedectvo o mojom učení. 

11 Hoci som zomrel, neopustil som ťa. Po obetnej smrti som sa totiž zjavil duchovne plný života. 

Prišiel som k svojmu ľudu do "duchovného údolia" a tam som ho pripravil, zahalil do svojho svetla, 

obliekol do bieleho rúcha čistoty a poslal do sveta, aby sa opäť stal človekom. Ale prišiel čas zjednotiť 

kmene môjho ľudu, a tak som ich povolal do tohto kúta zeme. Vy ste naozaj ľud Izraela, ale nie krvou, ale 

duchovne. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, ani váš večný domov na zemi. 

12 Pozrite sa na svojho Kráľa a Pána, ako plný pokory a lásky zostupuje do ľudskej skazenosti, aby 

priniesol svoje poučenie tým, ktorí zomreli na svetlo tretej éry. 

13 Už ma nehľadajte v modlárskych kultoch. Už nie je čas na fanatickú lásku ku Mne. Od prvých čias 

som medzi vami bojoval proti týmto zlým sklonom a zjavoval som vám priame spojenie s mojím Duchom 

prostredníctvom modlitby. 

14 Písma minulých čias by vám mohli zjaviť to, čo vám dnes opakujem, ale človek sa odvážil 

sfalšovať Moje pravdy, aby ich šíril sfalšované. A tak teraz máte duševne choré, unavené a osamelé 

ľudstvo. 

15 Preto sa Moja výzva na prebudenie ozýva prostredníctvom hlasu nositeľa, pretože nechcem, aby 

ste upadli do zmätku. 

16 Na ceste, ktorú vám v súčasnosti predkladám, budete môcť objaviť to, čo som vás učil v minulosti, 

pretože to všetko je jedno a to isté. 
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17 Ľudia idú svojou cestou s túžbou po spravodlivosti, pravde, milosrdenstve a láske. Klopýtajú a 

padajú kvôli ľudskej ľahostajnosti. Ale tí, ktorí počuli tento hlas v tretej ére, pocítili moju prítomnosť a v 

mojej duchovnej podstate ukojili hlad, smäd a bolesť. Napriek tomu sa medzi tými, ktorí boli svedkami 

môjho zjavenia, nájdu aj takí, ktorí ho popierajú, pretože považujú za nemožné, aby sa Boh prejavil 

prostredníctvom hriešneho človeka. 

Neveriacim hovorím, že najčistejšie svetlo božstva nie je zatemnené ľudskou hriešnosťou, pretože 

moje svetlo nekonečne prevyšuje dobré či zlé skutky ľudí, a navyše som prišiel, aby som dal svetlo tomu, 

kto prebýva v temnotách. 

18 Je to božská radosť prísť k hriešnikovi, potešiť jeho srdce, dať mu pocítiť Otcovo teplo a spoznať 

chuť chleba večného života. 

19 Vy, ktorí ma počúvate a viete, že tvoríte Pánov ľud, pochopte, že ste doteraz nesplnili poslanie, 

ktoré vám Otec od počiatku vekov určil, že ste zatajili Zákon a zasiali cesty bolesťou. Ale trpkosť a rany 

osudu ťa prinútili spoznať bolesť, aby si mohla pochopiť a milovať svoju sestru, ľudstvo. 

20 Moje slovo je univerzálne. Ak ho však nepočuje celý svet, je to kvôli jeho materializmu, ktorý 

zakrýva oči ľudí ako tmavý obväz, a preto, že ich duchovný sluch stratil citlivosť počuť Božie slovo. 

21 Čakajú vás nebezpečné časy. Vojna so svojou nesmiernou bolesťou, utrpením a smútkom opäť 

otrasie ľudstvom. Myšlienky a city budú zmätené a to všetko poukáže na nedostatok poslušnosti ľudstva 

voči mojim zákonom lásky a spravodlivosti. Ale ja ako milujúci Otec sa postavím proti chaosu a budem 

svietiť svojím svetlom ako úsvit pokoja a vykúpenia na oblohe. 

22 Pripravujem vás, aby ste zajtra boli svetlom sveta, aby ste boli životom a chlebom, 

milosrdenstvom a láskou medzi svojimi blížnymi. 

23 Preniknite do môjho slova a nájdete ma v jeho význame. 

24 Moje slovo, ktoré je svetlom a pokojom pre dušu, zostupuje v týchto chvíľach do vašich sŕdc. 

Moje svetlo túži po tomto ľude, ktorý prijal moje božské zjavenia v "Troch časoch". 

25 Izrael spal, keď ho zrazu začali prebúdzať a znepokojovať znamenia môjho príchodu. Umiestnil 

som sa medzi ľudí a otvoril som pre nich nový vek. 

26 Vo svojich nových učeniach som priniesol komplexnejšie učenie ako v minulých obdobiach, 

pretože som zistil väčšiu vnímavosť v mysliach a väčší rozvoj v dušiach. 

27 Neberte skutočnosť, že som si vybral jeden národ zeme spomedzi ostatných, ako prednosť: 

Milujem všetky svoje deti a národy, ktoré vytvorili, rovnako. 

28 Každý národ prináša na zem poslanie a osud, ktorý si priniesol "Izrael", je byť Božím prorokom 

medzi ľuďmi, majákom viery a cestou k dokonalosti. 

29 Moje proroctvá a zjavenia, ktoré som vám dal od prvých čias, neboli správne vyložené, pretože 

ešte nenastala hodina, aby im ľudstvo porozumelo. 

30 V minulosti bol "Izrael" ľudom zeme, dnes je to ľud rozptýlený po celom svete, zajtra bude Boží 

ľud pozostávať zo všetkých duší, ktoré budú spolu so svojím Otcom tvoriť Božskú rodinu v dokonalej 

harmónii. 

31 Moje slovo je Kniha múdrosti, ktorá umožní človeku vstúpiť do nepoznaného, vyššieho a krajšieho 

života. Spozná jeho podstatu a prostredníctvom svojho ducha pochopí zjavenia, ktoré sa mu predtým javili 

ako nepochopiteľné tajomstvá, ale ktoré im chcel Otec zjaviť, keď nadišla jeho hodina. 

32 Budete hľadať a milovať duchovné učenie, a keď sa budete usilovať o tento ideál, budete cítiť, že 

vaša cesta životom na zemi bude ľahšia. Každá uplynutá hodina, každý uplynulý deň a rok vás približujú k 

vyvrcholeniu tohto času. 

33 Hojne rozdávam svoje slovo, aby ste, keď ho už nebude počuť, neboli v zmätku. Nechcem, aby ten 

deň prekvapil "prvých" a "posledných". S akou istotou sa budete môcť neskôr venovať plneniu svojho 

poslania, ak budete vedieť pochopiť a dodržiavať moje pokyny! 

34 Musíte sa ešte zbaviť mnohých zvykov, ktoré stále zatemňujú váš život a vaše uctievanie. Musíte 

sa snažiť pozdvihnúť svoju existenciu, aby ste sa naučili čítať božskú knihu, ktorá existuje vo Mne. 

35 Hovorím viac k duchu ako k srdcu, pretože duch je ten, kto dokáže pochopiť, čo znamená 

vznešenosť a večnosť. Ale tým, ktorí si z tejto zeme urobili svoj "večný" domov a hľadajú v nej slávu, 
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pocty, rozkoše a moc, hovorím: Pozrite sa na svoj svet, ako je otrasený bolesťou, plný biedy a nešťastia a 

ožiarený klamlivými svetlami sebeckej a márnivej vedy! 

36 V týchto chvíľach sa posudzuje celý život a všetky skutky ľudí. Aj príroda prenasleduje duše 

svojimi živlami a hovorí k srdciam. 

37 Každého stvorenia sa opýtam, aké je ovocie jeho úlohy. Aká bude jeho odpoveď voči Večnému? A 

vy, zástupy ľudí, ktorí ste počuli môj hlas v tomto čase a viete, že každým mojím slovom ste dostali 

poverenie, čo odpoviete, keď príde hodina? 

38 Veru, hovorím vám: Jedným i druhým dávam potrebný čas, aby sa mi nepredstavili nahí, 

poškvrnení alebo zúbožení. Chcem, aby ste boli silní, aby ste dokázali odolávať nešťastiam, veľkým 

životným lekciám, pokušeniam. 

39 Veru, hovorím vám, ste silnejší, než si myslíte, ale musíte ešte viac preniknúť do môjho učenia, 

aby ste v sebe dokázali objaviť duchovný poklad, ktorým je obdarené každé ľudské stvorenie. 

40 Môžete riešiť konflikty, rozháňať temnotu a vytvárať svetlo, odstraňovať zlo a priťahovať dobro. 

41 Božími vojakmi sa budú nazývať tí, ktorí vedia vziať do rúk zbrane a s nimi poraziť akýkoľvek 

odpor. Rozvinutejšie duše budú nedobrovoľne chrániť svojich slabších bratov a sestry a tí zasa vycítia, s 

ktorým srdcom sa budú cítiť bezpečnejšie. 

42 Veľkosť človeka sa už nebude merať podľa jeho pozemského majetku, titulov ani oblečenia. V 

chudobnom človeku bude môcť byť duša povýšená svojím rozvojom a zduchovnením a medzi nimi je 

mnoho takých, ktorí ľudstvu odhalia večnú pravdu. 

43 Táto hodina, v ktorej sa spojíte so Mnou, je pre vás chvíľou duchovnej blaženosti, pretože sa 

pripravujete na prijatie inšpirácie Mojím slovom a Mojich príkazov. Vaša duša sa očistila, aby mohla 

prijať a pochopiť podstatu tohto poučenia. 

44 Niektorí z vás boli ochotní a pripravení počúvať ma, iní ma tvrdohlavo odmietali uznať. Trpezlivo 

však čakám na prebudenie týchto učeníkov. Prišiel som ako bojovník a vrhol som sa do boja, aby som si 

podmanil duše, pretože sú to moje deti. Ich nepoddajnosť neprekoná prísnosť, ale moja láska a trpezlivosť. 

Chcem, aby ste ma videli, aby ste ma spoznali, aby ste ma milovali a vedeli, že žijete vo vesmíre, ktorý 

pozorne spravujem, a že musíte kráčať po ceste spravodlivosti, ktorú som vám pripravil. 

45 Dal som vám Zákon a čakal som, že ho budete dodržiavať na základe toho, čo vám hovorí vaše 

svedomie. Nevnucoval som vám svoju vôľu, pretože som vám dal vlastnú vôľu, slobodu vôle, schopnosti, 

aby ste sa mi podobali. Ale ak chcete poznať Moje želanie, hovorím vám, že teraz chcem, aby ste kráčali v 

súlade so zákonmi spravodlivosti, bez priestupkov, aby ste svojim potomkom zanechali dobré semeno, 

jasný príklad, svetlú cestu. 

46 Poučenie, ktoré vám dnes zanechávam pre vašu dokonalosť, je súčasťou Knihy môjho slova, v 

ktorej je obsiahnutá moja múdrosť, aby ste ju mohli študovať a precítiť viac duchom ako rozumom alebo 

srdcom. 

47 V dušiach ľudí je veľa chudoby, ktorá je dôsledkom ich nízkej duchovnosti. Z toho pramení 

smútok, pocit opustenosti a hladu. Toto ľudstvo, ktoré tak veľmi milujem, sa musí živiť múdrosťou, čistou 

podstatou, a len Božie slovo ho posilní. Aby ľudstvo prijalo svedectvo ľudí, ktorí ma počuli, musí čakať 

na vašu prípravu a odhodlanie splniť vaše poslanie. 

48 Učil som vás pracovať s duchom, aby vaša práca bola bohatá na úžitok. Povedal som vám, že tam, 

kam vaše nohy nemôžu ísť, pretože vzdialenosť je príliš veľká, váš duch môže niesť vaše posolstvo a 

zlepšiť situáciu ľudí a národov v nebezpečenstve, domov, do ktorých vstúpilo utrpenie, alebo chorých, 

ktorí prosia o milosrdenstvo. Všetko to, čo môžete robiť v mojom mene, vám dovoľujem robiť, aby ste mi 

preukázali väčšie zásluhy. 

49 Pre ducha neexistuje vzdialenosť, ktorú by nemohol prekonať. Môžete poslať modlitbu alebo 

dobré želanie svojmu blížnemu a nestretnete sa s prekážkou, ktorá by vás zastavila vo vašej túžbe poslať 

druhým posolstvo dobrej vôle. 

50 Váš duch cíti, že sa blíži čas, keď vstúpi do obdobia väčšieho vzostupu, keď musí dosiahnuť 

pochopenie svojich darov v ich plnom význame. 

51 Nechcem vás opustiť bez toho, aby ste dostali posledné lekcie, ktoré vám mám dať. Počas tohto 

času vám budem dávať do pozornosti svoje Dielo, od prvej časti až po poslednú, aby ste sa cítili schopní 

preukázať ľudstvu svedectvo môjho Slova svojimi skutkami lásky. 
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52 Učil som vás modliť sa, aby ste sa naučili byť v kontakte so Mnou a prijímať Moju inšpiráciu, 

ktorá vás osvieti vo chvíľach skúšky. Ľudia sa totiž ponoria do väčšieho chaosu, než aký prežívajú v 

súčasnosti, a preto je potrebné, aby ste sa modlili za všetkých svojich blížnych. 

53 Zapisujem dejiny ľudstva. V tejto knihe bude zaznamenané všetko, čo ste na svete urobili. Chcete 

ukázať príklad poslušnosti a trpezlivosti, alebo radšej zanecháte dedičstvo neposlušnosti a vzbury? 

54 Mnohí z vás už nebudú mať príležitosť vrátiť sa na Zem a odčiniť svoje previnenia. Už nebudete 

mať nástroj, ktorý máte dnes, teda svoje telo, o ktoré sa opierate. Musíte pochopiť, že príchod na svet je 

pre dušu výsadou, nikdy nie trestom. Preto musíte túto milosť využiť. 

55 Po skončení tohto života sa vydáte do iných svetov, aby ste dostali nové lekcie, a tam nájdete nové 

možnosti, ako sa ďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Keď splníte svoje ľudské povinnosti, opustíte tento svet s 

uspokojením, pretože ste splnili svoju úlohu, a vo vašej duši zavládne pokoj. 

56 V tomto čase som vás poslal nielen preto, aby ste sa zachránili, ale aj preto, že som vám zveril 

zástup vtelených a už nevtelených bytostí, pre ktoré máte byť sprievodcami a strážcami. 

57 Všetkým musíte priniesť Moje Slovo v rovnakej čistote, v akej som vám ho dal ─ jednoduché vo 

svojej vonkajšej podobe, ale hlboké vo svojom jadre, plné obsahu, plné zjavení pre všetkých, či už 

vzdelaných alebo nevzdelaných. Po veľkých sporoch, ktoré vo svete vypuknú pri hľadaní pravdy, zvíťazí 

moje učenie, zvíťazí jeden svetonázor. Ľudské formy uctievania Boha sa zjednodušia a stanú sa 

duchovnými. Poznáš všetky cesty a vyberieš si tú najkratšiu, aby si sa ku Mne dostal. 

58 Moje dielo bude korunovať úsilie všetkých, ktorí obetavo žili v očakávaní môjho návratu. Objasní 

mnohé tajomstvá, ktoré človek ešte nedokázal pochopiť, bude mocnou zbraňou v rukách tých, ktorí milujú 

dobro a spravodlivosť, a naplní srdcia radosťou. 

59 Uvidíte, ako sa veľkí "kniežatá" obrátia k môjmu učeniu a vzdajú sa svojej nadvlády, svojej 

svetskej moci, aby dosiahli moc Ducha - tú, ktorá nikdy nepominie. Podobne uvidíte, ako sa zrútia cirkvi, 

ktoré predtým žiarili svojou aroganciou a márnivosťou, aby potom nasledovali moju stopu pokory. Hladní 

aj v poslednom z mojich slov budú lačne hľadať Ducha Pravdy, Utešiteľa, Majstra, ktorý sa vracia ako 

víťaz, aby obnovil svoje kráľovstvo v dušiach ľudí. 

60 Skôr než sa tak stane, budú všetky podvody a všetky klamstvá odsúdené. Už nedovolíte žiadne 

falšovanie. Knihy, ktoré neobsahujú pravdu, zmiznú a zostane len jediná kniha, ktorú som zveril ľuďom a 

ktorá je napísaná v ich dušiach od počiatku vekov. 

61 Vždy, keď bolo ľudstvo v nebezpečenstve, prišiel som ho zachrániť. Dnes pripravujem svoj ľud, 

aby bol oporou tohto ľudstva, ktoré sa zaplietlo do toľkých bojov, ktoré upadlo do chaosu, z ktorého sa 

nedokázalo pozdvihnúť. Keď sa táto skúška skončí, zažiari dúha pokoja. 

62 Kto z vás bude v tom čase na zemi? Kto z vás sa dožije tohto veku mieru? Veru, hovorím vám, že 

ten deň nie je ďaleko, a potom sa tieto 

svet byť odrazom zasľúbenej krajiny, ktorá existuje na onom svete. 

63 Láska, ktorá je pôvodcom a zmyslom vašej existencie, bude vo všetkých srdciach, z ktorých vzíde 

jednoduché a čisté uctievanie Boha, ktoré ma dosiahne. 

64 Nemyslíte na zajtrajšok a pokojne čakáte na vývoj udalostí. Veríte, že Majster bude svoje dielo 

obhajovať. Musíte si však uvedomiť, že to je človek, ktorého chcem zachrániť svojím dielom. Vždy som 

sa obracal proti jeho nepriateľom, ale tými sú jeho márnivosť, sebectvo, láska k svetu, materializmus, a 

chcem, aby ste boli neporaziteľnými vojakmi v tomto boji, aby ste zastavili a zničili zlo, ktoré vo vás dnes 

prebýva. 

65 Pokánie ako očistná voda teraz obmýva duše a preniká do nich svetlo, poznanie mojich prikázaní. 

Dobré úmysly začali klíčiť. 

66 Žehnám všetky skutky a dobré myšlienky svojich detí. 

67 Prišiel som, aby som vám dal to, čo vám chýba. Čo ti môžu dať tie bytosti, prostredníctvom 

ktorých sa prejavujem, aby som živil tvoju dušu? Hoci sú ako vy na môj obraz a majú v sebe moje cnosti, 

nie sú schopní ponúknuť vám chlieb Ducha. Považujte ich len za Moje nástroje pre túto formu prejavu, 

ktorú som uzavrel s človekom. 
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68 Duša Izraela sa vyvinula. Napriek tomu nedosiahla úplnú duchovnosť a bolo potrebné, aby som 

vám dal Svoje poučenie počuteľnými slovami prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania, aby som sa 

vám stal zrozumiteľným. 

69 Časy, keď sa Ježiš, moje vtelené "Slovo", zjavoval ľuďom, sú preč. On je teraz príkladom pre 

dnešných nositeľov hlasu, a ak ho budú napodobňovať, získajú veľké námietky a budú ich nasledovať 

veľké zástupy. 

70 Nie všetci pochopili Moje dielo, ktoré bolo napísané písmenami, ktoré sa nezmazateľne zachovali 

po celé veky. Preto sa k vám približujem, aby som vám pomohol pochopiť moje učenie z minulých vekov 

a študovať súčasné zjavenia. Osloboďte sa, ľudia, už nezostane žiadne otroctvo ani zajatie. Buďte slobodní 

milovať, veriť, myslieť a pracovať pre celosvetové dobro. 

71 Hľadajte a rozpoznávajte v sebe podobnosť so Mnou, aby ste konali mocné skutky a aby ste vo 

svojich skutkoch lásky k blížnym spoznali Môj obraz. Na druhej strane, ak sa odkloníte od správnej cesty, 

vzdialite sa od svojho Stvoriteľa a nedovolíte, aby sa môj duch prejavil vo vašich dielach. Potom 

obmedzíte svoje sily, ktorými som vás obdaril, stratíte orientáciu a nebudete vedieť, odkiaľ ste prišli, kam 

idete a kedy sa ku Mne vrátite. 

72 Duch človeka je hladný, hľadá potravu, ktorá mu chýba, v náboženstvách, svetonázoroch alebo 

učeniach. Cíti volanie svojho Otca a nevie, kde ho má nájsť. Hovoril som k jeho duchu z hory, aby sa 

naučil vyvíjať smerom nahor a dosiahol priame spojenie s mojím duchom. 

73 Všetkých pozývam do Svojho domu, a keďže mnohí nevedia, ako Mňa hľadať, urobil som Svoje 

prejavy priamo vnímateľné. Ako dobrý pastier robím prekážku, ktorou je moje lono, vnímateľnou, aby v 

nej duše spočinuli. 

74 Všetko vám zabezpečím na spiatočnú cestu ku Mne. Pochopte význam môjho slova, potom v ňom 

budete mať potrebné poznanie a povzbudenie. 

75 Nikoho nevylučujte, na všetkých cestách sú ľudia dobrej vôle ─ duše, ktoré ma milujú a vedia 

prijímať moje dary. Stále majte pred očami moje prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 222 
1 Vidíte, že Majstrov odchod je veľmi blízko, a preto plačete v tichosti, pretože ste si zvykli na Moje 

láskyplné slovo. Ale ja vám hovorím: Neodídem bez toho, aby som vám predtým nedal svoje posledné 

pokyny, a tak vám nebude nepríjemné odovzdávať moje pokyny. 

2 Blížia sa veľké skúšky plné bolesti a vaša modlitba bude môcť v týchto hodinách horkosti veľa 

dosiahnuť. Zjednotite sa vo svojej duchovnej práci, riaďte sa mojimi príkazmi, pretože nechcem, aby vaše 

priestupky a neposlušnosť boli vytlačené v Zlatej knihe. 

3 V tomto čase bol počet povolaných veľký. Zakaždým, keď sa umiestnim medzi vás, prichádzajú 

nové srdcia, aby rozšírili vaše rady. Podobajú sa hrobom, pretože v sebe uchovávajú mŕtveho človeka, 

ktorý je ich vlastným srdcom. 

4 Ale bolesť očisťuje duše. Preto sa mnohí už nebudú inkarnovať. Pôjdu do iných životných svetov, 

aby sa venovali úlohám, ktoré im Otec prikáže plniť. 

5 Pomáham vám pri obnove, aby ste po odchode z tohto sveta nemuseli odčiniť svoje previnenia, ale 

aby ste pred Najvyššieho sudcu prišli čistí od každej škvrny. 

6 Pochopte, že všetko, čo robíte svojim blížnym, robíte aj Mne, pretože všetci ste súčasťou Mňa 

samého. Nezabúdajte na to, aby ste v každom svojom blížnom videli svojho Otca. 

7 Ľudia sa nakoniec tešia z toho, že spôsobujú bolesť. Skôr či neskôr však príde aj pokánie ako 

neúprosný sudca, ktorý ťa odsúdi a umyje. 

8 Ak v tomto čase splníte svoje vysoké poslanie obnoviť sa a zachrániť svojich blížnych, zajtra sa 

bude vaše meno a meno môjho ľudu vyslovovať s úctou a vďakou aj v tých najvzdialenejších krajoch. 

9 Po mojom odchode si nenechajte vziať uspokojujúci pocit, že sa právom nazývate mojimi 

učeníkmi. Musíte však byť pripravení ukázať sa v provinciách, mestách a dedinách, aby ste prinášali 

radostnú zvesť o mojom treťom zákone a svedčili o nej svojimi dobrými skutkami. 

10 V súčasnosti podľa všetkého zvíťazili niektoré ľudské doktríny a existujú rôzne ideológie. Blíži sa 

však hodina, keď zvíťazí jednotný svetonázor, keď sa ľudstvo zjednotí v jednom učení, a tým bude 

špiritizmus. 

11 Sily prírody sa postarajú o to, aby sa ľudia prebudili, a kedykoľvek sa pokúsia prekrútiť moju 

pravdu, tieto sily budú hovoriť o mojej spravodlivosti. 

12 Moje dielo sa dostane k duchovenstvu, ku kráľom a pánom zeme a uvidíte ich kľačať pred mojím 

Božstvom. Potom mnohé knihy zmiznú v ohni a kniha sa stane všeobecným poznaním, ktoré moje "zlaté 

perá" zapísali pod mojím diktátom pre poznanie budúcich generácií. 

13 Budú študovať túto knihu a ľudia sa po nej budú dožadovať, pretože budú chcieť poznať 

budúcnosť. Ľudstvo totiž spozná veľký chaos. 

14 Neochvejne sa držte nádeje, pretože po tomto chaose nastane veľký mier! Prosperita bude veľmi 

veľká. Dokonca aj prírodu, ktorá sa vám niekedy zdá nepriateľská, uvidíte krásnu v jej rôznych ročných 

obdobiach. Hory, údolia a kopce budú rozkvitnuté a krásne. Stromy budú plné dobrého ovocia a ľudský 

život bude sprevádzať zdravie, blahobyt a mier. 

15 Dnes sa zem očisťuje od každej nečistoty, až kým nedosiahne novú panenskosť. 

16 Tesne pred vypuknutím rán vám ich predpoviem a budem k vám hovoriť vo snoch, aby ste boli 

varovaní a modlili sa za ostatných. 

17 Ešte ste neboli svedkami začiatku boja proti mojej práci a musíte sa prebudiť, pretože vzdelaní 

ľudia budú proti nej bojovať. 

18 Prestaňte príliš myslieť na potreby tela a namiesto toho myslite na duchovnú budúcnosť celého 

ľudstva. 

19 Moje učenie sa rozšíri po celej zemi, ale nebudú to tí, ktorí ho zabudli. Budú to moji noví apoštoli 

pokory a duchovnosti, ktorí budú svojimi skutkami svedčiť o milosrdenstve a láske svojho Stvoriteľa. 

20 Nedovoľte, aby ľudstvo videlo, že ste slabí a nič ste sa odo mňa nenaučili. Uvedomte si, že ľudia 

sa od vás majú čo učiť. Nebuďte ako tí, ktorí hovoria: "Pane, konaj vo mne svoju vôľu", ale vo chvíli 

skúšky sa vzbúria a dokonca sa mi odvážia pripisovať nedokonalosti. 

21 Hovorím jednoducho, vaším jazykom, pretože nechcem nič zahaliť rúškom tajomstva. V týchto 

posledných rokoch môjho pobytu medzi vami vás upozorním na mnohé učenia. Ó, požehnaný izraelský 
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ľud, ktorý prechádzaš púšťou ako neúnavný pútnik: zastav sa na chvíľu, aby si počul moje slovo. Môj dom 

otvára svoje brány všetkým pocestným, ktorí na ne pokorne zaklopú. Uspokojte svoj hlad a smäd a už 

nikdy nebudete hladní a smädní. 

22 Teraz prechádzate dňami skúšky, časom očisťovania a nápravy. Ale som s vami, aby som vám 

pomohol neoslabiť sa v tejto skúške. Posilňujte sa v istote, že ste tými istými ľuďmi ako v minulosti: silní, 

odvážni ľudia, záchranný čln pre stroskotancov, dobrý spoločník na cestách, priateľ, brat a vzor. Úlohou, 

ktorú som vám dnes zveril, je milovať. Láska je semeno, ktoré som do vás zasial, pretože je pôvodom a 

dôvodom všetkých stvorení. 

23 Keď uvažujete o tom, že som múdrosť, múdrosť pramení z lásky. Keď ma uznáte za Sudcu, táto 

jurisdikcia je založená na láske. Keď ma považujete za mocného ─ Moja moc je založená na láske. Ak 

viete, že som večný ─ Moja večnosť pochádza z lásky, pretože je životom a život robí duše nesmrteľnými. 

Láska je svetlo, je život a poznanie. A toto semeno som vám dal od počiatku vekov ─ jediné, ktoré som 

zasial ako dokonalý zemepán na polia, ktorými sú vaše srdcia. 

24 Dnes, v tretej ére, sa opäť vydávate na Pánove polia, aby ste zasiali semeno, ktoré ste našli. Ale vy 

ste zažili, že nie všetky polia sa dajú ľahko zasiať, videli ste tiež, že niektoré prinášajú ovocie skoro a iné 

neskoro. Niektoré ste našli tvrdé, akoby to boli skaly, iné boli pokryté bodliakmi a burinou a len veľmi 

málo z nich bolo čistých a pripravených. Museli ste tvrdo pracovať, aby ste vyčistili tieto polia a potom 

ich zasiali. Ale ak ste boli trpezliví a polievali ste ich vodou svojej viery, mohli ste na predtým neúrodných 

poliach vidieť, že semeno vyklíčilo a vyrástlo, a tešili ste sa z toho. Tie polia, ktoré vás zdanlivo neustále 

odmietali, sú teraz vašimi priateľmi, vašou nádejou a priniesli pokoj do vašej duše. Je tu vaša práca, váš 

zápal a vaša oddanosť, od ktorých sa už nemôžete oddeliť. 

25 Naďalej bdejte a modlite sa za tieto polia, lebo z ovocia, ktoré zožnete, sa budete môcť živiť 

naveky. Aby vám však toto ovocie chutilo a prinášalo pravý život, musíte ho usilovne pestovať, aby sa zo 

semienka stala rastlina a z nej mohutný strom so širokými konármi, ktoré poskytujú pocestným vítaný 

tieň, a s bohatým ovocím, ktoré dáva život mnohým ľuďom. A potom sa toto semeno musí vrátiť do srdca 

zeme, aby ďalej klíčilo, rástlo a prinášalo ovocie až do konca čias. 

26 Aká veľká je moja radosť, keď som medzi svojimi učeníkmi v týchto chvíľach skutočného 

duchovného spoločenstva. Je to šťastná chvíľa, keď Otec pocíti lásku svojich detí a tie dostanú otcovský 

bozk, ktorý ich posilní. Je to chvíľa, keď mi po príchode poviete: "Otče, pracovali sme podľa tvojich 

pokynov. Keďže však nie sme dokonalí, prichádzame k Tebe ako malé deti, plní tichosti a pokory, aby 

sme Ti ukázali naše semeno, aké je v súčasnosti, a aby si nás Ty, Božský Majster, poučil svojou láskou a 

múdrosťou, opravil nás a povedal nám, ako máme postupovať. Ukáž nám, čo sme urobili zle, aby sme to s 

Tvojou pomocou vylepšili a pripravení Tvojou milosťou predložili dielo ľudstvu bez toho, aby sme mu 

pridali alebo ubrali nejaké zásluhy." 

27 A ja vám odpovedám: Buďte požehnaní, lebo veríte vo mňa. Viete, že neprichádzate ku katovi 

alebo nespravodlivému sudcovi, ale že ste u Otca, ktorý je samá láska a poučenie. 

28 Dávam vám ďalšie pokyny, aby ste sa pripravili a používali moje slová až do poslednej chvíle, aby 

ste po roku 1950 zostali učiteľmi a vodcami ľudí. 

29 Svet je podrobený súdu, národy cítia, ako na ne dopadá celá váha mojej spravodlivosti, a moje 

svetlo, môj hlas, ktorý vás volá, pociťuje celé ľudstvo. 

Ľudia cítia Moju Prítomnosť, vnímajú Môj univerzálny lúč, ktorý na nich zostupuje a spočíva; tušia 

Mňa bez toho, aby poznali toto Dielo*, bez toho, aby počuli Moje Slovo, a pozdvihujú ku Mne svoje duše, 

aby sa Mňa spýtali: "Pane, v akých časoch žijeme? Čo znamenajú tieto útrapy a utrpenia, ktoré postihli 

ľudí? Či nepočuješ náreky tohto sveta? Nepovedal si, že prídeš znova? Kedy teda prídeš, Pane?" A v 

každej veriacej skupine a náboženskej komunite sa prebúdza duch mojich detí, ktoré ma hľadajú, pýtajú sa 

ma, pýtajú sa ma a čakajú na mňa. A keď ma pre nedostatočnú prípravu nemôžu cítiť, ich viera slabne, sú 

zmätení a rúhajú sa. 

Ale hovorím vám, že už by bolo načase, aby vaši vyslanci prekročili hranice vášho národa a prišli k 

nim ako priekopníci môjho učenia, priniesli im Dobrú zvesť a pomohli im pochopiť zmysel skúšok, dôvod 

chaosu, v ktorom ľudstvo žije. 
* 

Zjavenia Krista pri jeho druhom príchode v Slove v duchovnej podobe, ktoré sa začali v roku 1866 v Mexiku 

prostredníctvom priekopníka Eliáša. 
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30 Spali ste, ľudia, a nechali ste čas plynúť nevyužitý a obmedzili ste sa len na to, aby ste sa tešili zo 

srdečnosti môjho slova, prijímali moje zázraky, počúvali moje odpustenie, ktoré vás neustále hladilo, a 

nepomysleli ste na to, že práve v tých chvíľach, keď ste sa tešili z pokoja, boli milióny vašich blížnych, 

ktorí blúdili životom a strácali vieru, ktorí išli svojou cestou bez Boha a bez zákona, ktorí boli zbavení 

každodenného chleba a duchovnej potravy. 

31 Zatiaľ čo vy sa schádzate za stolom so svojimi bratmi a sestrami, so svojimi deťmi, manželkami 

alebo manželmi, aby ste si vychutnali jedlo, tisíce roztrúsených rodín vidia, ako ich domovy ničia vojny, 

ktoré rozdúchali ľudské vášne a túžbu po moci. Mnohí rodičia prišli o svoje deti, mnohé matky nemajú 

jedlo pre svoje malé deti. Je mnoho sirôt, ktoré už dlho nemôžu vidieť milovanú tvár svojich rodičov ─ 

vdovy, ktoré sa z bolesti pominuli, zástupy mužov, ktorí sa dostali do zajatia, ktorí vyprázdňujú pohár 

utrpenia a jedia len kúsok chleba, ktorý im nestačí na nasýtenie tela. 

32 Hoci fyzická bolesť, ktorou trpia národy, je krvavá, uvažujte o tom, o koľko väčšia je bolesť, 

ktorou v súčasnosti trpia duše. Veru, hovorím vám, že teraz pijú kvas z najhoršieho pohára. 

33 Vstaňte, ľudia, pripravte sa na modlitbu, aby ste sa svojimi myšlienkami dostali k týmto národom 

ako holubice mieru a otvorili im brány svetla, rozumu a spravodlivosti. Teraz vás pripravujem, ale najprv 

som vás chcel očistiť. Pamätaj: Aby si ma dosiahol, ─ koľko skúšok si musel prežiť a aká horkosť 

bičovala tvoju dušu a telo! Pre niektorých to bola choroba, pre iných ťažkosti, odmietnutie blízkych, ich 

zanedbávanie alebo odchod. Bolesť vo všetkých jej podobách si vypil ako veľmi horký pohár, aby si sa 

nakoniec očistil. Tvoje srdce sa otvorilo v najhlbšej bolesti, ktorá ťa očistila, aby si ma mohol spoznať a 

milovať. 

34 Keď ste prišli ku mne pod vedením Eliáša, Dobrého pastiera, prišli ste sa ma veľmi pokorne 

spýtať, čo s vami urobím. Veď si ma pokorne prosil, aby som v tebe splnil svoju vôľu. A mojou vôľou 

bolo naučiť vás láske, odpusteniu a milosrdenstvu vo všetkých ich podobách. Preto som vám udelil 

duchovné dary, schopnosti a dary milosti. 

35 Stále zostávam medzi vami, pretože ste ešte neboli schopní pochopiť moje božské pokyny v celej 

ich veľkosti. Ešte nie ste pripravení na boj, a preto k vám budem hovoriť až do konca roku 1950. 

36 Toto učenie zachráni nielen môj vyvolený ľud, ale aj všetky národy zeme. Oslobodím svoje deti z 

každého otroctva alebo zajatia, aby sa cítili svojimi vlastnými pánmi a neupadli znova do zajatia 

nevedomosti alebo fanatizmu. Potom, keď dosiahnu úplné oslobodenie, môžu začať oslobodzovať svojich 

blížnych. Dnes ešte stále očisťujete svoje zvyky a rituály ─ duchovné aj ľudské. Potom budete vykonávať 

rovnaké dielo medzi ľuďmi. Musím vás však upozorniť, že to musíte robiť s pokorou, bez vyvyšovania sa 

nad duchovnú úroveň ─ s miernosťou, ktorá vo vašich skutkoch odhaľuje úprimnosť vašich úmyslov 

prostredníctvom pravej lásky. 

37 Svoje poslanie plňte vytrvalo a s dôverou vo Mňa a robte všetko, čo ste v minulosti nerobili, aby 

ste zanechali svoje dielo dokončené a mohli konečne dosiahnuť duchovnú dokonalosť, ktorá vás čaká. 

38 Ak bol tento svet doteraz slzavým údolím, tak preto, že sa človek odklonil od môjho zákona. 

Stvoril som preň raj a spôsobil som, že mnohí z prvých duchov sa vtelili do prvých pozemských tiel bez 

toho, aby prestali byť anjelmi. Chcel som, aby po príchode na zem nestratili svoju milosť a žili v pokoji a 

odovzdanosti. Ale človek to tak nechcel a jeho slabosť a nevďačnosť, jeho nedostatok duchovnosti položili 

základ pre svet bolesti a bojov. 

39 Muž trpel, aby si zarobil na každodenný chlieb, a žena stála pri ňom na jeho ceste bolesti a 

nešťastia. Ale tento svet, ktorý bol toľké veky slzavým údolím, sa stane údolím pokoja, keď sa vy, moji 

prví učeníci, stanete celými a pôjdete všade, aby ste mi vydávali svedectvo svojimi dobrými skutkami. 

40 Táto planéta, ktorá prijala duše s rôznym stupňom vývoja, z ktorých väčšina bola zaostalá, prijme 

do svojho lona bytosti s veľkým stupňom vývoja, ktoré môžu komunikovať so Mnou od ducha k duchu. 

Každá nasledujúca generácia bude žiť vo väčšej čistote, až kým nebeské kráľovstvo nevstúpi do ľudských 

sŕdc. 

41 Aby ste to všetko dosiahli, budete musieť bojovať vo svojom vlastnom dome, aby ste z neho 

urobili chrám lásky a výchovy k môjmu zákonu, kde rodičia sú pre svoje deti mojimi zástupcami na zemi 

a deti sú pre svojich rodičov drahokamami veľkej hodnoty - nežnými rastlinami, o ktoré sa treba starať s 

láskou. Muž by mal pri obrábaní poľa, pri práci, ktorá mu bola pridelená, odvážne napredovať v plnení 
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svojej úlohy ako prápor. Žena by mala byť mužovi milujúcou spoločníčkou a obetavou matkou, aby obaja 

spolu so svojimi deťmi požehnali chlieb, ktorý im dáva pokrm. 

42 Chcem, aby ste všade, kam pôjdete, nosili chlieb môjho učenia a kázali s pokorou. Niektorí sa pri 

pohľade na vaše životy zvedavo pýtajú: Kto sú tí, ktorí vedia žiť s takou láskou a jednoduchosťou? Kto sú 

títo ľudia, ktorí sa uspokoja s kúskom chleba a ktorí sa napriek svojej chudobe ukazujú ako zdraví a silní a 

nemajú potrebu obracať sa na vedcov, keď túžia po rade a zdraví? 

Ale keď sa vás nakoniec opýtajú, kto vás učil, poviete im: Božský Majster "v Duchu", ktorý k nám 

prišiel v tretej ére, aby splnil prísľub, ktorý dal v dávnych časoch. 

Chcem, aby ste o Mne vydávali svedectvo svojimi skutkami, pretože ľudstvo je unavené zo slov. Je 

mnoho vašich spolubratov, ktorí sa usilujú hlásať evanjelium a ktorí, hoci je to Slovo, ktoré som vám dal v 

druhej ére, nedokázali spasiť ľudstvo tejto tretej éry, pretože im chýbala prax dobrých skutkov, 

príkladnosť. Moji apoštoli položili svoje životy práve za tieto slová. Veľmi dobre pochopili, že si ma majú 

vziať za príklad, a splnenie poslania spečatili svojou krvou. 

43 Dnes nežiadam tvoju krv, aby si obetoval svoj život. Žiadam od vás lásku, úprimnosť, pravdivosť 

a nezištnosť. 

44 Takto vás učím, takto vás poučujem a takto vychovávam žiakov Svojho Božstva v tejto Tretej ére, 

lebo vidím, že sa na chod sveta pozeráte ľahostajne, a to preto, lebo sa neviete vžiť do srdca ľudí, kde je 

toľko biedy a toľko bolesti. Je tu veľká nerovnosť, lebo vidím pánov, ktorým chýba len koruna, aby sa 

mohli nazývať kráľmi, a vidím poddaných, ktorí sú skutočnými otrokmi. Z toho vznikla bitka. Medzi 

pánmi, ktorí zbohatli vo svete, je mnoho takých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, ale hovorím vám, že sotva 

poznajú moje meno. 

45 Tí, ktorí v blížnom nevidia blížneho, ktorí hromadia majetok a zmocňujú sa toho, čo patrí iným, 

nie sú kresťania, pretože nepoznajú súcit. Nastane boj medzi duchovným a materiálnym, ľudstvo sa ocitne 

v tomto konflikte. Ale koľko utrpenia bude musieť pretrpieť, aby mohlo prísť víťazstvo spravodlivosti! 

46 Uprostred tohto sporu náuk a svetonázorov sa moje učenie stane platným, ako keď sa uprostred 

búrky objaví svetlo majáka. Na základe mojich slov pochopte situáciu, ktorá bude deprimovať ľudstvo. 

Potom budete lepšie rozlišovať a budete vedieť, čo musíte urobiť, aby ste nezostali nečinní. 

47 Pochopte, že jediným duchovným pokladom, o ktorý musíte bojovať, je môj zákon. Obetovali ste 

symboly, ktorými ste si ma uctievali, aby ste umožnili vstup dokonalejšej koncepcii. Vidíte však, ako aj v 

tomto čase povstávajú národy a sporia sa o vlastníctvo tých krajín a miest, kde som sa v minulosti zjavil. 

Nechal som zmiznúť mnohé symboly, ale ľuďom nedochádzajú dôvody pre ich modlárstvo a fanatizmus. 

Hovorím vám: Skôr než sa budúce generácie sklonia pred dnešnými modlami, moja spravodlivosť ich 

zničí a jediné stĺpy, ktoré odolajú sile mojej spravodlivosti, budú tie, ktoré podporujú svätyne postavené na 

základoch vášho srdca ─ svätyne viery, pokoja a bratstva. Duchovné je totiž nezničiteľné. 

48 Potom, keď bude zem pripravená, moje duchovné učenie vstúpi jemne do srdca ľudí v tretej ére, 

jeho víťazstvo nebude dosiahnuté krvou ani urážkami. Spiritualita vstúpi prostredníctvom vzájomného 

porozumenia. Nikto, kto sa pokúša presadiť moje učenie silou, nebude vojakom pravdy, pretože moje 

učenie neprichádza prostredníctvom materiálneho dobývania. 

Lebo ak som vám v druhej ére, keď som vás pripravoval na vládu vo vašich srdciach, povedal, že moje 

kráľovstvo nie je z tohto sveta, ako by som vám mohol povedať niečo iné dnes, keď vychovávam vašu 

dušu, aby v ňom kraľovala? 

Moje učenie stojí na základoch lásky. Vy ste však na to zabudli, a preto som vám povedal, že bude 

potrebné, aby som sa vrátil medzi ľudí a pripomenul im zabudnutý zákon, ktorý milovali vaši 

predchodcovia a pre ktorý zomrelo mnoho mučeníkov a apoštolov, ktorí mysleli na vás. 

49 Moja vtedajšia obeta nebola dostatočná, a tak som tu s vami znova. Potrebujeme nových apoštolov 

a čoskoro ich pošlem s božským semenom. Tak ako sa šíri vietor z jedného konca zeme na druhý, bude sa 

šíriť aj Moje učenie. Moji poslovia nepôjdu sami, bude ich sprevádzať svet neviditeľných bytostí ako 

hostitelia svetla, aby ich cesta bola ešte zázračnejšia a aby ich naozaj všetci počuli. 

50 Učeníci, učte sa odo mňa, kým nepríde čas, keď sa budete musieť vydať na cestu, aby ste 

vyučovali mojich učeníkov svojim blížnym. Už teraz vedzte, že keď sa skončí rok 1950 a vy už nebudete 

v takom vytržení, aby ste mohli hovoriť, že potom bude stačiť, ak svoje myšlienky pozdvihnete ku Mne s 
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tou prípravou, ktorú som vás naučil, aby z vašich úst vyšli slová svetla. Rozvíjajte svoje duchovné dary, 

aby ste mohli prijímať moju inšpiráciu. 

51 Dávam vám tieto pokyny, aby ste ich dôkladne preštudovali a pochopili ich význam, ktorý vám 

bude užitočný zajtra, keď budete musieť učiť svojich blížnych o mojom učení lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 223 
1 Prišiel som k vám, aby som vás hľadal, lebo ste dlho blúdili a nič nerobili, aby ste našli pravú 

cestu. 

2 Chýbala vám moja prítomnosť ako Majstra, a preto som sa postavil k vám, aby som vám dal 

odvahu, silu a vieru bojovať za vašu spásu. 

3 Ľudstvo obklopuje veľká duchovná nevedomosť, neuvedomuje si svoj osud a svoju zodpovednosť 

na zemi, a preto zišlo z cesty. 

4 Človek nevie, kto je, a preto nevie, koľko má vo svojej duši. Spokojne rozvíjal svoje ľudské 

schopnosti. Ale tie duše si nevšíma, pretože sa nezaujíma o to, čo je povznášajúce a vznešené. 

5 Ako môže človek takto objaviť schopnosti, ktoré má v sebe? 

6 Bolo potrebné priblížiť sa k vášmu srdcu, aby som vás prebudil z hlbokej duchovnej letargie, do 

ktorej ste upadli, a pripomenul vám, že nie ste len hmota, že nie ste bezvýznamní, a už vôbec nie vyvrheli. 

7 Keď ste počuli moje slovo, s radosťou ste mi povedali: "Pane, je možné, že v našom bytí je toľko 

darov?" Potom ste začali chápať, čo ste a čo vo vesmíre znamenáte. 

8 Niekedy pochybujete o daroch, o ktorých som vám povedal, že ste ich vlastníkmi. Ale ja vám 

hovorím, že vaše pochybnosti pochádzajú z toho, že ste ich nerozvinuli, a preto sa nemôžu prejaviť tak, 

ako by ste chceli. 

9 Je pravda, že existujú prípady, keď môžete vykonať úžasné skutky len prostredníctvom viery. Ale 

musíte vedieť, že to bola moja láska, ktorá vám darovala tento zázrak na posilnenie vašej viery, hoci vy 

sami by ste ešte neboli schopní vykonať toto dielo. 

10 Rozvoj schopností duše trvá dlho, nestačí na to ani jedno pozemské telo, ani jedna existencia na 

zemi. Ale moja prozreteľnosť, ktorá je vo všetkom, vždy poskytuje každej duši nové telá, v ktorých môže 

pokračovať vo svojom vývoji, a pomáha jej zdokonaľovať sa, aby mohla dosiahnuť miesto, ktoré jej je 

určené. Hovorím vám to preto, lebo som vás pristihol, ako si myslíte, že to, čo ste dosiahli, je veľmi málo 

v porovnaní s tým, čo vám bolo povedané, že máte, a potom sa vo vašom srdci objavia pochybnosti a 

zachváti vás skľúčenosť. 

11 Vďaka tomu, čo som vám teraz povedal, budete schopní pochopiť, že nebude možné plne rozvinúť 

dary, ktorými je vaša duša obdarená. Keďže patria bytosti, ktorá patrí do večnosti a je súčasťou 

nekonečna, je prirodzené, že za tak krátky život, akým je život človeka na zemi, nedosiahneš plný rozvoj 

niektorých svojich schopností. 

12 Napriek tomu vám musím vysvetliť, že pretože viete, že v súčasnej existencii nemôžete dosiahnuť 

najväčší rozvoj svojich darov, nesmiete poľaviť vo svojom zápale dosiahnuť vyšší rozvoj. Naopak, ak by 

ste mohli zažiť plný rozvoj svojich duchovných darov počas jedinej existencie, boli by veľmi malé. 

13 Žiadam vás len, aby ste v každej inkarnácii urobili jeden krok vpred, ale aby to bol pevný krok k 

dokonalosti. Potom to bude vaša duša, ktorá bude vnímať svoj pokrok, keď sa bude odhaľovať s čoraz 

väčšou múdrosťou prostredníctvom tých tiel, ktoré sú jej zverené. 

14 Teraz sa nachádzate v prípravnej fáze: prostredníctvom môjho Slova vám už boli odhalené všetky 

dary, ktoré máte, a boli ste oboznámení s úlohami, ktoré máte splniť na ceste duchovného rozvoja. 

15 Už ste prešli skúškami, ktorým musí byť duša vystavená, aby prijala posolstvo alebo božské 

zjavenie. Jediné, čo vám zostáva, je začať sa rozvíjať a veriť, že vaša cesta bude osvetlená svetlom 

svedomia, ktoré vám vždy povie, čo musíte urobiť. 

16 Chceli by ste, aby váš dialóg medzi duchmi bol dokonalý, aby sa naplno prejavil dar videnia, aby 

vám moc uzdravovať umožnila vykonať zázrak v každom prípade a aby dar (vnútorného) slova rozkvitol 

na vašich perách a rozplýval sa v úteche, múdrosti a proroctvách. Ale keď sa presvedčíte, že ste ešte 

ďaleko od dosiahnutia týchto výšok, stanete sa smutnými, otupenými a pochmúrnymi. Prečo je to tak, 

učeníci? Nechápete, že veľa z toho, čo chcete dosiahnuť, závisí od vašej prípravy? 

17 Viete, akú prípravu musí mať učeník, aby sa mohol občerstviť ovocím svojho oduševnenia, a v 

čom spočíva čistý život: byť pripravený modliť sa, slúžiť svojim blížnym, odolávať pokušeniam, aby ste 

vo chvíli, keď budete potrebovať svoju duchovnú silu a svoje dary na vykonanie nejakého diela lásky, 

našli svoju pripravenosť, a tak mali uspokojenie z toho, že sa stane zázrak, o ktorý ste prosili Otca vo 

svojej modlitbe. 
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18 Potom budete môcť vidieť prvé lúče svetla Veľkého dňa, ktorý už dávno ohlasovali proroci a 

poslovia. Budete cítiť, ako k vám zostupujem v Duchu, aby som vám hovoril o večnom živote, ktorý vás 

všetkých čaká, pretože všetci ste predurčení na to isté. 

19 Prenikám do najhlbšieho vnútra vašej bytosti, aby som vám dokázal, že neexistujú žiadne prekážky 

ani prekážky, ktoré by Mi bránili preniknúť na dno vašej duše. 

20 Hovorím ľuďom, že ─ keďže prešli pozemským životom bez toho, aby sa starali o povinnosti a 

úlohy duše ─ posielam im toto posolstvo múdrosti, aby sa pripravili a boli schopní vstúpiť do duchovného 

života, keď sa každému dostane výzvy. 

21 Hovorím im: Keďže duši tu na zemi zatarasili cestu, nech jej aspoň umožnia pripraviť sa na čas, 

keď už nebude potrebovať pozemské telo. 

22 Myslíte si, že život je obmedzený na vašu existenciu na zemi? Myslíte si, že Môj zákon a Moje 

učenie osvetľujú len váš život na zemi? Nie, vy, zástupy ľudí, ktorí počúvate moje slovo: nevydal som 

božský zákon pre vaše telo, ale osvietil som ním vašu dušu. 

23 Viem, prečo sa vám takto prihováram. Môj pohľad totiž objaví medzi davom ľudí, ktorí potrebujú, 

aby som k nim takto prehovoril. 

24 To materialisti nevidia ďalej, než sú ich oči schopné vidieť, neveria, že za ich intelektom a 

zmyslami sa začína večnosť, pravda, múdrosť. 

25 Tí, ktorí už začali dovoliť duchovnej duši, aby vládla v ich dielach, v ich myšlienkach a v celom 

ich živote, tí, ktorí už začali oslobodzovať svoju dušu od všetkého, čo ju spája so svetom, nepotrebujú, aby 

som k nim hovoril týmto spôsobom. Aj oni prišli k prejavu Môjho Slova v zhmotnenom stave, bez toho, 

aby rozumeli tomu, čo počuli, bez toho, aby pochopili jeho význam, a aj ich som navštívil v tom, čo v 

živote najviac milovali. 

26 Ríša Ducha je nekonečná, ale na to, aby ste dosiahli vzostup, ktorý vám umožní tešiť sa z nej a žiť 

v nej, je potrebné poznať cestu a mať svetlo, aby ste k nej mohli vystúpiť. Nemyslite si však, že 

znevažujem váš pozemský život: nie, žiaci. Prečo by som ho mal znevažovať, keď som ho pre vás 

pripravil! Pochopte, že život v hmotnom svete je tiež súčasťou života v duchovnej, nekonečnej a večnej 

ríši. 

27 Presne povedané, cieľom, ktorý má moje Slovo medzi vami splniť, je ukázať vám istú cestu, po 

ktorej musíte kráčať, aby ste dosiahli oduševnenie. 

28 Keď vám hovorím o duchovnom živote, nemám na mysli len existenciu beztelesných duší, ale 

dávam vám najavo, že duchovný život je všade, pretože všetko pochádza z neho. 

29 Len svetlo tohto života vám bude môcť odhaliť pravdu, len v ňom budú ľudia schopní pochopiť 

všetko, čo vidia a čo potrebujú vedieť. 

30 Tí, ktorí trvajú na tom, že nechcú poznať život duše, budú len úbohými bytosťami, ktoré budú žiť 

na zemi bez cieľa, potkýnajúc sa a padajúc bez toho, aby si uvedomili, že v hĺbke svojej bytosti nosia kľúč 

od dverí večnosti a tiež lampu, ktorá im môže osvetliť cestu vedúcu k pokoju, múdrosti a blaženosti. 

31 Ale moja milosť ich prebúdza z hlbokého spánku, dvíha "posledných", aby pomáhali "prvým" v 

ich boji proti materializmu ─ vo všetkom, čoho neboli schopní. 

32 Svet je pripravený a očistený bolesťou a čaká na učeníkov Božského Majstra. Ľudstvo prechádza 

hodinou skúšky. 

33 Pochopte rozsah svojej misie. 

34 Osvetľujem ti cestu, keď sa ti na krátky čas zatmieva svetlo, aby tvoja duša neklopýtala a 

nezablúdila. Veď vy ste poslovia pokoja, majitelia večného zjavenia. 

35 Vaša forma uctievania už nebude poškvrnená cudzími vplyvmi, ani už neupadnete do duchovného 

otroctva. 

36 Ľudia si pred vaše oči nevyvesia obraz svojho Pána, pretože ešte nedokázali objaviť Môj pravý 

obraz, hoci ho nosia v sebe. 

37 V každej ľudskej bytosti sa nachádza záhrobie, tajná pokladnica, niečo nekonečné, tajomstvo. Tam 

je svätyňa, v ktorej prebýva Otec a ktorej dvere sú zatvorené, pretože ste neboli schopní preniknúť do 

svojho vnútra. Človek nepochopil, ako objaviť skutočnú svätyňu, ktorú nosí v sebe. Pozerá sa len von a 

cíti len vonkajšok. Je to telo a fyzické zmysly. 
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38 Je to čas, keď celé ľudstvo duchovne spí. Neexistuje jediné náboženské spoločenstvo, ktoré by 

svojmu Bohu vzdávalo pravú úctu. Povstanete, aby ste prinášali moje slovo a svedčili o mne svojím 

príkladom. Bez skutkov lásky nebude mať moje učenie na vašich perách presvedčivú silu. 

39 Pošlem vás k národom, keď vás uvidím pripravených, keď bude pravdivosť vo vašej duši a vo 

vašom tele. Potom budete schopní vyriešiť veľké konflikty, budete schopní prejsť veľkými víchricami bez 

toho, aby vás zmietli, budete schopní odolávať búrkam a prechádzať hustými hmlami, pretože už teraz 

otvárate oči vyššiemu svetlu, než je akákoľvek ľudská veda. 

40 Keďže si pokorný, je ti súdené odstrániť mnohé závoje z tváre filozofov a učencov. Pre všetkých 

bude pokoj, útecha a spása. 

41 Vo všetkých národoch Zeme v súčasnosti dávam znamenia svojho nového prejavu 

prostredníctvom intuície a snov. Ozvena mojich krokov sa už ozýva v blízkosti. 

42 Pochopte, ako veľmi vás milujem: prečo sa ma bojíte? Kto je v mojom zákone, nemusí sa ma báť. 

43 Počúvate ma s úctou a oddanosťou, a predsa sa ma bojíte. Dôvodom je, že vaše svedomie vám 

hovorí, že ešte nekonáte dokonalé skutky. 

44 Splňte si svoju povinnosť voči Bohu a blížnemu, splatte svoj dlh vďačnosti a Pán vás všetkých 

prijme. 

45 Ak sa niektorí kvôli nešikovnosti, nedostatočnému štúdiu, nedostatočnej duchovnosti alebo 

nevedomosti zastavia na ceste, nech sa nezastavia aj ostatní. Ale podporte toho, kto padol, a prebuďte 

toho, kto spí. 

46 Veru, hovorím vám: "Prví" nedosiahnu na tejto zemi pravú dokonalosť, a nedosiahnete ju ani vy, 

aj keby ste sa posunuli ďalej po ceste. Po nich prídu ďalší, ktorí urobia ďalší krok vpred, a po nich ďalší, 

ktorí pôjdu ešte ďalej, a tak ďalej. Ale zatiaľ čo oni napredujú vo svojom vývoji, vy ako duchovné bytosti 

už duchovne vzostúpite. Preto vám hovorím, že "prvý" musí vždy pripraviť pôdu pre "posledného". 

47 Čoskoro opustíte toto pozemské telo a potom, keď vstúpite do Duchovného sveta, presvedčíte sa, 

že vaša životná cesta na tejto zemi nebola zbytočná a že poznanie špiritizmu vám umožnilo pri odchode z 

tela roztiahnuť krídla duše, aby ste sa dostali do blízkosti svojho Otca. 

48 Živte nádej na tento nový život a budete utešení v nešťastí, ktorým teraz trpíte v tomto údolí sĺz, 

krvi a smrti. 

49 Urobte zo svojich blížnych mojich učeníkov. Pozrite sa, ako "posledný" okamžite pochopil moje 

slovo. Pochopte, že mu nesmiete ponúknuť zlé ovocie. 

50 Ľudstvo teraz dosahuje určitú duševnú zrelosť, aby pochopilo moju prácu. 

51 Po roku 1950 toto učenie neupadne do zabudnutia, skôr rozkvitne. Práca bude intenzívnejšia a 

zlaté knihy sa otvoria, aby z nich mohla prúdiť múdrosť, a vy pochopíte to, čomu ste predtým nerozumeli. 

Spisy, ktoré obsahujú moje zásady a podobenstvá, sa budú prenášať z provincie do provincie, z domu do 

domu a zo srdca do srdca. 

52 Potom zažijete, ako vás mnohí dobre prijmú a privítajú s otvorenou náručou, pretože ich duša bude 

túžiť vidieť Otca na jeho pravom oltári. 

53 Budete odovzdávať Moje učenie, používať príklady učenia a Mojžišove prikázania, pamätať na 

Ježišove slová a na to, čo som vám zjavil v tejto "tretej ére", a všetko zjednotíte do jedného diela. 

54 Vo svete vypukne "vojna" svetových názorov a učení. Ja sa však postarám o to, aby vás tento 

pohyb viedol k svetlu. 

55 Moje svetlo je na celej zemi. Všade na nej vzbudím mužov a ženy, prostredníctvom ktorých sa 

dám poznať. 

56 Tento národ, v ktorom žijete, splní v tomto čase a v budúcich časoch veľké poslanie. V najväčších 

bolestiach a skúškach bude oporou, bude prinášať svetlo a pokoj a bude oporou pre ostatné národy. Jej 

srdce sa oslobodí od sebectva a zmýšľania o výhodách a zmení sa na dobročinné a bratské. 

57 Všetky náboženské spoločenstvá budú súdené a tie najmocnejšie budú najviac postihnuté. Neviete, 

kto z nich si vezme na plecia trón slávy, aby ho preniesol do iných krajín a utiekol pred mojou 

spravodlivosťou. 

58 Dnes vám chcem povedať, že medzi vami nebudú postavené žiadne materiálne kostoly ani oltáre 

fanatizmu. Obrad a tradícia zaniknú. Ani kňazi, ani duchovenstvo sa nebudú pred tebou vyvyšovať. 



U 223 

82 

59 Nebudete mať žiadnu právomoc ani moc udeliť titul svätého žiadnej ľudskej bytosti. 

60 Tí, ktorí dosiahnu silné duchovné puto s mojím božstvom, budú najpokornejší. 

61 Prišiel čas, keď z nedokonalého kultu nezostane ani kameň na kameni, keď jediná cirkev bude v 

človeku, oltár v jeho srdci, obeta v jeho skutkoch, svietnik v jeho viere a zvon v jeho volaní, ktorý bude 

prebúdzať spiace duše. 

62 Hovorím k vám s láskou, aby ste ma podľa tejto lásky spoznali. 

63 Ste malé stvorenia, ktoré vediem na ceste duchovného vzostupu a ktorým odpúšťam ich chyby, 

aby sa naučili odpúšťať svojim blížnym. 

64 Slabiku po slabike pochopte moje slovo, aby ste boli duchovne silní a boli ako palica medzi 

ľuďmi. 

65 Dal som vám svoje svetlo, ktorým budete môcť osvietiť svojich bratov a sestry. S touto autoritou 

budete podobne ako Ježiš oslobodzovať duše temnoty, ktoré obývajú zem v otroctve a zmätku. 

66 Moje svetlo všetko obklopuje a zahaľuje, pretože ste všetci vyšli z môjho Ducha. Patríte mi a ku 

mne sa musíte vrátiť. 

67 Nemyslite si, že prichádzam len kvôli izraelskému ľudu. Je pravda, že od prvých čias som vám 

dával zákony, poverenia a pokyny, aby som z vás urobil svojich učeníkov, ktorí musia učiť ľudstvo, ktorí 

musia byť zrakom pre slepých, palicou pre chromých, uzdravujúcim balzamom pre malomocných. Preto 

som vás zanechal len ako starších bratov a sestry. 

Chcem však, aby ste pochopili, že keď hovorím o týchto utrpeniach, hovorím o slepote duše, o 

nedostatku duševnej čulosti alebo slobody a o malomocenstve, ktorým je neresť a hriech. Vedz, že chcem 

zachrániť tvoju dušu, hoci aj tvoje telo je hodné mojej milosti. Ale k tomu dávam všetky tieto veci navyše. 

68 Vo vašej duši sa nachádza veľká liečivá sila, ktorá sa plne neprejavila kvôli nedostatku viery a 

dôvery v tento dar. 

69 Duša je odetá mojou milosťou, ale klope pre slabosť tela. Usilujte sa o harmóniu a spojenie medzi 

vašou dušou a vaším telom, aby ste mohli plniť moju vôľu. 

70 Moje slovo je krištáľovo čistá voda, ktorá ťa osvieži, aby si už viac nežiadostil v tomto svete. 

71 Ľudstvo ma hľadá a miluje vo svojich náboženských spoločenstvách a sektách a prijíma moje 

pohladenie a moje svetlo. 

72 Duše sú na rôznych stupňoch rebríka, ale ja ich milujem všetky rovnako a dávam im prostriedky, 

aby dosiahli vrchol. Rovnako by ste mali milovať svojich blížnych bez ohľadu na to, aký stupeň rozvoja 

duše majú. 

73 Chcem, aby ste úplne otvorili svoje srdce, aby som v ňom pripravil svoj príbytok a zapálil v ňom 

pochodeň viery. Chcem vás naučiť cítiť bolesť druhých, akoby to bola vaša vlastná bolesť. 

74 "Kmene" tohto "ľudu" sa duchovne zjednotia skôr, ako prídu ohlásené veľké ťažkosti. 

75 Teraz si musíte zaslúžiť, aby svet získal svetlo na svojej ceste a aby ste mohli duchovne bojovať 

proti sebectvu a nenávisti, ktoré opäť ovládli ľudské srdcia. 

76 Blahoslavený, kto ma počúva a otvára dvere svojho srdca, lebo bude mojím dobrým učeníkom. 

77 Dajte vo svojom srdci priestor viere, nádeji a láske, aby v ňom bola absolútna dôvera v Pána, aby 

ste na ceste nepociťovali únavu ani sa nezastavili a aby ste konali skutky milosrdenstva medzi trpiacimi. 

78 Toto je semeno, ktoré som vám vždy zveril. Ale ak ste nedosiahli dokonalé skutky ako váš Otec, je 

to preto, že ste len na polceste a vaše telo stále hreší. To všetko viem, a preto vás hľadám s nekonečnou 

trpezlivosťou. 

79 Preto v súčasnosti vytváram lekciu za lekciou Knihu múdrosti, ktorú vám zanechám pred očami, 

keď stiahnem svoje Slovo. Nájdeš v ňom učenie, ktoré ťa povzbudí, aby si naďalej kráčal po úzkej ceste 

plnenia svojho poslania plný nádeje a túžby po krajine, ktorú som ti ponúkol, ktorá je mojím vlastným 

lonom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 224 
1 Každé vaše dielo zapíšem do knihy vzostupného vývoja duše. A aby ste poznali svoju úlohu na 

zemi, prebudil som duchovné dary, ktoré som vám zveril od počiatku vekov. 

2 Vyšli ste zo mňa a od tej chvíle ste boli pripravení, a keď som vás poslal na zem, ktorá je miestom 

boja a dokonalosti, dal som vám zákon, ktorý vás učí milovať svojho Otca, a tiež vám hovorí: Milujte sa 

navzájom, aby ste boli v harmónii so všetkými bytosťami, ktoré som stvoril. V mojich očiach ste všetci 

skvelí, hodní. Stvoril som všetkých s rovnakou láskou a pre Mňa nie sú rozdiely medzi jedným a druhým. 

3 Už dlho čakám na návrat detí. Ak sa vaše srdce nepohne, keď počujete Moje slovo, ak neprelievate 

slzy pokánia, je to preto, že ste nepozorovali a nečakali na splnenie Môjho prísľubu, ktorý som vám dal v 

druhej ére. Teraz som prišiel, aby som priniesol duchovné a materiálne výhody. Moje slovo, ktoré je 

ovocím stromu života, nasýti váš hlad. Ľuďom dobrej vôle prinášam pokoj, ktorý je odmenou, ktorú vám 

dávam za dodržiavanie mojich prikázaní na zemi. 

4 Pozdvihnite svoju dušu, očistite svoje srdce a vstúpte do duchovného spoločenstva so Mnou v akte 

lásky k Môjmu Božstvu. Vylejem na vás svoje dobrodenia. 

5 Modli sa a tvoja modlitba obráti hriešnika a presvedčí o jeho previnení toho, kto zhrešil v 

nevedomosti a nevie, ako veľmi sa previnil proti Mne. Odstraňujem zárodok zla a dávam vám spoznať 

výhody obnovy a naplnenia poslania. 

6 Pre každý váš dobrý skutok mám požehnanie, pre vaše problémy riešenie a pre vaše bolesti hojivý 

balzam. Keď však budete zdraví a silní, učte svojich blížnych, povzbudzujte ich k dobrému a buďte im 

príkladom, aby o mne nehovorili len slová, ale aj vaše skutky, ktoré budú svedčiť o tom, že ste mojimi 

učeníkmi a že si ma beriete za príklad. 

7 Hovorím ku kresťanskému svetu a k tomu, kto neuveril v Krista, k izraelskému ľudu, teda k 

veriacim v Mojžiša. Všetkým dám svoje svetlo a svoje pohladenie. Toto svetlo odstráni omyl a 

nevedomosť a viera vo Mňa zjednotí všetky duše a zrovnoprávni ich medzi sebou. 

8 Po veľkých bojoch sa k ľuďom vráti mier. Dnes čelíte nepriateľom vašej viery, duchovnosti a 

dobrých skutkov, pretože prevláda nečistá atmosféra a vy ste nedokázali zastaviť postup zla. V skutočnosti 

ste však vy tí, ktorí majú za úlohu premeniť tento svet tým, že mu navrátite zdravie, pokoj a vieru, ktoré 

stratil. 

9 Vo svojom boji nebudete sami. Predtým váš Boh bojuje a robí to ako vždy. Mocnosti zla budú 

spútané, človek bude oslobodený, jeho život bude obnovený a do jeho srdca sa vráti viera. 

10 Ak zažívate veľké úspechy pri uplatňovaní svojich darov, nebuďte na ne pyšní, nedovoľte, aby vás 

obdivovali len preto, že ste boli nástrojom, ktorý som použil, aby som "hovoril" k ľuďom. 

11 Pamätajte, že som vám odpustil vaše previnenia a odstránil vaše nedokonalosti. Použil som 

jednoduché, nevzdelané a nevedomé mysle, ktoré som vycvičil, aby plnili Moje rady. 

12 Moje slovo sa zachová v písomnej podobe. Táto kniha bude pre ľudí sprievodcom a návodom. Ak 

nie ste dostatočne pripravení pochopiť moje nové prosby, pokračujte v štúdiu môjho Slova. Pripravujem 

srdcia učeníkov, ktorí majú zostaviť túto knihu. Nájdete v ňom moju podstatu a moju prítomnosť. To bude 

odkaz, ktorý zanechám ľudstvu. Tí, ktorých inšpirujem, budú vydávať zákony lásky, zanechajú múdre 

prikázania, myšlienky a zásady, ktoré svet spozná. Lebo moje Slovo nájde vnímavé srdcia pripravené 

prijať ho u všetkých národov zeme. 

13 Národy, ktoré prežili útrapy vojny, očakávajú vyslancov, ktorí ich utvrdia vo viere, že som opäť 

prišiel, aby som v duchu človeka nastolil svoje kráľovstvo a uzavrel s ním zmluvu lásky a spravodlivosti, 

ako je napísané. 

14 Po tvojej pravici som postavil anjela strážcu, ktorý pozná tvoj život. Jeho úlohou je viesť vás a 

chrániť vás pred nebezpečenstvom. Je to "duchovný svet", ktorý vám pomáha a plní tak veľké poslanie 

lásky. Máte Eliáša, obetavého pastiera, ktorý vedie vašu dušu, či už ste vtelení alebo už nie. 

15 Jeho meno nie je známe celému ľudstvu, ani jeho poslanie. Ale čoskoro sa naučí, že je mojím 

priekopníkom za každých okolností. 

Mária je materinská láska a vaša útecha vo všetkých súženiach, ktorým je duša vystavená. Prihovára sa 

za vás a v týchto ťažkých časoch stojí pri vás, aby vás povzbudila v skúške. Ona je prostredníčkou medzi 
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Synom a Otcom. A Majster, ktorý k vám hovorí, vás prišiel poučiť a zanechať vás pripravených ako 

mojich nasledovníkov, keď odídem. 

16 Ľudstvo, vraciam sa k vám prostredníctvom ľudskej mysle, aby som vložil svoje poučenie do 

vášho ducha a svoju podstatu do vášho srdca. Vraciam sa k vám ako pochodeň nebeského svetla, aby som 

viedol ľudí na cestu oduševnenia, ktorá je cestou k večnému životu. 

17 Svetlo môjho učenia vás osvetľuje, aby ste svietili v tieňoch tohto sveta. 

18 Prijmite toto posolstvo, ktoré vám posiela Kristus, aby ste sa mohli duševne spojiť so svojím 

nebeským Otcom, pretože vám s láskou odpovie rovnakým spôsobom. 

19 Vitajte, trpiaci ľudia, ktorí ste unavení z utrpenia: poďte a odpočívajte v mojej láske. Som pokoj a 

mier a chcem to isté zanechať aj vo vašej duši. Som váš nositeľ kríža a vaša nádej. Radujte sa a 

povzbudzujte, som s vami! 

20 Vo chvíľach, keď počuješ moje slovo, cítiš sa šťastný. V mojom Božskom Duchu je pokoj, keď 

cítim, že ma počúvate, a tento pocit vám chcem odovzdať. Už dlho čakáte na môj návrat. 

21 Zachovávajte moje slovo, ktoré je zlatou pšenicou, a nestrácajte ho. Je potrebné, aby ste si 

uvedomili nesmiernu dôležitosť lásky k blížnemu, pretože potom zažijete zázraky, ktoré láska robí. Aké je 

to smutné, keď niektoré z mojich detí necíti v srdci radosť, ktorú prežíva ich duchovná duša! Chcem vás 

vidieť, ako utešujete, milujete, uzdravujete, či už telo alebo dušu toho, kto trpí. Kto miluje, nepozná 

nenávisť, ktorá rozhorčuje život. Kto miluje, nepozná zášť, ktorá ničí srdce a zarmucuje dušu. Kto miluje, 

má dobrotu v slove, v pohľade a v skutkoch, jeho život je naplnený láskou a jeho fyzická smrť bude 

mierna. 

22 Môj Duch vás večne potešuje svojím Otcovským slovom. Ale keď hlboko trpíš a vo svojej bolesti 

ku Mne voláš, veríš, že tvoje volanie som nepočul. Pochybujete, pretože ma necítite. Lebo hoci ma nosíte 

v sebe, neviete o tom a neveríte tomu. Kedy som ti nepovedal, že ťa milujem? Keby ste ma mohli počuť, 

ako by ste boli šťastní. Každý človek by bol rozsievačom na mojich poliach, ošetrovateľom v mojich 

sadoch a jeho semeno lásky by som polieval ja. 

23 Ste zhmotnení, a preto ste zablúdili a cítite sa odo mňa vzdialení. Ja vám však poskytnem 

oduševnenie, ktoré vás priblíži k tomuto zdroju múdrosti a zjavenia. Je mnoho tých, ktorí denne čítajú na 

stránkach môjho evanjelia bez toho, aby nasledovali a žili moje učenie. Načo im je opakovanie mojich 

slov? Na druhej strane tí, ktorí ma nasledujú na ceste srdca, na ceste citu, sa priblížia k svojmu Majstrovi. 

24 Veru, hovorím vám: Poďte ku mne, ľudia, ale musí to byť po rebríku lásky, po rebríku 

veľkodušného zmýšľania. Začnite teraz, aby ste ukončili svoje utrpenie, aby ste prestali plakať a prebudili 

sa zo spánku, do ktorého ste upadli. 

25 Je toľko spôsobov, ako mi slúžiť a byť užitočný pre svojho blížneho. Rozptýľ moje semeno ako 

útechu pre tých, ktorí trpia. Odolajte skúškam bolesti, ktoré vás na ceste životom stretnú, prostredníctvom 

viery. Viera nepozná "nemožné", pretože je to Boží dar. Spojená s láskou bude vašou obranou pred 

búrkami tohto sveta. Čo by ste boli bez dobrých skutkov v živote? Využívajte túto existenciu, lebo ak sa 

tak nestane, nepoznáte zdravie duše, pretože tá čerpá silu len z dobra. Dbajte na to, aby vaše myšlienky 

boli čisté ako ľalie, aby vaše skutky mali vôňu kvetov. 

26 Vstaňte, ľud, a poďte ku mne, lebo vás očakávam. Choď cestou srdca a po nej prídeš do cieľa, a aj 

keď uplynú stáročia, budem ťa naďalej očakávať. 

27 Nebuďte ako mláďatá vtákov, ktoré hynú v hniezde skôr, ako sa naučia lietať. 

28 Hovorím k vám prostredníctvom myšlienok, ktoré prichádzajú od Boha v čase vnútornej 

pripravenosti (nositeľov hlasu), aj keď sú vyjadrené ľudskými ústami. Moja prítomnosť k vám prichádza, 

hladí vás a prebúdza. Preto nečakajte na zajtrajšok, aby ste pohladili tých, ktorí vás zasa čakajú. Nechcem 

počuť, čo hovoríte: "Zajtra sa vydám splniť svoje poslanie." Ak totiž nepoužiješ svoj život, budeš naďalej 

roniť slzy a ja budem na teba naďalej čakať. Ste moje milované semeno, ktoré pod mojou starostlivosťou 

sľubuje priniesť krásne kvety a dobré ovocie. 

29 Tam vo večnosti sú duše tých, ktorí boli vo svete veľkí svojou láskou, svojím milosrdenstvom. 

Tam sa po splnení svojej úlohy na zemi spoja a odtiaľ ponúkajú pomoc slabým ľudským bytostiam a 

bojazlivým dušiam, ktoré ešte stále blúdia svetom, a vylievajú svoju lásku na ľudstvo. Neexistuje tam 

rozdelenie ani odcudzenie ako vo vašom svete, kde sa ľudia navzájom nemilujú ani si nerozumejú, pretože 
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ich rozdeľujú ich vierovyznania a náboženské dogmy. Vedzte, že náboženstvá sú len dočasné cesty, ktoré 

vedú duše k svetlu, kde budú všetci žiariť rovnako, zjednotení zákonom lásky. 

30 Preto vám hovorím, že láska by mala byť základným kameňom každého náboženstva, pretože toto 

svetlo presahuje všetky teórie, vedu či filozofiu a pociťujú a uznávajú ho všetky ľudské bytosti. 

31 Medzi zástupmi, ktoré v tomto čase počúvajú moje slovo, sú ľudia so silnou a rozvinutou dušou, 

ktorí prichádzajú s túžbou po duchovnom a vyhýbajú sa obradom, rituálom a formám uctievania. 

Prichádzajú s túžbou po Bohu ako láske a múdrosti, ktorého zbožňujú viac ako hmotu, a keď sa raz 

oslobodia, cítia, že nepotrebujú kňazov, učiteľov ani majstrov. Sú ako pochodne, ktoré osvetľujú cestu 

ostatným. 

32 Mnohí, ktorí dnes žijú v "duchovnom údolí", vám vytýčili cestu rozvoja svojou nezmazateľnou 

stopou viery, milosrdenstva, múdrosti a lásky. Sú to vysoké, žiarivé bytosti, s ktorými sa stretnete, keď sa 

vrátite do záhrobia. Všetky totiž zjednotia v nekonečnej Otcovej láske, v ktorej by mali byť zjednotené 

všetky náboženské spoločenstvá na zemi. Posolstvá, ktoré posielajú bytosti tohto sveta, prilietajú ako bieli 

vtáci, aby sa usadili v mysliach tých, ktorí sú pripravení láskou a inšpiráciou. Koľko myšlienok, vnuknutí 

alebo posolstiev, ktoré prišli k ľuďom v podobe anjelov, sa muselo vrátiť do záhrobia, pretože ich nevedeli 

prijať. Tam, v mojom lone, budú čakať, kým sa ľudské srdcia pripravia, aby ich opäť vyslali ako závan 

lásky. 

33 Pripravte sa, ľudia! Už nezatvárajte svoje srdcia, keď sa k vám vráti posolstvo, keď sa vrátia vlny, 

keď sa s úsvitom vráti spev vtákov, keď sa do sŕdc unavených utrpením a čakaním vráti nádej. 

34 Láska! Tí, ktorí nemilujú, v sebe nosia hlboký smútok z toho, že nevlastnia, necítia to najkrajšie a 

najvyššie v živote. 

35 Tomu vás naučil Kristus svojím životom a svojou smrťou a to, čo vám odkázal vo svojom 

božskom slove, zhrnutom vo vete: "Milujte sa navzájom láskou, ktorú som vás naučil." 

36 Príde deň, keď sa tí, čo nemilovali, oslobodia od svojej zatrpknutosti a predsudkov, prídu ku Mne a 

odpočinú si u Mňa, kde sa vrátia k životu a budú počuť Moje milujúce Slovo plné nekonečnej nehy. Veru, 

hovorím vám, že v mojej láske je moja sila, moja múdrosť a moja pravda. Je ako nekonečný rebrík, ktorý 

sa ukazuje v rôznych podobách - od najnižších ľudských bytostí až po najvyššie duše, ktoré dosiahli 

dokonalosť. Milujte, aj keď svojím vlastným spôsobom, ale milujte vždy. Nenáviďte, lebo nenávisť za 

sebou ťahá stopu smrti, zatiaľ čo láska vás núti odpúšťať a zabúdať na všetku nevraživosť. 

37 Skúmajte moje slovo. Chcem vás počuť hovoriť o daroch Ducha, o láske, o milosrdenstve. 

38 Vedzte, že múdrosť sa dosahuje aj prostredníctvom citov srdca. Tieto pocity sa stávajú slovami, 

ktoré obsahujú hlboké učenie, vznešené myšlienky, ktoré vnáša láska. 

39 Dávam vám toto svetlo, aby sa váš život pozdvihol a premenil, aby ste z neho dávali svetlo 

chorým, deťom, núdznym, lebo táto cesta vás neunaví. 

40 Staňte sa apoštolmi dobra a vaša duchovná tvár bude taká krásna, že sa bude odrážať vo vašich 

skutkoch. 

41 Ak ste si mysleli, že ste dosiahli nebo, pretože ste počúvali moje rozhovory, mýlite sa. Iba ten, kto 

nasleduje moje učenie, dosiahne nebo. Ak si myslíte, že duša získa potrebný pokoj, keď sa zúčastní na 

obradoch rôznych náboženských spoločenstiev, s istotou vám hovorím: Nie! Duša má pokoj len vtedy, 

keď jej svedomie nič nevyčíta. 

42 Moja láska vždy hľadá toho, kto ju najviac potrebuje. Preto som sa vtedy stal človekom, aby som 

sa venoval ľuďom. Tento ľud počul moje slovo. Ale hoci počuli pravdu, nepoznali ma a ich slepota 

vyvrcholila preliatím nevinnej krvi Baránka. 

43 Jeruzalem! Jeruzalem! ─ Krajina, kde sa skončilo moje kázanie a obeta. Nebudeš jediný, kto bude 

trpieť bolesťou a vojnou. Napriek tomu vás to bude veľmi trápiť. Ale vojna bude aj na iných miestach, 

pretože ľudia ju vytvárajú svojím myslením a budú v nej musieť nájsť svoj koniec. 

44 Ak ľudia myslia na vojnu, je to preto, že nemajú v srdci lásku. Ale pýtam sa vás: Prečo nedokážeš 

milovať ani odpúšťať? Myslíte si, že tých, ktorí ma obetovali, milujem menej ako tých, ktorí pre mňa 

plakali? Vedzte, že ma stále križujete svojím nedostatkom lásky a porozumenia. 

45 Jeruzalem je teraz miestom bolesti a ja vám hovorím: Vyvarujte sa prelievania nevinnej krvi alebo 

ohovárania Mojich vyslancov, lebo vaše deti potom budú prelievať mnoho sĺz kvôli každému, koho 
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zavrhnete, a budú trpieť veľkú bolesť kvôli tomu, komu spôsobíte bolesť. To nebude môj trest, ale ovocie 

vašej sejby. 

46 Plačte, ľudia, ak neviete milovať, plačte, ak neviete odpúšťať, plačte s trpkosťou toho, kto 

oplakáva vlastnú smrť. Lebo kto nemiluje, nemôže prísť ku mne. Preto vám hovorím: Plačte, dojímajte sa 

vo svojom vnútri, lebo ak cítite, je to preto, že ešte stále máte život a môžete sa umyť v slzách pokánia. 

47 Vždy som sa obracal na deti svojho ľudu, aby som im pripomenul zmluvu, ktorú uzavreli s Otcom, 

a povedal im, že sú poslami môjho pokoja medzi týmto ľudstvom, ktoré zišlo na cesty hriechu. 

48 Moje svetlo vždy osvetľovalo cestu "Izraela", aby na nej konal skutky, ktoré sú milé Pánovým 

očiam. 

49 Svetlo môjho božstva vždy svietilo na ľudí. Keď si však mysleli, že boli opustení, stratili 

duchovnosť a vieru a upadli do modloslužby. 

50 Preto bol jej duchovný pokrok pomalý. Keby sa tento ľud od najstarších čias oslobodil od sebectva 

a odovzdal národom zeme všetko, čo som mu dal a zjavil, Môj zákon a Moje učenie by rešpektovalo celé 

ľudstvo. Ale pozrite sa na svet, ako prechádza bez môjho zákona, ako pije veľmi horký pohár a trpí 

hladom a bolesťou. 

51 Môj ľud nedokázal zabrániť tomu, aby sa zem zaliala ľudskou krvou. Mier nikdy nenastal, pretože 

jeho poslovia si ho nechávali pre seba vo svojich srdciach, pretože pochybovali, že sú schopní tento zázrak 

uskutočniť. Ste ako môj učeník Tomáš, ktorý vám dal bolestný príklad a ukázal sa vám ako môj apoštol, 

ktorý pochyboval o mojej pravde. Aj medzi vami sú takí, ktorí pochybujú. 

52 Sú deti tohto ľudu, ktorých srdcia sa stali márnivými, až si mysleli, že sú neskromnými pánmi na 

zemi. Sú to duše, ktoré ovláda materializmus sveta a potreba srdca predvádzať sa. 

53 Práve tí, ktorí zabudli na moju spravodlivosť a nesmrteľnosť duše, ich prikryli temným obväzom, 

ktorý im bráni vidieť jasnosť môjho svetla. Moja spravodlivosť a moja láska však v tomto čase zostupujú 

k členom tohto ľudu, ktorí sa podľa mojej vôle opäť vtelili na zem, aby ľuďom povedali, ako majú medzi 

ľudstvo rozdeľovať môj mier a moje požehnania. 

Medzi týmto ľudom sú tí, ktorých som v tomto čase poslal, aby medzi vami potvrdili moje nové 

zjavenie a aby o ňom neskôr vydali svedectvo vašim blížnym. 

Teraz pociťujete hlbokú bolesť, keď vidíte, že hoci ste blízko svojho Pána, nemáte sa radi, neuznávate 

sa navzájom a máte chvíle, keď sa cítite bez pokoja. 

54 V tomto čase ma neuvidíte ako človeka, ale hoci ma neuvidíte svojimi očami, budete veriť v moje 

zjavenie. Budete si musieť uvedomiť, v akom duchovnom čase sa nachádzate a aké poslanie som vám 

zveril. 

55 Tento čas zodpovednosti na vás dolieha. Aby ste v boji pokročili, vopred si osvojte moje slovo s 

pocitom, akoby ste počúvali Majstra na brehu rieky. V tomto čase vaša duša prostredníctvom obnovy 

dosiahne veľkú čistotu a stane sa hodnou deliť sa o svoje dary s ostatnými a hodnou byť v mojej 

prítomnosti. 

56 Keď sa svet dozvie, že ste ma mali medzi sebou a že ste ma počuli, bude v tomto ľude hľadať 

cnosti, príklady a učenie, ktoré ho dokážu presvedčiť. 

57 Nie ste to len vy, kto bude robiť dobro iným. To ja pripravujem srdcia, aby vám preukázali 

láskavosť, keď to budete potrebovať. A vy, ktorí ste jasnovidní, budete vedieť, komu za tieto výhody 

vďačíte. 

58 Lebo to nebude moja vôľa, ktorá vám kladie do cesty tŕne, pretože vás naozaj milujem. Na ceste sa 

stretnete len s tým, čo ste sami zasiali, a ak je to bolesť, ak je to odpor, ak sú to slzy, neobviňujte svojho 

Boha a nerúhajte sa, lebo ste deti svetla. 

59 Pochopte, že všetci ste dedičmi môjho kráľovstva. Aby ste ho však mohli prijať, musíte vykonať 

veľké služby. 

60 Konajte vo svojom živote podľa môjho zákona a ten vás privedie ako žiarivú hviezdu k bránam 

"zasľúbenej zeme". 

61 Buďte vo svete svetlom, cestou, poznaním. Pozvite svojich blížnych k môjmu stolu, ktorý na vás 

čaká. V ňom si vychutnáte chlieb večného života. 
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62 Jedzte, bohatí aj chudobní, lebo táto hostina vás nebude nič stáť. Musíte sa však navzájom 

premiešať, aby na tejto slávnosti zavládla pravá radosť. 

63 Priblížte sa, aby ste počuli toto slovo, lebo čoskoro ho už nebudete počuť. 

64 Keď hovorím o blížiacom sa konci tohto prejavu, niektorí z vás nechápu, prečo nedovolím, aby 

pokračoval medzi ľuďmi donekonečna. Na to vám odpovedám, že žiadny z prejavov, v ktorých Boh v 

priebehu času hovoril k ľuďom, nebol večný. Vždy sa váš Otec musel v tomto procese poľudštiť a ako 

veľmi to bolo potrebné, aby ste ho počuli, videli a cítili. Preto fyzicky vnímateľný prejav nikdy nebude 

najvyšším a najdokonalejším spôsobom vašej komunikácie s Pánom. 

65 Keď dosiahnete pozdvihnutie svojho života prostredníctvom zduchovnenia, keď spravodlivosť, 

láska a svetlo prítomné v Mojej náuke budú normou vašich skutkov a úcta, ktorú Mi vzdávate, bude 

absolútne duchovná, potom budete v čase dialógu ducha s duchom, dokonalej komunikácie, keď Otec už 

nebude nútený, keď už nebude potrebovať, aby Jeho Božské "Slovo" bolo ľudské, aby mohlo hovoriť k 

ľuďom ľudskými ústami ─ keď už nebude potrebovať používať neohrabaný intelekt nositeľov hlasu, 

ktorým som udelil svoj príhovor v tomto treťom čase. 

66 Môj zákon vytesaný do kameňa je večný svojím významom, ale jeho vonkajšia podoba je 

pominuteľná. Nechal som zmiznúť dosky, na ktorých boli vyryté prikázania. Váš Otec chcel, aby Zákon 

zostal zapísaný v srdciach. Hovorím vám tiež, že ani Ježiš, Zasľúbený, Pomazaný, Boží Syn, nebol na 

zemi večný. Jeho slovo, jeho učenie, jeho skutky a príkladný život boli skutočne nepominuteľné, mali 

večnú podstatu. Jeho ľudský život na zemi bol však krátky. Keď sa totiž vylial v múdrosti, láske a 

milosrdenstve, nebol dôvod, aby sa po skončení svojho príkladného diela zdržiaval ešte chvíľu. Kristov 

hlas je Otcovým slovom, znel a bude znieť naveky vo všetkých dušiach. 

67 To isté sa stane aj v tomto čase, ľudia. Tento spôsob, ktorým sa vám Môj Duch dáva poznať 

prostredníctvom mozgu nositeľov hlasu, čoskoro skončí, pretože nie je najdokonalejší. Význam, ktorý 

vychádza zo slov, ktoré vychádzajú z úst nositeľov hlasu, však bude večný, pretože je to tá istá podstata 

slov, akú som vám priniesol predtým, a tá istá podstata, ktorá obsahuje Zákon, ktorý som vám dal v Prvej 

ére. 

68 Vážne sa zamyslite ako dobrí učeníci a pochopíte, že vonkajšie formy, poľudštené alebo hmotné 

časti všetkých prejavov vášho Otca nemôžu byť medzi vami navždy. Ak by sa tak stalo, nikdy by ste 

nenašli cestu zo stagnácie, nikdy by ste sa nevyvíjali. Musíte však pochopiť, že vaším duchovným osudom 

je vzostúpiť, dosiahnuť, zvíťaziť, poznať. 

69 Vonkajšou časťou zjavenia Otca na vrchu Sinaj bol kameň, ktorý slúžil ako prostriedok na 

vytesanie Božieho zákona. 

70 Vonkajšou časťou Božieho zjavenia sa ľudstvu prostredníctvom Ježiša bolo telo, ľudská podoba 

Krista. A v súčasnosti je nositeľom hlasu vonkajšia časť môjho prejavu, preto táto forma zjavenia, 

podobne ako v minulých časoch, skončí. 

71 Pochopte, že ste deťmi duchovného ľudu, ktorý sa nemá živiť formami, ale podstatou. Ak správne 

pochopíte moje slovo, už nikdy neupadnete do modlárstva, ani nebudete lipnúť na vonkajších kultových 

úkonoch, na formách, na pominuteľnom, pretože sa vždy budete usilovať o to podstatné, večné. 

72 Uvedomte si, že vo všetkom žijete viazaní na materiálno. Videl som, ako sa, keď niekto z vašich 

milovaných odíde z tohto sveta, upínate na jeho mŕtve telo, túžite mu vdýchnuť nový život alebo ho 

zadržať, bez toho, aby ste brali do úvahy, že to nie je to telo, tá forma, s ktorou máte zostať spojení, ale 

duša toho, kto sa na vás od tej chvíle pozerá zo sveta s väčším svetlom, bez toho, aby vás opustil, bez toho, 

aby vás zmiatol alebo zabudol, bez toho, aby pretrhol večné putá, ktorými ste všetci spojení. 

73 Kto plače nad smrťou tela, lebo si myslí, že tým vidí koniec milovanej bytosti, je "mŕtvy človek", 

kto plače nad iným mŕtvym človekom, je človek nevedomý a bez svetla, ktorý uzavrel svoje srdce pred 

tým, čo ho kontempluje zo svetla. 

74 Keby sa človek namiesto komplikovaných náboženstiev obmedzil na štúdium a život podľa učenia 

Mojej náuky, bolo by vo vašom svete viac svetla, v dušiach by zavládol mier. 

75 Veľké je svedectvo, ktoré vám Boh vložil do rúk. Vy však ešte neviete, čo máte. Preto je vaša 

planéta stále slzavým údolím. 
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76 Keby sa ľudia namiesto snívania o objavení archy zmluvy, ktorá obsahovala tabule zákona, a túžby 

zvečniť postavu Božského Učiteľa v rôznych obrazoch obmedzili na prenikanie do zmyslu Božieho 

zákona a učenia, skutočne by sa zjednotili a nastal by mier. 

77 Hovorím vám to všetko preto, lebo vy, ktorí ste v tomto čase dostali jedno z veľkých zjavení, ste v 

nebezpečenstve, že sa budete držať vonkajšej časti, teda formy, a budete sa ju snažiť udržať si navždy. Tí, 

ktorí by mali takto konať, budú "mŕtvi", ktorí strážia svojich mŕtvych, pretože všetky formy pominú a 

zostane z nich len to podstatné, duchovné, večné. 

78 Používajte svoj intelekt, aby ste pochopili, a svoju vôľu, aby ste konali. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 225 
1 Milovaní učeníci: Moja láska a pokoj sú s vami. Učím ťa svojím božským pokynom, aby si 

zabudol na pozemské dobrá, aby sa tvoja duša mohla odpútať a spojiť s Majstrom v záhrobí. 

2 V každom srdci je smútok, sťažnosť, ktorú sa snažíš ukryť pred mojím pohľadom. Prišli ste sa odo 

mňa učiť a nechcete mi ukázať svoj smútok. Ale ty si pred mojím prenikavým pohľadom, ktorý preniká až 

na dno tvojho srdca a súcití s tvojou bolesťou. 

3 Skôr než ti dám svoje pokyny, dám na tvoje rany svoj balzam, naplním tvoju dušu pokojom. 

Chcem ťa vidieť silného, cítiť ťa blízko seba. Puto, ktoré existuje medzi tebou a Otcom, sa bude každým 

dňom uťahovať, aby sa reťaze, ktoré spájajú tvoje srdce so zemou, pretrhli a tvoja duša sa stala slobodnou. 

Učil som vás dodržiavať duchovné a ľudské zákony, aby ste neupadli do materializmu alebo duchovného 

fanatizmu. 

4 Veľa ste vytrpeli, aby ste sa stali svedkami môjho tretieho zjavenia a znovu počuli moje Slovo. Sú 

medzi vami aj takí, ktorí ma síce počuli, ale nie sú slobodní od utrpenia, pretože ich duša sa nedokázala 

oslobodiť od ľudských potrieb. Ja však prichádzam ako trpezlivý a milujúci Majster, aby som vám 

pomohol svojimi pokynmi, aby nováčikovia mohli napredovať vo svojom putovaní. 

Životné skúšky sú súčasťou môjho učenia, formujú a oceli vašu dušu, aby obstála v nových skúškach, 

ktoré prídu. Bolesť bola prostriedkom, ktorým ste prišli ku mne. 

To isté sa stalo v druhej ére. Svedčili o mne slepí, malomocní, ochrnutí, posadnutí, hluchí ─ tí, ktorí mali 

hnisavé rany nielen na tele, ale aj na "srdci". 

5 Skutky lásky a milosrdenstva, ktoré som medzi vami konal a ktoré ste nazývali zázrakmi, zapálili 

vieru v týchto srdciach a vďaka nim ku mne prišli mnohí ďalší. Mojou vôľou bolo vykonať tieto skutky, 

aby sa zachveli najhlbšie struny srdca a duše, aby človek priamo zakúsil Ježišovu moc ─ toho 

nadprirodzeného človeka, ktorý vykonal skutky, ktoré boli pre iných ľudí nemožné ─ skutky, ktoré 

prevyšovali vedu a všetko, čo v minulosti vykonali poslovia Pána. Ešte nenastalo zavŕšenie časov, a preto 

Otec, keďže je Duch, zostúpil k ľuďom skrytý v Ježišovom tele, aby boli viditeľné všetky jeho skutky a 

počuteľné jeho slová. 

6 Preto som pri mnohých príležitostiach najprv uzdravoval telesne chorých, aby som podal dôkaz aj 

tým najnevernejším a zhmotnil ich. Lebo keby som bol robil tie zázraky len na duši, ľudia by ich ani 

nevideli, ani by im neverili. 

7 Časy sa zmenili. Keby ste neboli rovnakí, opakoval by som medzi vami tie zázraky, aby som o 

sebe vydal svedectvo. Ale vy ste boli mojimi svedkami v tých časoch. Boli ste nielen svedkami môjho 

milosrdenstva, ale ste ho aj prijali. Koľkí z vás už pocítili Ježišovo pohladenie, jemný tlak jeho ruky na 

svojej hlave. Koľkí z vás počuli zvuk tohto slova, ktoré naplnilo vaše telo a dušu svojou uzdravujúcou 

silou a láskou. 

8 Dnes prichádzam priamo k vašej duši, pretože som zistil, že niektorí sú slepí, iní nepohybliví, ďalší 

hluchí k Božiemu hlasu a niektorí malomocní hriechom a neresťami. Preto som vás vyzval, aby ste ku 

Mne prišli dobrovoľne a pokojne. Ale ty si mal zatvrdnuté srdce. Až keď bola bolesť veľmi silná, vydal si 

sa za Mnou. 

Predtým ste klopali na jedny dvere za druhými v túžbe po duševnom pokoji, zdraví alebo pohodlí. Ale 

keď ste nikde nenašli tieto výhody, pokorne ste sklonili svoje šije, aby ste prišli do mojej prítomnosti. 

Všetci ste prešli touto cestou. Neprišlo ku mne ani jedno srdce, ani jedna duša, ktorá by nepotrebovala 

moje milosrdenstvo, a preto vám znova hovorím, že ste našli túto cestu cez bolesť. 

9 Niektorí vo svojej nevere žiadali odo mňa zázrak, aby uverili. Potom som ich podrobil skúške tým, 

že som im nedoprial zázrak, ktorý požadovali. Lebo kto verí vo mňa a miluje ma, nikdy si nekladie 

podmienky voči Otcovi. Iní napriek nedostatku viery naďalej počúvali moje učenie, až sa ich srdce 

sklonilo, čo spôsobilo, že sa na nich stal zázrak. Keď otvorili oči plné viery vo svojho Pána, s nesmiernou 

radosťou zistili, že sa im vrátilo zdravie a pokoj. A ešte iní, ktorí rovnako vytrvalo počúvali moje slovo, 

zabudli na svoju fyzickú bolesť a pozdvihli svoje duše, až sami požehnali svoje utrpenie, pretože patrili k 

tým, ktorí sa mi priblížili. 

10 Buďte blahoslavení, lebo ste si uvedomili, že takto som skúšal vašu vieru a lásku a že ste si svojou 

túžbou po spáse získali moju milosť a moje dary. 
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11 Bol som Majstrom, bol som Otcom, Lekárom a Sudcom. Ja som najvyššia láska. Vždy ma hľadajte 

ako Otca a Majstra. Neochorejte, aby ste ma nehľadali ako lekára, a nespochybňujte moju spravodlivosť, 

aby som nebol s vami ako sudca. 

12 Cvičenie morálky, cnosti a oduševnenia vás zbaví chorôb tela a výčitiek svedomia. 

13 Ešte raz vám hovorím, že som dnes neprišiel k ľudstvu, aby som zopakoval svoje zázraky z druhej 

éry. Prišiel som totiž s túžbou po vašej duši, ale nezabúdam ani na vaše telo, lebo aj ono je mojím 

stvorením. Prišiel som, aby som naplnil vaše srdce pokojom a vyčaril vám úsmev na tvári uprostred 

zlomyseľnosti a bolesti tohto obdobia. 

14 Osvietil som tvoje srdce svetlom ideálu, ktorý je skutočnosťou, pretože tento ideál som Ja, cieľ 

cesty, na ktorej budeš mať vždy Moju prítomnosť, Moju pomoc. Budem na ňom budíkom, priateľom, 

lekárom a strážcom, ktorý bude chrániť váš spánok. 

15 Vaša duša teraz objavuje svoj svet, hoci stále prebýva na zemi. Teraz spoznáva svoju svätyňu, 

našlo cestu a na obzore vidí svoju pravú vlasť. 

Pýtaj sa ma vo svojom srdci, ktoré z nich ho oslovia, a ja ti odpoviem: Všetky. V budúcnosti vás však 

nebude viesť bolesť, ani vás nebudú nútiť skúšky. Bude to vaša láska, svetlo, ktoré vás privedie ku mne. 

Skúšky na ceste slúžia len na to, aby ste sa prebudili zo svojho materializmu. 

16 Keď sa búrky a hurikány skončia, vo vašich srdciach zavládne pokoj a mier. Potom dosiahnete 

svoje spojenie a Otec vám povie: Teraz ste pripravení. Teraz myslite na druhých, teraz máte právo 

poučovať svojich blížnych, lebo teraz môžete ísť dobrým príkladom. 

17 "Nový Jeruzalem" otvorí svoje brány. V ňom zostanú strážcovia a z neho sa vydajú poslovia k 

národom, aby priniesli blaženosť a svedectvo. 

18 Tvoje slovo zhodí modly z ich piedestálov a svetlo, ktoré z teba vychádza, rozptýli temnotu. 

19 Hoci sa vám zdá, že je to príliš veľká zodpovednosť, hovorím vám, že túto úlohu môžete splniť. 

Lebo vaša duša začala svoju cestu vývoja už dávno. 

20 V prvej ére si Izrael ponechal archu zmluvy len pre seba. Keď však Ježiš kázal na zemi, prekročil 

hranice Judska a poslal svojich apoštolov k iným národom, aby šírili semeno lásky. 

21 Dnes prichádzam ako Duch Svätý a moje univerzálne učenie zahŕňa všetkých bez rozdielu rasy, 

vzdelaných i nevzdelaných, bohatých i chudobných. V ňom sa spoja všetci obyvatelia vesmíru, ktorí budú 

prebývať v nekonečnom počte svetov. 

22 Z tohto "ľudu" povstane duchovný chrám, v ktorom budem prebývať naveky ─ vnútorný chrám, v 

ktorom vyrastie oltár lásky k môjmu Božstvu ─ svätyňa, ktorá nebude postavená z kameňov, ale z 

modlitieb, skutkov milosrdenstva a pravdivých svedectiev. V tomto chráme bude môj obraz ─ nie ten, 

ktorý vytvorila ruka človeka, ale ten, ktorého som stvoril "na svoj obraz a podobu": človek obdarený 

dušou a osvietený svetlom Ducha. 

23 Máte v sebe odraz Božského, Ja som skutočne vo vás. Inteligencia, vôľa, schopnosti, zmysly a 

cnosti, ktoré máte, svedčia o vyššej prirodzenosti, ku ktorej patríte, a sú živým svedectvom Otca, z ktorého 

pochádzate. 

24 Niekedy neposlušnosťou a hriechom poškvrňujete a poškvrňujete obraz, ktorý nosíte vo svojom 

vnútri. Potom sa mi nepodobáš, lebo nestačí mať ľudské telo a dušu, aby si bol obrazom Stvoriteľa. Pravá 

podobnosť so mnou spočíva vo vašom svetle a vo vašej láske ku všetkým blížnym. 

25 "Raste a množte sa," hovorím vašej duši v tomto treťom veku, ako som povedal otcom ľudského 

rodu, keď som im povedal, aby zaľudnili zem ľudskými bytosťami. Rastiete a množíte sa, milovaní ľudia, 

ale rastiete v duchovnosti a v cnostiach. 

26 Buďte svetlom medzi toľkou temnotou, ktorá vládne v tomto čase. Buď modlitbou a mannou, buď 

balzamom a pohladením, potom budeš v súlade s ľuďmi, ktorí ma milujú, s dušami, ktoré ma zbožňujú. 

27 Na zemi máte útočisko, ktoré je vaším domovom ─ inštitúciu, ktorá je obrazom vesmíru, aby ste v 

jej lone mohli načerpať silu na životný boj. 

28 Dbajte na to, aby váš domov bol akousi svätyňou, aby bol malým kráľovstvom, oázou vo 

vyprahnutej a nehostinnej púšti vášho života. Dávajte pozor na cnosť svojho domova, ale neupadnite do 

sebectva pre prebytok ctižiadostivých túžob, lebo potom sa už nebude podobať vesmíru pre nedostatok 

pohostinnosti, lásky a milosrdenstva. Nech je vaša strecha pohostinná a váš stôl bratský. 
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29 Iba na ceste lásky ma dosiahneš a spoznáš. Preto som vás poučil, ako žiť podľa tohto učenia. Lebo 

vás inšpiruje pravou láskou. 

30 Moje Slovo bude vaším sprievodcom v tomto treťom čase a prekoná vás cez prekážky, "priepasti" 

a "temnoty", pretože v ňom sú obsiahnuté moje pokyny. 

31 Pamätajte, že ja sám som vaša spása. Môj zákon bol, je a bude cestou a vodcom vašich duší v 

časoch minulých, súčasných i budúcich. 

32 Blahoslavení, ktorí stavajú na mojom zákone, lebo nikdy nezablúdia na križovatke ciest. Prídu do 

zasľúbenej zeme a budú spievať víťaznú pieseň. 

33 Milovaný ľud: Každý krok vpred, ktorý urobíte na ceste, požehnám a tým naplním vašu dušu 

pokojom a dôverou ako podnetom, aby ste sa nezastavili ani nezaspali ako v minulosti. 

34 Nebuďte spokojní a uspokojení s vašimi doterajšími prácami. Uvedomte si, že cieľ je ešte ďaleko, 

a aby ste ho dosiahli, musíte ešte veľa "putovať", získavať nové zásluhy a namáhať sa, aby ste dosiahli 

svoje povýšenie. 

35 Dokonalosť duše sa nedá merať časom na zemi, či už ide o stáročia alebo veky. Zdokonaľovanie a 

rozvoj duše má za pole svojej činnosti večnosť. Ale pretože máš pred sebou večnosť, nesmieš prehliadať 

dni alebo minúty svojho pozemského života a myslieť si, že ak ich necháš nevyužité, máš ešte veľa 

možností, ako ich nahradiť. 

Neuvedomili ste si, čo vaša duša trpí, keď na ceste svojho vývoja zmešká čo i len jeden krok alebo keď 

na "chvíľu" zaostane. Je potrebné, aby ste si uvedomili hodnotu každého okamihu svojej existencie, aby 

ste žili bdelo a využívali ho v prospech svojho fyzického a duchovného zlepšenia. 

36 Viem, že nie všetci môžete na tejto ceste napredovať rovnakým krokom. Preto hovorím tým, ktorí 

už dokázali kráčať istým a pevným krokom: Nezabúdajte na tých, ktorí prídu po vás. Uznajte, že niektorí 

prichádzajú unavení, iní sa zastavili a ďalší na krátky čas stratili vieru. 

37 Dávam vám mandát, aby ste sa starali o tých, ktorí sa potkýnajú a padajú na ceste, aby ste našli 

príležitosť uplatniť svoje bratstvo a dokázať, čo ste sa naučili z môjho učenia. 

38 Ak by si niekto chcel svoje vedomosti, vieru a dary nechať pre seba, pretože sa bojí, že to, čo 

vypracoval, budú používať a využívať iní, príde ku Mne sám a s prázdnymi rukami. On mi predloží svoje 

semeno, ale nie svoju úrodu, pretože nikdy nezasial, ale uspokojil sa s tým, že semeno dostal a použil ho 

pre seba. 

39 Ten, kto zabúda na seba, aby svojim blížnym daroval to, čo nosí vo svojej duši, a ktorého 

najväčšou radosťou je pomôcť blížnemu vystúpiť na vrchol hory, kde je duchovný cieľ, príde s veľkými 

zástupmi v pätách, požehnaný svojimi duchovnými bratmi a sestrami, s dušou plnou svetla pri plnení 

svojho poslania. 

40 Poďte ku mne, učeníci, žiaci a opozdilci. Učeníkmi nazývam tých z vás, ktorí študovali Moje 

učenie od chvíle, keď som vám zjavil, že teraz je Tretí čas, keď sa duša človeka musí vzniesť a dosiahnuť 

veľkú výšku, aby bola v harmónii s Otcom. 

A vám, ktorí sa cítite byť učeníkmi, pravdivo hovorím, že toto nie je prvá lekcia, ktorú ste odo mňa 

dostali. Kedysi dávno, v iných časoch, som k vám hovoril a odvtedy poznáte Zákon a tiež odvtedy čakám, 

že ho budete plniť. 

Vám, ktorých som nazval zblúdilcami, hovorím, aby ste sa nečudovali, že sa dávam poznať medzi 

vami, lebo bolo predpovedané, že sa vrátim k ľuďom. 

41 Počúvajte ma všetci a pripravte si dušu, lebo vám dávam pokrm pre dušu, chlieb bez kvasu, ako 

som vám povedal v druhej ére. Iba odo mňa môžete prijať tento chlieb, ktorý je podstatou a láskou môjho 

Ducha ku každému stvoreniu. Od dnešného dňa sa ňou živte, aby žiadnemu z mojich detí nechýbala. 

Neumierajte od hladu, lebo ja, Otec, vám teraz hovorím, že ste ma nikdy nemali tak blízko seba ako teraz. 

42 Sľúbil som, že vás budem podporovať a ochraňovať, pretože ste moje deti. Už nepochybujte, 

necíťte sa hladní ani opustení touto láskou a pociťujte moju prítomnosť na každej úrovni, na ktorej sa 

nachádzate. 

43 Chcem, aby ste poznali chuť ovocia, ktoré vám ponúkam, aby ste sa nedali oklamať. Blíži sa totiž 

koniec môjho zjavenia a po tomto čase budú na vyvolený ľud číhať nebezpečenstvá a nástrahy. Tí, ktorí 

pozorne neštudujú učenie, ktoré dostávajú, môžu upadnúť do pokušenia. Iba učeníci, ktorí zostanú bdelí a 
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modlia sa, uvidia, že sú slobodní od omylov, prinesú čisté semeno a budú ho vedieť odovzdať svojim 

blížnym. 

44 Označil som časy svojich zjavení v troch vekových obdobiach: Od vzniku prvého človeka až po 

narodenie Ježiša bol čas, ktorý tvoril prvý vek ľudstva. Bolo to dlhé obdobie plné skúšok, bojov a zážitkov 

pre vašu dušu, ktorá sa naplno rozvíjala. Ježiš znamenal začiatok druhého veku a človek študoval lekciu, 

ktorú mu dal svojím príkladom, a bol otrasený, keď pocítil, že sa k nemu blíži "Slovo", vyslanec Otca. 

Jeho pobyt na tomto svete bol krátky; po krátkom čase sa vrátil k Otcovi, odkiaľ prišiel, a vycvičil a 

pripravil vyvolených, aby jeho slovo mohlo byť prinesené až na kraj zeme. Od tohto obdobia až do roku 

1866, keď sa objavili znamenia ohlasujúce začiatok nového veku, sa dialo to, čo bolo obsiahnuté v druhom 

období. 

Po tomto období sa pre ľudstvo otvoril nový cyklus, tretí, a môj Duch vás v plnej účinnosti inštruoval, 

aby ste prešli z jedného obdobia do druhého a prijali semeno, svetlo a milosť, ktoré zodpovedajú tomuto 

obdobiu, aby ste mohli rozpoznať stupeň vývoja, ktorý ste dosiahli, a krok za krokom sa mohli priblížiť k 

oduševneniu. 

45 Čas, v ktorom vám dávam Svoje pokyny prostredníctvom ľudskej bytosti, je pevne stanovený a 

ako každý Môj príkaz sa musí splniť. Potom vám vaša viera, intuícia a dôvera vo Mňa povedia, že som 

vám nablízku, a budete ma cítiť hlboko vo svojej duši, ako riadim vaše kroky, ako vždy smerujem k 

vrcholu hory a pomáham svojim deťom dosiahnuť dokonalosť, ktorá je cieľom duší. 

46 Požehnané ženy: Aj vy patríte k môjmu apoštolátu. Medzi duchom tohto človeka a vaším nie je 

žiadny rozdiel, hoci ste fyzicky odlišní a úlohy na oboch stranách sú tiež odlišné. 

47 Prijmite Ježiša za pána svojho ducha a nasledujte ho na ceste, ktorú vám vytýčila jeho láska. 

Urobte si jeho slovo vlastným a prijmite jeho kríž. 

48 K vášmu duchu hovorím tými istými slovami, ktorými hovorím k ľuďom, pretože ste si duchovne 

rovní. Ak však vaše ženské srdce hľadá príklad, ktorý by mohlo napodobňovať, ak potrebujete dokonalé 

príklady, ktoré by vás podporovali v zdokonaľovaní sa v živote, pamätajte na Máriu, pozorujte ju počas jej 

života na zemi. 

49 Otec chcel, aby Máriin pokorný život zapísali moji učeníci, ktorí ju poznali a radili sa s ňou počas 

celej jej služby. 

50 Tento život ─ skromný pre tých, ktorí ho poznajú ─ bol žiarivý od narodenia až po svoj koniec na 

svete. Mária napísala mnoho strán láskyplného poučenia s pokorou svojho ducha, s nekonečnou 

nežnosťou, s čistotou svojho srdca, s láskou k ľudstvu, ktorú vyjadrovala viac mlčaním ako slovami, lebo 

vedela, že ten, ktorý má hovoriť k ľuďom, je Kristus. 

51 Máriin duch bol samotnou materinskou láskou vychádzajúcou od Otca, aby dal ľudstvu dokonalý 

príklad pokory, poslušnosti a miernosti. Jej prechádzka svetom bola svetelnou stopou. Jej život bol 

jednoduchý, majestátny a čistý. V nej sa naplnili proroctvá, ktoré ohlasovali, že Mesiáš sa narodí z panny. 

52 Len ona bola schopná nosiť Božie semeno vo svojom lone, len ona bola hodná zostať duchovnou 

matkou ľudstva po splnení svojej úlohy voči Ježišovi. 

53 Preto je Mária vaším dokonalým príkladom, ženy. Ale obráťte sa k nej a vezmite si ju za vzor v jej 

mlčaní, v jej skutkoch pokory, v jej nekonečnom sebazapieraní z lásky k núdznym, v jej tichej bolesti, v 

jej súcite, ktorý všetko odpúšťa, a v jej láske, ktorá je príhovorom, útechou a sladkou útechou. 

54 Panny, manželky, matky, dievčatá bez rodičov alebo vdovy, osamelé ženy, vy, ktoré máte srdce 

prebodnuté bolesťou ─ nazvite Máriu svojou milujúcou a starostlivou matkou, volajte ju vo svojich 

myšlienkach, prijmite ju vo svojom duchu a cíťte ju vo svojom srdci. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 226 

93 

Pokyn 226 
1 Majster vám žehná, ľudia. Pripravujem vás, aby ste sa občerstvili v mojej prítomnosti a prijali silu 

odolávať duchovným, morálnym a materiálnym skúškam, ktoré medzi vami stále existujú. 

2 Často som vám hovoril o skúškach, ktoré v tomto čase postihnú svet. Ak otvoríte oči, uvidíte, že 

už prišli. Väčšie prídu zajtra. Vy, ktorí na ne máte protilátku, dostanete príležitosť získať si rešpekt. Ak sa 

budeš riadiť mojimi pokynmi, budeš môcť rozkazovať prírodným silám, ktoré sa zastavia a nebudú 

ubližovať tvojim blízkym a budú ťa poslúchať ako poslušní služobníci. Tvoja moc sa nerozšíri len na malú 

skupinu ľudí, ale celé regióny a národy dostanú úľavu vo svojom súžení vďaka modlitbe "izraelského 

ľudu". Ale beda vám, ak nezostanete "bdelí" a nemodlíte sa, pretože potom vás bude trápiť nedostatočné 

naplnenie misie a budete sa cítiť príliš slabí, aby ste čelili nepriazni osudu. 

3 V tomto čase reflexie a plnenia poslania sa musíte pripraviť na dokončenie poslania, ktoré ste 

začali v minulosti. Opravujte chyby, s láskou vráťte svojej duši čistotu. Vaše pochybnosti sú veľké, 

pretože ste ako Moji vyslanci neodovzdali všetko, čo som vám zveril v prospech ľudstva. 

4 Blahoslavený je ten, kto má vieru, ale aj ja blahoslavím toho, kto prichádza ku mne a prosí ma o 

tento vzácny dar. Vždy som vám hovoril: "Viera vás zachráni." V ťažkých krízach, vo veľkých skúškach 

bude zachránený každý, kto sa modlí a dôveruje. Prečo niekedy upadáš do priepasti zúfalstva a beznádeje, 

hoci vieš, že ťa milujem a že sa tešíš mojej plnej ochrane? Ak nemáte energickú vieru, hľadajte ju v sebe, 

a keď ju nájdete, noste ju so sebou ako lampu, ktorá vám svieti na cestu. Potom budete silní, trpezliví a v 

súlade so svojím osudom. 

5 Učil som vás modliť sa a v tejto modlitbe sme boli v spoločenstve myšlienok. Volali ste ma vo 

svojom utrpení i v hodinách pokoja. Aj keď si zhrešil, hľadal si moju prítomnosť, aby si so mnou plakal 

nad svojimi previneniami, a tak si upokojil svoju dušu. Moja láska a trpezlivosť sú bezhraničné a zjavujú 

sa vám bez prestania. 

6 Blíži sa stanovený dátum môjho odchodu. Moje slovo sa vtedy skončí, ale ja zostanem v duchu v 

srdciach svojich učeníkov. Vtedy ste sa už museli naučiť hľadať Mňa vo vnútornom chráme svojej bytosti. 

Sláva bude vo viere, láske a povznesení vašej duše. Nikto nebude môcť zničiť túto svätyňu, ak ste ju 

vybudovali s neochvejnou vierou. Vytrvajte v mojom učení, aby ste vždy rozpoznali úlohu, ktorú som 

zveril vašej duši. 

7 Hľadajte Mňa v nekonečne s citlivosťou svojej duše, ale nežiadajte, aby ste Mňa videli. Tvoje oči 

nemôžu vidieť môjho Ducha. Ján, môj učeník z druhej éry, vo svojom veľkom videní nevidel môjho 

Ducha v celej jeho sláve. Ukázal som jeho duchovným očiam len alegórie, ktoré obsahovali veľké 

tajomstvo, ktoré pri všetkej svojej exaltovanosti nedokázal vyložiť. Poďakoval mi za to, čo som mu udelil, 

a pre budúce generácie zapísal, čo videl a počul v tej veľkej tvári. 

8 Proroci tohto času: Vstúpte s úctou do Nekonečna a ja vám kvôli vašej príprave udelím krásne 

vízie, ktoré povzbudia ľudí a oznámia im udalosti, ktoré prídu. Dokonca aj deti budú svedčiť o tom, čo 

videli; dám im veľké videnia. Osvieti vás svetlo mojej múdrosti. 

9 Slovo, ktoré v tomto čase odovzdáva Majster, má tú zásluhu, že odhaľuje ľuďom neznáme učenie 

prostredníctvom pripraveného človeka, ktorý plní svoju úlohu nositeľa hlasu so skutočným porozumením. 

Táto milosť vás zároveň učí prostredníctvom mojich prejavov pochopiť vývoj, ktorý duša dosiahla v tretej 

ére. 

10 Moje svetlo vám umožnilo jasne vidieť túto pravdu, ktorá preniká celú vašu bytosť. Je to 

krištáľovo čistá voda pre unavenú dušu, aby uhasila svoj smäd. Pre srdce je to povzbudenie v boji proti 

utrpeniu a pokušeniam, ktorým musíte odolávať deň čo deň. Toto poznanie je sila, ktorá vás povzbudzuje, 

je milosť, ktorá obnovuje mojich učeníkov. 

11 Aby ste sa dozvedeli niečo viac o duši a živote, ktorý vás obklopuje, museli ste sa rozvíjať počas 

rôznych pozemských životov. Vstúpili ste do veku svetla, ktorý vám umožňuje rozpoznať učenie Mojej 

náuky v jeho pravom význame, nie tak, ako ste si ho predstavovali. A to vám umožní spoznať cestu, ktorá 

vedie k večnému životu. Koľko zjavení človek spozná vďaka tomuto svetlu a koľko minulých omylov 

bude musieť oplakávať, keď ich objaví! Lebo teraz je hodina prebudenia, je vek slobody ducha a 

myslenia. 
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12 Všetky zbytočné zvyky, ktoré so sebou človek vláčil ako reťaze, z neho spadnú, keď sa 

prostredníctvom novej prípravy oslobodí od materializmu. 

13 Budete musieť pozdvihnúť svoj hlas, aby ho svet počul. Vy máte byť šíriteľmi tejto dobrej zvesti 

ako praví svedkovia, ktorí vedia vysvetliť, čo ich uši počuli a myseľ prijala, a potvrdiť to svojimi skutkami 

lásky a milosrdenstva. 

14 Ak doteraz nebolo vaše konanie dokonalé, je to preto, že ste sa nechceli zmeniť prostredníctvom 

môjho učenia. Chýbala vám vôľa, sebazaprenie a úsilie. Ale tvoja duša sa chce vznášať v túžbe priblížiť sa 

ku Mne a splniť svoju úlohu. 

15 Ak vedci hlásajú veľkosť svojej vzdelanosti, je to preto, že sú o nej presvedčení. Aby ste mohli 

hovoriť o mojej práci, musíte sa do nej ponoriť aj vy, kým sa nepresvedčíte o jej pravdivosti. 

16 Pochopte: Nemôžete hovoriť ani potvrdzovať to, čo nepoznáte, pretože sa bojíte, že upadnete do 

klamstva alebo omylu. Na druhej strane, ak ste pripravení a máte v sebe poznanie a hlbokú vieru, získate 

svetlo pravdy. 

17 Pamätajte si, že moje učenie nie je obmedzené na vaše predstavy a vaše chápanie. Moja božská 

múdrosť nemá hranice. Nikto nemôže tvrdiť, že poznal alebo pochopil niektoré z Mojich zjavení ešte 

predtým, ako som mu ich zjavil. 

18 Zatiaľ čo vedci sa snažia všetko vysvetliť svojimi materiálnymi poznatkami, Ja odhaľujem 

pokorným Duchovný život, skutočný Život, v ktorom je príčina, dôvod a vysvetlenie všetkého, čo existuje. 

19 Z vedomostí, ktoré mi odovzdáte, vznikne predstava, ktorú si ľudia vytvoria o mojej práci. Mnohí 

z nepochopenia budú posudzovať Moje učenie podľa vašej nenápadnosti, tak ako v "druhej ére" 

posudzovali Ježiša, Krista, podľa jeho skromného vzhľadu a jednoduchého odevu, a pretože tí dvanásti, 

ktorí ho nasledovali, boli tiež jednoducho oblečení. Ale ja vám pravdivo hovorím, že neboli zahalení do 

handier a že zavrhli pozemské márnosti len preto, lebo vďaka môjmu poučeniu pochopili, v čom spočívajú 

pravé hodnoty duše. 

20 Hovorím vám, učeníci: Keď ľudia začnú študovať moje Dielo a budú vás vyhľadávať a vypytovať 

sa vás, neupadnite do pokušenia, aby ste sa nepovažovali za nadradených kvôli poznaniu, ktoré ste dostali 

odo mňa. Čím ste pokornejší, tým vás budú považovať za ušľachtilejšieho a dôveryhodnejšieho. 

21 Takto bude svetlo, ktoré rozpúšťa fanatizmus a oslobodzuje dušu, postupne postupovať od človeka 

k človeku. A tí, ktorí sa nazývali kresťanmi bez toho, aby nimi boli, budú poznávať a vykladať pravé 

Kristovo učenie prostredníctvom tohto svetla. Poskytne im totiž povznášajúcu predstavu o duchovnom 

živote, o ktorom Ježiš hovoril vo svojom učení. 

22 Učeníci, počúvajte ma, lebo ten, ktorý vás naučil pokore a nazval vás bratmi vo svojej láske, je ten 

istý, ktorý k vám hovorí dnes, v tomto čase. 

23 Moja tajná pokladnica sa otvára pred žiakmi, aby ich premenila na majstrov. Počúvajte ma a 

študujte moje slovo, aby som vás poslal do provincií a národov šíriť moje učenie. 

24 V tomto čase k vám hovorím zo Svojho "trónu" a Môj hlas je počuť vo vašom svete 

prostredníctvom osoby, ktorú som obdaroval. 

25 Tak ako bol v prvej ére ohlásený príchod Mesiáša, aj ja som vám ohlásil svoj návrat. A teraz som 

tu! 

26 V roku 1866 sa dal poznať Duch Eliáša, proroka a priekopníka, aby pripravil Pánove cesty, aby 

zapálil svetlo v srdciach "prvých", aby im oznámil môj blížiaci sa príchod a aby pripravil nositeľov hlasu, 

mužov a ženy bez vzdelania, prostredníctvom ktorých sa zjaví môj Duch Svätý. 

27 Prostredníctvom týchto hovorcov som sa dal poznať, aby Moje Slovo počuli aj určení Boží 

služobníci na zemi, aby sa všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušujú Moje zákony, zdržali ich 

ďalšieho znesväcovania a aby učili ľudí pravej ceste, ktorá vedie ku Mne. 

28 Znova povstanú zákonníci a farizeji, aby ma súdili a skúšali ─ teraz vo vás. Ale ja vám hovorím: 

Buďte pokorní v tej pokore, ktorej vás učím, aby vás spoznali ako mojich učeníkov. 

29 Izraelský ľud ešte nie je zjednotený. Niektorí sú totiž "v duchu", iní majú stále pozemské telo. 

Zatiaľ čo niektorí sú zachránení, iní sú na pokraji priepasti. Medzi nimi sú aj tí, ktorí si myslia, že milujú 

Otca, ale v skutočnosti uctievajú zlaté teľa. Blíži sa však čas, keď bude tento ľud zjednotený a pripravený. 
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30 Vy, ktorí ma počúvate a patríte k tomuto ľudu, patríte k tým, ktorí počúvajú moje volanie, ktoré je 

ako zvonenie melodického zvona. Odmenu za svoju poslušnosť a dobrú vôľu dostanete, keď počujete 

"Božie slovo" ─ to isté, ktoré prehovorilo v Ježišovi, rabínovi z Galiley. 

31 Učím vás, aby ste necenzurovali vieru a bohoslužobné úkony svojich blížnych v ich rôznych 

náboženských spoločenstvách. Moje učenie, ktoré je všeobjímajúce, vás učí rešpektovať každú vieru. 

Viete, že som vo všetkých, v tom, kto je čistý, aj v tom, kto je poškvrnený hriechom. 

32 Milujem všetkých a nikoho netrestám. Je to moja spravodlivosť, ktorá napravuje a zdokonaľuje 

duše. 

33 Božský Duch je plný lásky, v Ňom niet hnevu. Verte tomu: Ak by Otec pocítil na chvíľu hnev 

tvárou v tvár vašim urážkam a priestupkom, stačil by tento okamih na to, aby vás zahubil. 

34 Preto som prišiel "na bielom oblaku", aby ste počuli moje Slovo, aby som odstránil vašu zlobu, 

otvoril vaše duchovné oči pravde a predstavil sa na púšti vášho života ako palma, v ktorej tieni ste 

odpočívali. 

35 Nedal som vám hmotné bohatstvo, lebo keby ste dostali všetko, obrátili by ste sa mi chrbtom. Čo 

by ste robili, keby ste zbohatli? Ale veru vám hovorím: To, čo vám teraz dávam, je viac ako klenot, je to 

poklad. 

36 Kam idú duše po fyzickej smrti? Tvoje srdce nevie, nepozná tieto svety. Musíte však stúpať po 

úzkej ceste svojho duchovného rozvoja, aby vaša duša nevstúpila do údolia temnoty. 

37 Povstaňte, aby ste žili nový život, život v pokoji. Chcem, aby ste teraz "bdeli" a modlili sa, pretože 

ľudstvu hrozí zánik. 

38 Niektorí neveria v Moju prítomnosť, pretože im prekáža chudoba a skromnosť týchto miest 

stretnutia a nenápadnosť nositeľov hlasu, prostredníctvom ktorých sa dávam poznať. Keby však takíto 

pochybovači študovali Kristov život, pochopili by, že nikdy nehľadal okázalosť, pocty ani bohatstvo. 

39 Tieto miesta môžu byť rovnako chudobné a nízke ako stajňa a slama, na ktorej som sa vtedy 

narodil. 

40 Učeníci, boli ste pri mojom nebeskom stole a pri ňom ste jedli a pili chlieb a víno mojej lásky. 

41 Zo svojho "trónu" posielam svoj lúč, aby vás potešil koncertmi môjho Slova. 

42 Očakával som váš príchod ako kedysi. 

43 Sadnite si k môjmu stolu a obklopte ma. Ak ste hladní a smädní, tu je jedlo: Poslúžte si a najedzte 

sa. Keď sa cítite smutní alebo chorí, tu je moja prítomnosť, ktorá vám dá zdravie a útechu. 

44 Stále živte nádej, že budete so mnou prebývať naveky. Tak ako som splnil svoje zasľúbenia 

týkajúce sa sveta, splním aj svoje zasľúbenia týkajúce sa duchovného života. 

45 Urobte si zásluhy na zemi a nikdy nezablúdite z cesty, ktorá vedie ku Mne. 

46 V tomto čase prechádzate novou púšťou, na ktorej ste nezahynuli od hladu, pretože sa na nej 

odohral zázrak môjho Slova, ktorý nasýtil vašu dušu, tak ako ste sa nasýtili manou na púšti a neskôr jedli 

chleby a ryby Ježišovho zázraku ─ tiež na púšti. 

47 Dnes to nie je horúca piesočnatá púšť, ktorú prechádzaš, ani chlieb zeme, ktorý ti ponúkam. Teraz 

vystupujete na vrchol hory a živí vás chlieb večného života. Tvoja duša dokonale chápe obrazný význam, 

v ktorom k tebe hovorím, pretože tvoj duchovný vývoj ti umožňuje preniknúť do podstaty môjho učenia. 

48 Teraz stúpate na vrch krok za krokom pod ťarchou svojho kríža. Keď sa unavíš, zavolaj ma a 

Majster ti hneď ako tvoj spolunosič kríža pomôže niesť tvoje bremeno, aby si mohol pokračovať v ceste 

zmierenia až do konca. Všetci máte poslanie a povinnosti, preto som so všetkými ─ s deťmi, mladými aj 

dospelými. Ale ak som ti určil tvoj osud a zveril ti kríž, je to preto, lebo viem, že môžeš vykonať 

spravodlivosť voči svojmu Otcovi. 

49 Nikto nebude schopný určiť svoju úroveň duchovného rozvoja, ani úroveň existencie, na ktorej sa 

nachádza jeho blížny. To môžem posúdiť len ja. 

50 Prišiel som, aby som pretrhol reťaze, ktoré vás spájajú so svetom, aby som vám dal duchovnú 

slobodu vzostúpiť v túžbe po Svetle, ktoré je Pravdou. 

51 Nikto nechce byť posledný, všetci chcete byť prví. Preto získavajte zásluhy, pracujte. Zalievajte 

polia láskou, urobte ich plodnými a zasejte na nich semeno Majstra. Potom generácie, ktoré prídu po vás, 

spoznajú podľa vášho znamenia, že vás učil Otec. 
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52 Chráňte svoje polia mečom svetla, ktorý som vám dal, aby pokušenie nepokazilo vaše semená. 

53 Ponúkol som vám nebeské kráľovstvo ako odmenu za vašu duchovnú prácu. V nej budete so 

svojím Stvoriteľom, ktorý k vám v tejto ére prichádza ako Otec a Majster, aby vás potešil a osvietil. Tu je 

moje učenie, v ktorom uvidíte moju lásku, moju úprimnosť, moju spravodlivosť a tiež moju radu, ktorou 

vás chcem viesť k múdrosti. 

54 Vždy som sa človeku zjavoval jednoduchým spôsobom, aby ma mohol pochopiť, vždy som to 

robil v rámci možností vášho intelektu a vášho srdca. Zostúpil som k vám, aby som vám dal príklad 

pokory, keď som sa znížil k vášmu biednemu životu, aby som vás pozdvihol k lepšiemu. 

55 Pýtal som sa vás, akým spôsobom by ste chceli, aby som k vám hovoril, a vy ste mi odpovedali, že 

by ste ma spoznali v akejkoľvek podobe. Nevystavujte ma skúške. Musíte sa pokúsiť o zduchovnenie, aby 

ste mohli lepšie interpretovať Moje prejavy, a tak vydávať plné svedectvo o Mojej náuke skutkami pravej 

lásky. 

56 Vždy som vám prinášal svetlo a ukazoval cestu nahor. Dnes vás pripravujem na to, aby ste svojou 

modlitbou upadli do väčšieho vytrženia a zblízka uvideli duchovný život a nad svojimi stvoreniami uvideli 

svojho Otca v celej jeho sláve. 

57 Môj Duch práve volá každú dušu, myseľ a srdce, aby sa Mnou nasýtili, pretože ste hladní. 

Nevedeli ste sa živiť mojimi slovami, nepoužívali ste učenie, ktoré som vám dal v minulých časoch. Kniha 

života, v ktorej je Zákon a prikázania, je zachovaná, zabudnutá súčasným svetom. 

58 Prišiel som v duchu a moja prítomnosť vás podnietila. Moje svetlo ťa zasiahlo a tvoje svedomie ti 

pripomenulo všetky tvoje skutky. 

59 Pozývam vás, aby ste vstúpili do nového života a dosiahli väčšie povznesenie duše. V priebehu 

vekov som umožnil váš duchovný rozvoj, aby ste dnes pochopili moje zjavenia a po tom, čo ste ma počuli, 

prijali svojou dušou každú zodpovednosť, ktorá vám príde, a s láskou prijali svoje poslanie. 

60 Ako chcete ľudstvo priviesť k duchovnosti v epoche takej veľkej materializácie a zmätku mysle? 

Uvedomte si, že vaša práca je náročná, že musíte byť silní a trpezliví v boji za jej dosiahnutie. Musíte 

vynaložiť veľké úsilie, aby ste napravili nesprávny výklad Môjho zákona a tiež nedokonalý spôsob, akým 

Mi vzdávate úctu. Musíte však mať na pamäti, že myšlienky a formy uctievania nemôžete zmeniť v 

jednom okamihu, ale aby ste to dosiahli, musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou a dobrou vôľou a svojimi 

skutkami dávať príklad lásky. 

61 V Prvej dobe boli vaše ponuky materiálne. Vaše obete boli nevinné bytosti: Jahňatá alebo vtáky, 

tiež semená a plodiny, ktorými ste si mysleli, že ma potešíte. Boli ste ešte veľmi nezrelí a nedokázali ste 

vidieť ďalej ako do svojho sveta. Poskytoval som ti jeden časový úsek za druhým a vždy som čakal na 

tvoje prebudenie. 

62 V druhej ére ste prijali moje Slovo skrze Ježiša a On vás naučil najdokonalejšej láske, akú môže 

dieťa prejaviť svojmu Otcovi. Otvoril duši človeka nový svet a zanechal ti poklad múdrosti, ktorý si ešte 

nepochopil. 

Dnes, v tretej ére, vám otváram Knihu života a ukazujem vám v nej nové lekcie, ktoré vám hovoria o 

blízkosti Môjho Ducha, o veku pokoja, ktorý čaká človeka po jeho očistení a duchovnom pozdvihnutí. 

63 Všetky tieto lekcie žijú v hĺbke vašej duše. Dnes vás učím, aby ste zajtra boli vodcami a učiteľmi 

nových generácií a starali sa o ich duše, aby v nich nezapustili korene zbytočné tradície alebo falošné 

poznanie. Noste vo svojej duši Zákon a moje slovo. Učte sa s ním a priveďte ľudstvo, ktoré sa začína 

prebúdzať, na bezpečnú cestu. 

64 Neposlal som Mojžiša ani prorokov, aby vám priniesli toto posolstvo. Sám som prišiel, aby som 

vás pripravil na rozhodujúci krok na duchovnej ceste. 

65 Bdejte a modlite sa, buďte vždy obozretní a konajte podľa mojich pokynov, aby ste si uvedomili 

veľkosť tohto zjavenia tretej éry. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 227 
1 Ó, milovaný ľud: Znovu počúvam vašu modlitbu, v ktorej ma prosíte, aby som vás potešil, pretože 

prechádzate ťažkými skúškami, ktoré vás nútia roniť slzy. 

2 Vidím predčasne ohnuté telá, predčasne šedivé spánky, zostarnuté tváre detí a mladých ľudí. 

Nevidím radosť v srdciach ani pokoj v dušiach ľudí. 

3 Dokonca ani vy, ktorí ste vyvoleným národom, sa netešíte dokonalému šťastiu, pretože viac ako 

ostatní viete, že žijete vo svete bojov, pokánia a skúšok, že mier vládne v iných, vyšších svetoch, než je 

tento, a že na to, aby ste mohli vystúpiť, musíte získať zásluhy. 

4 Dal som tomuto ľudstvu uprostred jeho boja malé odpočinutia, aby mohlo nabrať novú silu a na 

chvíľu si oddýchnuť na svojej ceste. 

5 Márne sa človek usiluje o blahobyt, pokoj, vládu a pozemskú slávu. Vždy zažíval len zakopnutia, 

sklamanie, bolesť. 

6 Ach, keby len pokorne prijal svoj osud a pochopil svoju prirodzenosť duchovnej duše obdarenej 

silou a mocou. Jeho životný boj by bol iný a jeho zisk skutočný, jeho snaha by bola veľkorysá a jeho 

víťazstvá skutočné. 

7 Neverte však tomu, čo vám hovorím, že ľudstvo, ktorého ste súčasťou, je v priepasti. Krok za 

krokom ich privádzam k svetlu, k spáse, pretože všetci sú predurčení prebývať po mojej pravici a ja som 

ich sprievodca. 

8 Toto ľudstvo je krajina, ktorá túži po poznaní a oduševnení. Veru, hovorím vám: Hriech nezvíťazí, 

ale dobro bude vládnuť a na zemi zavládne pokoj. 

9 Duša človeka sa očistila v bolesti, v skúškach a teraz je pripravená počuť, vidieť a pochopiť ma. 

10 Mnohým z vás sa moje učenie zdá nemožné, a to preto, že ste sa zhmotnili a upadli do omylu. Ale 

tí z vás, ktorí sú pokorní, ktorí dovolili bolesti, aby ich vyčerpala, a ktorí sklonili predo Mnou svoju šiju a 

ktorí nemajú nič okrem túžby povzniesť sa ku Mne, zistili, že dodržiavanie Môjho Slova je možné, a s 

radosťou uvideli prvé plody svojej sejby. 

11 Pochádzate z rôznych ciest. Nerobím však medzi vami rozdiely podľa triedy, titulu alebo rasy. 

Všetci ste zjednotení ako učeníci a tvoríte jedno spoločenstvo. Objavujem medzi vami veľké duše, skryté 

pod chudobným a nenápadným rúškom, a ak ich nikto nepozná, je to preto, že sú skromné a nemajú žiadne 

vzdelanie. Ale oni ma milujú, svedčia o mne a rozumejú mi. Svoj nový apoštolát vytvorím zo všetkých 

tých, ktorí v tomto čase uverili v moje slovo, a dokážem tomuto ľudstvu, že moje učenie je na všetky časy, 

že moje poučenie je večné. 

12 V "druhej ére" ma všetci neuznávali. Keď som sa zjavil v lone židovského ľudu, ktorý ma už 

očakával, lebo videl, že sa naplnili predpovede prorokov, moja prítomnosť vniesla zmätok do mnohých, 

ktorí nechápali, ako správne vykladať prorokov, a očakávali, že uvidia svojho Mesiáša ako mocného 

knieža, ktorý zvrhne svojich nepriateľov, pokorí kráľov, utláčateľov a udelí majetok a pozemské dobrá 

tým, ktorí ho očakávajú. 

13 Keď títo ľudia videli Ježiša chudobného, bez rúcha na nohách, s telom prikrytým len jednoduchým 

plášťom, narodeného v maštali a neskôr pracujúceho ako jednoduchý remeselník, nemohli uveriť, že je to 

ten, ktorého poslal Otec, ten zasľúbený. Majster musel vykonať viditeľné zázraky a skutky, aby mu uverili 

a pochopili jeho božské posolstvo. 

14 Veru, hovorím vám: Nezostúpil som len preto, aby som slepým daroval zrak, očistil malomocných 

a oživil zomrelých. Moja práca bola prácou Boha plného múdrosti a večnosti, ktorý prišiel v túžbe po 

spiacej duši ľudí, aby ich pozdvihol k pravému duchovnému životu. 

15 Tieto zázraky boli len dôkazom toho, že to, čo som dokázal ja, nedokázali iní, a tak prebudili a 

povolali duše, ktoré upadli do hlbokého spánku. 

16 Kto ma v tých dňoch spoznal? Hriešnici, ktorým som odpustil; tí, ktorí túžili po spravodlivosti, tí, 

ktorí túžili po pravde, duchovnosti a večnosti. 

17 Kto ma nepoznal? Mocní, teológovia, farizeji a mnohí, ktorí neverili, mali z môjho slova zmätok. 

18 Mnohí hovorili: "To, čo tento muž káže, sa nemôže stať." Vy však viete, že dvanásť mužov ma 

priamo nasledovalo a učilo sa odo mňa a ja som im povedal: Zachovávajte moje učenie, konajte a učte. 
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Čoskoro odídem, ale nebudem ďaleko, budete ma mať vo svojich srdciach a budem vám o sebe naďalej 

svedčiť. Čo som urobil ja vám, robte aj vy svojim blížnym. 

19 Ľudia, ktorých pripravili proroci, mi neboli schopní porozumieť. Ale moje semeno bolo teraz 

zasiate a roznesené do národov a provincií prostredníctvom týchto dvanástich učeníkov. Kým vyvolený 

národ ich odmietal, prenasledoval a odsudzoval na svojich súdoch, ľudia pohanských národov prijali moje 

semeno a ono prinieslo ovocie. 

20 Pohanský Rím prijal mojich učeníkov a s nimi aj semeno môjho učenia. Tento národ, ktorý bol 

plodný z bolesti a unavený z pôžitkov, prijal moje učenie s radosťou a stal sa duchovne silným. Z neho 

vzišli noví apoštoli, ktorí priniesli moje učenie iným národom. 

21 Tí ľudia, ktorí ma nedokázali nasledovať, ktorí si mysleli, že je nemožné nasledovať moje učenie, 

kde sú teraz? Hovorím vám, že rozdelení na mnoho častí sú opäť na zemi: niektorí sa stali mocnými 

prostredníctvom pozemskej moci a hýbu osudmi tohto sveta; iní sú so Mnou ako svedkovia Môjho nového 

prejavu; a ostatní, opäť vtelení, na Mňa čakajú. 

22 Predstavujete ten ľud, ktorý ma nasledoval, pozostávajúci z chorých, hriešnikov, tých, ktorí túžia 

po spravodlivosti. 

23 Dnes som prišiel nielen zopakovať Svoje učenie z druhej éry, ale dať vám ďalšiu lekciu, aby ste 

urobili krok vpred. Semeno, ktoré som do vás zasial, pestujem, aby ste potom mohli žať ovocie. 

24 Naplňte sa oduševnením a naďalej prijímajte moje dobrodenia, aby ste mohli ľudstvu prinášať 

ovocie môjho učenia. Cíťte moju prítomnosť. Prichádzam k vám ako lúč svetla, ktorý sa stáva chlebom, 

útechou a pohladením, keď vstúpi do vášho srdca. 

25 Neprichádzam ako sudca, aby som odhalil vaše prehrešky pred očami vašich bratov a sestier. Moje 

Slovo lásky je tu na to, aby napravilo a uhladilo srdcia. 

26 Na zemi nie je nikto, kto by učil Moje učenie s pravdivosťou, s akou som ho zjavil. Sú však aj takí, 

ktorí ju zatajili. Preto som zostúpil na tento svet v tejto podobe prejavu, aby ľudstvo opäť uzrelo žiarivú 

hviezdu, aby stroskotanci objavili záchranný čln. 

27 Dal som vyvrheľom dedičstvo, uzdravil som chorých a urobil som ich potom liečiteľmi, aby 

ukázali svetu moju moc. Voči takýmto činom sa totiž aj vedec bude musieť prebudiť a uvedomiť si dobu, 

v ktorej žije. 

28 Učím vás ovládať svoje telo a urobiť z neho poslušného spolupracovníka vo vašom duchovnom 

poslaní. Učím však aj vašu dušu, aby sa zbavila svojej telesnej schránky, keď si uvedomí, že je unavená, 

aby roztiahla krídla a oslobodená od reťazí pracovala plná lásky v "duchovnom údolí" a po návrate 

priniesla srdcu posolstvo nádeje a povzbudenia. 

29 Preto vám hovorím, že budete svetlom sveta, pretože ste apoštolmi spirituality. Využite však môj 

pobyt medzi vami, lebo sa blíži rok 1950. Prestanem k vám hovoriť v tejto podobe a ešte vás nevidím 

pripravených. 

30 Môj zákon a Moje slovo tejto tretej éry so svojimi zjaveniami, proroctvami a darmi milosti tvoria 

archu Novej zmluvy, v ktorej sa duše ľudí spoja a zjednotia. Predtým ju však bude treba odmietnuť a 

bojovať proti nej. 

31 Vy budete tí, ktorí budú brániť nový stánok, noví vojaci mojej veci, ktorí nebudú porazení v boji, 

pretože moja prítomnosť a moje slovo vás posilnili. 

32 Neskrývajte sa v dňoch skúšok, lebo by nebolo spravodlivé, keby ste ─ hoci som vám prišiel dať 

múdrosť a moc ─ skrývali svoje dary pred tými, ktorým chýba vaša milosť. 

33 Pozrite sa, ako je Majster opäť obklopený svojimi učeníkmi. Zjavujem sa v múdrosti a vaše duše 

sa budú chvieť, lebo po prežití skúšok, ktorým som ich vystavil, pocítia túžbu nasýtiť sa svetlom a posilniť 

sa. Je to lúč Môjho svetla, ktorý sa dostáva do mozgu toho, cez koho sa prejavujem ─ je to inšpirácia, cez 

ktorú vám posielam Svoje posolstvo. Týmto spôsobom vám odhaľujem duchovný život a znovu vám 

osvetľujem cestu, ktorú Ježiš vytýčil vo svojom učení. 

34 Pokiaľ budete postupne počúvať moje slovo, vaša bytosť sa stane ľahšou a smäd po spravodlivosti 

bude menší. Potom vám svedomie osvetlí cestu a budete dostatočne pripravení obetovať Mi skutky, ktoré 

sú v súlade s Mojím zákonom. 

35 Keď sa ku mne približujete, usilujete sa nielen o spásu duše, ale aj tela, a keď Otec vidí vaše úsilie, 

podľa svojej vôle udeľuje dobrodenia jednému alebo druhému. 
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36 Duša je časť vašej bytosti, ktorej život nemá hranice. Existovalo pred vaším pozemským telom. 

Hovorím k vašej duši, pretože patrí do iného sveta. Napriek tomu hovorím aj k telu a hladím ho. Ak je 

totiž v jeho srdci pokoj a mier, ľudská bytosť ma bude môcť lepšie prijať. 

37 Ak sa príliš zaoberáte fyzickými potrebami, rozptyľujete svoju dušu a odvádzate ju od jej 

povinností. 

38 Ešte stále sa nájdu takí, ktorí sa pri mojom počúvaní pýtajú: "Je pravda, že sa Majster dáva poznať 

prostredníctvom človeka? Že Boh, hoci je všemohúci, Stvoriteľ, komunikuje sám seba prostredníctvom 

mozgu, ktorý nie je hoden vyjadriť jeho slávu na skromnom zhromaždisku?" Hovorím vám: Nepozerajte 

sa na bohaté vybavenie alebo chudobu týchto miest zhromaždenia, aby ste si urobili predstavu o svojom 

Bohu. Je potrebné, aby ste vždy túžili po falošnej nádhere obradov, aby ste verili v moju prítomnosť? 

Nezabúdajte na príklad pokory a materiálnej chudoby, ktorý vám ukázal Ježiš od miesta, kde sa Mesiáš 

narodil, až po miesto, kde zomrel. V pokore je veľkosť vášho Majstra. Božie kráľovstvo je založené na 

skutočne večnom, nie na lesku moci. Pochopte moju skutočnú veľkosť, pokoru a milosrdenstvo, aby ste sa 

už viac nečudovali, že sa vám dávam poznať prostredníctvom schopnosti chápania, ktorú považujete za 

nehodnú ─ na mieste zhromaždenia, ktoré nemá hmotný význam. Význam tohto diela neposudzujte ani 

podľa malého počtu tých, ktorí ma dnes obklopujú, pretože to, čo som vám zjavil, bude platné vo svojom 

čase a ohromí svet. 

39 Veru, hovorím vám: Váš život a vaše skutky budú svedčiť o tom, že ste moji učeníci. 

40 Milujte ma vo všetkom, čo som stvoril, a odmietnite myšlienku, že by Boh mohol byť akokoľvek 

obmedzený. Ľudstvo si rôznymi spôsobmi vytvorilo obraz o Mne, aby malo pocit, že som s ním. Prečo ma 

nehľadáte v mojich skutkoch? Dovolil som ti rozjímať o všetkých zázrakoch, ktoré ťa obklopujú, aby si v 

nich spoznal moju stvoriteľskú moc ─ od sotva postrehnuteľných tvorov až po majestátnu kráľovskú 

hviezdu. Ale ja vám nehovorím, že som príroda, ani že je to Boh. Ani vám nehovorím, že slnko je Môj 

Božský Duch, lebo všetky sú sotva atómami v diele Stvoriteľa. 

41 Keby ste sa obmedzili na tieto názory, napodobňovali by ste svojich predkov, ktorí Mňa uctievali 

na slnku. Nesmiete však svojich predkov odsudzovať zle, pretože vtedajší človek bol len ťažko schopný 

rozpoznať stvoriteľskú silu Boha v tejto sile prírody. Našiel v ňom totiž teplo, svetlo a život. Nezabudnite, 

že neboli ďaleko od pravdy. 

42 Keď sa prejavujem prostredníctvom ľudského prenosu, nehovorím vám, že tento človek je váš 

Boh. Musím sa však obmedzovať len preto, aby ste ma mohli prijať a počuť podstatu môjho Slova, ktorá 

je rovnaká pre všetkých nositeľov hlasu, aj keď sa mení forma vyjadrenia. Jediný intelekt nestačí na to, 

aby ste sa dozvedeli o tom, čo vám chcem zjaviť. 

43 Týmto jednoduchým spôsobom som vám dal svoje učenie, aby ste našli cestu, ktorá vašu dušu 

privedie k pokoju a dokonalosti, po ktorých túži. Preto vám radím, aby ste sa vzdali márnivosti a zlých 

sklonov. Učím vás milovať a konať dobro svojim blížnym s pravým bratstvom a s vedomím svojich 

povinností voči nim. 

44 Učil som vás, že vaše telo sa rozkladá a prežíva len vaša duša. Po skončení tohto života povstane 

tam, kam ho zavedú jeho zásluhy. Odtiaľ sa bude naďalej snažiť stále viac a viac stúpať a približovať sa k 

dokonalosti, čo znamená približovať sa k Bohu. 

45 Aby ste to dosiahli, práve vás učím, ako sa modliť a ako ma hľadať. A chcem, aby ste poučovali 

svojich blížnych pravou láskou k blížnemu, ako vás poučujem ja. 

46 Tak ako som neodsúdil vaše nedokonalosti, nechcem, aby ste odsudzovali ani nedokonalosti 

svojich blížnych. 

47 Ukážte im len to, čo som vás naučil. Ten, kto je pripravený, vám porozumie. 

48 Sejte, aj keď tu nebudete žať úrodu. 

49 Pochopte moje slovo, deti moje. Lebo v týchto posledných troch rokoch, počas ktorých ma ešte 

budete počúvať, prejdete z pozície učeníkov na pozíciu učeníkov. 

50 Prichádzate na dokonalú cestu, ktorá vás vedie k vášmu Spasiteľovi. A opäť, ako v minulých 

časoch, Izrael predchádza ľudstvo. Máte poznanie duchovného života a ste zodpovední za zákon. 

51 Oddych a zotrvačnosť sa skončili: Povstali ste, aby ste splnili svoje poslanie a uzavreli svoje srdce 

pred pokušeniami sveta. 
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52 Si v novej reinkarnácii, to znamená v novej telesnej schránke, aby tvoja duša mohla dokončiť svoj 

osud na zemi a prísť ku Mne očistená, aby prijala to, čo som pre ňu pripravil v záhrobí. 

53 Vy ste noví učeníci a ste ako tí dvanásti učeníci z druhej éry, ktorí niekedy odchádzali od Majstra, 

aby dokázali dary a učenie, ktoré dostali, a potom sa vrátili smutní, pretože pre nedostatok viery alebo 

lásky neurobili zázraky. 

54 Vtedy som ich učil podobenstvo o horčičnom zrnku a povedal som im, že viera môže pohnúť 

horami. Videli ma kriesiť mŕtvych, oslobodzovať posadnutých od zmätených duchov, uzdravovať 

nevyliečiteľných a zachraňovať hriešnikov. Ale po odchode Majstra sa prebudili k pravej viere vo svoje 

dary, aby dokonale pokračovali v učení, ktorému sa naučili, a aby ho s láskou vyučovali svojich blížnych. 

55 Aj vy teraz čakáte na môj odchod, aby ste sa mohli vydať na cestu a podeliť sa o dobrú zvesť. 

56 Skúmajte moje slovo, učte sa odo mňa, aby ste sa čoskoro stali dobrými apoštolmi, ktorí vydávajú 

svedectvo o Duchu Svätom svojimi skutkami lásky. 

57 Som na vrchole hory. Odtiaľ k vám hovorím a vtláčam vám do sŕdc svoje slová v očakávaní, že 

budete vedieť správne využívať slobodu svojej vôle, aby ste odmietli márnosti sveta a vedome plnili moju 

vôľu, ktorá je dokonalá. 

58 Nesnažte sa pochopiť moje slovo len inteligenciou, počúvajúc hlas svojho ducha, v ktorom sa 

zjavuje múdrosť tajnej pokladnice. 

59 Hriešnikov som povolal, aby som z nich urobil ľudí cnosti. Mojou úlohou ako Majstra je neustále 

poučovať, kým sa duše nezdokonalia. Mnohí z vašich blížnych sa vás chystajú nasledovať, vziať si z vás 

príklad, lebo vedia, že ste moji učeníci. Ste už pripravení prijať ma? Už ste sa odo mňa niečo naučili? 

Hovorím vám, že iba plnenie vašich duchovných a pozemských povinností vám dá právo nazývať sa 

Mojimi učeníkmi. 

60 Ak budete pracovať na obnove ľudstva, nakoniec uzriete úsvit "nového dňa" a pocítite môj pokoj. 

61 Moje slovo vás učí, ale nenúti vás. Dal som vám slobodu vôle, aby ste sa cítili pánmi svojich činov 

a plnili zákon s presvedčením, aby vaše zásluhy boli skutočné. 

62 Zem sa opäť sfarbila do krvavočervena, vojna zatemnila duše ľudí. Atmosféra je plná smútku, 

utrpenia a strachu. Napriek tomu som sa uprostred tohto chaosu zjavil a zviditeľnil som sa pre niektorých 

a počul som sa pre iných. Môj pohár je plný bolesti, ktorú svet prežíva. To je to, čo mi v tejto chvíli 

ponúkate, a ja to prijímam. 

63 Moje učenie prináša svetlo do každej duše. Do vášho srdca vkladám mier, harmóniu. Nepočúvajte 

môj hlas, ktorý je hlasom Otca, ktorý vás miluje. 

64 Zachovávajte moje slovo, lebo rok 1950 sa už blíži a mojou vôľou je, aby sa v tom čase vytlačilo 

moje učenie, ktoré bude pokrmom pre vašu dušu. Potom sa pripravíte na to, aby ste tieto spisy dali čítať 

ľuďom, a spomeniete si na chvíle šťastia, ktoré ste zažili, keď ste počúvali Majstra. 

65 Bojovníci tretej éry, vy, ktorí šírite moje slovo: Buďte neúnavní. Ponáhľajte sa, aby ste sa 

pripravili, čím bližšie príde čas, keď vás opustím bez svojho Slova. Postupne ste sa nasýtili silou, ktorú 

obsahuje moje učenie. 

66 Nie všetci, ktorí ma počuli v druhej ére, vo mňa uverili. Bolo potrebné vrátiť sa do sveta a 

poskytnúť vám nové dôkazy. Ani v súčasnosti mi neuverili všetci, ktorí ma počúvali. Telo ako hrubý závoj 

bráni duši prijímať Božské svetlo. Tento závoj však zmizne, keď pochopíme moje učenie, aby sme dali 

priestor impulzom duše oslobodiť sa od materializmu a priblížiť sa k svojmu Stvoriteľovi. 

Ak niektorí, ktorí ma počúvajú, ešte nepocítili toto povznesenie vo svojom vnútri, hovorím vám, že 

príde čas, keď toto svetlo uvidia. Iní, ktorí Mňa verne počúvajú, nedosiahli poznanie duchovných zjavení, 

pretože im chýbala potrebná príprava na pochopenie poučenia. 

67 Ak sa vývoj mnohých ľudí na svete zastavil, je to preto, že sa mýlia v modloslužbe svojej viery. 

Nedokážu pochopiť vysoké myšlienky, pretože dovolili, aby ich duchovné vnímanie ochablo. 

V mojej práci ste cítili, že sa k vám blíži vyššie, aby vás obklopilo atmosférou pokoja. Dokonca aj vaše 

telo má účasť na tomto pokoji, pretože aj ono je stvorením Pána, stvoreným v dokonalosti. 

Dokonalé je duchovné aj materiálne. Takto môžete rozpoznať božskú všemohúcnosť aj v atóme a 

bunke. A ak budete študovať ducha, objavíte v ňom jeho jednoduchú povahu ako atóm vyššieho života. 

Potom si uvedomíte, že neexistuje nič oddelené od Božského. 
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68 Všetko v mojej tvorbe je pohyb, harmónia a poriadok, ktoré vedú k dokonalosti. Aby sa človek 

prebudil a aby ho hlas jeho ducha viedol k realite, nesmie sa pozerať na stvorenie len z jeho vonkajšej 

stránky, a tým si nevšímať jeho podstatu. Človek bez viery v duchovný život upadne do materializmu, 

pretože za jediný život bude považovať život tohto sveta. Ale keď sa nakoniec unaví zo svojich pôžitkov 

alebo zúfa vo svojom utrpení, čo sa s ním stane? Niektorí stratia duchovnú rovnováhu, iní sa pohoršia nad 

svojím životom. 

69 Nie všetci ľudia sú na rovnakej úrovni porozumenia. Zatiaľ čo niektorí objavujú zázraky na 

každom kroku, iní vidia všetko ako nedokonalé. Zatiaľ čo jedni snívajú o mieri ako o vrchole oduševnenia 

a morálky sveta, iní hlásajú, že práve vojny sú hnacím motorom rozvoja ľudstva. 

70 Na to vám hovorím: Vojny nie sú potrebné pre rozvoj sveta. Ak ich ľudia využívajú na svoje 

ctižiadostivé a sebecké ciele, je to kvôli zhmotneniu, v ktorom sa nachádzajú tí, ktorí ich uprednostňujú. 

Niektorí z nich veria len v existenciu na tomto svete, nepoznajú duchovný život alebo ho popierajú, ale 

medzi ľuďmi sú považovaní za učencov. Preto je potrebné, aby všetci spoznali toto zjavenie. 

71 Pokiaľ sa budú tohto názoru držať tí, ktorí vo svojom náboženskom fanatizme očakávajú len 

pekelný trest na onom svete, vytvoria si vlastné peklo, pretože zmätok duše je podobný zmätku ľudskej 

mysle, hoci oveľa silnejší. Teraz sa pýtate: "Učiteľ, existuje pre nich spása?" Hovorím vám, že spása je pre 

všetkých, ale pokoj a svetlo prídu do týchto duší až vtedy, keď sa rozptýli temnota klamu. Už ste niekedy 

pocítili ľútosť nad človekom, ktorého zmätená myseľ ho núti vidieť veci, ktoré neexistujú? O čo väčšia by 

bola vaša bolesť, keby ste na onom svete videli tie oklamané bytosti, ktoré vidia svoje imaginárne peklo! 

72 Ktorý človek, ktorý pozná, čo je telesná smrť a pravé vykúpenie, by mohol v hodine smrti upadnúť 

do zmätku? 

73 Moje učenie o dokonalej láske a múdrosti nie je len záležitosťou tohto času alebo druhej éry. Vždy 

som vám hovoril o týchto učeniach. Falošný výklad zjavení však spôsobil, že človek upadol do fanatizmu 

a zmätku. 

74 Keď sa bolesť materializmu stane pre zmätenú dušu neznesiteľnou, táto bolesť ju prebudí k svetlu. 

Potom bude hlboko ľutovať svoju chybu. 

75 Učte toto učenie medzi svojimi blížnymi, aby v ľuďoch rástla túžba usilovať sa o svet dokonalosti, 

v ktorom duše svojou dokonalosťou dosiahnu lono Otca. 

76 Ja som svetlo, ktoré vás všetkých spája vo mne. Aby som vám dal toto slovo, využijem jedného z 

vás, ktorý má rovnako málo zásluh ako vy všetci. Vidieť v ňom moju lásku a moje milosrdenstvo. 

77 Blíži sa rok 1950 a na jeho konci sa s vami rozlúčim. Bude to bolestivé a bude vám chýbať moje 

slovo. Zachová sa však v písomnej podobe a všetci v nej nájdu učenie Majstra. Potom poviete: "Aké 

láskavé bolo jeho poučenie! 

Na ten čas pripravím mysle a pery, ktoré k vám budú hovoriť inšpiráciou. Ostatní budú čítať Moje 

učenie a potom opäť pocítite silu, ktorú ste dostali, keď som sa vám dal poznať. Tak budem medzi vami, 

vo vašej duši a vo vašej mysli, uprostred harmónie a bratstva. 

78 Dal som vám všetkým viac svetla pre váš život. Ak sa na každom kroku stretávate s tŕním, je to 

preto, že cesta človeka je tŕnistá. Modlite sa a vaša viera vás podporí v túžbe po večnom živote. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 228 
1 Na vrchole hory, kde je Majster, je aj Mária, univerzálna Matka, ktorá sa v "druhej ére" stala 

ženou, aby sa zázrak vtelenia "Božského Slova" stal skutočnosťou. 

2 Človek často súdil a skúmal Máriu a tiež spôsob, akým Ježiš prišiel na svet, a tieto súdy roztrhli 

rúcho čistoty materinského Ducha, ktorého Srdce spôsobilo, že jeho krv steká na svet. 

3 Počas tohto obdobia som odhrnul závoje neznámeho, aby som odstránil pochybnosti neveriaceho a 

dal mu poznanie duchovných učení. 

4 Ľudia si z mojej pravdy, ktorá je ako cesta, urobili mnoho uličiek, po ktorých väčšinou blúdia. 

Hoci niektorí hľadajú príhovor nebeskej Matky a iní ju zle posudzujú, jej plášť lásky a nehy ovíja všetkých 

naveky. 

5 Od počiatku som zjavil existenciu Duchovnej Matky, o ktorej hovorili proroci, ešte predtým, ako 

prišla na svet. 

6 Niekedy vás karhám vo svojom slove, ale moje karhanie obsahuje svetlo, ľudia. Nebol by som 

dokonalý majster, keby som vám nepovedal všetko, čo potrebujete vedieť. Nebol by som Otcom, keby 

som vám nedal vedieť, keď ste zablúdili. 

7 Nechcem, aby sa vaša duša poškvrnila, ani aby ste zomreli v úcte k pravému životu. Preto vás 

hľadám svojou spravodlivosťou, keď vás nájdem oddaných škodlivým rozkošiam a zábavám. Tvoja duša 

musí prísť do môjho lona čistá, ako z neho vyšla. 

8 Všetci tí, ktorí opúšťajú svoje telá na zemi a odpútavajú sa od tohto sveta v stave rozptýlenia, sa 

prebúdzajú ─ keď uvidia moju Prítomnosť zjavenú vo svetle večnosti, ktoré osvecuje ducha ─ z hlbokého 

spánku v horkých slzách a v zúfalstve sebaobviňovania. Pokiaľ bolesť v dieťati trvá, aby sa oslobodilo od 

svojho utrpenia, trpí aj Otec. 

9 Nepochybujte o tom, že sa dávam poznať prostredníctvom ľudského rozumu, aby "poslední", keď 

počujú zvuk zvona a volanie Pána, mohli uzrieť svetlo Ducha Svätého, ktoré im prinesie spásu. 

10 V tom čase som nehľadal ani kostoly, ani synagógy. Keďže som sa narodil v prístrešku stajne v 

druhom veku, prejavujem sa aj dnes prostredníctvom človeka, aj keď je hriešnik. Spôsob, akým sa 

prezentujem, sa vyznačuje chudobou a pokorou. Ale nečudujte sa, keď uvážite, že som vtedy žil s 

chudobnými a prejavoval som svoju pokoru aj vo svojom odeve. 

11 Vo svojej láske k ľuďom, ktorí ma nevedia hľadať, k strateným a ku všetkým, ktorí ma potrebujú 

─ vo svojej božskej úlohe milovať vás som hľadal spôsob, ako sa k vám priblížiť, aby ste ma mohli vidieť, 

počuť a cítiť. 

12 Dnes vám dávam svoje slovo pod skromnou strechou týchto domov, ktoré sú obdobou miest, kde 

som vás kedysi zhromaždil: brehy rieky, hory alebo púšť. 

13 Ale ak sa udalosti opakujú, musíš ma opäť ukrižovať a bolestivo prebodnúť Máriino srdce 

siedmimi bodnutiami dýky? 

14 Keď Ježiš zomrel na kríži, na chvíľu ho obklopila tma a nekonečný pocit opustenosti. V tú istú 

hodinu pocítila Mária v srdci svojej matky nesmiernu opustenosť. Dôvodom bolo, že Syn sa v tej chvíli 

cítil ľuďmi nepochopený. 

15 Poď ku Mne, ľudstvo, Ja som Cesta, Pravda a Život, Ja som Majster Lásky, ktorý premieňa dušu 

človeka. Vy, choré a unavené ľudstvo, prijímam vás a žehnám vám, a keď vás žehnám, utišujem vašu 

bolesť. 

16 Príď si s detskou dôverou odpočinúť ku Mne a prijmi poučenie, ktoré potrebuješ. Ja som ten, ktorý 

ťa víta, aby rozveselil tvoje srdce. Priestor je naplnený nárekmi, výkrikmi bolesti a starým i novým 

utrpením. 

17 Vy, ktorí počujete toto slovo alebo si ho zajtra zopakujete, keď prijmete jeho význam, zanechajte 

všetky svoje problémy, slabosti a túžby a venujte sa rozjímaniu o Božskom, ktoré vám prinášam. 

18 Duša má tiež problémy a vy sa ich musíte snažiť vyriešiť. Akým spôsobom? Dovoľte múdrosti, 

aby do vás prenikla ─ to semeno, ktoré s mojou starostlivosťou a vaším úsilím vyklíči a bude sa rozvíjať, 

až sa z neho stane strom večného života. Potom dáte svetu dobré ovocie, ktoré tak veľmi potrebuje. To 

bude realizácia môjho Diela medzi vami. 
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19 Povedal som vám: "Vstaňte a choďte!" Ale dnes som to povedal vašej duši jednoduchými slovami 

a ukázal som jej cestu, ktorá vedie do pravého raja, do večnosti. 

20 Chcem vás vytrhnúť z vašej smutnej letargie, aby ste spoznali všetko, čo je určené pre dušu, a 

navyše vás naučiť, aby ste to vlastnili. Nad touto planétou uplynuli roky, epochy a veky, ale ľudstvo 

naďalej nepozná pravdu a stále popiera Krista. Pre ľudí totiž existuje len zdanlivý život hmotných tiel a 

foriem, len im pripisujú dôležitosť, pričom si nevšímajú a nevnímajú schopnosti duše. 

21 Človek, stvorený s dušou a telom, zabúda na dôležitosť života duše, ktorý by mal byť preňho 

prvoradý, a venuje pozornosť len ľudskej časti, hľadá v hmotnom jej šťastie, pôžitky, uspokojenie a vášne, 

a keď mu hovorím o duši, končí tým, že tieto náuky sú len jedny z mnohých. To je dôvod, prečo zostáva 

na svojej ceste apatický. 

22 Na druhej strane človek, ktorý túži po oduševnení, očisťuje svoje srdce a myseľ, umýva sa vo vode 

pokánia, zrieka sa ambicióznych materiálnych cieľov a cíti, že kroky jeho života osvetľuje Božie svetlo. 

Tento človek vie, že tí, ktorí dosiahli veľkosť svojej duše, sa v tégliku svojho utrpenia premenili, čím sa 

stali vodcami ľudstva na zemi a neskôr osvietenými bytosťami v duchovnom priestore, ochrancami ľudí, 

inšpirátormi a strážcami. Tieto duše sú spojené s ľudstvom prostredníctvom lásky, a tak svietia na oblohe 

mimo viditeľného, v krásnom duchovnom živote, a osvecujú toto ľudstvo svojím svetlom bez toho, aby ho 

opustili. 

23 Je potrebné, aby ste sa prebudili, aby si vaša duša uvedomila túžbu prejaviť sa prostredníctvom 

svojho hmotného tela. Vedzte, že svojimi dielami môžete vyjadriť stupeň rozvoja svojej duše. Začnite 

tým, že budete tolerantní k slabostiam druhých. Pamätajte, že ak ste už prešli ťažkými cestami a napravili 

svoje chyby, sú tu aj iní, ktorí nimi ešte neprešli, a preto musíte mať pochopenie pre svojich blížnych a 

pomáhať im, aby sa opäť zdvihli z pádov, a dávať im svetlo svojej skúsenosti. 

24 Veru, hovorím vám, že vaši starší bratia a sestry, ktorí kedysi kráčali po ceste, po ktorej dnes 

kráčate, vystúpili na duchovné výšiny, pretože žili láskou k blížnym, keď boli dobrodincami, lekármi a 

učiteľmi na zemi. Preto vám hovorím: Keby si poslúchol impulzy svojej duše, bol by si na lepšom mieste. 

A ak nevyužijete to, čo vám ponúkam v tomto učení, neskôr vám v duchovnom svete budem vyčítať 

nedostatok poslušnosti. Preto nepremeškajte túto príležitosť, pracujte s láskou a dôverou v moje slovo. 

25 Kto odmieta lásku k blížnemu, odmieta ju aj Kristovi. Keď vidíš, že tvoj blížny trpí, plače a 

potrebuje ťa, prečo mu neposlúžiš? Dôvodom je, že ste zhmotnili aj tie najušľachtilejšie a najnežnejšie 

city. 

26 Premeňte svoje bytie a svoj život, odhmotnite to, čo ste zhmotnili. Oduševnite svoje pocity, 

myšlienky a skutky. Čoraz viac si uvedomujte poslanie duchovnej duše, potom vďaka tejto premene už 

nebudete zbytoční a stanete sa užitočnými a váš život bude svedčiť o mojej pravde. 

27 Pre všetkých príde chvíľa, keď duša pocíti spaľujúcu túžbu zvíťaziť nad telom, zničiť egoizmus, 

odhaliť lásku, ktorú dostala od Otca, a múdrosť a moc, ktoré dostala ako dedičstvo. Keď duša zaujme 

svoje pravé miesto v človeku, bude sa podobať Kristovi. Slovo "Kristus" znamená lásku, moc a múdrosť, 

pravdu a život. 

28 Na tomto svete však prejde ešte niekoľko generácií bez toho, aby ľudstvo pochopilo veľký význam 

Krista. Kristus zmizol ako človek a zjavil sa ako triumfujúci duch bez tela, úplne ako láska. Je neustálym 

zjavením Božieho milosrdenstva voči ľudstvu. 

29 Vedzte, že ma teší, keď vás vidím užitočných a pripravených slúžiť svojim blížnym. Teší ma, keď 

vás vidím v tábore chorých. Teším sa, keď vidím, že rozsievate semeno môjho učenia, že hladíte, utešujete 

a pomáhate tým, ktorí to potrebujú. Nezabudnite: Keď som bol na svete, zanechal som svoje učenie 

založené na základoch tohto najvyššieho božského prikázania: "Milujte sa navzájom". Ale prešli stáročia a 

ja stále čakám, že toto prikázanie pocítite vo svojom srdci. 

30 Pripravte svoje srdce, svoju myseľ a svoju dušu, lebo počúvate moje nebeské slovo. 

31 Nesmiete sa stať obeťou omylu, pretože k vám hovorím úplne jasne a prostredníctvom rôznych 

nositeľov hlasu. 

32 Prišiel som tiež skúmať vaše srdcia, aby ste sa zamysleli nad tým, čo ste pochopili z môjho učenia. 

Hľadám svetlo vašej viery. 

33 Počúvajte hlas svojho ducha. Rozjímajte, aby ste splnili všetko, čo ste sľúbili svojmu Otcovi. 

34 Môj zákon bol na tejto zemi znesvätený, ale ja som vás vždy poveril, aby ste ho strážili a bránili. 
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35 Nepoškvrňujte zákon, nespite, nezhmotňujte svoje duše. Pracujte! 

36 Uvažujte, že vaša duša je rovnaká ako tá, ktorá v iných časoch neposlúchala Otcove prikázania, a 

že dnes má novú príležitosť na spásu, ktorú jej z lásky dáva váš Pán. 

37 Viem, Izrael, že napriek Mojej veľkej láske k tebe povstanú davy, ako v druhej ére, aby mi ublížili 

a vysmievali sa mi. Viem, že medzi vami sa skrýva Iškariotský. Môj prejav prostredníctvom ľudského 

intelektu však nebude zbytočný, nebude márne, že som uvoľnil šiestu pečať. 

38 Môj príchod medzi vás bol preto, aby som vás zachránil obnovou a nápravou, odvrátil vás od špiny 

a hriechu a namiesto toho vám ponúkol cestu k pokoju a blahu. 

39 Blahoslavený, kto sa očisťuje a pripravuje, lebo zvíťazí v skúškach. 

40 Rozpútajú sa živly vojny a deštrukcie. Hrozí vám hlad a mor s ich neznámymi a nevyliečiteľnými 

chorobami. Preto bdejte a modlite sa. Pracujte na svojom poslaní a skúška pominie. 

41 Ja som Kristus, ten istý, ktorý sa zjavil v Ježišovi v druhej ére. Potešilo Mňa, že som sa vám dal 

poznať v tejto podobe. 

42 V tomto čase ma musia pocítiť všetky národy zeme. 

43 Moje slovo je Kniha poučení, ktorú som vám dal do rúk, aby ste ju študovali. Budú existovať sekty 

proti sektám, náboženstvá vo vojne s inými náboženstvami a doktríny proti doktrínam. Chcem, aby ste 

tvárou v tvár tomuto chaosu duší išli príkladom a boli ochrannou obranou. 

44 Nebuďte namyslení, pretože ste moji vyvolení. Keď na seba vezmete túto zodpovednosť, nesmiete 

"zaspať", lebo potom sa opäť prepadnete do priepastí, ktoré ste zanechali za sebou, a keď vás na ceste 

stretne utrpenie a bolesť, budete sa sami seba pýtať: "Ako je možné, že my, ktorí sme patrili k tým, čo 

počúvali učenie Majstra, sme museli piť taký horký kalich?" 

45 Pamätajte na moje príkladné skutky a naučte sa milovať duchovno viac ako materiálno a skutočne 

sa starať o blaho svojej duše po skončení pozemského života. Odteraz pre ňu pripravujte život plný svetla 

a pokoja. Lebo doteraz ti bolo blaho tvojho tela, jeho márnosť a jeho odev dôležitejšie ako duša, ktorá 

hynie od hladu a smädu a ktorej odev je roztrhaný. 

46 Nemýľte sa. Telo je šat duše a duša musí vystúpiť ku Mne. Telo je prach a v prach sa obráti spolu 

so svojím pozemským majetkom. Dovoľte svojej duši získať duchovné poklady, pretože tie si veľmi dobre 

odnesie so sebou do večnosti. 

47 Pre tých, ktorí sú bohatí na pozemské statky, neexistujem, ich bohatstvo je pre nich všetkým. 

Zabudli na mňa. Čo ich zaujíma bieda a bolesť sveta? Čo im záleží na smútku druhých? Zatvorili si uši 

pred hlasom svedomia, ktoré ich v každom prípade súdi a na každom kroku im hovorí o mojej moci. 

48 Veru, hovorím vám: Týmto spôsobom spochybňujú moju spravodlivosť. 

49 Ale všetko sa zmení, prispôsobenie sa skončí a moc, ktorú som udelil určitým ľuďom, aby 

prinášali ľudstvu dobro alebo zlo, bude predmetom súdu. 

50 Koľko ľudí by už spoznalo moje dielo, keby ste vyšli von a pozvali núdznych, aby jedli chlieb z 

môjho stola! 

51 Pamätajte, že to, čo som vám dal, je pre vašich blížnych. 

52 "Milujte sa navzájom" som vás učil už v tých dňoch. Prešli stáročia, stále vám hovorím o tom 

istom učení, ale vy stále necítite vo svojich srdciach toto vznešené prikázanie. 

53 Pýtam sa vás, aby ste si mohli vnútorne odpovedať: Kto môže milovať sebcov? Pochopte, že vám 

hovorím o tých, ktorí myslia len na seba, ktorí neposkytujú službu, nedávajú chlieb a nikoho nepotešia. Ja 

jediný chápem ich charakterové chyby, a preto ich môžem milovať a chápať. 

54 Len čo pochopíte, že ste prišli na tento svet, aby ste získali skúsenosti a uskutočnili božský zákon 

lásky a milosrdenstva voči blížnemu, prenikli ste do harmónie tohto života. Z mojich zjavení už viete, že 

kto sa nepodriadi môjmu zákonu, musí sa vrátiť na tento svet, kým duša nesplní úlohu, ktorá jej bola 

zverená. 

55 Ste ako tisícročné stromy, na ktorých je množstvo prasklín ako stopa ich boja s časom a búrkami, 

hoci v človeku svetlo jeho duše ešte úplne nezáří. Veľmi vás milujem, ale násilie prírodných síl bude 

naďalej bičovať ľudstvo, pretože to ho vyzvalo a jeho účinky budú ničivé. Je to vojna, ktorú rozpúta 

materialistický človek, a tá prinesie spustošenie národov, ktoré budú horko plakať. Ale kto ich bude môcť 

utešiť? 
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Počúvajte: Ľudstvo bude dostávať jeden budíček za druhým, rozpútané živly sa spustia na planétu a 

spustošia celé územia. Potom si uvedomíte, že ste nesplnili Duchovné dielo, že ste neurobili nič. Hovorím 

celému kresťanskému svetu. 

56 Ľudia budú plakať nad stavom vašej mysle, pretože je tvrdá ako žula a chladná ako náhrobný 

kameň. Ako ich utešíte? 

57 Keby ste boli úrodnou pôdou, semeno by vo vás už vyklíčilo. Ale vy ste neplodná zem, ktorá 

neprináša žiadne ovocie. Ľudstvo na vás upriami svoj pohľad. Ale ako mu dáte láskyplné povzbudenie, 

ktoré potrebuje, ak z vašich sŕdc vyžaruje len pohŕdanie, výčitky a prísnosť? Kto vypočuje nárek ľudí s 

nepokojným srdcom? Kto bude štítom tých, ktorí trpia? Budem to musieť byť ja, kto prostredníctvom 

svojich hlasiviek poteší tých, ktorí trpia. 

Napriek tomu hovorím kresťanskému svetu: otvorte svoje srdce, aby ste aspoň vnímali plač ľudí. 

Snažte sa pôsobiť proti následkom vojen a nešťastia. V skutočnosti je to, čo sa stalo doteraz, len málo v 

porovnaní s tým, čo ešte len príde. Ľudská bolesť ešte nedosiahla svoj najvyšší stupeň a vy ako kresťania, 

za akých sa vydávate, musíte dokázať, že ste. Ak sa ním nesnažíte byť teraz, kedy sa vydáte plniť svoje 

poslanie? 

58 V miestnosti sa ozývajú zúfalé výkriky bolesti vašich blížnych. Keby ste videli, čo sa stalo, 

ľutovali by ste svoju nečinnosť a potom by ste urobili niečo pre dobro blížneho. V duchovnom svete sú 

bytosti, ktoré ronia slzy kvôli týmto ľuďom a prosia za tých, ktorí sú slepí kvôli svojmu sebectvu, a tiež 

kvôli nim, aby sa zmiernila búrka, ktorá sa rozpútala nad týmto svetom. Tak ako oni, aj ja vás chcem 

vidieť premenených na hojivý balzam, na pohladenie, na svetlo, na súcit. Odstráňte zo svojich sŕdc 

ľahostajnosť, ktorá vás vzďaľuje od ľudskej rodiny, a uvedomte si, že smrť prejde týmto svetom a zmetie 

väčšinu jeho obyvateľov. Je to choroba duše a tela. Sú telá, ktoré sa uzdravia vďaka materiálnym liekom, a 

iné, ktoré sa nemôžu uzdraviť, pretože chorá je duša. 

59 Učeníci, či nechcete liečiť choroby duše aj tela? Veru, hovorím vám, že to dokážete. Kedy však 

začnete svoju činnosť? Kedy skoncujete so svojím materializmom? Kedy začnete nový život oduševnenia? 

60 Premeňte sa prostredníctvom môjho učenia, cíťte sa ako nové ľudské bytosti, praktizujte moje 

cnosti a vo vašom duchu sa objaví svetlo a na vašej ceste sa zjaví Kristus. 

61 Moje posolstvá sú silou, ktorá oživuje zem, sú ako slnko, ktoré dáva teplo a život, sú vodou, ktorá 

zavlažuje. Hovorím o pôde tvojho srdca, ktorá zostáva neúrodná napriek mojim neustálym vyhláseniam. 

62 "Ľudia, ľudia, vstaňte, čas vás tlačí, a ak to neurobíte v tento 'deň', v tomto pozemskom živote sa 

už neprebudíte. Chceš spať aj napriek mojej správe? Chceš, aby ťa smrť tela prebudila spaľujúcim ohňom 

výčitiek tvojej duše bez hmoty? 

63 Buďte úprimní, postavte sa do pozície duchovného života tvárou v tvár Pravde, kde nič nemôže 

ospravedlniť váš materializmus, kde sa skutočne uvidíte v handrách - zašpinených, špinavých a 

roztrhaných - ktoré bude vaša duša nosiť ako odev. Veru, hovorím vám, že tam pri pohľade na svoju biedu 

a v pocite takej veľkej hanby pocítite nesmiernu túžbu umyť sa vo vodách najhlbšieho pokánia, lebo 

budete vedieť, že len čistí môžete ísť na hostinu Ducha. 

Pozrite sa ponad ľudský egoizmus so všetkými jeho slabosťami, ktoré sú v súčasnosti vašou pýchou, 

vaším uspokojením, a povedzte Mi, či ste súcitili s bolesťou ľudí, či sa vo vašich srdciach ozývajú vzlyky 

žien alebo plač detí. Tak mi povedzte: Čo ste boli ľuďom? Bol si pre nich životom?" 

64 Keď si urobíte sebapreskúmanie vo svetle svojho svedomia ─ nie ste pripravení, aby sa zjavil môj 

Božský Duch a oslobodil vás z reťazí, ktoré ste si vytvorili svojimi chybami? Rozhodnite sa dosiahnuť 

oduševnenie, aby z vašej duše spadli handry. Pomôžem vám vnútorne sa spoznať takí, akí ste. 

65 Ale vy, ktorí budete s veľkým záujmom čítať spisy, ktoré budú šíriť podstatu Môjho Slova, budete 

vnútorne pohnutí, pretože budete vedieť, že vás milujem, rovnako ako všetkých, ktorí ma práve teraz 

počúvajú. 

66 Majster na vás už dlho čaká na ceste života, a aj keď uplynú veky, budem na vás čakať aj naďalej. 

Uvedomte si, že nikto neprichádza k Otcovi inak ako cestou, ktorú vytýčil Kristus. Teraz však príď, aj keď 

si špinavý, otrhaný a ušpinený. Očistím tvoju myseľ a tvoje srdce, obnovím tvoj "odev" a zavediem ťa do 

"sídla", kde budem sláviť duchovnú hostinu. Tam nájdeš vynikajúce pokrmy múdrosti a lásky, tam budeš 

počuť harmonickú pieseň chvály, ktorú ku Mne vysiela celý vesmír. 
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67 Chcem, aby ste sa naučili milovať, aby vás vaša láska premenená na súcit priviedla k chorým a aby 

ste hľadali tých, ktorí stratili vieru. Chcem, aby ste všetko požehnali, aby neexistovalo nič, čo by ste 

nemohli požehnať, aby ste sa prostredníctvom svojho zduchovnenia a zdokonalenia postupne priblížili k 

pochopeniu vznešeného. 

68 Väčšinu ľudstva ovládol materialistický egoizmus a duša čakala celé stáročia na príležitosť, aby sa 

prejavila. Veru, hovorím vám: Keby to bolo dovolené, kamene, otrasené podstatou môjho Slova, by sa 

pohli, aby ukázali vašu nedostatočnú duchovnosť, a videli by ste, ako sa dvíhajú a kričia: "Kristus má 

pravdu." Ale nakoniec si ťa láskou podmaním. Aj keby sa za teba svet hanbil, ja ťa neopustím. Keď ťa 

nemilosrdne odsúdia, ja ťa budem brániť a obnovím ťa v tvojich pádoch. 

69 Je vo vás hmotná časť, ktorá je zo zeme, a duchovná časť, ktorá je z neba. Je čas, keď sa človek 

cíti byť hmotou, a čas, keď sa cíti byť duchovným. Keď opustíte toto pozemské telo a prejdete do 

duchovného stavu, pochopíte to, čo ste doteraz nepochopili. Tvoje telo tu zostane, pretože patrí Zemi. Ale 

vaša duša vzlietne do vysokých oblastí, kde budete žiť, aby ste pokračovali vo svojom duchovnom rozvoji. 

70 "Blahoslavení smútiaci, lebo ich je nebeské kráľovstvo." "Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 

potešení." Teraz dodávam: "Blahoslavení tí, ktorí chápu skryté a neviditeľné v dlhých vetách, lebo oni 

budú mať múdrosť." 

71 Každý, kto miluje, bude bohatý, pretože sa bude cítiť milovaný. Milujte, aj keď nie ste milovaní. 

Buďte ako Ježiš. Láska je nad maličkosťami. 

72 Nemusel som prísť trpieť medzi vás. Ale ja vám hovorím, že moja láska je spojená s vaším 

osudom. Vedel som, že ma potrebuješ, a prišiel som k tebe. Ale nikdy som vám nepovedal: Milujte ma, 

aby som ja miloval vás. 

73 Viete, že niektorí sú milovaní bez toho, aby si to zaslúžili? Takto ťa milujem. Daj mi svoj kríž, daj 

mi svoje súženia, daj mi svoje zmarené nádeje, daj mi ťažké bremeno, ktoré nesieš: ja sa vysporiadam so 

všetkou bolesťou. Osloboďte sa od svojho bremena, aby ste boli šťastní; vstúpte do svätyne Mojej lásky a 

stíšte sa pred oltárom vesmíru, aby sa váš duch mohol rozprávať s Otcom tým najkrajším jazykom: 

jazykom lásky. 

Pokoj s vami! 
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Pokyn 229 
1 Milovaní učeníci, zjavujem sa vo vašej svätyni, v príbytku Majstra, ktorý sa otvoril vo vašej duši 

skrze vaše povýšenie. 

2 Niektorí z vás ma počúvali už mnohokrát, iní počúvajú moje slovo po prvýkrát a sú ohromení. Ale 

veru vám hovorím, že niektorí i iní počuli tento hlas v inom čase. 

3 Ja som Slovo lásky, ktoré prináša útechu tomu, kto trpí ─ zúfalému, plačúcemu, hriešnikovi a 

tomu, kto ma hľadá. Moje slovo je riekou života v týchto srdciach, kde uhasia svoj smäd a zmyjú svoje 

poškvrny. Je to tiež cesta, ktorá vedie do večného domova pokoja a mieru. 

4 Ako si môžete myslieť, že životný boj ─ jeho obete, protivenstvá a skúšky ─ končí smrťou bez 

spravodlivej odmeny vo večnosti? Preto sú môj zákon a moje učenie so svojimi zjaveniami a prísľubmi 

podnetom, pohladením a balzamom vo vašich srdciach počas vášho pracovného dňa. Len keď sa odvrátiš 

od môjho učenia, cítiš sa hladný a slabý. 

5 Živím vás láskou, aby ste sa ňou nasýtili a priniesli ju ako dokonalé semeno srdciam, ktoré spia, a 

tým, ktorí po nej túžia. 

6 Pokoj bude medzi vami, ak sa budete navzájom milovať. Pamätajte, že ja som Duch pokoja. 

7 Z duchovného hľadiska ste vždy vyvolení, aby ste ľudstvu ukázali cestu. Teraz som vám prišiel 

povedať: máte byť spásou pre svojich blížnych. Ťažké je bremeno tvojho kríža, ó, ľud. Predtým ste sa 

skladali z kmeňov, ale teraz tvoríte duchovnú rodinu. Ako cudzinec neprestajne klopem na vaše dvere, aby 

som vás povzbudil, aby ste naplnili svoj osud a boli príkladom pre ľudstvo, ktoré milujem rovnako ako 

vás. 

8 Ty si prvorodený medzi národmi zeme, ktorý sa ako prvý prebudil k svetlu Ducha. Preto ste teraz 

učeníkmi Ducha Svätého. 

9 Necíťte strach ani pochybnosti tvárou v tvár svojej zodpovednosti. Lebo hoci ste bohatí duchom, 

cítili by ste núdzu, keby ste začali pochybovať. 

10 V tomto čase, rovnako ako v minulosti, má ľudstvo kontakt s mojím božstvom prostredníctvom 

vášho sprostredkovania. Prostredníctvom teba som zviditeľnil cestu ostatným a zajtra na ňu prídu jedna po 

druhej všetky sekty a náboženské spoločenstvá. Ľudia sa duchovne zjednotia, pretože Boh je len jeden a 

všetci budete zjednotení v ňom. 

11 Ľudia sú na rôznych duchovných úrovniach. Ale len ja môžem vedieť, na akom stupni vývoja sa 

každý z nich nachádza. 

12 Všetci prišli odčiniť svoje previnenia a získať povýšenie vďaka svojim zásluhám. Pre všetkých 

mám svetlo, lebo všetkých milujem. 

13 Dnes ste v oáze. Vy však neviete, ktoré cesty ste prešli. 

14 Už sa nerozdeľujte. Pamätaj, že som spôsobil, aby tvoj "ľud" vyšiel z jedného muža, a ten muž, v 

ktorom som našiel zbožnosť, bol Jákob, ktorého som nazval "silným Izraelom". V jeho srdci bola svätyňa 

pre Moje božstvo a Ja som ho odmenil tým, že som mu dal dvanásť synov, ktorí sa mali stať praotcami 

Pánovho ľudu ─ základom toho ľudu, ktorý Mňa nasledoval po celé veky. 

15 Nechcem, aby ste naďalej blúdili. Uvedomte si, že nosíte moje svetlo ako pečať vo svojej duši. Je 

to zmluva, ktorú ste so mnou uzavreli, aby ste vždy nasledovali moje svetlo a boli mi verní. 

16 Tu je môj stôl, kde nechávam sedieť všetkých bez rozdielu pôvodu alebo rasy. Všetkým ponúkam 

ten istý chlieb. 

17 Takto vás prebúdzam ako Lazára, keď som mu povedal: "Vstaň, už nespíš." 

18 Toto je cesta pokroku, na ktorej sa nikdy nesmiete zastaviť. Keď ťa totiž ťažoba tvojho kríža ťaží, 

Božský nositeľ kríža ti príde na pomoc a povie ti: "Nezastavuj sa." 

19 Tak ako sa zjavujem tvojej duši, dávam aj tvojmu telu pocítiť moju prítomnosť v prírode, aby 

obaja, tvoriac jednu bytosť, mohli vystúpiť na vrchol hory. 

20 Zo mňa ste vyšli a do môjho lona sa musíte vrátiť. Ja som začiatok a koniec, Alfa a Omega. 

21 Skromnosť vašich ľudských pomerov pre vás nebude dôležitá, keď viete, že môžete dosiahnuť 

veľkosť duše ako klenot nevyčísliteľnej hodnoty. 
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22 Nezatvárajte svoju ruku pred núdznym a nepovažujte ho za nehodného vášho milosrdenstva, 

pretože je možno bezbožný. Pozri sa na môj stôl v tomto čase: obklopujú ma mnohí, ktorí sa kedysi utápali 

v špine. Dnes sú mojimi učeníkmi. 

23 Takto k vám dnes prehovoril Majster. Odpúšťam ti a žehnám ti. 

24 Svetlo mojej múdrosti je s vami. Uhasím smäd vašej duše krištáľovo čistou vodou svojej lásky, 

ktorá je útechou a balzamom. Ja som odpustenie. Kto sa pevne rozhodne napraviť, zakúsi sladkosť môjho 

odpustenia vo chvíli zmierenia s vlastným svedomím. Svet túži po duchovnom poznaní. Dôkazom toho je, 

že ľudstvo sa snaží preskúmať tajomstvo stvorenia. Duša je však stále nedokonalá. Preto hľadá Božiu 

prítomnosť, aby sa s ním očistila. 

25 Prebudená duša hľadá svetlo a cestu bez toho, aby si to ľudská časť bytosti často uvedomovala. 

Vtedy hmotná povaha duše pôsobí proti nej, bráni jej na ceste k duchovnému rozvoju. Preto ti tajomstvá 

vysvetľujem prostredníctvom Svojich zjavení a robím ich pre ľudskú bytosť zrozumiteľnými tým, že sa jej 

dávam jednoznačne poznať a sám pôsobím na jej zmysly. Ľudská bytosť sa však často bráni prijať to, čo je 

jasné ako svetlo. 

26 Ako veľmi musela duša bojovať proti odporu tela! Človek často dosahuje veľký rozvoj a veľký 

pokrok vo vede a v ľudskom živote, ale v duši nevykazuje žiadny pokrok. Náboženstvá ho neprebudia z 

duševnej letargie, v ktorej nachádza len mystifikácie a fanatizmus. 

27 Vtedy myseľ odmieta preniknúť do duchovného zo strachu, že odhalí tajomstvo, ktoré jej odhalí 

príčinu jej duševnej zaostalosti a 

Človek si vytvára spôsob, ako umlčať výkriky svojho svedomia tým, že prispôsobuje zákon svojmu 

pohodliu, svojmu presvedčeniu, svojmu životu. Takto sa cíti pokojný a ospravedlnený vo svojom konaní. 

Takto môže predstierať lásku, súcit a milosrdenstvo, hoci je ďaleko od toho, aby ich cítil. Môže sa 

postaviť pred veľkolepé oltáre, ktoré človek vytvoril, a predstierať lásku a vieru, ktorú ani nepozná. 

28 Prišiel som v tretej ére, aby som priniesol svetu svetlo. Ale vám, učeníci, hovorím pravdu: 

Nebuďte fanatickí v mojom učení. Uvedomte si, že som vás pripravil tým, že som oslobodil vašu dušu od 

starých tradícií, aby sa mohla rozvíjať. Prevezmite zodpovednosť za nápravu chýb svojich blížnych. 

Odmietni svoje srdce a svoje pery od akejkoľvek kritiky, aby si mohol bez rozhorčenia posudzovať 

všetko, čo ti príde na cestu. 

29 Zistíte, že ľudia stále veria v posvätnosť miest, kde sa zhromažďujú, aby slávili svoje obrady, a že 

za posvätné považujú aj predmety, ktoré tam existujú, a že ich predstavitelia sa považujú za nadradených a 

spravodlivých. 

30 Ale vám hovorím: Ste mi veľmi blízki, lebo ste ma počuli živým hlasom a lebo som vás obdaril 

darmi? Cítite sa nadradení nad svojimi blížnymi? Doteraz ste svojmu intelektu dovolili, aby sa rozjasnil 

len natoľko, aby ste pochopili Moje slovo. Keď to pochopíš, môžeš pracovať na rozvoji svojej duše s 

vedomím, že všetko, čo robíš pre dobro a pre dobro blížneho, je pre teba záslužné a prispeje k rozvoju 

tvojej duše. 

31 Moje učenie vás vychováva, aby ste mohli večne rozvíjať tú svetelnú bytosť, ktorá je vo vás, 

stvorenú dokonalosťou a múdrosťou, ktorou je duša, aby ste mohli očistiť a vyčistiť škvrny, ktoré na nej 

zanechali pozemské vášne, jednu po druhej, až kým nedosiahnete pôvodnú čistotu. 

32 Veru, hovorím vám, že pred mojím odchodom bude vo vašich mysliach toľko svetla, že budete 

jasne vidieť to, čo ste predtým len ťažko chápali. Potom bude vaše poznanie a viera väčšia a naučíte sa 

zjavovať moc svojho Otca prostredníctvom duchovného povznesenia v modlitbe. Nebudete už 

pochybovať ani sa prejavovať nespokojne, ako sa to niekedy stáva, keď mi hovoríte: "Učiteľ, pripravil 

som sa, modlil som sa, priložil som hojivý balzam na núdznych, a predsa som nedostal, o čo som prosil." 

Na to vám môžem povedať: Prečo pochybujete? Nie je to vaša viera, ktorá vás má zachrániť? Neučil 

som vás, že nie všetko, o čo žiadate, je pre vás dobré? Dokonca ani nepoznáte hmotnú podstatu svojich 

blížnych. Čo viete o ich duchovnej povahe? Čo viete o tom, čo táto duša potrebuje pre svoj rozvoj, pre 

svoje očistenie a zdokonalenie? 

33 Učím vás a zjednodušujem učenie: Milujte, buďte milosrdní, modlite sa a proste za svojich 

blížnych, a potom Mi dovoľte, aby som plnil svoju vôľu, a tak už splníte svoju povinnosť. Takto sa 

naučíte prijímať všetko ako prínos, dokonca aj to, čo ste predtým považovali za odporujúce vášmu zdraviu 

alebo viere. 
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34 Vaším spoločníkom bude nielen odovzdanosť, ale aj uvedomenie si, že všetko, čo odo Mňa 

dostávate, je pre vaše dobro. Ale ak ti vyhoviem, lebo je to pre teba dobré, raduj sa a ešte viac roznecuj 

svoju vieru. 

35 Ja som Majster z dávnych čias, ktorý vás nanovo poučuje, Kristus prišiel ako dokonalá duša, aby 

sa zjavil medzi ľuďmi. Jeho milosrdenstvo bolo bezhraničné, keď sa stal človekom a z lásky k ľudstvu na 

seba vzal obetnú smrť. Ježiš je vzorom milosrdenstva. Vezmite si ho za príklad. Nezabúdajte, že každé 

stvorenie má svoju úlohu, kvôli ktorej podstúpi skúšku, ktorú musíte prijať s pokorou, s akou Ježiš prijal 

svoje utrpenie. 

36 Milovaní učeníci: Pochopte už teraz, keď ste vstúpili do času prípravy, že sa blíži významný 

okamih konca môjho Slova v tejto podobe. 

37 Majster nespí, ani vy nebudete spať, pretože pripravujem koniec svojho prejavu prostredníctvom 

ľudského mozgu. Môj Duch od vás neodíde, skôr ma budete cítiť ešte bližšie prostredníctvom vášho 

zduchovnenia. 

38 Kto sa nepripraví a nechá moje učenie prejsť bez toho, aby ho pochopil, bude sa po mojom 

odchode cítiť ako sirota a bude ma pociťovať ako neprítomného. 

39 Dobrí učeníci nebudú ani smutní, ani zarmútení, pretože budú hlboko chápať moje nariadenia a 

potom uvidia, že sa pred ich duchom otvára obzor v nekonečne, odkiaľ budú dostávať veľké vnuknutia od 

Otca, ktoré už nebudú obmedzené, ako keď ich odovzdáva nositeľ hlasu, pretože pochádzajú priamo od 

Ducha Svätého. 

40 Po dni, ktorý určilo moje božstvo, už nebudete počuť moje slovo. Zostane však zapísaná vo vašej 

mysli, vo vašom srdci a v knihách. 

41 Kto sa potom objaví ako nositeľ hlasu a vyvolá môj lúč, nevie, aký súd nad sebou vynáša. 

Upozorňujem vás na to, aby ste nenaslúchali falošným prorokom, falošným hlasateľom a falošným 

Kristom. Prebúdzam vás, aby ste sa vyhli časom zmätku a zabránili vniknutiu duší temnoty medzi vás. 

Dávajte pozor, lebo ak nebudete pripravení, budete sa mi musieť zodpovedať z týchto učení. 

42 Kto sa na to už teraz naladí, bude sa tešiť z veľkých vnuknutí, bude sa so Mnou rozprávať a bude 

sa tešiť z toho, že Mňa počuje prostredníctvom čítania Mojich náučných rečí, ktoré vám zanechám ako 

dedičstvo. Jeho cesta nebude neistá, splnenie jeho poslania bude pre neho ľahké, v skúškach bude cítiť 

moju prítomnosť. 

43 Podľa toho budem vedieť, že ste urobili krok vpred. 

44 To sa stane, keď začnete dokazovať čistotu a vznešenosť môjho učenia, pretože medzi sebou 

nedovolíte žiadne vonkajšie kulty, fanatizmus ani modlárstvo. 

45 Svojimi myšlienkami, slovami a skutkami budete svedčiť o mojom duchovnom diele. 

46 Pokiaľ nebudete rozumieť môjmu učeniu a nepripravíte svoje srdcia a duše, nebudem vás môcť 

použiť ako poslov Dobrej zvesti a pred vašimi krokmi sa budú objavovať prekážky, ktoré vám budú stáť v 

ceste. Ale ak učeník žije mojím dielom a cíti ho vo svojej duši, otvorím mu cesty a privediem ho k 

pozemským pútnikom, ktorí potrebujú dušu, aby ich mohol uviesť do môjho učenia. 

47 Radujte sa, lebo hlas, ktorý vás prebúdza, je moje slovo lásky. Ale pozor, aby vás neprebudil iný 

hlas, ktorý bude zajtra súdom zeme. 

48 Ľudia sa s vami budú musieť dohodnúť. Budú tam muži spravodlivosti a práva, teológovia a 

teozofi, vedci. Prídu s rôznymi úmyslami, ale budú vás vyhľadávať a podrobovať skúške. Nezakrývaj svoj 

život a svoje skutky tým, že im budeš ukazovať iba môj zákon. Nezakrývajte svoje nedokonalosti 

dokonalosťou môjho Slova, ktoré je napísané vo vašich knihách. 

49 Ak sú v dejinách ľudstva zlé príklady, nesmiete si ich brať za vzor. 

50 Kedysi som s vami takto nehovoril. V prvej ére Zákon osvietil ľudského ducha. V druhej ére 

Kristus osvietil srdce človeka svetlom lásky. Dnes svetlo Ducha Svätého osvieti vášho ducha, aby ho 

pozdvihlo nad všetko ľudské. 

51 Od jedného a toho istého Boha ste dostali tieto tri posolstvá a medzi nimi prešiel vek - čas 

potrebný na rozvoj ducha, aby mohol prijať nové posolstvo alebo nové poučenie. 

52 Teraz môžete pochopiť, prečo som vás nazval učeníkmi Ducha Svätého. 
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53 Všetko stvorené Mi vzdáva hold, od atómu po hviezdu najväčších rozmerov, od najzaostalejšieho 

ľudského tvora po najvyvinutejšiu dušu. Vy, ktorí poznáte všetko, čo existuje vo vašom svete, vidíte, ako 

každá bytosť a každé telo plní svoju úlohu a napĺňa svoj osud. Týmto plnením Mi vzdávajú hold. Je to daň 

za ich súlad s celkom. Veru, hovorím vám, že všetky stvorené veci sa radujú samy zo seba, dokonca aj 

skala, ktorá sa vám zdá otupená alebo mŕtva pre svoju tvrdosť a nehybnosť. Veď Boží Duch, ktorý je vo 

všetkom, čo Boh stvoril, je život. 

54 Pozrite sa, ako kráľovská hviezda vysiela svoje svetlo, ktoré je energiou, životom a teplom, kam až 

siaha jej sila. Práve jeho teplo spôsobuje, že vody morí stúpajú a premenené na mraky sú unášané vetrom a 

padajú ako úrodný dážď na vyprahnuté polia, ktoré sú potom pokryté zeleňou, kvetmi, stromami plnými 

ovocia a lístia, ktorých konáre slúžia ako domov pre vtáky, ktoré vo svojom jazyku vysielajú svoje piesne 

do nekonečna. Kým všetko klíči, všetko rastie a rozmnožuje sa, všetko sa zdobí v neustálom vzdávaní 

holdu Otcovi, Stvoriteľ sa teší zo svojho diela a umožňuje všetkým tvorom, aby sa z neho tešili. 

55 Ale vy ─ čím ste uprostred stvorenia? Aj vy ste bytosti, ktoré plnia úlohu. Nepatríte však len k 

hmotnej prírode, ste obdarení aj dušou, ktorá má svedomie, intuíciu, inteligenciu, zjavenie, vôľu, slobodu, 

rozum a city. Preto ste spomedzi všetkých tvorov tejto planéty nadradené bytosti, ktoré majú všetko k 

dispozícii ako nástroj, ako služobníka, ako potravu, občerstvenie a prvok pre svoj duchovný a ľudský 

pokrok. 

56 Keďže vás vaša duša robí vyšším vo svojom vývoji, pamätajte, že aj vaša náboženská prax musí 

byť vyššia, a to je prax duše. Zjavil som vám ho vždy. 

57 Ľudstvo od svojich počiatkov hľadalo spôsob, ako Mi ponúknuť duchovnú úctu. Intuitívne 

poznanie Mojej existencie ich viedlo k tomu, aby Mňa hľadali a prenikali do záhrobia. A keď som v 

človeku videl ten nepokoj, zjavil som sa mu. To, čo som mu odhalil, je duchovná cesta, ktorá vedie dušu k 

dokonalosti. Ale aby toto ľudstvo dosiahlo oduševnenie, ktoré ešte nedosiahlo, musel som vás prinútiť 

prejsť ťažkými previneniami a veľkými úskaliami, obrovskými cestami utrpenia a skúšok, časmi svetla a 

časmi temnoty, až kým ste nedorazili k bráne času ducha, v ktorom teraz žijete. 

58 Úcta, ktorú mi mala tvoja duša preukazovať vznešeným a čistým spôsobom, sa zhmotnila v 

tvojom srdci, keď mi ju tvoje telo preukazovalo tým, že v mysli formulovalo modlitbu a pery ju 

vyslovovali; keď si mi ponúkal plody prírody, akoby to boli tvoje diela; keď si osviežoval svoje zmysly 

nádherou obradov, zatiaľ čo tvoja duša sa predo Mnou predstavovala nahá, hladná, špinavá a hlúpa, 

pretože úlohu, ktorá jej patrila, si privlastnilo telo. 

59 V treťom čase dá moje duchovné učenie duchu slobodu, aby rozprestrel svoje krídla. A povstať k 

Otcovi, aby sme mu vzdali pravú úctu. 

60 Človek ako ľudská bytosť má však tiež čo ponúknuť Stvoriteľovi. A táto pocta spočíva v plnení 

jeho povinností na zemi, v dodržiavaní ľudských zákonov, v preukazovaní morálky a dobrého úsudku v 

jeho konaní a v plnení povinností otca, dieťaťa, brata, priateľa, pána a sluhu. 

61 Kto takto žije, bude ma ctiť na zemi a umožní svojmu duchu vzlietnuť, aby ma oslavoval. 

62 Láska duše sa nesmie obmedzovať na vaše deti a pozemských bratov a sestry. Duchovná láska 

musí byť univerzálna, aby milovala bez rozdielu spoločenských tried alebo stupňa rozvoja duše. 

63 Duša musí byť silná tvárou v tvár slabostiam hmotnej prírody, ktorá ju zvádza k fanatizmu a 

modlárstvu. Musí sa oslobodiť od predsudkov a vášní, aby mohol dať rozum tomu, kto ho má, a prijať 

pravdu, v ktorej žije. 

64 Vtedy budete ľuďmi pokoja, ktorí sa svojím životom riadia mojím výrokom: "Dávajte Bohu, čo je 

Božie, a cisárovi, čo je cisárovo", a neponúkajú Otcovi, čo patrí svetu, ani svetu, čo je Božie, ale dokážu 

zosúladiť všetky zákony, aby ich správne plnili, lebo uznávajú, že každý božský zákon lásky a 

spravodlivosti pochádza odo mňa. 

65 V druhej ére k vám Ježiš prehovoril s najväčšou dokonalosťou. Teraz k vám hovorím s najväčšou 

jasnosťou a jednoduchosťou. Ale mnohé z toho, čo som vám vtedy zjavil, som vám vtedy nedal, pretože 

ste to ešte neboli schopní pochopiť. 

66 Každý, kto bol povolaný na moju učiteľskú adresu a kto bol poverený nejakou úlohou, to bolo 

preto, že bol pripravený pochopiť toto učenie. Ešte raz vám opakujem, že vaša duša nenavštívila túto 

planétu po prvýkrát, ani po prvýkrát nedostala svetlo božského zjavenia. Jeho minulosť je však v 
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súčasnosti skrytá za závojom hmoty. Tvoja duša to vie, a keď počuje moje slovo, prebudí sa a cíti, že 

naozaj prišla zďaleka, na dlhej, veľmi dlhej ceste, na ktorej veľa videla a zažila. 

67 Aby ste si vypočuli tieto učenia, museli ste dlho "putovať". Ale vaša duša nestratila srdce, 

nezostarla, pretože vek, rozklad a smrť neovplyvňujú dušu, ale skôr vývoj, skúsenosť a rozvoj, čo 

znamená boj; a skúšky jej dávajú zrelosť a približujú ju k plnosti večného života. 

68 Zažili ste blahobyt a radosť, nádheru a rozkoš, iné nešťastie a neúspech. Niektoré slúžili na 

odčinenie, iné na získanie skúseností, niektoré na rozvoj mysle, iné na rozvoj citov a existencia, ktorú 

máte teraz, slúži na pozdvihnutie duše. 

69 Všetko si poznal a všetko si vlastnil. Preto ak dnes vidíte, že nemáte žiadne bohatstvo, ani 

očarujúce životné podmienky, ani tituly, nelamentujte nad tým a uvedomte si, že aby ste mohli pevne 

kráčať v tejto dobe a dosiahnuť oduševnenie, museli ste stratiť všetko zbytočné a nepotrebné, aby ste 

dosiahli duchovný pokrok. 

70 Keďže ste nositeľmi hlbokého duchovného učenia, nebudete ho môcť svetu prezentovať vo 

vonkajších kultových formách. Svojou rozporuplnosťou by ste totiž vyvolali len podozrenie a posmech. 

71 Kráľovstvo pokoja sa blíži, a hoci neviete, ako dlho to potrvá, začal som svoje dielo morálnej a 

duchovnej obnovy. Keď ten čas príde, tento svet, ktorý bol doteraz údolím pokánia a sĺz, sa stane 

domovom pre pokročilé duše. 

72 Buďte dobrej mysle, lebo ja som stále s vami. Dôverujte mi, lebo sami sebe ešte nemôžete príliš 

dôverovať. Ale vytrvajte, kým nedosiahnete duchovnú prípravu, ktorú od vás vyžadujem, aby ste mali 

dôveru v seba samých. 

73 Čoskoro uvidíte ľudí, ktorí sa budú zaujímať o duchovné dary, niektorí sa budú pýtať a iní o nich 

diskutovať. 

74 Dávam ti svoje pohladenie a svoj hojivý balzam. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 230 
1 Vidím vás prichádzať z rôznych miest, prichádzate sa občerstviť v tieni Otcovej strechy. 

Zhromaždili ste sa, a preto je v Otcovom srdci radosť. Lebo keď sa zmierujú aj dve srdcia, slávim sviatok. 

2 Prežívate čas skúšok, ktorých význam ste ešte nepochopili, hoci máte svetlo môjho Slova. Keďže 

však čas je poklad, ktorým by ste nemali plytvať, prichádzam ako Majster, aby som vás naučil, ako ho 

využiť, a oznámil vám váš osud a vašu úlohu. 

3 Využite tieto chvíle, lebo čoskoro od vás odídem. Moje božské Slovo, ktoré som vám toľko rokov 

dával prostredníctvom ľudskej mysle, potom navždy skončí. 

4 Zostáva ešte krátky čas, počas ktorého vám dám všetky svoje pokyny a napíšem celú knihu. 

5 Preto sa ponáhľam k dverám vašich sŕdc, aby som dieťaťu povedal, že si príliš zvyklo na Moje 

Slovo, aby sa prebudilo z hlbokého spánku, aby sa chopilo motyky a lopaty, aby kopalo a obrábalo polia a 

milovalo ich ako svoj vlastný život; aby sa delil so svojimi blížnymi o svoje polia a vodu, aby jeho oči 

vyzerali láskavo, aby vystrel pravú ruku na znak priateľstva a aby jeho srdce bolo slobodné od sebectva, 

aby bol pravým robotníkom na Pánových poliach. 

6 Neočakávajte, že sa ľudské srdcia pohnú, aby na zemi zavládol pokoj. Vstaňte a pracujte! Netúžte 

po porážke jedných a víťazstve druhých, aby ste mali pokoj a slobodu. Zvíťaziť by mala spravodlivosť, 

bratstvo a láska. 

7 Nebudú to ľudia, ktorí vytvoria skutočný mier na zemi. Pokoj príde na tento svet z môjho 

kráľovstva, keď dosiahnete skutočnú duchovnú prípravu. 

8 Svetlo, ktoré vás v tomto čase osvetľuje, je svetlom šiestej pečate, a ak niekto tvrdí, že je uvoľnená 

iná pečať, je na omyle. Šiesty svietnik teraz horí ako nehasnúce svetlo, osvecuje živých i mŕtvych svojimi 

zjaveniami a prebúdza duše svojimi novými proroctvami. Nemyslite si však, že toto svetlo osvecuje len 

toho, kto počúva toto Slovo. Veru, hovorím vám, aj vedci a teológovia sú pod týmto svetlom. 

9 Prečo sa nesnažíte študovať moje učenie, aby sa Majster nemusel fyzicky zviditeľňovať, aby vám 

vysvetlil, čo máte pochopiť prostredníctvom výkladu? 

10 Spojte plody vedy s plodmi lásky duše a budete mať dobrú chuť v ústach. 

11 Oddýchnite si, pocestní, vychutnajte si chladivý tieň tohto stromu a jedzte jeho plody. 

12 S vami je Otec, ktorý sa vždy cítil na vašej ceste. 

13 Prijímam vás ako zástupcov celého ľudstva a vidím vás pripravených prijať a pocítiť moju 

duchovnú prítomnosť. 

14 Vždy ste hľadali Moje božstvo. Keď ste cítili, že ste Mňa nenašli, ponáhľali ste sa k obrazom, 

ktoré vytvorili vaše ruky, aby ste Mňa cítili blízko. Takto v súčasnosti žije veľká časť ľudstva. Hľadá ma a 

uctieva v obrazoch, kým Ja hovorím k svetu na vrchole času tohto prejavu. 

15 V súčasnosti prebúdzam ľudí prostredníctvom snov ─ symbolických a prorockých snov, ktorým 

ľudia z nedostatku viery a prípravy nevenujú pozornosť ani im nedávajú žiaden výklad, a tak zabúdajú na 

tú snovú tvár bez toho, aby vedeli, že je to božské posolstvo. 

16 Ako ďaleko je ľudstvo od pravej cesty! Svet žije pod nadvládou svojej slobodnej vôle a ženie sa za 

rozkošou a pozemskými vášňami. 

17 Duša spí, inteligencia sa ešte neprebudila k svetlu, ktoré je pravdou, a nepozná pravý život. 

18 Človek ešte stále nedal svojmu svedomiu možnosť hovoriť a súdiť. Ešte stále existujú ľudia, ktorí 

si myslia, že sú neomylní a bez omylu, hoci vo svojich srdciach nosia temnotu. 

19 Ľudia sú však už z toho unavení, a preto sa k nim približujem, aby som im ukázal cestu, aby som 

ich dušu naplnil svetlom, aby pochopili svoje chyby a stratený čas a aby som v ľudskej bytosti rozpútal boj 

medzi svetlom a temnotou. 

20 Mnohými spôsobmi sa zjavujem svojim deťom, vždy s nekonečnou láskou, aby ich duša 

nezahynula. 

21 Ak ste vstúpili do týchto nenápadných modlitební, nebolo to z vašej vlastnej vôle. Bola to moja 

milosť, ktorá vás sem povolala, aby som vás duchovne nasýtila a ukázala vám cestu spásy, ktorou môžete 

vstúpiť do mojej prítomnosti. Nemali by ste prísť ani skľúčení, ani arogantní, ale dôstojní a pokorní. 
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22 Ponúkam vám večný pokoj, ako som vám v prvom veku ponúkol krajinu Kanaán. Nemôžete zísť z 

cesty, lebo je vyznačená mojou krvou. Moja krv je pravda, je láska a večnosť. Dávajte pozor, lebo Moju 

pravdu zjavenú v Mojej náuke ľudia sfalšovali a niektoré zjavenia zatajili. 

23 Môj príklad a príklad mojich apoštolov si nebrali za príklad všetci, ktorí sa ma snažili nasledovať. 

Mnohí sa namiesto služobníkov stali pánmi. Naplnili svoje srdcia pocitom nadradenosti a arogancie a 

túžili len po bohatstve, prepychu a poctách. Zabudli pritom na potreby chudobných a stali sa ľahostajnými 

a bezcitnými voči biede a utrpeniu iných. Preto ľudia pri hľadaní pravdy prechádzajú od jednej 

denominácie k druhej. Preto majú duchovnú potrebu vytvárať nové sekty, aby ma mohli slobodne hľadať. 

24 Tí, ktorí boli kedysi považovaní za svätých a polobohov, sú teraz odmietaní rozčarovaným 

ľudstvom. 

25 Ľudia už nevyhľadávajú spovedníka, aby ich zbavil viny, pretože to považujú za nedôstojné. A 

hrozba večného pekelného ohňa už viac nepôsobí na srdce hriešnika ani ho nedesí. 

26 Využijúc túto duševnú dezorientáciu, vlk číha za živým plotom. 

27 Každý služobník môjho božstva a každý zástupca má za úlohu vytvárať mier medzi ľuďmi. V 

súčasnosti však robia pravý opak. Každý si myslí, že je prvý, každý chce byť najsilnejší a zabúda, že 

jediný silný som ja, ktorý som vo všetkých. 

28 Teraz si môžete vysvetliť, prečo som vám sľúbil, že prídem znova v druhej ére. Teraz chápete, 

prečo vás učím odznova. Lebo len moje slovo môže odstrániť temný obväz ducha, len moja láska vás 

môže vykúpiť z vašich hriechov. 

29 Boli ste povolaní a vyvolení, aby ste boli príkladom viery v môj príchod, dôvery a poslušnosti 

môjmu slovu. Ale nečakajte, kým vám tí, čo prišli poslední, dajú príklad dobrého plnenia môjho zákona, 

lebo potom bude vaša bolesť veľmi veľká. Ale keď ich uvidíte, ako sa vydávajú na cestu, prekračujú 

hranice a vstupujú do iných národov ako poslovia môjho Slova, uvedomíte si svoju nedbanlivosť a 

nevďačnosť. 

30 Zamyslite sa nad tým, a ak chcete byť dôveryhodní, začnite dobrým príkladom vo svojej 

domácnosti. Chcem, aby ste sa dnes milovali ako jedna rodina, hoci ste sa kedysi odmietali kvôli 

kmeňovým rozdielom. 

31 Toto je moje jasné slovo. Keby som s vami hovoril iným "jazykom", nebolo by to správne. 

32 Pripravujem vaše srdcia, aby v nich prebývali. Svet sa tiež pripraví, semeno pokoja vyklíči v mysli 

človeka a vy, ktorí ho rozptýlite po všetkých kútoch zeme, sa budete radovať, keď uvidíte plody svojej 

práce. Lebo ste sa podľa Majstra učili žiť v dobrote a modlili ste sa za všetkých. 

33 Vo všetkých národoch sa bude hovoriť o zmierení, bratstve a mieri, čo bude začiatkom 

zjednotenia. 

34 Pripravil som vás a opýtal som sa vás, či ste už pripravení vydať sa na cestu k svojim blížnym, aby 

ste im ukázali múdrosť, ktorú som vám dal ako inšpiráciu Slova, a aby ste uspokojivo odpovedali na ich 

otázky. Nech sa nikomu nezdá nemožné splniť toto poslanie. Uvažujte, že poznanie, ktoré som vám dal, 

vám umožňuje pochopiť vaše poslanie. 

35 Nebude potrebné, aby ste všetci navštívili národy, ktoré nazývate "cudzími", aby ste šírili moje 

učenie. Stačí, ak pozdvihnete svoje myšlienky v modlitbe a očistíte svoje srdcia, aby sa vaše duše z diaľky 

zjavili vašim blížnym a vcítili sa do nich, nech sú kdekoľvek. A tie budú prebudené bytosťami svetla. 

36 Mali by ste sa spojiť s duchovným svetom a vytvoriť s ním ochranný múr, ktorý zabráni novým 

vojnám a novému utrpeniu. Mali by ste sa naďalej modliť za tých, ktorí sa snažia získať duchovnú 

nadvládu silou. Budete prekvapení a svet bude prekvapený, keď si ľudia uvedomia, že násilie nezvíťazilo 

nad rozumom, bratstvom a spravodlivosťou. 

37 Dávajte si pozor, aby ste nerobili to, čo sa zdá byť dobročinnosťou, hoci vo vašom srdci je 

sebectvo. Urobte toľko dobra, koľko len môžete, bez akéhokoľvek vlastného záujmu. Robte to z lásky, čo 

je zákon, ktorý som vás naučil, a potom si zaslúžite zásluhy pre svoju dušu. Predstavte moje učenie tak, 

ako som vám ho dal. Je to to isté, čo som učil svojich prorokov a apoštolov v iných časoch. 

38 Človek vo svojom materializme našiel dohodu, ako zmeniť slovo, ktoré som vám dal v minulých 

časoch. Moje dielo je však dokonalé a nemá korene v pozemských slovách. Pripravte sa a vždy objavíte 

moju pravdu. Potom zistíte, že som vám vždy hojne dával svoje semeno, aby ste ho aj vy mohli takto 

odovzdávať ďalej. 
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39 Nebude potrebné, aby ste na niekoho zapôsobili používaním obradov alebo vonkajších foriem 

uctievania. Chrám tvojho srdca sa stane viditeľným a tvoji blížni v ňom uvidia svoj svietnik a svoj oltár. 

40 Naučte sa ma už teraz cítiť vo svojich dielach, aj keď sa snažíte zanechať za sebou špinu, keď ste 

padli. 

41 Učil som vás hľadať pravdu v jednoduchosti. Ľudská myseľ je ešte stále taká úbohá, keď hľadá 

pravdu v zložitých doktrínach, ktoré si sama vymyslela. Prečo ma hľadáte tak ďaleko, hoci ma nosíte v 

sebe? Kto nevie, že bol stvorený na obraz Otca a obdarený božskými vlastnosťami, ako sú duch, 

inteligencia a vôľa? 

42 Žil som s ľuďmi v druhej ére, delil som sa o váš chlieb a vašu strechu. Kristova veľkosť má však 

korene v jeho pokore. 

43 Takto vás učím, aby ste sa vedeli odlúčiť od hmotných vecí pre lásku k blížnemu. Najskôr sa však 

musíte očistiť, pretože podľa zákona sa vyvíjate, a keďže podľa zákona sa vyvíja všetko, udalosti, ktoré 

ešte len prídu, vás nesmú rozrušiť. To, čo potom uvidíte, by vás malo naplniť radosťou, keď si uvedomíte, 

že všetko sa riadi najdokonalejším zákonom a že to, čo sa deje dnes, sa nemohlo stať predtým, pretože 

všetko sa blíži k svojej dokonalosti. 

44 Nielen na zemi sa pracuje pre pokrok ľudstva. Aj z iného sveta sa človek modlí a pracuje pre svoju 

spásu a pokrok: je to duchovný svet. Preto vám hovorím, že duchovné semeno prinesie ovocie po veľkých 

bojoch v lone všetkých náboženských spoločenstiev. 

Ak by ľudia hovorili, že ide o nové náboženstvo, ktoré zasieva rozpory, mali by ste odpovedať, že 

špiritizmus je učenie, že je rovnaké ako prvé a jediné, ktoré riadilo duše. Tento hlas však musí vychádzať z 

vášho srdca, kde sú korene vašich pocitov. Tie sa prejavia, keď prelievaš slzy pre bolesť niekoho iného, aj 

keď plačeš od radosti nad bolesťou blížneho. To som vás vždy učil. 

45 Hovorím k vám prostredníctvom ľudského intelektu, Moje svetlo a Moja milosť doň prúdia a 

stávajú sa slovami ─ tým Slovom, ktoré ukazuje jedinú cestu, ako ku Mne prísť: cestu dokonalosti a 

čistoty citov. 

46 Potrebujete veľké dôkazy duchovnosti, aby sa vaša viera mohla prebudiť k novému životu a vaša 

nádej mohla rásť. Potrebujete jasné slovo, ktoré vás pozdvihne z letargie, v ktorej sa nachádzate. Môj 

Božský Duch sa musel prejaviť v tejto podobe, aby ste cítili, že Otec vás nikdy neopúšťa, že vás vedie z 

ríše pravdy. 

47 Nie ste presvedčení tvárou v tvár tomuto dôkazu lásky? Moje myšlienky sú svetlom, ktoré svieti 

dole, aby oživilo umierajúce svetlo vašich lámp. Majster vám hovorí, že pravda o vesmíre sa odhalí 

prostredníctvom oduševneného človeka, pretože bude vedieť, ako harmonicky žiť na tomto svete, na ktorý 

prichádza, aby sa naučil lekcie užitočné pre jeho vývoj. Tento svet nie je večný a ani nemusí byť. Keď 

tento dom prestane plniť účel, na ktorý teraz existuje, zanikne. Keď vaša duša už nebude potrebovať 

lekcie, ktoré jej dáva tento život, pretože na inom svete ju čakajú iné, vyššie lekcie, potom na základe 

svetla získaného v tomto pozemskom boji povie: "S akou jasnosťou teraz chápem, že všetky vzostupy a 

pády tohto života boli len skúsenosťami a lekciami, ktoré som potrebovala, aby som lepšie pochopila. Ako 

dlhá sa mi zdala tá životná cesta, ako dlho ma zaťažovalo utrpenie. Teraz, keď je po všetkom, sa mi to zdá 

krátke a prchavé tvárou v tvár večnosti." 

48 Človek je povolaný k tomu, aby zveľaďoval svoju dušu, je povolaný oduševňovať svoju existenciu 

tým viac, čím viac stúpa v túžbe po dokonalosti. 

49 Telo, ktoré máte, je tiež určené na oduševnenie. Keď sa tak stane, zmenia sa životné podmienky 

ľudí. Budú rozvíjať duchovné schopnosti, ktoré sú pre obyvateľov dnešného sveta stále neznáme. 

50 Potrebujete toto učenie, ktoré oživí vašu nádej, tento zdroj nevyčerpateľnej a pravdivej múdrosti, 

aby ste uhasili svoj smäd. Moje svetlo zostupuje do zatemnenej mysle toho, kto hovorí, že nemiluje dušu, 

lebo ju nepozná, ale miluje hmotné bohatstvo, telesnú krásu, ktorá lichotí jeho márnivosti, inteligenciu, 

ktorá je príčinou obdivu, mená a tituly. To je to, čo miluje, a to je milovať nehodného. 

Ľudská bytosť nie je telo ani jeho bohatstvo. Ľudská bytosť má hodnotu a existuje len vďaka svojej 

duši. 

Opäť vám hovorím, že človek je povolaný byť tým, kto vyjadruje pravdu o vesmíre, nebesiach a 

svetoch. Dnes to ešte nedosiahol, pretože jeho materializácia mu neumožňuje rozvinúť jemné dary ducha. 
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Keď tento materializmus zmizne, stane sa z neho vidiaci, ktorý sa bude radovať, keď uvidí zázraky 

duchovného života. Potom pochopí premenu Šavla na Pavla, premenu človeka do takej miery, že bola 

potrebná zmena mena. Spolu s jeho bývalým menom zmizla aj spomienka na jeho vášne a jeho povaha a 

zlozvyky, ktoré spáchal, sa stali popolom. 

Keď duša pochopí, že sa vyvíja, že jej chýba vzostup alebo že to, čo sa musela naučiť a rozvinúť v 

hmotnom svete, sa teraz skončí, potom je pripravená spojiť sa so svetlom božstva, pretože duša je svetlo 

smerujúce k svetlu. 

51 Radujte sa, ľudia, myslite na to, že ste sťahovaví vtáci v tomto svete plnom sĺz, biedy a utrpenia! 

Radujte sa, lebo to nie je váš domov na večnosť, čakajú vás lepšie svety. 

Keď teda odídete z tejto zeme, urobte to bez ľútosti, potom tu zostanú vzdychy bolesti, námahy, slzy. 

Rozlúčite sa s týmto svetom a vzlietnete k tým, ktorí na vás čakajú v nebeských výšinách. Odtiaľ budete 

vidieť Zem ako bod vo vesmíre, na ktorý budete spomínať s láskou. 

52 Nebuďte smutní, lebo príde deň, keď sa vzdialite z tohto slzavého údolia, v ktorom ste toľko trpeli 

a ktoré si zajtra zamilujete s vedomím, že ste v ňom dosiahli svetlo, po ktorom vaša duša túžila. 

53 Buďte šťastní, keď milujete blížneho, uzdravujete chorých, utešujete trpiacich, dodávate novú 

odvahu chudobným. Potom k vám prídu nebeské požehnania. Chcete sa oduševniť? Kristus vám pomôže 

získať túto milosť. 

54 Veru, hovorím vám: Hoci sú dnes ľudia viac hmotou ako duchom, zajtra budú viac duchom ako 

hmotou. Ľudia sa snažia úplne zhmotniť svojho ducha, ale toto úplné zhmotnenie nedosiahnu. Lebo duch 

je ako briliant a briliant ním nikdy neprestane byť, aj keď padne do špiny. 

55 Človek nepozná blaženosť dokonalej duše, pretože nedosiahol vrchol dokonalosti. Ak očistí svoje 

srdce a uchová si moju pravdu vo svojej duši, aby ju praktizoval, objaví pokoj a blaženosť, ktoré predtým 

nepoznal. Bude to život, ktorý symbolizuje strom v prvom podobenstve zjavenom ľudstvu a ktorého zrelé 

ovocie nasýti hlad duše. Zdokonaľte sa, povzneste sa nad pozemské a už nebudete trpieť nevďačnosťou 

alebo nepochopením druhých. 

56 Láska je rebrík, ktorý vedie k Bohu, ktorý vás miluje, a k Márii, duchovnej Matke, ktorá vás tiež 

miluje, a k vašim duchovným bratom a sestrám, ktorí vás tiež milujú. 

57 Z Božského Ducha vychádza prúd posolstiev. Ponechajte si ich toľko, koľko vám leží na srdci. 

58 Odovzdaj mi temnotu svojho utrpenia. Premením ich na jasnosť pokoja. Odovzdajte mi svoje 

vzlyky a slzy. Keď v tichosti navštívim tvoje srdce, preniknem doň ako slnečný lúč, aby som ho osvietil. 

59 Dal som vám slovo lásky, aby ste túto silu pocítili vo svojich srdciach. Tu je môj utešujúci balzam, 

ktorý sa vylieva na všetky vaše utrpenia a posilňuje vaše duše. 

60 Hovorím vám: Buďte požehnaní, ktorí ku mne pristupujete s pripraveným srdcom. Moje slovo sa 

potom stane uzdravujúcim balzamom a pohladením, ktoré oživí plameň vašej viery. 

61 Moje kráľovstvo zostupuje na trpiace ľudstvo a moje slovo zaznieva cez vyvolených tohto veku, 

aby sa tí, čo ma počúvajú, stali útechou pre svojich bratov. 

62 Vo všetkých časoch som mal sprostredkovateľov medzi ľuďmi a mojím božstvom. Bol to tichý a 

pokorný srdcom, ktorý som použil. Teraz pripravujem nových poslov svojho učenia, aby táto dobrá správa 

bola prebudením duchovného života medzi ľuďmi. 

63 Koľko tých, ktorí sú schopní plniť vznešené duchovné poslanie, ešte stále spí roztrúsených po 

celom svete! Prebudia sa a svoj duchovný pokrok dokážu, keď sa vo vznešenosti svojich citov stanú 

užitočnými bytosťami pre svojich blížnych. Budú pokorní a nikdy sa nebudú chváliť nadradenosťou. 

64 S márnivosťou ─ slabosťou, ktorá sa prejavila už v prvej ľudskej bytosti ─ sa bude bojovať 

prostredníctvom oduševnenia. Je to boj, ktorý vždy existoval medzi duchom a hmotou. Lebo kým duch, 

túžiac po podstate Otca, sa prikláňa k Večnému a Vznešenému, telo hľadá len to, čo ho uspokojuje a 

lichotí mu, aj keď je to na škodu ducha. Tento boj, ktorý sa prejavuje v každej ľudskej bytosti, je silou, 

ktorá vzniká v samotnom človeku v dôsledku vplyvu, ktorý naňho vyvíja svet. Pozemské si totiž vyžaduje 

všetko, čo zodpovedá jeho prirodzenosti. Ak duch dokáže túto silu ovládať a viesť ju správnym smerom, 

zosúladí vo svojej bytosti obe prirodzenosti a dosiahne svoj pokrok a vzostup. Na druhej strane, ak sa 

nechá ovládnuť silou hmoty, ocitne sa v zlej situácii, bude loďkou bez kormidla uprostred búrky. 
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65 Vy, ktorí ma počúvate, pociťujete túžbu odvrátiť sa od všetkého škodlivého, aby ste oslobodili 

svoju dušu. Ste uprostred boja, preto vám hovorím: naďalej bdejte a modlite sa, aby prišiel čas, keď vaša 

duša splynie so svojím telom a zosúladí sa s ním. 

Dnes ešte stále trpíš príťažlivosťou sveta a cítiš sa príliš slabý, aby si odolal pokušeniu. Človek 

intuitívne cíti vek dokonalosti, ale nevie, kedy to bude. 

66 Ľudia sa o tento cieľ snažia rôznymi spôsobmi. Ale dosiahnu ho len tí, ktorí bojujú za pokrok duše. 

Tí, ktorí sa oddávajú náboženskému fanatizmu, sa nebudú rozvíjať, a tí, ktorí venujú svoj čas štúdiu 

materiálu, dosiahnu len materiálne výsledky. 

67 Oduševnenie bude to, čo človeka privedie k dokonalosti. Nezamieňajte si však praktizovanie 

pravej duchovnosti, ktorá je zjednotením so Stvoriteľom a priblížením sa k nemu prostredníctvom lásky, 

milosrdenstva a vnútornej adorácie, s praktizovaním tých "vied", ktorými ľudia profanujú a materiálne 

vnímajú bytosti zo záhrobia. Tu je moje učenie, ktoré odstraňuje závoj nevedomosti, ktorý skrýva pravdu 

pred ľuďmi. 

68 Moje učenie lásky vás v tom čase pripravovalo na to, aby ste prijali do svojho stredu prítomnosť 

môjho duchovného sveta, aby vám pomohla pochopiť moje Slovo ─ čas, ktorý sa teraz končí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 231 
1 Môj prenikavý pohľad vstupuje do vás a vidím, že svojimi srdcami vytvárate kyticu, aby ste ju 

obetovali Môjmu Božstvu. 

2 Vidím vaše utrpenie a zmierňujem ho svojím otcovským pohladením, aby ste sa, povzbudení 

mojím slovom, stali ľuďmi silnými v skúškach. 

3 Kedykoľvek ste prišli ku Mne, aby ste mi predstavili svoje slabosti alebo ma požiadali o pomoc v 

mukách, ktorými prechádzate ─ kedykoľvek vám hrozilo, že sa zrútite pod ťarchou kríža, a obrátili ste sa 

na Mňa, oslobodil som vás od bremena a bolesti a urobil som vás silnými dušami. Vtedy som ti povedal: 

Vpred, neotáčaj svoju tvár dozadu, lebo tvoja duša by sa naplnila strachom, keby videla svoju minulosť. 

4 Zachránil som vás pred záhubou, aby som vás priviedol do prístavu spásy, kde ste teraz, keď 

požívate tento chlieb. Spočinul si na mojom lone pokoja. Bol som lúčom svetla v temnote vašej existencie, 

aby som vám pomohol kráčať po vašej ceste bez zakopnutia. 

5 Keby ústa alebo nositelia hlasu, prostredníctvom ktorých sa prejavujem, mali hovoriť sami zo 

seba, nemohli by vás učiť ceste pravdy. Ich pery však hovoria slová svetla, pretože Ja sa prejavujem 

prostredníctvom ich intelektu a povedal som vám, že Ja som Cesta. 

6 Videli ste, že mnohí sa zamýšľajú nad týmto učením a pýtajú sa, či je pravda, že tu hovorí rabín ─ 

či je isté, že "Slovo" sa vrátilo na tento svet, ktorý ukrižoval Ježiša? 

7 Vy tu viete, že som vám to sľúbil, viete, že som odpustenie a že plním svoje božské poslanie tým, 

že kriesim "mŕtvych", uzdravujem chorých a vraciam zrak slepým. Poznáte dôvod môjho návratu a 

spôsob, akým som prišiel. Ale toto všetko bude spochybňovať svet a mnohí o tom budú pochybovať. 

8 Povedal som vám, prečo som sa namiesto na učenca, teológa alebo vedca obrátil na nevzdelaných 

a jednoducho zmýšľajúcich ľudí, aby som sa prostredníctvom nich dal spoznať. Svedectvo jednoduchých 

ľudí totiž ohromí svet. 

9 Ak to dôkladne preskúmate, presvedčíte sa, že som vždy komunikoval s ľudstvom prostredníctvom 

ľudí a že boli vždy pokorní a jednoduchí. 

10 Poskytol som vám rôzne existencie na zemi, aby ste mohli byť svedkami týchto prejavov a plniť 

svoje poslanie. 

11 Musíte používať moje učenie, aby ste mohli preniknúť do tajomstiev záhrobia, ktoré vám chce 

Otec zjaviť. Moja tajná pokladnica sa neskrýva pred tvojím pohľadom, inak by si nikdy nemohol vstúpiť 

do večného života. 

12 Skúmajte, premýšľajte hlboko, lebo niektorí sú zmätení pri myšlienke, ako je možné, že váš duch 

trpí, ak je čiastočkou môjho Božstva? A ak je svetlo ducha iskrou svetla Ducha Svätého, ako môže vidieť 

seba samého dočasne zahaleného v tme? Uvedomte si, že táto cesta rozvoja spočíva v získaní 

dostatočných zásluh voči Bohu, vďaka ktorým môžete premeniť svojho ducha z nevedomého a 

nerozvinutého ducha na veľkého ducha svetla po pravici Otca. 

13 Poďte ku mne a počúvajte ešte raz moje slovo, ktoré je pokrmom pre vašu dušu. Toto Slovo, ktoré 

som vám v tejto Tretej ére odovzdal prostredníctvom ľudského intelektu, urobilo zázrak, že vás zjednotilo, 

že vás plné horlivosti a viery pozdvihlo k Môjmu Božstvu, ktoré sa zjavuje plné pravdy a poučenia. Tvoja 

duša sa cítila unavená pozemským učením, tvoje nohy boli príliš unavené na to, aby prešli dlhé cesty pri 

hľadaní pokoja, lásky a pravdy. Aj tvoje ruky boli príliš unavené na to, aby obrábali polia bez toho, aby 

priniesli úrodu, ktorá by priniesla uspokojenie tvojej duši. 

14 Mojou vôľou bolo, ó, ľudia, aby ste prešli týmito cestami a ochutnali tieto plody; aby ste zaklopali 

na rôzne dvere a spoznali srdcia ľudí rôznych rás a pohlaví; aby ste z obsahu kníh čerpali rôzne filozofie, 

učenia a teórie; aby si spoznal život chudobných ľudí na zemi so všetkou jeho biedou a bolesťou; aby si 

zakúsil falošné bohatstvo tohto sveta s jeho pôžitkami a klamlivou slávou; aby si počul hlas ľudí a spoznal 

ich inšpiráciu; aby si prijal dobro a zlo, ktoré ti časom prinesú. Aby ste sa po tejto ceste stretli so Mnou 

ako s posledným, ktorý príde k dverám vašich sŕdc ─ posledným, ktorý vám skríži cestu, posledným z 

pútnikov zeme, ktorý pôjde po vašom boku a spýta sa vás: "Kam idete? Odkiaľ pochádzaš a čo hľadáš?" A 

aby si ma potom bez pýchy a bez domýšľavosti, pokrivený bolesťou a posilnený skúsenosťou, osvietený a 

zocelený bojom, okamžite spoznal, otvoril mi svoje srdce, vyznal svoju úbohosť a vyznal, že len ja môžem 

pochopiť tvoju bolesť, tvoje zlyhania a tiež tvoje túžby. 
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15 To je dôvod, prečo je väčšia časť tých, ktorí ku Mne prichádzajú, uchvátená touto silou, keď 

počúvajú Moje slovo. Cítia, že ich vidím až do hĺbky ich srdca a cítia, že ich obklopujem svojou láskou. A 

keďže ste ma očakávali, vedeli ste, že po veľkých bojoch, veľkých bitkách existencie, po tej temnej noci, v 

ktorej ste žili, musí vyjsť svetlo nového dňa. Vedeli ste, že keď vyprázdnite svoj pohár horkosti až po 

okraj, príde niekto, kto ho bude musieť naplniť sladkosťou. Veď nádej, dôvera v moje zasľúbenia, ktoré 

som ti dal v iných časoch, nezhasla v tvojej duši, plameň zostal v tvojom srdci. Dokonca aj tí, ktorí 

popreli, že som to Ja, kto sa v tomto čase zjavuje, to neurobili svojou dušou, ale svojou telesnou 

prirodzenosťou, nevedomou a nevnímavou na duchovné zjavenia, ktorá o Mne nič nevie. Ja však všetko 

viem a tým neveriacim, zatvrdilcom, som doprial ešte jeden čas, lebo viem, že to nie ich duša ma popiera a 

že musí povstať plná svetla a oslobodiť sa z pút vlastnej telesnej schránky, aby ma videla a cítila a mohla 

zvolať ako Peter v Druhom čase: "Naozaj si Syn živého Boha!" 

16 Z detských učeníkov vás urobím učeníkmi. Lebo keď ma vypočuješ, zverím ti knihu múdrosti, aby 

si ňou učil svojich blížnych a prinášal radostnú zvesť obyvateľom svojho národa a potom aj iným 

národom. Keď sa budete učiť odo mňa, budete mierni a pokorní. Nebudeš sa uspokojovať len s tým, že 

budeš chápať Moje slovo, ani hovoriť výrečnými slovami, aby si zapôsobil na davy, ale tvoje inšpirácie a 

postrehy, tvoje jasné a hlboké slová budú potvrdené skutkami, ktoré budú ovocím tvojho porozumenia. 

Nechcem, aby tieto diela vychádzali len z vášho intelektu, ale aby ich vaše svedomie diktovalo vášmu 

srdcu, kde je zasiate semeno lásky. 

17 Potom budete určite schopní konvertovať ľudí. Lebo keď budú unavení z nezmyselných slov, chorí 

a unavení zo zvrátenosti rôznych učení a svetonázorov, budú túžiť po poučení, ktoré im bude hovoriť o 

pravej láske, milosrdenstve a pokoji, ktoré vnesie svetlo do tmy a vyleje hojivý balzam tam, kde je bolesť 

─ ktoré premení tých, ktorí sú duševne alebo morálne zdegenerovaní vo svojej prirodzenosti. Potom moje 

učenie určite zvíťazí a počet tých, ktorí ma nasledujú a nesú zástavu mieru, jednoty a dobrej vôle, bude 

rásť. 

18 Chcem, aby ste tento čas využívali povinne, aby duša poučovala a podnecovala telesnú schránku, 

aby ju ohýbala a napokon z nej urobila svoj vlastný nástroj, svojho ochotného služobníka; aby to nebolo 

"telo", ktoré Mi vzdáva úctu, ktorú by Mi mala vzdávať duša, aby sa nestavalo medzi vášho ducha a Mňa. 

Potom bude očista trvalá a to, čo pociťuje telo, ovplyvní dušu, pretože ešte nie je schopná získať prevahu 

nad bolesťou a slabosťou. Oduševnite sa bez toho, aby ste upadli do fanatizmu, a zažijete, koľko pokoja 

prežijete, koľko povzbudenia dodáte svojmu srdcu a akí silní budete tvárou v tvár výzvam bolesti, staroby 

a choroby. 

19 Toto je moje učenie. Kto z vás tomu nerozumie? Je to jasné ako denné svetlo a vy ho všetci vidíte. 

Dávam vám toto učenie, aby ste si ho nezmazateľne vryli do duše. Lebo zajtra vám dodá silu, keď vás 

budú ohrozovať skúšky. 

20 Na tejto zemi vždy existoval boj medzi ľuďmi, vojny, spory, nezhody. Od najstarších čias sa 

myšlienky jedných vždy stavali proti myšlienkam druhých. A tak vidíte, že proti cnosti povstala neresť, 

proti spravodlivosti nespravodlivosť, proti hlasu duše hlas "tela", proti jednému poznanie druhého. A tí, 

ktorí od najstarších čias zverejňovali moje duchovné učenie, mali za odporcov vedcov. Aj v tejto tretej ére 

vidím tieto bitky medzi ľuďmi. Prišiel však deň, keď poviem posledné slovo. 

21 Všetka múdrosť, poznanie či veda pochádzajú odo Mňa. Pripravil som túto planétu, aby sa stala 

domovom inkarnovaných duší, a predtým, ako som vás poslal, som tento svet opatroval milosťou, láskou a 

múdrosťou. Vložil som do nej, na jej povrch, do všetkého, čo je potrebné pre váš život, pre zachovanie, 

potešenie a spokojnosť mojich detí. 

Aby ste v lone tejto prírody objavili všetky zdroje života ─ všetko, čo bolo zahalené tajomstvom alebo 

uchované v hlbokej pokladnici, dal som vám dary, osvietil som vás a obdaril darom vedy, aby ste 

pomocou tejto schopnosti a podľa svojich potrieb, vývoja a skúšok našli nevyčerpateľný zdroj života a 

múdrosti. 

22 Všetci ste sa tešili z tohto daru vedy. Niektorých som si však vyvolil, aby som im zveril veľké 

poslanie, aby objavili všetko, čo je pre dobro duše, a aby vám potom dávali z nevyčerpateľných vôd tohto 

prameňa a pomáhali vám vo vašom živote a pozemskom šťastí. Týmto vyvoleným som zveril aj intuitívne 

poznanie duchovného života ─ života, ktorý je nad vedami, nad pozemskou prírodou. Preto ma človek od 

najstarších čias uctieval a tušil existenciu univerzálnej Bytosti, mocného, všemocného Boha a Stvoriteľa, 
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ktorý pre vás pripravuje vznešený život, ktorý presahuje tento svet ─ život, v ktorom bude žiariť duch, 

láska, svetlo a rozum, pretože to všetko je súčasťou vašej duše. 

Ale hoci všetci máte toto intuitívne poznanie, ktoré vám neprestajne hovorí o týchto schopnostiach, 

bolo potrebné, aby som k vám poslal duše s veľkou autoritou, aby vám zjavili najväčšie tajomstvá; aby 

urobili priepasť pre duše a priviedli ich ku Mne najkratšími a najistejšími cestami. Sú to proroci, 

patriarchovia a Bohom poslaní ľudia všetkých čias. 

23 Hoci niektorí priniesli poslanie rozdávať svetlo dušiam a iní poslanie oboznamovať s vedou, vždy 

sa jedno stavalo proti druhému bez toho, aby sa bralo do úvahy, že nejde o protichodné poslania, ale že sa 

obe navzájom dopĺňajú. Moje svetlo bolo vyliate na všetkých ľudí, aby ste pochopili svoju úlohu a s úctou 

prijali úlohu, ktorá vám patrí. 

24 Ak ste odo Mňa počuli, že karhám prácu vedcov, že volám vedu na zodpovednosť, dôvodom je, že 

niektorí nevyužili tento zdroj života, tieto zjavenia, ktoré som im dal, na dobro a pokrok ľudstva, ale dali 

ich do služieb zla a deštrukcie. Ale na všetkých tých, ktorí splnili svoje poslanie, ktorí s pokorou, 

povznesenosťou a úctou hľadali, aby objavili to, čo som im chcel zjaviť, som vylial Svoje svetlo, všetci mi 

boli milí; a pozri, koľko dobročinných skutkov vykonali. 

25 Váš pozemský život sa vyvinul, už nie je taký, aký bol v minulosti, a pokiaľ vás vaše kroky 

nasmerovali na cestu evolúcie, stretli ste sa s plodmi vedy, ktoré sa dostávajú všetkým, ktorí splnili svoje 

poslanie. Tých, ktorí sfalšovali Moje poslanie a prenikli do Mojich pokladníc, aby odhalili tajomstvá 

prírody a využili prírodné sily len na to, aby ich použili na dielo skazy a smrti, tých karhám a vyzývam. 

Prišiel som totiž zavolať všetkých ľudí a sily prírody k poriadku a uviesť ich na správnu cestu a všetko sa 

musí obnoviť a vrátiť na svoje miesto. 

26 Príde čas, keď ľudstvo spozná Božské svetlo, múdrosť, ktorú som mu dovolil, a konečne si 

uvedomí, že Ja som Zdroj, z ktorého vzišli všetky bytosti, že vo Mne je semeno a plod a že som vám 

dovolil, aby ste sa na tom všetkom podieľali, aby ste mohli žiť život hodný vašej duše a Môjho Božstva. 

27 V čase spiritualizácie, ktorý vám teraz oznamujem, dajú ľudia svoje schopnosti chápania do 

služieb duše a dokonca aj veda sa skloní pred jej svetlom. Kedy príde ten deň? V súčasnosti pripravujete 

cestu pre ľudstvo, aby dosiahlo tento cieľ. Veď dielo, ktoré som vám prikázal vykonať, má celosvetové 

poslanie. 

28 Ľudia zasvätia svoju vedu, svoju silu, svoj talent a svoje srdce službe Mojej božskej veci bez toho, 

aby zanedbávali svoje povinnosti, svoje úlohy vo svete. Obrátia sa k zdravým pôžitkom, ktoré sú 

prospešné pre ich ducha a hmotu. Budú bojovať za svoju obnovu a slobodu, nenechajú sa nakaziť, 

nevezmú si nič, čo nepotrebujú. Potom zo zeme zmizne skazenosť a bezostyšnosť. Vtedy duch dosiahne 

absolútnu vládu nad svojou telesnou schránkou, a hoci stále obýva hmotu, bude viesť duchovný život plný 

lásky, bratstva a mieru. 

29 To bude čas, keď zmiznú vojny, keď bude existovať vzájomná úcta a pomoc, keď si uvedomíte, že 

už nemôžete disponovať životom svojho blížneho ani svojím vlastným. Potom spoznáš, že nie si 

vlastníkom svojho života, ani života svojich detí a manželov, ani tejto zeme, ale že Ja som vlastníkom 

celého stvorenia. Ale keďže ste moje milované deti, ste aj vlastníkmi všetkého, čo je moje. Ale hoci som 

Pánom a vlastníkom všetkého stvoreného, nemôžem svoje stvorenia zabíjať, nikomu ubližovať ani 

spôsobovať bolesť. Prečo sa teda tí, ktorí nie sú vlastníkmi života, zmocnili toho, čo im nepatrí, aby sa 

toho zbavili? 

30 Keď ľudia toto učenie pochopia, urobia krok nahor vo svojom duchovnom vývoji a tento svet sa 

stane domovom pre pokročilých duchov. Neviete, či budete po tomto čase opäť obývať túto planétu. 

Určím tých, ktorí zažijú tieto časy milosti, ktorí uvidia túto pozemskú ríšu, ktorá bola v inej epoche údolím 

sĺz, skazy a smrti. Tieto moria, hory a polia, ktoré boli svedkami toľkej bolesti, sa potom premenia na 

miesto pokoja, na obraz svetov mimo nich. Oznámil som vám, že keď ustanú boje, moje kráľovstvo už 

bude blízko vás a vtedy váš duch rozkvitne v cnostiach. Moje učenie bude prítomné vo všetkých 

duchovných osobách a ja sa dám poznať prostredníctvom mužov a žien. 

31 Rozvinú sa dary Ducha. Dary (vnútorného) slova, uzdravovania a dialógu medzi duchmi sa stanú 

obdivuhodnými medzi ľuďmi tých čias. 
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32 Veda sa na svojej ceste nezastaví, ale vedec prenikne do môjho učenia, bude ho študovať a 

obdivovať moje zjavenia. A inšpirovaný nimi bude tvoriť blahodarné diela, ktoré budú slúžiť nielen 

ľudstvu, ale aj duši vtelených i nevtelených. 

33 Ak sa môj duch tešil v minulosti i v prítomnosti, keď sa kochal v dielach mojich detí, či už 

duchovných alebo hmotných ─ krásnych dielach, ktoré vychádzali zo srdca citlivosti alebo inteligencie ─ 

aká veľká bude moja radosť, keď to nebude len niekoľko ľudí, ktorých duše budú povznesené, ale keď to 

bude celé ľudstvo, ktoré bude prejavovať lásku. Potom už nebudú v domovoch žiadne slzy, smútok a 

siroty v dôsledku vojen a v životoch ľudí tých čias, ktoré sú určené pre túto planétu, bude pretrvávať len 

viera, zdravie, sila a harmónia. 

34 Vy ste prvé generácie, ktoré prijali Dobrú zvesť tejto tretej éry, a musíte byť tými, ktorí pripravia 

cestu pre všetkých, ktorí prídu po vás. Odstráňte priepasti, odstráňte kamene na ceste, aby ste mohli 

zanechať ako dedičstvo dobrú vôľu, odvahu, dobré zásady. 

35 Nie ste to vy, kto privedie moju prácu k jej vyvrcholeniu. Nie je medzi vami nikto, kto by musel 

zjednotiť izraelský ľud. Už nebudete svedkami toho, ako sa vo vašich telách realizuje moje učenie na 

celom svete. Túto prácu vykonám. Ak by totiž medzi vami niekto povstal, aby ohol tvrdohlavú šiju môjho 

ľudu a dosiahol jeho oduševnenie, ten človek by sa povýšil alebo by nevydržal skúšky, ktoré by naňho 

prišli. 

36 Ale ja, silný, ktorý miluje a odpúšťa, vás spojím. Budem vám posielať jednu skúšku za druhou, 

aby vás zomleli a zjednotili v jednom duchovnom ideáli.  

37 Nechcem, aby mi môj ľud pripravoval nový kríž, krvavé popravisko alebo tribunál. Chcem 

prebývať vo vašej vnútornej svätyni, chcem obsadiť svoj trón v duši svojho ľudu, aby som sa mu v 

každom okamihu zveril a očakával ho vo svojom večnom domove, na svojom univerzálnom tróne pokory, 

na svojom čestnom mieste milujúceho Otca, keď vy všetci, plní zásluh vďaka plneniu svojho poslania, 

posilnení bojom a očistení cnosťou, prídete ku mne v úcte, aby ste dostali svoju vysokú odmenu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 232 
1 Vyvolený národ: Počujete moje slovo prostredníctvom ľudského rozumu, ste pripravení v každom 

čase predchádzať ľudstvo. Všetko vám bolo udelené z mojej milosti. Zostúpil som k vám, lebo vás 

milujem a zverujem vám tretiu časť knihy, ktorá obsahuje prikázania, zákon pre vás a pre ľudstvo. 

2 Svet sa zmieta v silnej búrke a stratil smer. Nevydala sa hľadať bezpečnú cestu. Človek sa 

uspokojil so životom, hľadal to, čo je potrebné na zachovanie jeho tela, a zabudol na dušu v jadre svojej 

bytosti, ktorej som zveril veľmi vysokú úlohu. Zjavil som sa medzi vami a našiel som vás živých 

uprostred chaosu a moje Slovo vám povedalo: Zastavte sa, vráťte sa k plneniu zákona, vezmite svoj kríž, 

nasledujte ma a bude medzi vami pokoj. 

3 Počas tohto obdobia som vás pripravoval tým, že som do vašich myslí vlieval svoje svetlo v 

prúdoch. Od svojich prvých krokov ste vytrvalí a táto viera, táto láska k môjmu dielu vás inšpiruje, aby ste 

v mojom mene hovorili k svojim blížnym. Mnohí vás vypočujú a prídu ku mne hladní a žízniví po láske. 

Iní prídu s túžbou po úľave od svojho utrpenia. Ostatní sa budú ponáhľať, hnaní len svojou zvedavosťou. 

Ale sľubujem vám, že všetko sa podarí. Všetkým poskytnem dôkaz, pretože sa teším, keď môžem dať 

dieťaťu znamenie, že som vypočul jeho žiadosť. 

4 Po mojom odchode budete pokračovať v príprave sŕdc, budete ich odvádzať od nevedomosti, od 

falošných názorov, od fanatizmu. Ako však budete učiteľmi svojich blížnych? Ako dosiahnete pokoru, 

spravodlivosť aprávo? Modlitbou a plnením môjho zákona. Nevyzerajte ako spravodliví ľudia, lebo ešte 

nie ste spravodliví. Ukážte sa ako moji učeníci, ktorí sa denne usilujú zdokonaľovať. Keď uvidím, že 

svoju úlohu plníš nezištne, privediem k tebe množstvo tvojich blížnych, ktorých som určil, aby prijali 

poznanie Mojich posledných zjavení. 

5 Zo siekt, ktoré vytvorili ľudia a ktoré sú odrezanými vetvami stromu života, si vyberám tých, ktorí 

túžia po oduševnení ─ tých, ktorí ma hľadajú nedokonalým spôsobom, ale ktorí ma milujú ─ tých, ktorí 

oddane vyslovujú moje meno a predkladajú mi skutky lásky, pokory a vďačnosti. Prichádzam ako dobrý 

rybár, ktorý túži po srdciach, a hoci dnes je počet tých, ktorí ma nasledujú, malý, zajtra sa rozmnoží. Už sa 

blíži hodina, keď dôkazy presvedčia svet, že som vám prišiel zanechať svoje dedičstvo lásky, a vy ako 

svedkovia týchto zjavení budete o nich hovoriť správnym spôsobom. 

6 Nerobte žiadne rozdiely medzi svojimi blížnymi. V duchovnom ideáli sa zjednotia všetky ľudské 

rasy a triedy. 

7 Položte mi na srdce potreby svojich blížnych. Čím viac sú hriešnici, tým viac lásky a 

milosrdenstva potrebujú. Teraz sa blíži čas, keď sa moje učenie rozšíri a "pracovníci" pôjdu do rôznych 

oblastí. Podľa mojej vôle sa usadia na miestach, kde sa moje Slovo vlieva do otvorených sŕdc, ktoré som 

pripravil ako úrodnú pôdu pripravenú prijať božské semeno do svojho lona. Tam je vaše miesto 

pôsobenia. Dávam ti na zodpovednosť niekoľko ľudí, ktorých ti zverím do opatery hneď, ako ťa uvidím 

silného a pripraveného. 

8 Dobrá zvesť sa dostane k ľuďom každého učenia alebo sekty. Všetci sa dozvedia o mojom 

príchode v tretej ére ako o Duchu Svätom. Príde čas, keď tieto zjavenia budú plne známe a vy budete z 

tohto dôvodu bojovať. Ale nebojte sa, moje svetlo nezhasne. Práve vtedy zažiari moje slovo tohto času v 

najväčšej nádhere. 

9 Pripravujem vás ako usilovných robotníkov na poli. "Slovo bude hojné na vašich perách. Často 

budete hovoriť o pre vás neznámych učeniach. Budú to nové inšpirácie, ktoré prichádzajú od môjho Ducha 

k vášmu vnímavému srdcu. Vaše činy musia byť vždy v súlade s vašimi slovami. Všetky vaše činy musia 

byť úprimné, aby sa vám verilo. Pozriem sa na vaše diela a posúdim ich. 

10 Spomeňte si na čisté zvyky izraelského ľudu z prvých čias a vráťte sa k nim. Jeho zdravie a sila 

pramenili z ich poslušnosti a úcty k môjmu zákonu. Z tohto ľudu vyšli príkladní muži, patriarchovia a 

proroci. Tam sú Abrahám, Izák a Jákob, ktorí sú základom vášho rodu. Boli vystavení psychickej aj 

fyzickej skúške, ale sila ich neopustila. Bolo potrebné, aby tí, ktorí mali dať život izraelskému ľudu, boli 

príkladom sily a lásky pre všetkých svojich potomkov. Tu spoznáte svoju silu a účinnosť v hodine 

veľkých skúšok. 

11 V súčasnosti pripravujem duše, ktoré budú po mojom odchode naďalej inšpirovať ľudí. Budú 

bdieť nad základnými učeniami môjho Diela a vy ich budete počúvať a rešpektovať. 
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12 Splňte svoju úlohu v súčasnom období a potom budú vo vašej práci pokračovať ďalšie generácie. 

Vždy pošlem na zem bytosti veľkého vzrastu, aby bdeli nad zákonom, nad podstatou Mojej náuky. 

13 Buďte v súlade so svojimi skúškami. Tomu, kto nedostal to, o čo ma prosí a verí, že je to pre jeho 

dobro, hovorím: Poznám tvoj osud, ale to, o čo ma prosíš, ti neprinesie šťastie, ale iba utrpenie. Myslite na 

svoju nápravu. Na zemi sa nebudete tešiť z dokonalého pokoja. Len splnenie povinnosti vám dnes prinesie 

pokoj. Ale zajtra, keď budeš v duchovnom živote, mi povieš: "Otče, vedel si ma viesť tak, ako to bolo 

dobré pre moju dušu. Lebo keby si mi dal, o čo som ťa prosil, bol by som zablúdil alebo by som odkladal 

svoj príchod k tebe." 

14 V tomto čase som vám dal svetlo svojho Slova, aby ste mohli pracovať pre pokoj sveta a aby vaša 

duša mohla urobiť ďalší krok na ceste k dokonalosti. Dal som ti pochopiť dary, ktoré tvoja duša má, aby 

mohla prekonať všetky prekážky a protivenstvá, ktoré jej stoja v ceste. Dal som vám pochopiť, že tento 

čas horkosti, ktorým prechádzate, je časom zmierenia, ktorý musíte vyprázdniť ako pohár odovzdanosťou 

a vierou. 

15 Preto som prišiel z nekonečna, aby som vás oslobodil od reťazí, ktoré vás držia. 

16 V tomto treťom veku som spojil všetkých, ktorí v minulosti dostali poslanie oboznamovať ľudstvo 

s Mojou pravdou, aby mohlo získať Moje požehnanie.  

17  Preto som vám dal nové zjavenia. 

18 Urobte si z môjho učenia svoje vlastné, aby ste ho mohli praktizovať. Keď však opustíte tieto 

miesta zhromaždenia, ktoré sú ako stromy pre pocestných, v ktorých tieni ste počuli škovránka trilkovať, 

nevydávajte sa za škodlivými pôžitkami namiesto toho, aby ste hľadali rozjímanie s cieľom meditovať. 

Duchovná esencia, ktorú ste dostali od Majstra, potom unikne z vášho srdca. 

19 Vášne ako víchrica vytrhávajú z vašej duše milosť, ktorou vás odievam, a keď sa jej zbavíte, 

dovolíte slabosti a chorobe, aby sa zmocnili vašej bytosti. 

20 Nasmerujte modlitbu svojej duše k Nekonečnému, aby ste okolo ľudstva vytvorili atmosféru 

mieru. Keď uvidíte svojich blížnych pod ťarchou mojej spravodlivosti, urobte zásluhu a ich trápenie sa 

skráti. Modlite sa za svet, keď počujete hlas prírodných síl. Nehľadajte útočisko len pre seba. Ak sa budete 

starať o svojich blížnych v hodine utrpenia a zabudnete na seba, ochránim vás. Ochraňuj ľudí svojou 

modlitbou a milosrdenstvom. 

21 Verte v silu modlitby. Musíte však vedieť, že aby ste ma dosiahli, musíte to najprv pocítiť. 

22 Ak by ste už mali silnú a pravú vieru, robili by ste zázraky. Ponáhľajte sa, lebo príde hodina, keď 

sa budete musieť vydať na cestu, aby ste rozšírili poznanie o tomto diele vo svete. Potom sa nesmiete báť 

ľudskej spravodlivosti a ohováranie vás nesmie znepokojovať. 

23 Pokročili ste na ceste. Obráťte svoj pohľad späť a pozrite sa na svoju minulosť. Zostal 

materializmus, arogancia, nízke vášne, modlárstvo, nevedomosť, hriech. 

24 Stále však zostávajte na ceste, aby ste mohli dosiahnuť ešte väčší duchovný pokrok. Potom zažijete 

pokoj zasľúbenej zeme vo svojom srdci. 

25 Toto je deň, keď duch vyvoleného ľudu dostane inšpiráciu a jeho myseľ bude osvietená, aby 

pochopil učenie, ktoré sa zachovalo vo Veľkej knihe života a ktoré som im mal predložiť podľa svojho 

slova daného v minulých časoch. 

26 A vy, aby ste prišli ku Mne, opustili ste svet, očistili ste sa, a keď ste boli pripravení, modlili ste sa, 

aby ste prijali Môj univerzálny lúč. Zaplavilo vašu dušu a pod jeho vplyvom sa prebudili vaše dary a 

rozvibrovali sa najjemnejšie struny vašej bytosti. 

Z hĺbky vášho srdca sa vynorili mnohé pocity, ktoré ste doteraz nepoznali a ktoré vás prinútili pozerať 

sa na tento život iným spôsobom. A keď ste potom dokázali uskutočniť lásku a milosrdenstvo, cítili ste sa 

dostatočne silní, aby ste vykonali veľké diela a pochopili veľké množstvo svojich blížnych. Chcete zvýšiť 

svoju starostlivosť o núdznych a svojimi myšlienkami posielať posolstvá svetla tým, ktorí sú od vás 

vzdialení. To všetko môžeš urobiť, lebo som pred tvojou dušou otvoril široké pole, na ktorom môžeš 

pracovať. 

27 Vaše duchovné dary nemajú hranice, nevyčerpajú sa, aj keď si myslíte, že ste odovzdali všetko 

svoje bohatstvo. Čím viac budete dávať druhým, tým viac sa bude zväčšovať vaše dedičstvo. Vaším 

poslaním bolo vždy pracovať pre mier a zasadzovať sa za svet. 
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28 Skúšal som vás, aby ste si verili, aby ste vedeli, čoho ste schopní. Pri koľkých príležitostiach, keď 

ste boli nerozhodní, keď vám chýbala viera alebo ste nedôverovali sile svojej duše, som vám poslal dôkaz, 

ktorý ste potrebovali, a prostredníctvom neho ste dostali odpoveď. V jednej skúške za druhou som ťa 

nechal odísť. Ale pripravil som vás vopred, pretože som nikdy nechcel nikoho prekvapiť. 

29 Riadim vaše kroky, obklopujem vás atmosférou pokoja, v ktorej môžete študovať a ponoriť sa do 

môjho učenia. Ale potom, keď budete pripravení, pôjdete vpred k ľuďom, ktorí v tom čase povstanú. Dnes 

vaše diela ešte nežiaria. Môj ľud sa však musí posilniť v cnosti, musí bojovať proti materializmu, aby 

pomohol ľudstvu nájsť istú cestu, ktorá ho privedie ku Mne. 

30 Už ste sa tešili z pokoja Môjho Ducha, keď ste sa vznášali v spojení so Mnou. Ale trvalý pokoj 

ešte nie je vo vás. Ste na začiatku cesty a len vaše zásluhy vám prinesú nevýslovnú radosť z priblíženia sa 

ku Mne. Rozmnožím vaše plody a skrátim vám cestu, aby ste ku mne čoskoro dorazili. 

31 Boli ste medzi prvými, ktorí dostali toto božské posolstvo, a chcem, aby ste vedeli, ako ho 

odovzdať ostatným. Toto ľudstvo, ktoré dnes pochybuje a nedôveruje, bude veriť. V tomto čase som mu 

dal dostatok dôkazov a všetky hovoria o Mne. Na krátky čas zostane hluchá. Potom vypočuje volanie, 

ktoré jej dávam, bude priťahovaná mojím učením, bude chcieť zistiť, čo čaká dušu po tomto živote, a 

odpoveď nájde v knihe, ktorú som všetkým zanechal: "Kniha života". Všetci nakoniec získajú svetlo, 

pretože je to božský odkaz. Je to dedičstvo, ktoré vám patrí a ktoré nebude nikomu odopreté. Budem 

poučovať všetkých ─ aj toho, kto vie správne nasledovať a vykladať moje pokyny, aj toho, kto ma 

neposlúcha. 

32 Keď ste študovali svoje diela a ronili ste slzy, keď ste videli, aké málo ovocia ste dosiahli, vaša 

duša sa zarmútila, keď si uvedomila, ako ďaleko ste ešte od cieľa, ktorý som vám určil, a spomenuli ste si 

na proroctvo, ktoré vám bolo dané a v ktorom vám bolo povedané: "Ak "Izrael" nebude pracovať na 

svojom zjednotení, zažije novú vojnu a ešte raz bude žena roniť slzy a muž bude prelievať svoju krv a v 

domoch bude smútok, nešťastie a hlad a duša bude trpieť." 

33 Preto vám hovorím, aby ste sa navzájom nepoškodzovali, aby ste nerobili skutky sváru. Cieľom 

môjho poučenia je zjednotiť všetky duše, zblížiť ich, aby ste sa stali jedným a všetci ma uznali za svojho 

Otca. 

34 Teraz zanechajte bremeno starostí, príďte ku Mne bez pochybností a obáv, úplne mi dôverujte a 

dovoľte, aby sa vo vás uskutočnila Moja vôľa. Viem, čo sa vo vás deje, a dávam vám silu, ktorú 

potrebujete. 

35 Ja som pôvod a cieľ všetkého, čo bolo stvorené. Z mojej vôle ste prišli na tento svet a z mojej vôle 

ho aj opúšťate. 

36 Prichádzam ako milujúci Otec, aby som vám dal svoje odpustenie, pretože ste ešte slabí. 

37 Tento život vám bol zverený ako príležitosť, aby vaša duša získala zásluhy. Preto by všetky vaše 

myšlienky a ľudské činy mali byť v súlade s mojím zákonom lásky a spravodlivosti. Ľudia však zišli z 

cesty, ktorú im môj Zákon ukazuje, a preto bolo potrebné vrátiť sa k nim a pripomenúť im ju. S týmto 

zámerom som sa s vami v tomto čase spojil. Dôvodom, prečo ste prišli počúvať moje slovo, je ponoriť sa 

do môjho učenia a pripraviť sa na duchovný život. Neprichádzajte zo zvedavosti, z pocitu povinnosti alebo 

preto, že si myslíte, že plníte svoju úlohu. Príďte s túžbou nájsť v každej novej lekcii ďalšie zjavenie, 

ďalšie učenie. Využite moju prítomnosť a budete lepšie pripravení plniť svoje poslanie. 

38 Či ste boli fyzicky zdraví, či ste mali uspokojenie a pohodlie, alebo ste prežívali choroby, nešťastie 

a chudobu - to všetko zostáva tu na zemi, kde sa končí ľudský život a začína život duše. Usilovali ste sa o 

povznesenie duše a museli ste trpieť a zvíťaziť nad svojím telom. Preto vám hovorím: Dobre počúvajte, 

ešte lepšie interpretujte a vžite sa do seba, aby ste mohli objaviť pravdu. 

39 Keď sa však stretnete s tými, ktorí tvrdia, že vyznávate nové učenie, mali by ste im povedať, že ste 

len opustili cirkevné obrady, ktoré patria k vonkajšiemu kultu, a že ste sa odvrátili od náboženského 

fanatizmu. 

40 Moja práca bude uznávaná na celom svete. Lebo ako som v iných časoch posielal prorokov, aby 

ohlasovali môj príchod, tak aj v tomto čase pošlem svojich nových prorokov, aby zvestovali moje učenie a 

ohlasovali kráľovstvo, ktoré sa blíži pre všetkých ľudí dobrej vôle. 

41 Každé zjavenie bolo uskutočnené podľa duchovných schopností ľudstva a doby, v ktorej žilo. 

Dnes som prišiel týmto spôsobom, zajtra k vám budem hovoriť vznešenejším spôsobom. 
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Toto zhromaždenie sa čoskoro skončí, skončí sa koncom roka 1950. Potom sa moji učeníci vydajú na 

cestu ako učitelia, ktorí sa nebudú cítiť osamelí. Lebo vo svetle ich ducha, v tej časti môjho Božstva, ktorá 

existuje v každom z vás, mám hovoriť, odpúšťať, milovať a učiť. 

42 Pokiaľ vám to svedomie dovolí, vaša duša bude slobodná. Veď ani nebude potrebovať miesta 

zhromaždenia, aby odovzdávala moje učenie. Budeš hovoriť všade, kde sa ti naskytne príležitosť, a tvoj 

život bude svätyňou, v ktorej Mi budeš vzdávať úctu čistotou svojich skutkov. 

43 Hoci sa vám v súčasnosti zdá nemožné vytvoriť v ľudstve mier, hovorím vám, že mier príde, ba čo 

viac: že človek bude žiť v oduševnení. 

44 Skôr ako príde ten čas, svet postihne veľa nešťastia. Toto utrpenie však bude pre dobro ľudstva, 

pozemské aj duchovné. Bude to ako "zatiaľ a ďalej už nie" pre bezuzdné konanie zlých skutkov, sebectvo 

a túžbu ľudí po pôžitkoch. Týmto spôsobom sa dosiahne rovnováha. Sily zla už nebudú môcť zvíťaziť nad 

silami dobra. Toto očisťovanie má podobu trestu bez toho, aby ním bolo, pretože vždy postihuje tých 

najcitlivejších a najmilovanejších. V skutočnosti je však prostriedkom na záchranu duchov, ktorí zišli z 

cesty alebo ju stratili. Tí, ktorí posudzujú pozemsky, nemôžu v bolesti objaviť nič užitočné, ale tí, ktorí sa 

domnievajú, že majú ducha, ktorý bude žiť večne, získavajú z tej istej bolesti svetlo, pevnosť a obnovu. 

45 Ak uvažujete duchovne, ako môžete veriť, že bolesť je pre ľudstvo zlom, keď pochádza od Boha, 

ktorý je samá láska? 

46 Čas plynie a príde čas, keď sa začnú objavovať tie veľké skúšky a zo sveta unikne aj posledný 

zvyšok pokoja, ktorý sa nevráti, kým ľudstvo nenájde cestu môjho Zákona a nebude počúvať ten vnútorný 

hlas, ktorý mu bude neprestajne hovoriť: Boh žije! Boh je vo vás! Spoznajte Ho, precíťte Ho, zmierte sa s 

Ním! 

47 Potom sa váš spôsob života zmení. Egoizmus zmizne a každý bude užitočný pre ostatných. Ľudia 

budú inšpirovaní mojou spravodlivosťou, aby vytvorili nové zákony a vládli národom s láskou. 

48 Zaneste čoskoro moje posolstvo ľudstvu, aby mohlo používať moje učenie a varovania. Človek si 

uvedomí, že toto slovo bolo naozaj proroctvom a že všetko predvídalo. 

49 Keď sa vlny rozbúreného mora zmiernia a vetry utíchnu, keď už nebudú národy bičovať žiadne 

pohromy a pohromy budú odstránené, vtedy sa pre ľudstvo začne mier. 

50 Máte sa modliť a prosiť za svet, ktorý bude musieť prežiť najväčšie skúšky a vypiť najhorší kalich. 

51 Koľkí z vás, ktorí si dnes myslíte, že máte vieru, sa pri pohľade na tieto katastrofálne udalosti 

zachvejete! Koľkí z vás, ktorí sa považujete za odvážnych, budete skrývať svoju zbabelosť! Pripravujem 

vás, aby ste si boli vedomí svojho konania, keď príde tá hodina, a aby ste mohli splniť poslanie, ktoré som 

vám zveril. 

52 Každé tajomstvo vám bolo v tomto čase vysvetlené, dokonca aj tajomstvo Trojice zjavení Môjho 

Božstva, ktoré zopakujem niekoľkými slovami: 

53 Otec, Boh nemá podobu, nemá hranice, ani začiatok a koniec ─ učenie, ktoré nedokážete 

pochopiť. Preto povedzte: Boh je Stvoriteľ všetkého svetla, sila, ktorá udržuje vesmír, život, ktorý pulzuje 

vo všetkých bytostiach. 

54 A Syn? Syn je "Slovo", je to Božia moc, ktorá sa obmedzila v dokonalom človeku: v Ježišovi. Aby 

v ňom prebývala Otcova láska. 

55 Keďže v Ježišovi bol Boží Duch, bol človekom a Bohom ─ človekom na základe svojej hmotnej 

prirodzenosti, Bohom na základe svojej duchovnej prirodzenosti. Ako ľudská bytosť mal vlastnosti vlastné 

ľudskej bytosti: Cítil a trpel ako človek. Ale poznanie vlastného poslania a duchovná sila mu umožnili 

prekonať fyzické potreby a pokušenia. Všetko, čo nebolo v súlade s Jeho poslaním, odmietal. Tak sa Boh 

mohol prostredníctvom tohto spravodlivého a čistého človeka zjaviť ako človek. 

56 Keď Ježiš dokončil svoje poslanie, vrátil sa k Božiemu Duchu a niesol v sebe stopy ľudského 

života - skúšky, ktorým sa podrobil ako človek. Preto Syn, keďže je Otcovou láskou, má niečo z každého z 

vás a vy sa cítite pochopení, pretože viete, že žil vo vašom svete a kráčal po tom istom prachu, po ktorom 

kráčate aj vy. 

57 Ale Otec a Majster sú jeden a ten istý Boh. 

58 A Duch Svätý ─ môžem vám povedať ─ je najvyššou formou, v ktorej sa táto Bytosť zjavuje 

všetkým ľuďom, ktorí majú vo svojom duchu iskru prirodzenosti samotného Stvoriteľa. 
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59 Duch Svätý, Otec a Syn sú jedna a tá istá sila, jedna vôľa, nie tri osoby, ale jedna božská bytosť, 

ktorá sa musela zjaviť svojim deťom v rôznych podobách, aby ju pochopili. 

60 Uvedomte si, koľko lásky je vo vašom Bohu, ktorý je síce všemohúci, ale neváha sa obmedziť, aby 

ste ho mohli cítiť a vidieť, ktorý sa rozmnožuje, aby vám ukázal, že nie je len vaším Stvoriteľom a 

Sudcom, ale aj vaším Otcom, priateľom, bratom a Majstrom. 

61 Pýtate sa: "Ako je to všetko možné?" Ste ešte stále malé stvorenia, ktorým obmedzujem Svoje 

vysvetlenia, aby som ich prispôsobil schopnostiam vašej mysle. 

62 Odpúšťam ti a dávam ti svoje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 233 
1 Svetlo môjho Ducha nech je s vami. 

2 Učeníci, vy, ktorí prichádzate a zápasíte sami so sebou, ktorí túžite po duchovnej večnosti a nie ste 

spokojní so svojimi skutkami ─ pripravte sa. Hoci je pravda, že ste nedosiahli to, po čom vaša duša túži, 

ani ste nevideli plody svojej práce, predsa vám hovorím, že ste dosiahli vzostup a pokrok. Potvrdí sa to v 

živote, ktorý vás čaká a v ktorom budete plne poznať svoj duchovný pokrok. Tam pocítite, že láska 

Majstra skutočne prenikla do vašej bytosti a že vo vašej duši sa zakorenil cit milosrdenstva voči trpiacim. 

To bude úroda, ktorú prinesiete po rôznych reinkarnáciách, ktoré ste prežili. 

3 "Duchovné údolie" bude obývané duchmi svetla, ktorých cnosti budú slúžiť dobru a pokroku 

ľudstva. 

4 Tí, ktorí sa na tomto svete skutočne pripravujú a vykonávajú svoje poslanie s pravým 

milosrdenstvom a láskou, nebudú túžiť vidieť dokončenie svojej práce, aby mohli počuť triumfálny 

pokrik. Lebo tí, ktorí po nej túžia, majú v sebe stále veľa materiálneho a málo duchovného. 

5 Keď som vám povedal, aby ste svojmu telu dali dôležitosť a miesto, ktoré má vo vašom osude, 

myslel som tým, aby ste ho vedeli viesť tak, aby bolo nástrojom vašej dokonalosti. Lebo tvoja duša sa 

musí dostať ku mne. 

6 Pozrite sa, aké jednoduché je moje učenie v každom ohľade. Preto vám hovorím, aby ste sa to 

nikdy nesnažili komplikovať. Pozrite sa, ako vám uľahčujem cestu k jeho naplneniu. Ale nakoľko vidím, 

že duchovne chápete moje pokyny, dávam vám pocítiť vašu zodpovednosť za to, že to robíte. Čím viac 

človek nepozná Moje učenie, tým menšia je jeho zodpovednosť. 

7 Prečo sú tu tí, ktorí boli so mnou a opustili ma? Prečo ma vymieňajú za uspokojenie, ktoré škodí 

ich duši? A keď ich na ich ceste zastihnem a zavolám ich, nakoniec mi vo svojej nevďačnosti povedia, že 

ma nikdy nevideli ani nepocítili. Ako si mohli tak skoro myslieť, že zabudli na Toho, ktorý s nimi kráča 

krok za krokom ─ na Toho, ktorý stál pri nich v hodine skúšky a v premenách života ─ na Toho, ktorý v 

tých chvíľach prinášal utrápenému srdcu nebeskú harmóniu Môjho pohladenia a Môjho Božského pokoja, 

ktorý mu hovorí: "Poď ku Mne, odpočiň si so Mnou, nasleduj Mňa, Ja som Nebo, ktoré hľadáš." V tej 

chvíli sa tohto srdca zmocnil nával citu, pretože zistilo, že človek nie je na svojej ceste sám, a vytryskla z 

neho modlitba lásky, ktorá bola poďakovaním Majstrovi. Je možné, aby niekto zabudol na tieto dôkazy 

mojej lásky? Je možné, aby niekto, kto ich prijal, poprel, že ma cítil? 

8 Vy, ktorí ma počúvate, sa ma pýtajte: "Učiteľ, ako môžem vedieť, čo je dobré a čo zlé?" Na to vám 

odpovedám: Ja som Božská Spravodlivosť a ako Spravodlivosť sa prejavujem v každom z vás 

prostredníctvom svedomia, ktoré je svetlom Môjho Božského Ducha. Je to "hlas" Boha v človeku, a keďže 

v človeku sú schopnosti, ktoré mu umožňujú pochopiť tento "hlas", jeho "výzvy" a úsudky, nikto sa 

nemôže ospravedlniť tým, že nepozná cestu dobra, ktorou je zákon lásky a spravodlivosti. Aké sú tie 

schopnosti alebo vlastnosti, ktoré človeku umožňujú počuť hlas vlastného vodcu a sudcu? Intuícia, rozum 

a pocity. 

9 Preto ten, kto koná zle, nekoná tak preto, že nemá uši, aby počul tento hlas, ale preto, že si ich 

zavrel, aby nepočul svoj vlastný úsudok. Nie preto, že by nemal oči, aby rozoznal dobrú cestu, ale preto, 

že si úmyselne zaslepil oči, aby nekráčal po ceste, ktorú si sám vytvoril. 

10 Hovorím vám: Prečo umlčovať láskyplný a harmonický hlas Boha, ktorý k vám hovorí 

prostredníctvom vášho svedomia, hoci vás vždy bezpečne vedie po ceste dobra? 

11 Často vám "telo" ako hrubý závoj nedovolí vidieť svetlo pravdy. Preto vám hovorím, že tento hlas 

budete počuť v celej jeho jasnosti, keď už budete oslobodení od tela. Tento okamih môže byť pre dušu, 

ktorá dosiahla naplnenie svojho poslania na zemi, chvíľou najvyššej blaženosti, alebo chvíľou nekonečnej 

bolesti, keď si uvedomí svoje chyby a vidí svoje škvrny, ktoré ju nútia túžiť po novom tele ako príležitosti 

začať cestu odznova. Potom sa Otcova spravodlivosť, ktorá má svoj pôvod v láske, zjavuje ako moc tým, 

že duši udeľuje nové ľudské telo, aby naplnila svoj osud. 

12 Koľko takýchto príležitostí som dal každému z vás, aby ste na konci času mohli prísť ku Mne, 

pretože mi patríte ako deti. Nechcem však, aby ste ku Mne prichádzali len z milosrdenstva a lásky, ale aj 

na základe svojich zásluh, aby ste sa ukázali hodní vlastniť a vidieť celú slávu Môjho diela. 
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13 Veru, hovorím vám, že v nebi je väčšia radosť z príchodu jedného obráteného hriešnika, ako keď 

doň vstúpi sto spravodlivých. Je to víťazstvo dobra nad zlom, keď duša, ktorá upadla do temnoty, znovu 

získava svoju veľkosť. 

14 Hovorím k vám týmto spôsobom, aby som z vás odstránil všetky tie fantazijné presvedčenia, ktoré 

bránia vašej duchovnej ceste rozvoja. Moje učenie vám totiž nebolo jasne predstavené jeho vykladačmi. 

15 Ľudia, buďte silní tvárou v tvár bolesti. Keď to pochopíš, budeš mi vďačný za to, že som ťa skúšal. 

16 Priblížte sa ku mne a počúvajte ma, lebo vo svojom slove vás budem duchovne živiť. 

17 Moje učenie v tomto čase urobilo zázrak, že vás zástupy túžia po svetle. 

18 V tichu svojho srdca si počul Majstra a spolu s ním si si oddýchol od dlhých ciest, z ktorých si 

prinášal svoju únavu a bolesti ako úrodu. 

19 Svet túži po láske, pokoji a pravde. 

20 Prinášajte jednotu tam, kde je nesúlad, svetlo tam, kde je omyl, morálku tam, kde prebýva hriech, a 

balzam tam, kde je bolesť. 

21 Potom budeš čistým zrkadlom ─ zrkadlom, ktorým je tvoj duch, v ktorom sa odrážajú moje božské 

pokyny a v ktorom ľudstvo vidí svoje nedokonalosti. 

22 Veľký je váš osud medzi ľuďmi. Preto som vás poučil, aby ste sa nepotkli, čo by bolo dôvodom, 

aby vás vaši spolubratia odsúdili. 

23 Urob si zo svojho tela pokorného služobníka, ktorý sa nikdy nestavia medzi svojho ducha a Mňa, 

ktorý mi vie preukázať službu, ktorá mu prináleží, a ktorý dovolí svojmu duchu, aby mi vzdával úctu, 

ktorá mu prináleží. 

24 Správne pochopená spiritualizácia vám dá silu a zdravie. 

25 Od počiatku vekov mali poslovia Zákona a učenia Ducha za protivníka vedca. Medzi nimi vypukli 

veľké boje a nastal čas, aby som vám o týchto konfliktoch niečo povedal. 

26 Stvoril som tento svet ako dočasný domov pre inkarnované duše. Ale skôr, ako ho začali obývať, 

obdaril som ich schopnosťami ducha, mysle a vôle. Dopredu som poznal osud a vývoj svojich stvorení. 

Do zeme, jej vnútra, povrchu a atmosféry som vložil všetky potrebné prvky na zachovanie, udržanie, 

rozvoj a tiež osvieženie ľudskej bytosti. Ale aby človek mohol objaviť tajomstvá prírody ako zdroja 

života, dovolil som, aby sa jeho inteligencia prebudila. 

27 Takto boli človeku zjavené počiatky vedy, ktorej ste všetci schopní, hoci vždy existovali ľudia s 

väčším talentom, ktorých poslaním bolo vylúštiť z prírody tajomstvo jej síl a živlov v prospech a pre 

potešenie ľudstva. 

28 Poslal som na zem aj veľkých duchov, aby vám zjavili nadprirodzený život, ktorý je nad touto 

prírodou, nad vedou. Prostredníctvom týchto zjavení bola odhalená existencia univerzálnej, silnej, 

tvorivej, všemocnej a všadeprítomnej bytosti, ktorá má pre človeka pripravený život po jeho smrti, večný 

život duše. 

29 Ale keďže jedno prinieslo duchovné poslanie a druhé vedecké poslanie, jedno a druhé, náboženstvá 

a veda, stáli vždy proti sebe ako nepriatelia v boji. 

30 Dnes vám hovorím, že hmota a duch nie sú protichodné sily; medzi nimi zavládne harmónia. 

Svetlo sú moje duchovné zjavenia a svetlo sú aj zjavenia a objavy vedy. Ak ste však odo Mňa počuli, že 

často nachádzam chyby v práci vedcov, je to preto, že mnohí z nich zneužívajú energiu, predtým neznáme 

prvky a sily prírody na zhubné účely ničenia, nepriateľstva, nenávisti a pomsty, pozemskej nadvlády a 

nesmiernej snahy o získanie moci. 

31 Môžem vám povedať, že pre tých, ktorí svoje poslanie vykonávali s láskou a dobrými úmyslami ─ 

pre tých, ktorí s úctou a pokorou prenikali do mojich tajných pokladníc, mi bolo potešením odhaliť im 

veľké tajomstvá pre dobro mojej dcéry, ľudstva. 

32 Veda viedla ľudstvo od počiatku sveta k tomu, aby kráčalo cestou materiálneho pokroku, vďaka 

čomu človek na každom kroku nachádzal plody vedy - niektoré sladké a niektoré trpké. 

33 Teraz je čas, aby ste pochopili, že všetko svetlo patrí môjmu Duchu, že všetko, čo je život, 

pochádza z môjho Božstva, pretože Ja som tajná pokladnica, pôvodný zdroj a pôvod všetkého stvorenia. 

34 Tieto boje duchovného proti vedeckému zmiznú z ľudského života do tej miery, že duchovné sa 

spojí s vedou v jedinom svetle, ktoré bude osvetľovať cestu človeka do nekonečna. 
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35 Začínate sa pripravovať na tento čas. Špiritizmus má totiž celosvetové poslanie. Bude to ten, ktorý 

všetkým ľuďom odhalí skutočný život. 

36 Predstavte si ľudstvo, ktoré dáva svoju vedu, svoj talent do služieb toho istého, ktoré ponúka Bohu 

príjemné uctievanie bez nadšenia a modlárstva, v ktorom sú aj pôžitky zdravé a ktorého pôžitky sú zdravé 

pre telo i dušu ─ potom budete mať nový, duchovne vysoký svet, morálku a vedeckosť. Budete 

rešpektovať život svojho blížneho a nebudete sa zbavovať svojho vlastného. Títo ľudia totiž pochopia, že 

nie sú pánmi seba samých a že jediným vlastníkom všetkého som ja. 

37 Predurčení sú tí, ktorí budú žiť vo svete v časoch milosti. To, čo bolo údolím sĺz, poľom skazy a 

smrti, sa zmení na údolie pokoja. 

38 Bude to priaznivý čas pre rozvoj a rozkvet duchovných darov. Potom veda nebude brániť rozvoju 

duše smerom nahor, ale umožním jej ešte viac preniknúť do Mojich tajomstiev, kde jej odhalím veľké 

tajomstvá v prospech ľudstva. 

39 Môj duch sa bude ako vždy tešiť z dobrých skutkov mojich detí, či už duchovných alebo 

vedeckých, alebo plodov ich vnímavosti voči kráse. 

40 Tento ľud vám pripraví cestu. Ale ten čas neuvidíte očami svojho pozemského tela. 

41 Nevyjde od vás žiadne spásonosné volanie, dokonca ani také, ktoré by zjednotilo tento ľud. Bude 

to moje Slovo, ktoré vás spojí a vykúpi. 

42 Keď sa moje ohlasovanie v roku 1950 skončí, nájdem sa vo vašej svätyni. Tam, vo vašom srdci, 

bude pre mňa trón lásky, ktorý mi postaví môj ľud. Nechcete, aby som sa predstavil na kríži, na stĺpe alebo 

pred súdom. 

43 Nedovoľte, aby čas vymazal tieto slová, aby ste z nich mohli vytvoriť Veľkú knihu múdrosti vášho 

Otca. 

44 Modlite sa tak, že hovoríte do duše, lebo hlas vášho tela neznie v nebi. 

45 Zatiaľ čo niektorí sa zjavujú v duchu, pretože nemohli prísť fyzicky, iní mi ukazujú len svoju 

fyzickú schránku, pretože ich duša prebýva ďaleko a zaoberá sa materiálnymi vecami. Povedal som vám 

však, že sa musíte pripraviť, aby ste ma počuli. Chcem však, aby sa moje svetlo rozlievalo ako duchovná 

manna všade, kde sú moje deti. 

46 V ten deň pripravím hostinu, aby na nej mohli hodovať všetci, ktorí žijú na zemi, a tie veľké 

zástupy duchov, ktorí žijú na onom svete. 

47 Prijímam vás vo svetle Knihy siedmich pečatí. Eliáš v tom čase pripravil ľudskú myseľ na moje 

zjavenie. Odvtedy ste v mojej práci objavovali čoraz viac nových odhalení. Niektorí si moje učenie 

vysvetľovali správne, iní jeho význam prekrúcali, a keď prišla hodina, aby sa ľudia rozdelili do 

spoločenstiev alebo na miesta stretnutí, každý pracoval tak, ako ho poučili tí, ktorí boli pred ním. 

48 Keď ste prvýkrát počuli moje slovo, počet mojich poslucháčov bol malý. Boli medzi nimi muži aj 

ženy, dospelí aj deti. Toto malé zhromaždenie sa rozrástlo a stalo sa ľudom, a potom som im zjavil, že sú 

duchovne "Izraelom", ktorý je skrytý a rozptýlený po celom svete. 

Čas plynul a zástupy sa množili. Potom som ich zvolal na stretnutie, pretože som zistil, že ich srdcia 

žijú oddelene, že medzi nimi nie je jednota ani súlad. 

49 Moje slovo sa slávne zjavilo a moje srdce sa otvorilo ako archa, z ktorej prúdi zákon a zasľúbenia. 

Ľudia pred ním sklonili šije a so zdvihnutými pravicami prisahali, že budú nasledovať Otca, prisahali, že 

sa zjednotia. Moje vtedajšie slovo bolo nezmazateľné, pretože zostalo zapísané v duchu ľudu, tak ako bol 

prísľub tohto ľudu chápaný ako nová zmluva s Božím Duchom. 

50 Odvtedy bojujete za svoju jednotu, aby v srdciach bolo jedno svetlo a jedna forma uctievania. Nie 

všetci však túto zmluvu rešpektovali, nie všetci prijali ideál jednoty a oduševnenia za svoj, a to prinieslo 

tomuto ľudu víchrice a uragány a niekedy ho oslabilo. Dnes vidím, že zatiaľ čo niektorí bojujú za 

zachovanie čistoty, úprimnosti a jednoduchosti tohto učenia, iní pre nedostatok duchovnosti túto 

úprimnosť nepochopili, a preto ho poškvrnili cudzími obradmi a vplyvmi rôznych náboženstiev. 

51 Učeníkom tohto času prinášam učenie, ktorého obsah je podstatou toho, čo učil Mojžiš ─ toho, čo 

vyžaroval Ježiš do ľudstva, a toho, čo vám zjavuje môj Duch. 

Videl som však, že medzi vami sú takí, ktorí zatajili moju pravdu, aby sa mohli pred svojimi 

spoločenstvami vyvyšovať ako páni a králi. Keby mohli, mali by na hlave korunu, cez plecia plášť a v 
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pravej ruke žezlo. Namiesto toho však ponižujú svojich bratov a sestry a tešia sa z pocty, lichotenia a 

chvály. 

52 Ľudia prichádzajú na moje miesta stretnutí deň čo deň. Nové zástupy a poslední učeníci 

rozmnožujú tento ľud. Keď prídu do zhromaždenia, kde sa moje deti snažia ukázať dobrotu a čistotu 

môjho diela, naplní ich svetlo a chvália ma. Keď však prídu tam, kde sa hniezdi márnivosť a vášne, 

upadnú do zmätku a takto zmätení pokračujú v ceste. Ako by tiež mohli zastaviť chaotický postup tých 

"robotníkov", ktorí predbiehajú davy? Ako by mohli svetu dokázať, že to nie je sekta alebo nové 

náboženstvo, ale večný zákon, svetlo Ducha Svätého, ktoré sa stalo učením, aby viedlo ľudí k dokonalosti 

ich duší? 

53 Keby ste od začiatku chápali podstatu môjho učenia a jeho cieľ, nebolo by na ceste toľko 

zmätených. Mysleli ste si, že vaše dary slúžia na vaše pozemské uspokojenie, a dovolili ste, aby svetlo 

môjho Slova zhaslo, keď sa dostalo k srdciam. Nositelia hlasu prenášali moje slovo od prvého po posledné 

miesto stretnutia, až kým im nechrapčalo hrdlo, aby aspoň hlasitosť ich hlasu prebudila a zapôsobila na 

vaše zatvrdnuté srdcia. 

54 Videli ste, ako sa komunity navzájom neuznávali kvôli rozdielnosti názorov a myšlienok a zostali 

nedotknuté bez toho, aby urobili niečo na odstránenie tohto rozporu. Niekedy sa chcete vzchopiť a zavolať 

svoje komunity na zodpovednosť a poučiť ich. Ale čo ich môžete poučiť, keď nič neviete? 

55 Viem, že tí, ktorí trpeli a bojovali, aby ukázali moje učenie v celej jeho čistote, v týchto chvíľach 

plačú, keď počujú tieto slová. Prosia ma o odpustenie a o silu vytrvať v porušení a ja všetkým udeľujem 

odpustenie, silu a svetlo. 

Žehnám pokorným. Ale tým, ktorí nie sú, hovorím: Buďte pokorní, nezabúdajte, že som vás prirovnal 

k márnotratnému synovi z môjho podobenstva, ktorý sa po tom, čo premrhal svoje dedičstvo ďaleko od 

otcovho domu a videl, že má prázdne ruky a vyčerpané a odhalené telo, vrátil domov a túžil po otcovom 

náručí. Prijal ho a usporiadal hostinu zo šťastia, že ho má opäť pri sebe. Potom sa tento syn stal pokorným, 

poslušným a milujúcim svojho otca. Bolesť z jeho previnení vniesla svetlo do jeho srdca. 

Ale ty, ktorému som povedal, že som ťa v tomto čase prijal ako márnotratného syna, myslíš si, že je 

správne, aby si po tom, čo som pri tvojom príchode usporiadal hostinu, posadil ťa za svoj stôl a obdaril ťa 

milosťami, bol plný márnivosti a privlastnil si môj dom? 

56 Moje slovo dokázalo pohnúť vašimi srdcami a niektorí si z neho vzali predsavzatie zušľachtiť 

svoje skutky a iní predsavzatie zmeniť sa. Potom vám Majster povie: Nastal čas očisty. Vráťte sa do 

svojich spoločenstiev a rozvíjajte dary, ktorými som každého z vás obdaroval. Želám si, aby ste prestali s 

toľkými nedokonalosťami a poškvrnami, ak nechcete byť zbavení môjho slova pred časom určeným 

mojím božstvom. 

57 Preštudujte si moje slová, zamyslite sa nad nimi a potom sa pustite s pevným úmyslom napraviť 

svoje chyby, odstrániť nedokonalosti a očistiť formy uctievania. Modlite sa a bdejte, ešte je čas zničiť zlé 

semeno, zasiať dobré a zožať jeho ovocie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 234 
1 Na krátky čas ste opustili svet, aby ste boli so mnou. Prežívali ste skúšku za skúškou a získavali 

svetlo vo svojej duši. Lebo moja láska bola s vami v ťažkých hodinách a pripomínala vám moje slová 

útechy a povzbudenia. 

2 Spiritualistické učenie je novou archou zmluvy, v ktorej ľudstvo nájde svetlo a útechu v týchto 

časoch. 

3 Keď uvidíte, že tieto sály nestačia na to, aby sa do nich zmestili zástupy, zavolám vás na lúky v 

údolí, na polia, na horu a zjavím tam medzi vami svojho Ducha. 

4 Všeobecne povedané, ľudstvo v tomto čase nepočulo moje slovo. Ich duchovná zotrvačnosť je 

hlboká, a preto nenachádzajú pokoj. 

5 Učiteľom vám bol Duch Svätý. Preto vás považujem za zodpovedných za mier. 

6 Toto božské učenie si vyžaduje dôkladné štúdium, aby ste mohli objaviť všetku pravdu, ktorú 

obsahuje. Je to hviezda, ktorá osvetľuje cestu k spáse duše. 

7 Tretia éra prekvapila svet v priepasti nepriateľstva, hriechov a fanatizmu. Nebola pripravená 

pocítiť príchod novej éry, príchod nového úsvitu. Bude musieť ešte chvíľu znášať svoje okovy, kým ich 

nezlomí obnova a pokánie, a potom sa morálne a duchovne pozdvihne. 

8 Nemyslite si, že som len s vami. Na celom svete existujú náboženské spoločenstvá, v ktorých 

ľudia nachádzajú útočisko pre svoje duše, a v každom človeku je miesto, kam idem, aby som sa v ňom 

prejavil: duch. 

9 Moja láska klope na všetky dvere s prísľubom pokoja. Od muža moci, od toho, kto sa stal 

márnivým vo svojej pozemskej sláve, a od toho, kto dosiahol múdrosť, až po vyvrheľa alebo 

najneznámejšieho človeka - všetkých navštívi ich Pán. 

10 Prišiel som v tomto čase, aby som vzbudil ľud, ktorého melodický hlas bude počuť po celej zemi. 

Zveril som mu hrsť pšenice, aby sa stal jej pestovateľom. Predtým som ho posadil k svojmu stolu a dal 

som mu piť šťavu z viniča, aby sa posilnilo a vydržalo svoje putovanie. Svojimi múdrymi radami som ju 

naučil rozpoznať zlé cesty, aby sa od nich mohla oddeliť. Ukázal som mu pravú svätyňu, aby do nej mohlo 

vstúpiť a všade cítiť moju prítomnosť. Oslobodil som ho, pretože som nechcel, aby jeho nohy alebo ruky v 

tomto čase pocítili váhu reťazí. 

Ale ak som mu dal veľké schopnosti a poverenia, nie preto, aby sa stalo klamlivým a márnomyseľným 

a myslelo si, že je kráľom, bohom alebo sudcom. Jeho ducha obdarúvam len natoľko, aby sa odel pokorou 

a zasvätil svoj život úlohe byť užitočný svojim blížnym a slúžiť ľudstvu. 

11 Chcem, aby mi, keď príde k Môjmu Božstvu, ponúkla iba ovocie svojej sejby a nežiadala ma o 

odpustenie za svoje previnenia. Vy ste duchovní ľudia, ktorých pripravujem. Aj keď dnes prijímate Moje 

učenie, stále robíte chyby, pretože ste súčasťou tohto smutného ľudstva, ktoré sa vlečie po zemi, pretože 

nevie, ako sa vyvíjať smerom nahor. 

12 Postavil som pred vás pastiera Eliáša, aby vás doviedol k prekážke spásy, ktorej kruh nemienite 

preskočiť. 

13 Moje dielo, ktoré čiastočne spočíva na vás, vás bude ťažiť ako kríž povinností, odriekania a obetí. 

Ale na každom kroku a pri každom páde budeš mať oporu plnú lásky, ktorá ťa obnoví s celou svojou 

milosťou. 

14 Doteraz bola tvoja chôdza nemotorná, neistá, nešikovná a v dôsledku svojej nedokonalosti si žala 

horkosť a ronila slzy. Dôvodom je, že ste ešte malé deti. Keď vás v budúcnosti pošlem na cesty, ktoré 

vedú do provincií, budete po nich kráčať bezpečne a s vierou. 

15 V tento deň vám hovorím: Urobte si vo svojom srdci a duši predsavzatie nasledovať ma v pokoji, 

jednote a dobrej vôli. Takto budete očakávať to, čo Večný určil pre rok 1950. 

16 Uvedomte si, že v týchto chvíľach vám odpúšťam vaše previnenia, aby ste mohli ísť svojou cestou 

bez tohto bremena. Ale nenakladaj si na dušu opäť ťažké bremeno hriechu. 

17 Hľa: Keď vám dám svoje slovo odpustenia, stane sa svetlom v temnote. 

18 Učeníci: Hoci ste sem všetci prišli rovnakým spôsobom, váš osud je odlišný a vaša úloha je tiež 

odlišná. 
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Pred príchodom na zem duša vopred videla svoju životnú cestu a toto poznanie sa po vtelení premenilo 

na skúsenosť a intuitívne poznanie, čím sa zachránila pred priepasťami a pádmi. 

V týchto učeniach vylievam svoju múdrosť. Veď vy ste moji učeníci, ktorí pripravujú cestu majstrom, 

ktorých pošlem ľudstvu. Táto cesta prípravy je plná nebezpečenstiev a pokušení. Dávajte pozor, aby ste 

mohli objaviť vlka v poraste. Vtedy sa chopíš meča lásky, ktorému tvoj protivník neodolá, a polia pokryté 

bodliakmi a tŕním sa zmenia na rozkvitnuté doliny. 

19 Keďže ste počuli toto slovo svetla, nebolo by správne, keby ste zajtra upadli na falošné cesty. 

20 Praktizujte lásku, prejavujte milosrdenstvo, ktoré je dcérou lásky, a budete spasení. Neskrývajte 

chlieb, ktorý som vám zveril. 

21 Nebuďte ľahostajní k bolesti svojich blížnych, lebo potom nebudete rozsievať vieru v moje učenie. 

Vžite sa do každej duše a zistíte, že všetky hľadajú svetlo, ktoré je pravdou. "Telo" len zriedka odhalí boje 

duše. 

22 Pripravte sa. Keď sa totiž naučíte túto lekciu, núdzni budú volať o milosrdenstvo a nehu. 

23 Učeníci, využite tento vzácny čas. Stanete sa robotníkmi na Pánových poliach, ktorými sú ľudské 

srdcia. Máte neúnavne vychádzať do provincií a domov, lebo čas spánku sa skončil. 

24 Budete skutočne prekvapení a potešení, keď uvidíte, že srdcia vašich blížnych už boli pripravené 

prijať vás. 

25 Duchovia svetla, ktorí zostupujú z duchovného sveta, sledujú a pôsobia na cestách ľudí - 

dôležitých i nenápadných. 

26 Teraz je chvíľa milosti pre tých, ktorí žijú na zemi, aj pre tých, ktorí už na nej nežijú, pretože 

počujú môj hlas, ktorý v tejto podobe prvýkrát zaznel v roku 1866. 

27 Prví, ktorí ma počúvali, zaobchádzali s mojím dielom ako so stromom a odrezávali prvé konáre, 

aby ich presadili do rôznych oblastí. Niektorí si moje učenie vysvetlili dobre, iní sa netrafili. 

28 V prítmí chudobných zasadačiek sa schádzali malé skupinky. Ale keď ich počet rástol a zástupy sa 

zväčšovali, vyzval som ich, aby sa zjednotili, aby sa všetci uznali za učeníkov jedného Majstra a 

praktizovali učenie rovnakým spôsobom; aby sa semeno nezasialo podľa uváženia "robotníkov "*, ale 

podľa Božej vôle. 
*Odkaz

 
 na Ježišovo podobenstvo o "robotníkoch na vinici". 

29 Pred duchovnou archou Novej zmluvy zástupy sľubovali odovzdanosť, poslušnosť a dobrú vôľu, 

ale keď sa strhli hurikány a víchrice a silou bičovali konáre stromu, niektorí ochabli, zatiaľ čo iní zostali 

pevne stáť a učili nových "robotníkov" obrábať "polia". Niektorí, ktorí si uvedomili veľkosť tohto 

zjavenia, chceli preniknúť do mojich tajomstiev hlbšie, než je moja vôľa, aby získali poznanie a moc, 

ktoré by ich urobili lepšími ako ostatní, ale veľmi skoro sa stretli s mojou spravodlivosťou. 

30 Iní, ktorí nedokázali objaviť veľkosť tohto diela v jeho čistote, v jeho jednoduchosti, prijali rituály, 

symboly a obrady zo siekt a cirkví v domnení, že dodajú slávnostnosť mojim prejavom. 

31 Nazval som vás "silným ľudom", pretože ste sa živili mojím božským Slovom, ktoré je pravou 

knihou múdrosti, ktorú nenapísali ľudské ruky. Každé slovo je v nej stránkou, každá stránka je významná. 

Pochopte to, neuspokojte sa s tým, že si zapamätáte moje vysielanie. Potom sa táto kniha zachová vo 

vašich srdciach. 

32 Keďže sa blíži čas, keď k vám už nebudem hovoriť, napravujem všetko, čo vaši predchodcovia 

nevedeli napraviť. Nechcem totiž medzi učeníkmi nováčikov, ktorí nerozumejú mojim pokynom, ani 

"robotníkov", ktorí nevedia, ako siať. 

33 Učenie, ktoré vás učím, nie je nové. Nehovorte, že s mojím príchodom vzniklo na zemi nové 

náboženstvo. Moje zjavenie v tejto ére vám ukazuje tú istú cestu, ktorú som vám vytýčil od počiatku 

vekov, a Moje Slovo vám vysvetľuje a odhaľuje tajomstvá Zákona a Učenia, ktoré ste dostali predtým. 

34 Tí, ktorých nazývate cudzincami, boli medzi vami, aby dočasne rozšírili vaše rady a stali sa žiakmi 

môjho Božstva. Považujte ich všetkých za skutočných bratov. Nedávajte zlé príklady, neprijímajte tajne 

stretnutia, ani neberte unáhlene zodpovednosť alebo to, čo vám nepatrí, lebo potom uvidíte, že rastliny, 

ktoré máte pestovať, budú neplodné. To spôsobí veľkú bolesť vo vašich srdciach. 

35 Pripravte sa. Veď som vám už povedal, že vaši bratia a sestry z rôznych náboženských 

spoločenstiev budú klopať na vaše dvere, niektorí, aby vás volali na zodpovednosť za to, čo ste podľa nich 
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pred nimi zatajili, iní, aby vás požiadali o vysvetlenie mnohých tajomstiev, a ďalší, aby hľadali útočisko a 

útechu vo vašich srdciach. Pripravte sa, aby ste mohli poskytnúť útočisko núdznym a uspokojivo 

odpovedať tomu, kto sa vás pýta. 

36 Nech si k vám nájdu cestu ľudia z vysokých i nízkych kruhov, naučení i nenaučení. Ale nedovoľte, 

aby sa v mojom diele rozšíril podvod alebo aby sa doň zamiešal, ani nedovoľte, aby sa v ňom vyskytli 

profanácie. 

37 Moje učenie musí ľudí premieňať tým, že ich presvedčí svojou láskou, jemnosťou a 

spravodlivosťou a prinesie im obnovu a pokoj. "Králi" pokorne zostúpia zo svojich "trónov". 

Bratovražedné vojny ustúpia odpusteniu a zmiereniu. Zlé vášne budú potlačené a túžba po krvi, 

porovnateľná s túžbou šeliem, ktoré sa navzájom zabíjajú, aby uspokojili svoje inštinkty, ustúpi ľudským 

citom. 

38 Tento ľud tu bude dobrým duchom zeme, duchom pokoja a požehnania. 

39 Milovaní učeníci: Moje učenie je s vami, ktoré ešte nie je zložené z hmotných kníh. 

40 Vtedy som vás prekvapil, keď som vám dal počuť svoje slovo prostredníctvom jednoduchých a 

zrozumiteľných orgánov. Nie je to však prvýkrát, čo som použil jednoduchých alebo nevzdelaných ľudí, 

aby som udivil učencov svojou mocou. 

41 Vy, ktorí ma počúvate, nemôžete povedať, že ste preto všetci na rovnakej úrovni. Duša, ktorá je 

takto aktívna, sa totiž rozvíja rýchlejšie ako tá pomalá a ako tá, ktorá v užívaní svojich plodov poľavuje vo 

svojom sebectve. 

42 Hoci práve vašu dušu hľadám a pripravujem tak, aby bola čoskoro schopná priamo a duchovne 

komunikovať so Mnou, ľudstvo tiež obráti svoje oči k živému a pravému Bohu a zabudne na obrazy a 

podoby. Ale ja vám hovorím, že vám nikdy nechýbal môj zákon ako svetlo spásy. Veď už dávno to bolo 

inšpirované Mojžišovi. 

Sú v ňom dve prikázania, ktoré, ak by sa nimi ľudia riadili, priniesli by vieru v celé moje učenie, 

naplnili by celý Zákon a boli by krokom k dokonalosti. Sú to tie, ktoré vám hovoria o láske k Bohu celým 

srdcom a celou dušou a o láske k blížnemu ako k sebe samému. 

43 Môj zákon sa nevykonáva medzi ľuďmi; dôkazom je, že existuje nespravodlivosť. Pozrite sa, ako 

bohatý ponižuje chudobného, silný ovláda slabého, ten, kto si užíva života, sa nestará o toho, kto trpí. 

Preto som chcel v tomto čase nastoliť spravodlivosť tým, že budem milosrdne milovať chudobných, 

slabých a trpiacich, aby sa ich srdcia stali radostnými a aby ich pery hovorili slová lásky a odpustenia tým, 

ktorých urazili. Takto vám ukážem cestu k získaniu pokladov nebeského kráľovstva. 

44 Čoskoro vás pošlem do provincií, dedín, miest a národov, aby ste šírili milosrdenstvo, aby sa toto 

ľudstvo očistilo od svojich škvŕn a dosiahlo spásu. Alebo chcete, aby tento svet navždy zostal miestom 

pokánia? Chcem, aby ste na tejto zemi pocítili pokoj môjho Ducha, predvídanie pokoja, ktorý budete mať 

v mojom lone. 

45 Uvedomte si, aký som vytrvalý a neúnavný, odkedy som k vám v roku 1866 začal hovoriť touto 

formou. Chcem vás totiž zanechať pripravených a zjednotených po tom, ako sa skončí inšpirácia mojím 

slovom a začne sa medzi vami čas priameho prejavu môjho ducha vášmu, to znamená prejavenie neba na 

zemi. Ale "moje slovo" sa potom bude naďalej prejavovať z "oblaku" ako intuícia, duchovná tvár a 

inšpirácia. 

46 Teológovia tohto času budú skúmať moje slovo a nové Písma a budú sa pýtať: "Kto ste vy, ktorí 

ste takto hovorili?" Tak ako sa vzbúrili starí zákonníci a farizeji a povedali mi: "Kto ste, že neposlúchate a 

nahrádzate Mojžišov zákon?" Potom ich presvedčím, že tri zjavenia sú jediným zákonom, ktorý som vždy 

učil a dodržiaval. 

47 Mnohí z tých, ktorí ma v tejto ére odsudzujú, patria k tým, ktorí pochybovali v "druhej ére". Ja 

som ich však zachoval a poslal som ich opäť na zem, aby boli svedkami víťazstva môjho zákona a otvorili 

im oči pre svetlo. 

48 Učeníci, naozaj ste pili mlieko a med môjho Slova. Pripravte svoje srdcia na rozhovor s Majstrom. 

Eliáš ťa vedie ku mne a pozýva tvoju dušu, aby sa pozdvihla do oblastí pokoja. Ten ťa núti zabudnúť na 

pozemské ničoty, aby si mohol byť po mojej pravici a radovať sa z môjho slova. 

49 Povolal som vás z rôznych provincií a národov, aby som vás spojil do jedného ľudu. Spájam vás v 

týchto skromných domoch, aby som vám priniesol svoje učenie. Cítili ste moju prítomnosť a nasledovali 
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ste moje kroky. Vy budete vernými svedkami tohto diela, ktoré mnohí spoznajú až po roku 1950. Ale 

blahoslavený je ten, kto poslúcha moje prikázania, lebo bude pripravený na všetky časy. 

50 V podstate svojho Slova vám oznámim dôvod môjho príchodu v tretej ére a mojich ohlasovaní, 

aby ste nikdy neupadli do omylu. Lebo vám hovorím, že po mojom odchode povstanú falošní proroci a vy 

ich nebudete počúvať. Po tomto čase ma už nehľadajte v podobe, v akej k vám dnes hovorím, lebo potom 

by ste sa v mojich očiach dopustili ťažkého priestupku, keď som vás varoval. 

51 Potom ma už len duchovne hľadajte, predstavte mi svoju vieru a pokroky, ktoré robíte vo svojom 

konaní, a pracujte na zjednotení. Do svojich zhromaždení prilákate nových učeníkov, lebo tento ľud sa 

bude množiť v tomto i v iných národoch. 

52 Cesta, ktorú vám ukazujem, je cesta lásky, odriekania a obety. Aby ste ma dosiahli, budete musieť 

často obetovať to, čo je vám najdrahšie. Tvoje srdce, ktoré je viazané na pozemské uspokojenia, sa od nich 

bude musieť odvrátiť, aby sa mohlo venovať štúdiu a poznávaniu Mojej náuky. 

53 V druhej ére Moje slovo počulo množstvo ľudí. Spomedzi nich som si vybral dvanásť, ktorých 

som urobil svojimi učeníkmi. Boli poučení mojím slovom. Moja láska pôsobila na ich srdcia všelijako ako 

dláto. Žili blízko mňa, vnímali veľkosť týchto božských prejavov, čítali v mojich príkladných skutkoch 

môj osud lásky a vykúpenia. Trpeli pre moju vec, a keď som od vás odišiel, stali sa mojimi apoštolmi. 

Opustili všetko, aby nasledovali moje kroky. Ohováranie alebo falošné svedectvo ich nedonútilo 

ustúpiť. Žila v nich len láska a oddanosť. To, čo som zasial do ich duší, prinieslo ovocie a pred mojím 

odchodom i po ňom mi dali ochutnať svoje ovocie, ktoré som našiel plné sladkosti a odovzdanosti, a 

povedal som im: Počúvajte Mňa aj odteraz a neskôr vám ústami oznámim veľké zjavenia, ktoré ešte 

nepoznáte. "Slovo bude nevyčerpateľné a inšpirácia plodná, ktorá sa bude rozlievať mnohými spôsobmi 

prostredníctvom vášho prenosu. Všetci budete darom pre ľudstvo ─ darom, ktorý im dávam ako svedectvo 

o svojej pravde. 

54 Moji učeníci sľúbili, že si ma budú brať za príklad vo všetkých svojich skutkoch a budú robiť 

ľudstvu to, čo som ja robil im. Dokončili svoje dielo a ich príklad je večný. 

55 Podobne vás s rovnakou láskou pripravujem v tretej ére a pýtam sa vás: Ste pripravení prijať 

skúšky, ktoré vám posielam, ak by to mala byť moja vôľa, aby som zdokonalil vaše duše? ─ "Áno," 

hovoríte mi z hĺbky srdca. "Milujeme Ťa a chceme Ti slúžiť, ale očakávame všetku Tvoju pomoc." 

Hovorím vám: Moje povzbudenie vás nikdy neopustí. Budem vás viesť tak, aby vám moje svetlo vždy 

ukazovalo vaše povinnosti a aby vaše skutky boli vždy v súlade s mojimi zákonmi. 

56 Ľudia, vystúpili ste a už cítite duchovný život. Na krátky čas pocítiš pokoj kráľovstva, ktoré ťa 

čaká, spoznáš uspokojenie zo splnenia povinnosti a povieš Mi: "Učiteľ, preskúmaj semeno, ktoré Ti 

predkladáme, a povedz nám, či sme splnili svoju povinnosť, alebo sme ju porušili." Ale ja vám hovorím: 

Dostal som vašu lásku a dobré úmysly. Buďte pokojní, máte veľkú moc zvíťaziť v skúškach a protilátku 

na každé zlo. Využívajte všetky svoje dary, aby ste videli, akí ste silní. Budem rozvíjať vaše schopnosti, 

budem ich rozvíjať a využívať. Musíte totiž priniesť veľké ovocie pre ľudstvo a potom sa uvidíte plní 

mojich darov milosti a dobrodení. 

57 Keď ste pripravení, nepozerajte sa ľahostajne na trpiacich, nepohŕdajte chudobnými. Konajte 

milosrdenstvo, nech moje svetlo osvetľuje ich životy, nech láska, ktorú som do vás vložil, ich zasiahne a 

dá im teplo, povzbudenie a nádej. 

58 Milujte duchovne hlasnejšou a nesebeckou láskou. Milujte ma, ako ja milujem vás. Milujte svojich 

blížnych, lebo ja som v každom z nich. 

59 Buďte pokorní medzi najpokornejšími, buďte služobníkmi všetkých, ako som ja váš služobník. 

Často som dostával tvoje pokyny a poslúchal som ťa, aby som ťa učil. Kto slúži, neponižuje sa, ale ctí sa. 

Za svoje služby však nepožadujte platbu. Na svete nie je nikto, kto by dokázal oceniť vašu prácu. Dám 

vám spravodlivo podľa vašich zásluh. 

60 Nechajte všetky svoje záležitosti na Mňa a Ja ich budem posudzovať s láskavosťou. Ak vidím, že 

vaším úmyslom bolo konať dobro, že ste sa snažili brániť zásady, ktoré som vám dal pre vašu spásu, že ste 

ma vedeli počúvať a poslúchať, prijmem vaše skutky, a tak prinesiete spásu nielen sebe, ale aj duchovným 

hostiteľom, s ktorými vás spájajú bratské zväzky a ktorí tvoria vašu rodinu. Váš dobrý príklad bude 

rezonovať nielen vo svete, v ktorom žijete, ale aj na iných úrovniach života a bude ako semienko, ktoré sa 

časom rozmnoží. A budete žať plody spolu so mnou a večne sa nimi živiť. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 235 
1 Prišiel som k vám ako nový deň a s láskou som vás zbavil nepochopenia a pochybností svojím 

svetlom. 

2 Príďte na hostinu, ktorú som pripravil, aby ste nasýtili svoje ústa dobrým pokrmom, ktorý vás 

naplní silou a milosťou. 

3 Pozývam vás, aby ste sa tešili z pokoja a záchrany z rozbúreného mora, a znovu vám vyznačujem 

cestu bratstva a lásky, pretože chcem, aby ste sa stali príkladom cnosti a plnenia povinností. 

4 Nebezpečenstvo obklopuje a ohrozuje tvoju dušu. Ale moje svetlo ťa udržiava bdelého a tvoja 

modlitba ťa robí víťazom. Vidíte, že tento svet je plný zla a sebeckých činov. Muž a žena sa zrania a 

posypú si cestu bodliakmi a tŕním. Cítiš smútok, keď vidíš, že deti blúdia. Práve tu sú potrební poslovia 

svetla, útechy a pokoja. 

5 Kým bičujú ľudstvo búrky, prechádzam pred vaším duchom list po liste Knihou života, aby som z 

vás urobil vojakov pokoja. 

6 Môj Duch k vám hovorí prostredníctvom ľudského intelektu. V tomto čase sa "Slovo" nestalo 

človekom, a preto vám môžem znova povedať: Blahoslavený, kto uveril bez toho, aby ma videl, lebo 

spozná mnohé učenia z mojej tajnej pokladnice. 

7 Učeníci, myslite na blízku budúcnosť, ktorá je koncom tejto formy môjho ohlasovania. Blíži sa rok 

1950 a potom už nebudete počuť moje slovo. Ak sa nebudete mať na pozore, zastihne vás pokušenie a 

falošný Kristus sa predstaví prostredníctvom "pracovníkov", ktorí sú dnes v mojich službách a zajtra pre 

svoju slabosť budú popierať, že moje slovo sa skončilo. Na oči svojich bratov nasadia temnú pásku a 

zavedú zástupy na cestu bolesti a temnoty, na duše nasadia reťaze nevedomosti a roztrhnú pred nimi 

priepasti opustenosti a trpkosti. Vtedy sa tí, čo upadli do tohto zmätku, budú proti Mne rúhať a 

odsudzovať Mňa, pričom zabudnú, že vás Majster včas varoval, aby ste neupadli do pokušenia. 

8 Spoznajte cestu, spoznajte, že Duch Svätý vás vo svojej múdrosti volá z vrcholu hory, aby vám dal 

odpočinok, aby ste počuli nebeský hlas, ktorý požehnáva príchod vašej duše, ktorá vedela zvíťaziť nad 

slabosťou tela a nástrahami sveta. 

9 Nech tvoja duša pije víno, ktoré jej ponúkam, nech sa naďalej živí mojou láskou. Chorým sa vráti 

zdravie a slepí uvidia moje svetlo. Tieto srdcia sa totiž otvoria ako kvet, ktorého vôňa sa dostane k Otcovi. 

10 Milosť môjho Božského Ducha nech oživí vaše telo a dušu, milovaní učeníci. 

11 Prijímam vás ako malé deti, aby som vám dal lekciu prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

12 Priblížte sa ku mne, počúvajte ma a zachovávajte každú moju vetu, pochopte ju, lebo vďaka jej 

významu budete môcť zabudnúť na svoje bolesti, súženia a trápenia. Na chvíľu zabudnite na minulosť a 

prežívajte prítomný okamih. Ja som Cesta, Pravda a Život. 

13 Venujte svoje čisté myšlienky tomuto vznešenému okamihu, pretože chcem dosiahnuť 

najvnútornejšiu časť vášho srdca. 

14 Keď budete schopní pochopiť a žiť moje učenie prostredníctvom môjho Slova a rozviniete 

schopnosti svojej duše, naplníte svoje srdcia vodou z tohto božského zdroja, ktorou budete môcť uhasiť 

smäd núdznych. 

15 Cieľom môjho učenia je morálna a duchovná spása ľudstva. Môj duch vyžaruje toto svetlo, aby 

vám pomohol vo vašom vzostupnom vývoji. To je zmysel môjho posolstva. 

16 Veru, hovorím vám, obnova ľudstva sa musí začať od ženy, aby jej plody, ktoré budú mužmi 

zajtrajška, boli bez škvŕn, ktoré vás priviedli k degenerácii. 

17 Potom bude na mužovi, aby vykonal svoju časť tohto diela obnovy, pretože každý, kto ženu 

pokazil, ju bude musieť znovu vzkriesiť. 

18 Pamätajte si, muži, že ste to boli často vy, kto zrazil cnostné ženy do svojich sietí tým, že ste v 

nich hľadali citlivé a slabé stránky. Ale tie zrkadlá, ktoré boli čisté a teraz sú matné, prinúťte, aby opäť 

odrážali čistotu a krásu ich duší. 

19 Prečo dnes opovrhujete práve tými, ktorých ste kedysi zvádzali na zdegenerovaný život? Prečo sa 

sťažujete na degeneráciu žien? Pochopte, že keby ste ich viedli cestou môjho zákona, ktorý je zákonom 

srdca a ducha, úcty a lásky, milujúc ich láskou, ktorá povznáša, a nie vášňou, ktorá ponižuje, nemali by ste 

dôvod plakať a sťažovať sa a oni by neboli padli. 
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20 Muž hľadá a očakáva od ženy cnosti a krásu. Prečo však požadujete to, čo si nezaslúžite? Vidím, 

že si stále myslíte, že máte veľké zásluhy, hoci ich máte málo. Svojimi skutkami, slovami a myšlienkami 

obnovte to, čo ste zničili, a vráťte cti, morálke a cnosti hodnotu, ktorú majú. 

21 Ak sa budete takto snažiť, muži, pomôžete Ježišovi v jeho diele spásy a vaše srdce bude naplnené 

radosťou, keď uvidíte, že domovy sú poctené dobrými manželkami a úctyhodnými matkami. Vaša radosť 

bude veľká, keď uvidíte, že cnosť sa vrátila tým, ktorí ju stratili. 

22 Spása je pre všetkých. Prečo by nemohol byť spasený aj ten najväčší hriešnik? Preto vám hovorím, 

muži: Spolupracujte so mnou na záchrane tých, ktorých ste priviedli do záhuby, a vlievajte im novú nádej 

svetlom môjho učenia. Nech sa moje milujúce myšlienky dostanú do ich myslí a sŕdc. Prinášajte im moje 

posolstvá aj do väzníc a nemocníc, dokonca aj do miest, kde je bahnisko. Tam budú plakať od výčitiek a 

bolesti, lebo neboli dosť silní, keď ich svet so svojimi pokušeniami ťahal do záhuby. 

23 Každá žena bola kedysi dieťaťom, každá žena bola kedysi pannou, takže ste mohli s empatiou 

zasiahnuť jej srdce. 

24 Využijem tých mužov, ktorí tieto cnosti nepoškvrnili, a zverím im túto úlohu. Pamätajte, že som 

vám povedal: "Po vašich skutkoch vás poznajú". 

25 Dovoľte duši, aby prehovorila prostredníctvom pozemského prejavu. 

26 Ale tým, ktorí neboli ochotní rešpektovať podnety lásky, ktoré som do tejto bytosti vložil, 

hovorím: Prečo hovoríte, že milujete, keď to nie je láska, ktorú cítite? Prečo dávaš iným dôvod na pád a 

teba nič nezastaví? Uvažujte: Čo by cítilo vaše srdce, keby to, čo robíte tým znehodnoteným kvetom, 

robili vašej matke, sestre alebo vašej milovanej, a preto váženej manželke? Zamysleli ste sa niekedy nad 

ranami, ktoré ste spôsobili rodičom tých, ktorí ich vychovávali s takou láskou? 

27 Spýtajte sa svojho srdca, či môžete žať to, čo ste nezasiali. 

28 Čo si pripravujete pre svoj budúci život, ak stále ubližujete svojim susedom? Koľko bude vašich 

obetí? Aký bude váš koniec? Veru, hovorím vám, vo víre svojich vášní ste z mnohých urobili obete; jedni 

patria k vašej prítomnosti a druhí k vašej minulosti. 

29 Chcem, aby sa srdce a ústa, ktoré boli útočiskom nevery a lží, stali útočiskom pravdy a čistej lásky. 

30 Osvetľujte cestu svojich blížnych Slovom a svojím príkladom, aby ste boli záchrancami padlých 

žien. Keby si každý z vás zachránil aspoň jednu! Nehovorte zle o tejto žene, pretože zraňujúce slovo, ktoré 

zraní jedného, zraní všetkých, ktorí ho počujú, pretože od tej chvíle sa aj oni stanú zlými sudcami. 

Rešpektujte činy a tajomstvá druhých, pretože vám neprináleží ich súdiť. Mám radšej ľudí, ktorí padli do 

hriechu a ktorých znovu vzkriesim, než pokrytcov, ktorí sa tvária čisto, a predsa hrešia. Dávam prednosť 

veľkému hriešnikovi, ale úprimnému, pred predstieraním falošnej cnosti. Ak sa chcete ozdobiť, nech je to 

slávnostný odev úprimnosti. 

31 Ak nájdeš cnostnú ženu s vysokými citmi a cítiš sa nehodný prísť k nej, hoci ju miluješ, a ak ju 

potom ponížiš a opovrhneš ňou a po tom, čo si vytrpel a uznal svoj priestupok, sa k nej obrátiš o útechu, 

márne budeš klopať na jej dvere. 

32 Keby všetky ženy, ktoré zohrali v živote každého muža úlohu, dostali od neho slovo a pocit lásky, 

úcty a porozumenia, váš svet by nebol na vrchole hriechu, na ktorom je. 

33 Nechovajte sa k svojej manželke zle, buďte milosrdní, je súčasťou vás samých. Povedal som vám: 

"Milujte sa navzájom." Začnite s vlastnou rodinou, pretože potom budete milovať a chápať aj ostatných. 

34 Majster lásky a pokoja vám zatriasol svojimi slovami plnými srdečnosti, ale aj spravodlivosti. 

Keby som k vám totiž vždy hovoril nežne, moje dielo by nebolo dokončené. Niekedy som jarný vánok, 

ktorý pohladí, a niekedy jesenná búrka, ktorá bičuje. Dôvodom je, že sa niekedy cítite príliš dobre. Cítiš sa 

milovaný a obdivovaný, ale v skutočnosti si márnivý, sebecký a bezcitný. Nepoznáte svoju biedu, ktorú 

som vám objasnil iba ja, aby ste si uvedomili svoju nezrelosť. 

35 Začnite myslieť, pracovať a žiť, ľudstvo potrebuje nových mužov a ženy, ktorí mu príkladom 

svojich dobrých skutkov ukážu cestu k spáse. 

36 Ľudia, ľudia, vy všetci, ktorí ste sa dostali do konfliktu! Našiel som ťa, ako popieraš svoju zlobu a 

chváliš sa tým, čo považuješ za veľkosť, zatiaľ čo skrývaš škvrny hanby. Ale hovorím vám, že človek, 

ktorý sa považuje za chvályhodného vo svojej zdanlivej veľkosti, je chudobný v duši. A tým, ktorí sa pre 

nedostatok cností rúhajú chybám druhých a súdia ich prehrešky, musím povedať, že sú pokrytci a sú veľmi 

vzdialení od spravodlivosti a pravdy. 
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37 Vraždia nielen tí, ktorí berú život telu, ale aj tí, ktorí rozbíjajú srdce ohováraním. Tí, ktorí zabíjajú 

city srdca, vieru, ideál, sú vrahovia duše. A koľko z nich žije na slobode, bez väzenia a bez reťazí. 

38 Nečudujte sa, že k vám takto hovorím, lebo vidím medzi vami zničené domovy, pretože ste 

nedbajúc na svoje povinnosti vstúpili do nových záväzkov mimo nich bez ohľadu na bolesť a opustenie 

svojich blízkych. Pozrite sa okolo seba, koľko je zničených domov, koľko žien v neprávosti a koľko detí 

bez otca. Ako môže v týchto srdciach existovať neha a láska? Nemyslíte si, že ten, kto zabil šťastie týchto 

ľudí a zničil to, čo bolo posvätné, je zločinec? 

39 Tak ste si zvykli na zlo, že dokonca ľudí, ktorí vynašli tieto nové smrtiace zbrane, nazývate 

veľkými, pretože dokážu v okamihu zničiť milióny životov. A vy ich dokonca nazývate učencami. V čom 

spočíva váš dôvod? Veľký môže byť len duch a učený len ten, kto kráča po ceste pravdy. 

40 Nezamieňajte si vojnových štváčov s veľkými géniami, aby ste neobdivovali tých, ktorí v duši 

nosia len zlo, hoci navonok prejavujú dôstojnosť, ktorú nemajú. Keby ste aspoň na chvíľu počuli hlas 

rozumu a svedomia, zhodilo by ich to z piedestálu. Degenerát však nemá záujem spoznať sa taký, aký je, a 

keď na chvíľu uvidí úbohú ľudskú bytosť, ktorú v sebe nosí, radšej upriami svoje myšlienky na niečo iné. 

Je pre neho nepríjemné rozpoznať a zhodnotiť svoje chyby. 

41 Ó, ľudia zeme, kedy konečne počujete posolstvo toho vnútorného hlasu svedomia, ktorý sa na 

každom kroku ozýva, aby vám vyčítal vaše nehodné skutky. 

42 Počúvate ma rozrušení, a to preto, že keď hovorí Kristova pravdivosť, človek mlčí pri poznaní 

svojej zadĺženosti. 

43 Dnes som ťa inšpiroval, aby si zachránila ženu, ktorá sa potkla na svojej ceste, a potom, keď mi 

predstavíš tú, ktorú si zachránila, dám jej kvet, požehnanie a veľmi veľký pokoj, aby už viac nepadla. 

44 Ak túto úlohu splníte týmto spôsobom, bytosti, ktoré svet zranil, pocítia, že do ich sŕdc vstúpila 

Ježišova láska. 

45 Vypočujem ich, keď mi vo svojej modlitbe povedia: "Otče môj, nepozeraj na môj hriech, pozeraj 

len na moju bolesť. Nesúďte moju skazenosť, pozerajte len na môj smútok." V tej chvíli moja útecha 

zostúpi na to utrápené srdce a ono sa očistí slzami. Keby ste len vedeli, že modlitba hriešnika je citlivejšia 

ako modlitba pyšného človeka, ktorý sa považuje za spravodlivého a čistého. 

46 Medzi zástupmi, ktoré počúvajú moje slovo, sú aj tie ženy, o ktorých som vám hovoril. Môj plášť 

ich ochránil pred vaším pohľadom a vašimi súdmi, lebo aj ich som posadil k veľkému stolu hostiny 

Ducha. 

47 Povolal som ich na túto hostinu lásky a odpustenia, aby v mojej prítomnosti pocítili lásku, ktorú 

hľadali a nikdy ju medzi ľuďmi nepocítili a nenašli. 

48 Na tieto utrápené srdcia bude prúdiť moja neha a bude k nim hovoriť a oni ma budú cítiť a uveria 

mi. 

49 Potom uvidíte povahu diela, ktoré poškvrňuje, a diela, ktoré vykupuje. Zažijete zázraky, ktoré robí 

pravá láska, a tak pomôžete svojmu Pánovi obnoviť to, čo ste sami zničili. To, čo ste poškvrnili, očistím. 

Potom tieto opadané kvety opäť ozdobia oltár vesmíru svojou cnosťou a vôňou. 

50 Pozri, ako rozhrešujem hriešnikov ústami tých, ktorí sú tiež hriešnici! 

51 Ale vy, ženy, ktoré si myslíte, že patríte k vyšším spoločenským vrstvám a hanbíte sa priblížiť k 

tým, ktorí zhrešili ─ beda vám, ak sa tým cítite urazené, pretože ste nepochopili, že duchovne ste si všetci 

rovní! Mnohí z vás nezhrešili fyzicky, ale zhrešili ste v myšlienkach, a koľkí z vás dokázali svoje poklesky 

utajiť! Ak ste teda zhrešili, prečo ste rozhorčení? Hovorím vám, že dievčatá, ako aj manželky a matky, 

musia bojovať za ušľachtilý ideál, ktorým som vás dnes inšpirovala. 

52 Toto je návod, ktorý vám dáva Majster svojím slovom, ktoré vám dáva silu a lásku. Pracujte a 

milujte, aby vaše srdce dosiahlo pokoj a duchovnú blaženosť, o ktorých som vám hovoril v Kázni na 

vrchu. 

53 Ja k vám neschádzam, ale vy stúpate k "oblaku", aby ste počuli môj hlas. 

54 V tretej ére sa Božské Slovo nestalo človekom, ale prišlo k vám v duchovnej podobe. Táto časť 

zeme, v ktorej žijete, je dnes určená na to, aby sa naplnili moje zasľúbenia a moje rady. Tu píšem tretí zo 

svojich testamentov a tu som vás zhromaždil, aby ste ma očakávali. Veď ste rovnakí ako tí v minulých 

časoch. 
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Tak ako ste ma v tom čase očakávali a vaše čakanie bolo bolestné, plné túžby, povzbudzované len 

svetlom môjho prísľubu, že sa vrátim, tak ste aj v prvom čase, keď hrkotali reťaze vášho otroctva, znášali 

utrpenie bez domova, podporovaní nádejou môjho prísľubu, ktorý som dal vašim predkom. Skúšal som 

vašu vieru, získali ste zásluhy za vytrvalosť a nakoniec ste za odmenu získali zasľúbenú zem. 

55 Objavili ste nový život. Ľudia zabudli na svoje bývalé otroctvo. Falošní bohovia sa od nich držali 

ďalej. Útlak a otroctvo sa skončili a každé dieťa Izraela otvorilo oči, aby videlo, že slnko je jeho, deti sú 

jeho, polia sú jeho, chlieb mu chutí a ovocia je hojnosť. 

Pokiaľ ste žili v medziach môjho zákona, urobili ste veľký pokrok. Ale správa o vašej nádhere sa 

dostala k iným ríšam a vzbudila ich majetnícke chúťky, a keď medzi kmeňmi ľudí vznikli nezhody, vrhli 

sa na vás iné národy, aby z vás opäť urobili sluhov a poddaných ríš a kráľovstiev. 

56 Moja spravodlivosť ti tú zem vyrvala, ale zároveň zachránila tvoju dušu, aby ju očistila a poslala ju 

hľadať ten kút zeme, ktorý je podobný tomu, ktorý si vlastnil a ktorého panenské lono ti dávalo mlieko a 

med a bolo bohaté na požehnania. 

57 K nemu som prišiel v túžbe po vás. Moja prítomnosť je opäť medzi vami, osvecuje vás a 

povzbudzuje, aby ste sa opäť nestali otrokmi sveta ani nízkych vášní. Reťaze, ktoré si pretrhol, ťa nesmú 

znova prinútiť klesnúť, a aj keď sa cítiš utláčaný svojím ľudským životom, tvoja duša bude oslobodená od 

reťazí, aby si mohol povstať a hľadieť na moju pravdu. 

58 Berte všetky svoje utrpenia a nešťastia ako téglik, ktorý vás očisťuje, alebo ako kovadlinu, ktorá 

vás posilňuje na ceste vzostupu a očisťovania vašej duše. 

59 Viem, že trpíte, lebo ochutnávam váš každodenný chlieb a považujem ho za horký. Vchádzam do 

vášho domu a necítim v ňom pokoj. Vyhľadám ťa v kúte tvojho nočného tábora a nájdem ťa plakať. 

Potom ti dám pocítiť svoju prítomnosť a dám ti svoju silu, aby si sa nezrútil pod ťarchou bolesti. Žiješ so 

strašnými a celosvetovými bolesťami, ale z tvojich úst nikdy nevyjde rúhanie. 

60 Keď sa dni skúšky skončia, budete prekvapení, že ste nimi prešli vcelku, a uvedomíte si, že som 

bol vždy s vami. 

61 V tomto čase som vás povolal, aby som vám dal novú príležitosť splniť vaše poslanie. Veď sa o 

svoje dedičstvo podelíte so všetkými svojimi blížnymi, lebo ja milujem všetkých rovnako. 

62 Keď sa skončí váš boj v Duchovnom údolí, nájdete úplný pokoj pre svoju dušu. V súčasnosti ste 

vojakmi bojujúcimi za túto vec a nesmiete spať. 

63 Tento spiritualistický ľud žije neznámo kde. Svet o vašej existencii nevie, mocní si vás nevšímajú. 

Blíži sa však boj medzi spiritualistami a kresťanmi, medzi spiritualistami a židmi. Tento boj je nevyhnutný 

pre platnosť môjho učenia v celom ľudstve. Potom sa Starý zákon spojí s Druhým a Tretím zákonom v 

jednu podstatu. 

64 Mnohým z vás sa to môže zdať nemožné, ale pre mňa je to najprirodzenejšie, najsprávnejšie a 

najdokonalejšie. 

65 Keď som žil medzi vami ako človek, Mojžišovu cirkev ustanovili a reprezentovali kniežatá, kňazi 

a zákonníci, ktorí síce poznali proroctvá a vedeli o príchode Mesiáša, ale neotvorili oči, aby videli moje 

znamenia, ani neotvorili srdce, aby pocítili moju prítomnosť. Ale keď počuli moje slovo, sklopili oči, lebo 

ich duch im dal najavo, že stoja pred Sudcom. Keďže však neboli pripravení, nevedeli vysvetliť Moju 

prítomnosť v tejto podobe, a keďže o Mne pochybovali, vyvolali pochybnosti aj u ľudí. 

66 Ako málo ma cítil! Ako málo ľudí vyznalo, keď ma videli, že som Boží Syn! 

67 Po mojej obetavej smrti sa začal boj. Prenasledovanie bolo pre tých, ktorí ma nasledovali, veľké, 

spojené s bolesťou, ohováraním a väzením až na smrť. Boli vyhnaní zo svojej krajiny a putovali po 

cudzích národoch, rozsievali moje semeno, ktoré padlo na úrodné polia, kde vyklíčilo, rozkvitlo a prinieslo 

ovocie. 

68 Keď sa učeníci Kristovho učenia posilnili, usilovali sa o zjednotenie s "prvými" tým, že im 

odhalili, že Boh, ktorý dal zákon prostredníctvom Mojžiša, je ten istý ako ten, ktorý hovoril ústami Krista. 

69 Konflikt bol intenzívny a bol spečatený krvou. Na konci sa však moja vôľa naplnila, keď sa 

testamenty Prvého a Druhého zjavenia spojili do jedného diela. 

70 Preto vám hovorím, že skôr než sa Zjavenie tretej éry spojí s predchádzajúcimi zákonmi, musíte 

prežiť veľký duchovný boj, ktorý je ohlásený. 
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71 Nebuďte prekvapení, že zjednotenie troch testamentov sa neuskutoční v národe, ktorý bol určený 

pre tieto zjavenia v tretej ére. Ani spojenie Prvej zmluvy s Druhou sa neuskutočnilo v Judei. Pamätajte, že 

ani ja som nebol vo svojej vlasti prorokom. 

72 Netúžte opakovať zázraky z minulých čias. Preniknite do jadra môjho učenia, aby ste zistili, že 

som vždy prišiel s jediným cieľom - vykúpiť vás. 

73 Opakujem vám: Nezabúdajte na Zákon kvôli tradíciám. Zrušil som mnohé tradície, ale učil som o 

naplnení Zákona. Ale ak som v posledných hodinách, ktoré som s vami strávil ako človek, požehnal chlieb 

a víno a premenil som ich (symbolicky!) na svoje Telo a svoju Krv, aby ste si ma prostredníctvom nich 

pripomínali a nosili vo svojich srdciach, dnes si musíte uvedomiť, že v tejto tretej ére už nepotrebujete 

symboly, pretože vám vo svojom učení ponúkam svoje Telo a svoju Krv duchovne. 

74 Dnes chcem, aby vaše srdce bolo chlebom a vínom pre vášho blížneho, aby ste ho milovali, 

osvietili, pozdvihli k pravde a láske. 

75 Nikdy som neprišiel ako duchovný, nikdy som s vami neslávil obrady. Bol som len Majstrom, 

ktorý vám dal svoje učenie v podobenstvách. 

76 Dnes ľudstvo postupne vstupuje do duchovnej prípravy, veľkí na Zemi sa pomaly ohýbajú, pretože 

chápu svoju prácu. Ešte však nenastal čas, aby bolesť odišla z tohto sveta. Ľudia by totiž opäť povstali 

proti Mne a použili by vedu a prírodné sily ako nástroje pomsty. Preto sa pohár utrpenia bude ešte nejaký 

čas piť. 

77 Keď bude ľudstvo pripravené, môj hlas zaznie v každom duchu a ľudia si uvedomia, že neexistuje 

iná moc, iná spravodlivosť a iná múdrosť ako moja. 

78 Dlhá je história tohto sveta, dlhá je aj cesta ľudstva ─ s bojom jeho národov o dosiahnutie vrcholu 

po tom, čo nastal úpadok a kolaps. Koľko krvi preliali moje deti, ktorou sa zafarbila zem, koľko sĺz 

mužov, žien a detí! Koľko hriechov a previnení! Ale tiež: koľko dôkazov lásky som dostal, koľko cnosti 

som videl! Aj keď žijete tak dlho, stále ste nedosiahli cieľ pokoja a vykúpenia. 

79 "Posledné bitky" s ich horkosťou a "posledné víchrice" ešte neprišli. Všetky sily sa ešte len 

dostanú do zmätku a atómy budú víriť v chaose, takže po tom všetkom nastúpi letargia, vyčerpanie, 

smútok a znechutenie, ktoré budú pôsobiť dojmom smrti. Ale toto bude hodina, keď sa vo vnímavých 

duchovných dušiach ozve vibrujúca ozvena trúby, ktorá vám zo záhrobia oznámi, že medzi ľuďmi dobrej 

vôle sa blíži kráľovstvo života a pokoja. Pri tomto zvuku "mŕtvi vstanú" a budú roniť slzy pokánia a Otec 

ich prijme ako "márnotratných synov", unavených z dlhej cesty a z veľkého boja, a zapečatí ich dušu 

bozkom lásky. 

80 Od toho "dňa" sa bude človek hnusiť vojne. Vyženie zo svojho srdca nenávisť a zášť, bude 

prenasledovať hriech a začne žiť nápravu a obnovu. Mnohí sa budú cítiť inšpirovaní svetlom, ktoré 

predtým nevideli, a vydajú sa vytvoriť svet mieru. 

81 Bude to len začiatok času milosti, veku pokoja. 

82 Doba kamenná je už ďaleko za nami. Vek vedy tiež pominie a potom medzi ľuďmi rozkvitne vek 

ducha. 

83 Prameň života odhalí veľké tajomstvá, aby ľudia mohli vybudovať svet silný vo vede o dobre, 

spravodlivosti a láske. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 236 
1 Prijmite ku mne unaveného, trpiaceho, smútiaceho, chorého, hriešnika. Lebo ja ťa poteším, 

uzdravím a odpustím ti. Milujem horlivého aj neveriaceho. 

2 Unaveným hovorím: "Poďte sem, lebo vás oslobodím od ťažkého bremena, ktoré nesiete, aby ste 

namiesto neho mohli niesť kríž, ktorý máte niesť na tejto ceste vytýčenej mojou láskou. 

3 Chorého, ktorý stratil všetku nádej na uzdravenie, uzdravím a vzkriesim k pravému životu. 

4 Duše a telá, teraz vás uzdravujem, pretože moje milosrdenstvo zostupuje, aby uzdravilo všetko 

utrpenie. 

5 Vždy som ťa hľadal a vo chvíľach skúšky som sa jasne zjavil. Pamätajte, že na osamelej púšti, keď 

ľuďom hrozil hlad, som vám poslal mannu ako posolstvo lásky. Keď boli ľudia smädní, spôsobil som, že 

sa skala otvorila a z jej vnútra vytryskol prameň, aby zapálil vieru v tvrdých srdciach. 

6 Nemyslíte si, že táto túžba po láske, pokoji a pravde, ktorú mi teraz predkladáte, je hladom a 

smädom duše? Nemyslíte si, že Moje Slovo je v tomto čase mannou a krištáľovo čistou vodou, ktorú som 

vám poslal, aby som zapálil vašu vieru a povzbudil vaše srdcia na tejto ceste, ktorá vám pripomína púšť 

prvej éry? 

7 Aj keď priamo zažívajú moje dôkazy lásky, srdcia mnohých zostávajú zatvrdnuté, a preto je pre 

nich putovanie dlhšie a ťažšie. 

8 Rozumieť: Kto nevie prijať moje milosrdenstvo, nebude ho môcť odovzdať na svojej ceste. 

Neposlal som vás však na zem len preto, aby ste prijímali moje dobrodenia, ale aby ste prinášali moje 

milosrdenstvo blížnemu. 

9 Blahoslavení tí, ktorých v rámci milosrdenstva prekvapí telesná smrť, lebo jeho duša nájde svoj 

domov, keďže ste na tejto zemi cudzincami. 

10 Ak mi pri vstupe do Mojej prítomnosti ukážeš svoj meč otrhaný alebo zlomený, požehnám ťa, lebo 

si bojoval statočne. Niektorí prídu skôr, iní neskôr, ale príchod a odchod duší bude pokračovať, až kým 

posledný z nich nedorazí do svojho domova večného pokoja, keď splní svoju úlohu. 

11 V súčasnosti skúšam tých, ktorí sa už na túto zem nevrátia. Medzitým bude svet naďalej domovom 

mužov, žien, starcov a detí, ktorí sa očisťujú a čistia, aby sa o krok priblížili k dokonalosti a boli 

pripravení, keď budú povolaní. 

12 Pocíť moje milosrdenstvo ─ ty, ktorý si pozdvihol svoju dušu, aby si ma počul v nekonečne. 

13 Opäť som s vami. 

14 Posielam svetu posolstvo lásky, posolstvo odpustenia tomuto ľudstvu, ktoré sa nesprávne 

posudzuje. Chcem, aby sa ľudia navzájom milovali čistou láskou Otca. 

15 Vás, ktorí sa odo mňa učíte, nazvem vyslancami tejto lásky, lebo na svojej ceste zanechávate 

medzi blížnymi stopu milosrdenstva a bratstva. 

16 Každá duchovná duša vychádza z čistej myšlienky božstva. Preto sú duchovné duše dokonalým 

dielom Stvoriteľa. 

17 Po dokončení hmotnej práce a po tom, čo vám Zem poskytla prístrešie, som vyslal prvé duše, aby 

sa vtelili do ľudských bytostí. Keď sa duša na krátky čas ponorí do nástrah a priepastí hmotného sveta, ako 

sa perla potápa v morských hlbinách, Otec, ktorý neodopiera milosrdenstvo žiadnemu zo svojich detí, jej 

podáva pomocnú ruku, aby ju zachránil a poskytol jej na jej ceste potrebné prostriedky na dosiahnutie 

vzostupu. 

18 Vy ste už boli spasení a v tomto čase, keď sa ľudstvo ponorilo do priepasti, pošlem toto posolstvo 

nádeje a viery v spásu ľuďom prostredníctvom vás. 

19 Vaše slovo bude ako moje, ktoré bolo ako jemné dláto neschopné zraniť vaše srdcia: Bolo to 

pohladenie. Preto čím dlhšie ju počúvate, tým viac cítite, že vám vracia stratenú žiarivosť, pretože sa 

stávate čoraz chápavejšími a duchovnejšími. 

20 Toto učenie, ktoré sa nazýva spiritualistické, pretože odhaľuje duchovné, je cestou vytýčenou pre 

človeka, po ktorej spozná svojho Stvoriteľa, bude mu slúžiť a milovať ho. Je to kniha, ktorá učí ľudí 

milovať Otca vo vlastnom blížnom. Spiritualita je zákon, ktorý predpisuje dobro, čistotu, dokonalosť. 
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21 Povinnosť dodržiavať tento zákon sa vzťahuje na každého. Napriek tomu nikoho nenúti, aby ho 

plnil. Každá duša má totiž slobodnú vôľu, takže jej boj a všetky jej činy sa pri posudzovaní môžu 

považovať za jej vlastné zásluhy. 

22 Uznajte teda, že toto učenie je volaním božskej lásky, ktorá osvietila a zahriala všetky moje deti, 

od prvého po posledného. 

23 Aby ste nakoniec pochopili, pocítili a prežili tieto učenia, čakal som, kým vaša duša a tiež váš 

intelekt získajú všetku jasnosť potrebnú na interpretáciu Mojich zjavení v tomto čase. 

24 Dnes je váš duchovný rozvoj veľký, rovnako ako pochopenie vášho intelektu. Keby to tak nebolo, 

nevolal by som vám. Keby ste mi totiž nerozumeli, boli by ste zmätení. Vašim perám som dal schopnosť a 

dar "slova", aby mohli vyjadrovať a odovzdávať duchovné poznanie a slovnú inšpiráciu. 

25 Veľkosť Môjho učenia nikdy nebola ovplyvnená ľudskou mysľou. Tak ako v tomto čase, keď 

hovorím ústami nositeľa hlasu, význam slova, ktoré vychádza z jeho úst, nemožno pripísať človeku. 

26 Cesta duše sa začína a končí vo mne. Toto vás opäť učí Majster. 

27 Ten, kto dosiahol určitú duchovnosť vďaka svojej vytrvalosti, rozvoju a láske k Otcovmu učeniu, 

bude duchovný, aj keď to jeho pery nehovoria. 

28 Tí, ktorí majú vieru a prejavujú veľkorysosť vo svojich skutkoch, budú odrážať to, čo má ich duch. 

29 Tento svet, bičovaný víchricou, dosiahne vrchol svojej aberácie. Potom však postupne vstúpi do 

éry dokonalosti. 

30 Pred koncom roka 1950 sa staneš svedkom mnohých udalostí: Národy začínajú vojny, nové 

doktríny, konflikty a katastrofy. Viete, že toto všetko sú znamenia, ktoré označujú koniec môjho Slova ─ 

znamenia, ktoré neskôr ľudstvo spozná ako znamenie, že Majster bol s ľuďmi v predpovedanom čase. Ale 

toto Slovo, ktorého správcami som vás urobil, pretrvá, dostane sa do mnohých sŕdc, pretože pravda, to 

dokonalé v ňom, nemôže prejsť bez povšimnutia. Spustí čas duchovného rozvoja a znovuzrodenia vo 

svete. 

31 Ak by bol človek príliš slabý na to, aby ohlásil tento čas, príroda o tom bude svedčiť svojimi 

"hlasmi" a prebudí tých, ktorí driemu. Ale s každým, kto sa pripravuje, bude hlas Ducha hovoriť o novom 

veku, do ktorého ľudstvo čoskoro vstúpi. 

32 Vtedy sa tí, ktorí si mysleli, že sú vo svete silní, budú cítiť slabí. Mocný uvidí, ako stráca svoju 

moc, a tí, ktorí sa považovali za slabých z pokory, budú silní pre pevnosť svojej duše, svoju silu a 

pochopenie. Vtedy bude vládnuť duchovné. 

33 Pochopte moje slovo, lebo vám dávam svoje svetlo, aby ste dosiahli cieľ. 

34 Prichádzam k vám cestou, ktorú pripravil Eliáš, aby som svojím svetlom osvietil milované dieťa, 

ktorým je ľudstvo. Neprišiel som súdiť vaše previnenia ani sa zamýšľať nad vašimi škvrnami. Prichádzam 

len preto, aby som premenil nevedomého na svojho žiaka a žiaka na svojho učeníka, aby ste sa zajtra 

všetci stali majstrami. 

35 Keďže máte také ťažké poslanie medzi ľuďmi, nesmiete kráčať ako slepci, zostať nevedomí ani 

prejaviť slabosť. Zamyslite sa a pochopíte svoju zodpovednosť. Pripravte sa, lebo váš duch bude musieť 

ukázať Otcovi ovocie svojho poslania. Ale upokojte svoje srdcia a počúvajte ma, kým budem hovoriť 

prostredníctvom ľudského rozumu. 

36 Poslal som tvoju dušu na zem, aby splnila toto poslanie, nezmazateľne som jej vtlačil do ducha 

svoj Zákon a obrátil som sa na ňu, aby som jej zjavil veľké učenie a dal jej príklad lásky a pokory, aby 

vedela, ako sa stretnúť so svojimi blížnymi, priniesť im Dobrú zvesť a umožniť im podieľať sa na mojom 

svetle. 

37 Moje slovo je ako hostina, na ktorú všetkých pozývam, aby jedli a pili. Veď so Mnou nie sú len 

vtelené duše, ale aj obyvatelia "duchovného údolia" sa tešia z božského koncertu Môjho učenia: Moje 

učenie je totiž univerzálne. 

38 Keď počujú môj hlas, niektorí, podobne ako iní, pociťujú úľavu od svojich previnení a vydávajú sa 

po mojich stopách, aby niesli svoj kríž. Ale po tom, čo ste zažili tento pokoj a osvieženie v mojom lone, 

obrátili ste svoj pohľad späť k tomuto ľudstvu, aby ste pochopili jeho tragédiu. 

39 Kým pri mojom stole jete chlieb večného života, myslite na duchovný hlad svojich blížnych. Kým 

pociťuješ chlad a tieň tohto stromu, myslíš na tých, ktorí prechádzajú púšťou, sužovaní slnkom, hladom a 

smädom, niekedy oklamaní odrazom predstieranej oázy. 
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40 Žehnám vám, lebo cítite bolesť druhých. Modlite sa a pracujte, lebo máte všetko, čo je potrebné na 

zmiernenie utrpenia a uzdravenie choroby. 

41 Nemusíte sľubovať, že ma budete nasledovať. Sľúbte si, že mi budete verní, vytrvalí a poslušní a 

zostanete verní svojim predsavzatiam. 

42 Moje slovo sa stáva pohladením, aby žiak pochopil, že prišla hodina vydať sa na cestu a uplatniť 

to, čo sa naučil. 

43 Moje Slovo osvieti váš rozum ako lúč svetla, milovaný ľud, a osvetlí vašu cestu. 

44 Sústreď sa na najvnútornejšiu časť svojho srdca, lebo kto sa nepripraví, nebude cítiť moju 

prítomnosť. Bude počuť hlas nositeľa hlasu, ale neprijme božskú podstatu, ktorú vám posielam. 

45 Urob si zo svojho srdca čistý prameň, z ktorého budeš prijímať prúd najčistejšej vody, ktorá je 

mojou múdrosťou. 

46 Toto je pamätný deň: v deň, ako je dnešný, som zasvätil svojich prvých nositeľov hlasu, aby som 

prostredníctvom nich oznámil svoje nové smernice a nové zjavenia. Eliášov duch zažiaril prostredníctvom 

Roqueho Rojasa *, aby vám pripomenul cestu, ktorou je Boží zákon. 
*Meno

 
 tohto prvého nositeľa hlasu sa vyslovuje "Roke Rochas". 

47 Táto chvíľa bola slávnostná, duša prítomných sa chvela od strachu a radosti, tak ako sa chvelo 

srdce Izraela na vrchu Sinaj, keď bol vyhlásený Zákon; tak ako sa chveli učeníci, keď videli Ježišovo 

premenenie na vrchu Tábor, keď sa Mojžiš a Eliáš duchovne zjavili po pravici a ľavici Majstra. 

48 Toho 1. septembra 1866 sa zrodil nový vek, úsvit nového dňa: "Tretia éra", ktorá nastala pre 

ľudstvo. 

49 Odvtedy sa neustále napĺňajú mnohé proroctvá a zasľúbenia, ktoré Boh dával ľudstvu po tisíce 

rokov. Naplnili sa vo vás, mužoch a ženách, ktorí v tomto čase obývate svet. Kto z vás mohol byť na zemi, 

keď boli vyslovené tieto proroctvá a dané tieto zasľúbenia? To viem len ja, ale podstatné je, že viete, že 

som vám to sľúbil a že to teraz plním. 

50 Viete o tom "oblaku", na ktorom ma učeníci videli vystupovať, keď som sa im dal naposledy 

spoznať? Je totiž napísané, že sa vrátim "na oblaku", a to som splnil. 1. septembra 1866 prišiel Môj Duch 

na symbolickom oblaku, aby vás pripravil na prijatie nového učenia. Potom, v roku 1884, som vás začal 

učiť. Neprišiel som ako ľudská bytosť, ale duchovne, obmedzený lúčom svetla, aby som ho nechal 

spočinúť na ľudskej mysli. Toto je prostriedok, ktorý si Moja Vôľa vybrala, aby som k vám v tomto čase 

prehovoril, a Ja vám budem vďačný za vieru, ktorú máte v toto Slovo. Nie je to totiž Mojžiš, kto vás vedie 

cez púšť do zasľúbenej zeme, ani Kristus ako človek, ktorý vám dáva počuť svoje slovo života ako cestu k 

spáse a slobode. Teraz sa k vašim ušiam dostáva ľudský hlas týchto bytostí a je potrebné ho zduchovniť, 

aby ste objavili božskú podstatu, v ktorej som prítomný. Preto vám hovorím, že je záslužné, aby ste verili 

v toto slovo, lebo je dané prostredníctvom nedokonalých bytostí. 

51 Zásluhy budú väčšie ako zásluhy tých, ktorí vo Mňa uverili v druhom veku, alebo ako zásluhy 

tých, ktorí nasledovali Mojžiša cez púšť. Ale ani na chvíľu vám nebude chýbať vodítko, lebo moje slovo 

nie je nejasné ani nepresné, ale je to jasne definované a dokonalé učenie. Okrem toho nad vami bude vždy 

bdieť duch Eliáša, ktorý prišiel v tomto čase, aby prebudil svet a pripravil duši človeka cestu do mojej 

duchovnej prítomnosti. 

52 Blahoslavený ľud: Nech je táto chvíľa spomienky plná radosti pre vašu dušu a nech je venovaná aj 

pamiatke všetkých učení, ktoré vám dávam. Vycvičte si myseľ a otvorte svoje srdcia, aby som do nich 

mohol vliať svoju milosť. Zabudnite na chvíľu na maličkosti sveta a priblížte sa ku Mne duchovne. 

53 Moje Slovo opäť počúvate prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu, ktorý, hoci som si ho vybral, 

nie je nad vami a nemá v sebe nič božské. Sú nositeľmi môjho slova, ešte stále nedokonalými stvoreniami, 

hoci povznesenie ich duše im umožňuje vstúpiť do spoločenstva s Otcom. Učebnú reč počúvajte 

pozorným uchom, aby prešla vaším mozgom nezakalená. Potom nechajte svoje srdce zažiariť ako lúč 

svetla. Potom sa božský zmysel dostane do vašej duše ako chlieb večného života. 

54 Keď sa takto pripravíte, budete cítiť, že som naozaj s vami. 

55 Nechcem, aby ste boli tradicionalisti, ale Mojou vôľou je, aby ste si pripomínali všetky udalosti, 

prostredníctvom ktorých som sa vám dal poznať a dal vám príklady a učenie. Spomienkou oslávte vo 

svojich srdciach sviatok, potom budú vaše kroky na ceste pevnejšie. 
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56 V roku 1866 som medzi svojím ľudom opäť vyhlásil Zákon, čím som otvoril nový duchovný vek a 

splnil som tak svoj prísľub, ktorý som vám dal v minulosti. Odvtedy môj Svätý Duch žiari cez môj lúč z 

nebeskej klenby a hlasy mojich anjelov je počuť aj na zemi. 

57 Teraz je tretia éra, v ktorej som spojil do jedného zákona prikázania, ktoré som vám dal 

prostredníctvom Mojžiša, a učenie lásky, ktoré som vám dal ako Ježiš v druhej ére, ktorá bola potvrdením 

predchádzajúcej éry. Teraz, v tomto čase, vám dávam toto učenie ako maják, ako záchranný čln, ako 

schodík k dokonalosti, aby ste mohli dosiahnuť vzostupný vývoj svojej duše. 

58 Dávam vám svoje poučenie veľmi jednoducho a jasne, aby ste vedeli odpovedať ako dobrí 

duchovní tým, ktorí sa vás možno opýtajú, či ste mosaisti alebo kresťania. 

59 Predtým, ako vám bol zjavený Zákon prvej éry, žili ste v prirodzenom zákone, podporovaní 

ľuďmi, prostredníctvom ktorých som vám odporúčal cnosť, prostredníctvom ktorých som zjavil svoju 

pravdu a spravodlivosť ─ ľuďmi, prostredníctvom ktorých som sa zjavil ako Boh dobra a lásky. 

60 Ľud, ktorý dokázal zostať v bázni pred pravým Bohom a zachovať si uznanie Boha spravodlivosti 

a dobroty, bol izraelský ľud. Tento ľud však nepoznal konkrétny a pevný zákon, kým Otec, keď videl, že 

mu hrozí nebezpečenstvo upadnutia do pohanstva a modlárstva, neposlal zo svojho lona muža silného 

ducha, aby svojím sprostredkovaním vydal ľudstvu Boží zákon napísaný na živej skale. Týmto mužom bol 

Mojžiš - osloboditeľ a zákonodarca, ktorý s neochvejnou vierou a veľkou láskou k Pánovi a k svojmu ľudu 

viedol zástupy ľudí do vhodnej krajiny, aby tam postavili svätyňu a vzdávali úctu živému a neviditeľnému 

Bohu. 

61 Uvedomte si, že som vás od najstarších čias inšpiroval k oduševneniu. Dávaním Zákona na Sinaji 

vyvrcholila prvá éra ľudstva. Ten prvý vyslanec bol ako hviezda na púšti, bol ukazovákom, ktorý ukazoval 

cestu, bol radcom a zákonodarcom, bol chlebom, keď pociťoval hlad, a vodou, ktorá hasila smäd. Bol 

láskavým spoločníkom v osamelosti púšte a sprievodcom ľudí k bránam vytúženej krajiny. 

62 Keď sa Kristus zjavil medzi ľuďmi v lone toho istého ľudu, od Mojžiša uplynulo mnoho storočí. 

63 Bol to úsvit nového dňa pre ľudí, ktorí očakávali príchod Božského Majstra, ktorý sa narodil 

medzi ľuďmi a žil, aby ich naučil druhú časť Knihy života. 

64 Spoznali ste Boha spravodlivosti. Teraz však prišiel, aby sa ukázal ako Boh lásky a aby svojím 

slovom a skutkami pripravil nový čas, nový život pre dušu. Druhá éra a všetko, čo som vás učil svojím 

slovom, zázrakmi a príkladmi, až kým to nevyvrcholilo mojím umučením, bol list Zákona lásky, ktorý 

som pre vás napísal. 

65 Teraz, v tretej ére, Eliáš zjavuje svojho ducha ako vyslanca a predchodcu Ducha Svätého a 

prostredníctvom ľudskej mysle hovorí: "Tu je Eliáš, prorok prvej éry, ten istý, ktorý sa potom zjavil na 

vrchu Tábor s Mojžišom a Ježišom pri premenení Krista pred učeníkmi. 

66 Eliáš má kľúč, ktorým otvoril tretí vek, nový čas. 

67 Teraz môžete pochopiť to, čo z niektorých mojich zjavení nepochopili ani samotní apoštoli. 

68 Eliáš je Boží lúč, ktorého svetlo rozptýli vašu temnotu a vyslobodí vás z otroctva tohto času, 

ktorým je otroctvo hriechu, a ktorý povedie vašu dušu púšťou, kým nedosiahne "zasľúbenú zem" v Božom 

lone. 

69 Spoznajte troch Božích poslov, prostredníctvom ktorých ste dostali zákon a najväčšie zjavenia. 

70 Súčasný čas bol pre vás časom svetla, v ktorom vám boli vysvetlené zjavenia z minulých čias a 

boli vám dané proroctvá o tom, čo sa má stať. 

71 Ale tento čas Môjho ohlasovania prostredníctvom intelektu nositeľa hlasu čoskoro pominie a 

potom nastane čas milosti a oduševnenia, keď ten, kto sa pripraví, bude môcť so Mnou hovoriť 

duchovným spôsobom. 

72 Keď sa v ľudských srdciach upevní Moje kráľovstvo, keď bude zvrhnuté pokušenie a človek ma 

bude milovať nadovšetko, tento svet sa stane sídlom veľkých duší, kde sa ľudia budú skutočne milovať a 

budú vedieť milosrdne prijímať duše v núdzi, aby ich obnovili a naplnili múdrosťou. 

73 Dnes neviete, v akej podobe sa zjavím celej zemi po roku 1950. Ja vás však prebúdzam, pretože 

zažijete, že dary a schopnosti ducha prevládnu nad zmyslami tela a ľudstvo pocíti, že žije v novom čase, v 

čase dialógu ducha s duchom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 237 
1 Vitajte, žiaci a študenti. Vytrvalo prijímate moje pokyny. Prichádza k vám váš Majster, pretože je 

to ohlásený čas, v ktorom som vás povolal, aby som vám pomohol urobiť prvé kroky na ceste k 

oduševneniu. Spoznali ste prvé svetlá tohto obdobia, ktoré sa začalo v roku 1866 a o ktorom neviete, kedy 

sa skončí. 

2 V roku 1950 Moje slovo prostredníctvom ľudskej mysle prestane platiť. Ja vás však budem 

naďalej poučovať vyšším jazykom: jazykom ducha. 

3 Ak splníte svoje poslanie, ľud Izraela, zanecháte príklad a po vás prídu tí, ktorí musia pokračovať 

v tomto diele. Budete učiť pravej modlitbe, budete hlásať lásku a svedčiť o nej svojimi skutkami. Keď 

národy počujú vaše slová, budú viesť k zamysleniu a hlbokej modlitbe, aby našli riešenie svojich vážnych 

konfliktov. A ja, Otec, zostúpim ku všetkým, aby som povzbudil a poučil všetky svoje deti. 

4 Ó, ľudstvo, ty hladuješ a žízniš po mojom slove, zatiaľ čo ľud Izraela ho má viac než dosť! 

Nevidel si Ducha Svätého zostupovať k ľuďom. Prišiel som osvietiť vaše duše a volám vás po tretí raz. 

Chcem, aby ste otvorili svoje srdcia a nechali tohto "Pútnika" vstúpiť, aby odišiel so všetkým, čo vám 

chýba. Otvorte svoje uši a moje slovo vstúpi do vašich sŕdc ako uzdravujúci balzam. Pocítite môj pokoj a 

moje svetlo osvetlí vašu cestu a budete môcť vidieť, čo príde. 

5 Stojím pri vás vo veľkých i malých skúškach. 

6 Pripravujem údolie, kde zhromaždím všetky svoje deti na Veľký všeobecný súd. Budem súdiť s 

dokonalosťou, moja láska a milosrdenstvo obsiahnu ľudstvo a v ten deň nájdete vykúpenie a uzdravenie zo 

všetkého zla. Dnes, keď odčiníš svoje previnenia, nech sa očistí tvoja duša. Takto budete pripravení prijať 

odo mňa dedičstvo, ktoré som pripravil pre každého z vás. 

7 Ak som už predtým povolal izraelský ľud a pripravil ho ako prvorodeného Syna, tak preto, lebo 

vždy niesol posolstvo môjho Božstva pre ľudstvo. Je to môj posol, ktorý na svojich perách nesie moju 

podstatu a vo svojom srdci moju pravdu. 

8 Postupne spoznáš svoje chyby, spoznáš, prečo si sa potkol, lebo Moje svetlo osvieti tvoju bytosť a 

tvoje srdce, ktoré sa predo Mnou uzavrelo, sa opäť otvorí a vytryskne z neho prúd krištáľovo čistej vody. 

9 Hovorím k vám zo záhrobia. Keď pozdvihneš svoju dušu, budeš ma môcť vidieť. Stále musíte 

prejsť časť svojej cesty vývoja, aby prišiel deň vášho návratu ku Mne. Ja, váš Otec, vám osladím dni, dám 

vám pokoj, aby ste mohli prežiť poslednú veľkú skúšku, ktorá vás čaká. 

10 Proroctvá týkajúce sa tohto obdobia sa teraz napĺňajú. Tí, ktorí spali, boli zasiahnutí, keď videli 

tieto udalosti. Dôvodom bolo, že nečítali v knihe prorokov, v knihe vášho Boha. Ale z vás urobím svojich 

učeníkov, ktorí budú vedieť vykladať moje slovo v každom čase. 

11 Ľudstvo sa postupne prebúdza. Všetci čakajú na svetlo nového dňa, na úsvit, ktorý sa musí objaviť, 

aby im priniesol mier, porozumenie a svetlo, ktoré všetko osvetlí ─ silu, ktorá všetko, čo bolo narušené vo 

svojom základnom princípe, vráti do poriadku. Očakávajú tiež Vodcu, ktorý napraví nedostatky, dá 

zdravie chorým a vzkriesenie "mŕtvym". 

12 Toto svetlo už bolo medzi ľuďmi, hovorí vám Majster, ale vy ste ho nepoznali. 

13 Pomôžem vám obnoviť všetko, čo ste znehodnotili. 

14 V blížiacom sa čase šírenia môjho Slova nesmiete nič falšovať. Neznepríjemňujte toto učenie. Ak 

sa pripravíte v duchu a v pravde, budete mať dobrú odpoveď pre tých, ktorí sa vás pýtajú. Ukážete 

nekonečný svet svetla, budete hovoriť o jednoduchosti môjho učenia, ktoré odráža moju úprimnosť, moju 

múdrosť a moju pravdivosť. 

15 Povieš im, že s mojím príchodom v tomto čase sa naplnia proroctvá a moje zasľúbenia dané v 

minulých časoch. 

16 Eliáš prišiel predo mnou, aby pripravil cestu, po ktorej príde moje božstvo. 

17 Vyzval duše k modlitbe a zhromažďovaniu a oznámil, že prišiel čas Ducha Svätého. 

18 Všetky tieto učenia, na ktoré ste si zvykli, budú pre vašich blížnych veľkým zjavením a rozozvučia 

najcitlivejšie struny ich bytosti. 

19 Zjavenie môjho Ducha prostredníctvom človeka, príchod Eliáša, prítomnosť duchovného sveta ako 

radcu - o tom všetkom im budete svedčiť a oni zasa budú svedkami iných duchovných prejavov, ktorými 

potvrdia moje slovo. 
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20 Neuspokojte sa s tým, čo ste doteraz dosiahli. O čo viac môžete rozšíriť svoje poznanie môjho 

učenia, ak budete praktizovať cnosti. Vždy vám budem odhaľovať nové učenia, aby som povzbudil vašu 

dušu na ceste rozvoja. 

21 Oddýchnite si na chvíľu, milovaní ľudia, počúvajte a vnímajte slovo Majstra. 

22 Pripravujete sa na dosiahnutie cieľa. Ochotní sú tí, ktorí dostali do svojho chápania milosť 

odovzdávať moje slovo. Pozorní na moje učenie sú žiaci, ktorí pochopili špiritizmus, toto učenie, ktoré z 

toho, kto ho prijme, robí nového človeka. 

23 Stále ste mojimi žiakmi, ktorých ešte nemôžem nazvať majstrami. Preto pokračujte vo výklade 

Môjho učenia a vychádzajte z jeho významu a jednoduchosti. Nekomplikujte ho svojím výkladom a 

usilujte sa o jednotný výklad medzi týmto ľudom, aby medzi vami nevznikali nezhody. 

24 Na svojej ceste stretnete tých, ktorí, keď budú vedieť, že ste učeníkmi Ducha pravdy, položia vám 

otázku, ktorá je veľmi prirodzená pre toho, kto chce vedieť viac, ako vie: "Aký je posmrtný život?" Potom 

im vysvetlíte premenu, ktorou duša prechádza, keď už nežije v ľudskom tele, aby mohla prebývať v 

duchovných oblastiach. Nikto ešte nepozná tento život v celej jeho plnosti. Táto myšlienka odjakživa 

zamestnávala človeka, bola to otázka bez odpovede, ktorá vzbudzovala jeho zvedavosť. Koľkí využili túto 

duchovnú potrebu poznania a pochopenia, aby profitovali z nevedomosti a zasievali semená nepravdy do 

dôverčivých sŕdc. Nikto nemôže s úplnou istotou povedať, aký je posmrtný život. Nikto nedokáže presne 

povedať, aká je tam duša a akým spôsobom sa žije v iných svetoch života. 

25 Ľudská myseľ je stále príliš obmedzená na to, aby pochopila to, čo dokáže rozpoznať a pochopiť 

len vyšší duch. Zatiaľ sa obmedzte na pochopenie a vysvetlenie toho, čo vám zjavilo moje učenie, ktoré 

obsahuje nekonečné svetlo a slúži ako pevný základ pre vašu duchovnú budúcnosť. Nedávajte voľný 

priechod svojej fantázii tým, že budete vysvetľovať tieto záhady, pretože by sa ľudstvu zdali ako čudné 

teórie, ale moje učenie je založené na pravde. 

26 Vysvetľujem vám každé zjavenie, takže neexistuje nič, čo by ste správne nepochopili. Zatiaľ 

nemusíte vedieť viac, ako som vám prezradil. Keby ste totiž pochopili viac z duchovného života, než vám 

bolo Mnou zjavené, stratili by ste záujem o tento život, upadli by ste do mystiky alebo vytrženia. Žili by 

ste v zbytočnom rozjímaní a už by ste neplnili dôležité poslanie, ktoré máte vo svete plniť. 

27 Mnohí sa pokúšali preskúmať domov duše bez toho, aby boli schopní vidieť ďalej, než je 

dovolené. Ale tým, ktorí sa pýtajú: "Ako komunikuje duchovný svet prostredníctvom ľudskej mysle?", 

odpovedám takto: Využívaním vašich schopností rozumu a intuície, ako to robí vaša vlastná duša. 

28 Moje učenie v tomto čase, ako aj v "druhom čase", otrasie ľudstvom. Pokrytci budú musieť čeliť 

pravdivosti. Faloš odhodí svoju masku a pravda zažiari. Pravda zvíťazí nad lžou, ktorá obklopuje tento 

svet. 

29 Človek bude schopný pochopiť a uznať všetko, čo obsahuje rozum a pravdu; ale všetko, čomu bol 

nútený veriť, aj keď tomu nerozumel, sám odmietne. Preto sa moje učenie bude šíriť, pretože vyžaruje 

svetlo, ktoré ľudia potrebujú. Veľká časť tohto diela patrí vám, keď svojim blížnym odhalíte jeho začiatok 

a cieľ. 

30 Dávajte si pozor, aby ste ho nesfalšovali, lebo je to poklad, ktorý som vám zveril a ktorý mi musíte 

vrátiť. Vaša zodpovednosť je veľká ─ menej veľká je zodpovednosť tých, ktorí nepočuli moje slovo 

priamo. Lebo kým oni konajú v nevedomosti, vy konáte s úplnou istotou a viete, čo môžete prijať a čo 

musíte odmietnuť. Keď vycítiš nebezpečenstvo a upadneš do pokušenia, robíš to dobrovoľne, s plným 

vedomím toho, čo robíš. Už nemáte žiadne ospravedlnenie na to, aby ste sa správali zle. 

31 Tam, kde telo chce plniť svoju vôľu, dokážte silu a nadradenosť svojej duše. Načo by vám bolo 

získavanie vedomostí, keby ste ich nepoužívali? Máte pred očami knihu múdrosti, ktorá vám vysvetľuje, 

čo musíte urobiť na každom kroku, ktorý duša urobí. Ak by ste túto knihu sebecky zavreli a nevyužili jej 

poznatky na to, aby vás ovládala alebo viedla, ako by ste potom mohli hlásať jej pravdy, keď vaše diela 

dokazujú opak toho, čo chcete poučiť? Ako by ste mohli slúžiť ako pomocník svojim blížnym, keď sa im 

staviate do cesty? Ako chcete pozdvihnúť padlých, keď nemáte dosť síl ani na to, aby ste pozdvihli sami 

seba? Uvedomte si: Ak chcete mať na svojich blížnych priaznivý vplyv, musíte im ísť dobrým príkladom. 

32 Nezabúdajte, že pravda u vás vždy zvíťazí. 

33 Aby ste sa dostali na koniec tejto cesty, budete musieť prekonať mnoho prekážok. Najväčšie 

zásluhy majú tí, ktorí prekonali pokušenie. 
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34 Práca v mojich oblastiach je ťažká, ale plná uspokojenia. 

35 Nezatvárajte si uši pred hlasom svedomia. Pred vašimi nohami totiž môže byť priepasť, a keď sa 

raz dostanete na šikmú plochu, je ťažké vrátiť sa späť. 

36 Zhromažďujte duchovnú mannu, ktorá na vás zostupuje, aby vás živila počas prechodu púšťou. 

37 Tu je oáza, pútnik. Oddýchnite si na chvíľu pod touto palmou a načerpajte stratené sily. Pamätajte, 

že je pred vami ešte dlhá cesta a budete potrebovať energiu, aby ste ju dosiahli. 

38 Čo vás môže zastaviť na vašej ceste? Aké máte obavy? Modlite sa a odstránite prekážky. Verte v 

modlitbu a uvidíte, že nemožné sa stane možným. 

39 Musíte byť silným ľudom, aby ste mohli zvíťaziť, a nič vám nedá väčšiu silu ako plnenie môjho 

zákona. 

40 Čakajú vás mnohé pokušenia, prenasledovania a zrady. Nájdu sa aj takí, ktorí budú mať radosť z 

toho, že vašu cestu posypú tŕním. Ale z toho všetkého vyjdete víťazne, ak mi budete dôverovať, ak 

zostanete jednotní a ak budete vytrvalo nasledovať moje pokyny. 

41 Týchto ľudí tu bude každým dňom pribúdať. Hoci sa vám dnes zdá, že zástupy, ktoré sa ponáhľajú 

počúvať moje slovo, sú veľké, veru vám hovorím, že sa ukážu ako malé, keď ich porovnáte s tými, ktorí sa 

zhromaždia po mojom odchode v čase vášho svedectva. 

42 Musím vám však povedať, že správa o Pánovom novom ľude sa nerozšíri, kým sa svojou jednotou 

a bratstvom neukážete hodnými veľkých zázrakov a dôkazov moci, ktoré mám pripravené pre svoj ľud. 

43 Nežiadam od vás obetu, nežiadam najvyššiu dokonalosť, žiadam len neodvolateľné odhodlanie 

poslúchať moje prikázania a trochu milosrdenstva voči vám a vašim blížnym; ostatné urobím ja. Keď však 

bezpečne urobíte tento krok, požiadam vás, aby ste urobili ešte väčší, aby ste sa nezdržiavali na púšti, lebo 

tá nie je vaším domovom. Vieš, že v jej rozvoji nájde tvoja duša požehnanú krajinu zasľúbenia, kam 

smerujem tvoje kroky. 

44 Nikdy nehovorte: "Veľa som bojoval, ale nikto nevidel moje úsilie a obete." Nezabudnite, že vidím 

každý váš krok a zaznamenávam každú vašu prácu. Neočakávajte odmenu od sveta, ani pochopenie či 

úplnú spravodlivosť od svojich blížnych. Dôverujte mi, lebo vám veru hovorím, že to nikdy nenechám tak, 

ako je to spravodlivo vaša odmena. 

45 Ani si nemyslíte, že musíte nevyhnutne zomrieť, aby ste mohli žať svoju úrodu ─ nie, niektoré 

plody vám budú dané už v tomto živote ako odmena za vaše zásluhy v ľudskom živote. Na druhej strane 

tie zásluhy, ktoré boli duchovné, zostanú neodmenené, kým nepríde čas, keď budete na onom svete. 

46 Nech je vo vašej mysli svetlo, ó, ľudia, aby ste mohli pochopiť a neskôr praktizovať božské slovo 

inšpirácie. 

47 Milovaní učeníci! Poď ku Mne, keď si očistíš svoje srdce ako nádobu zvonka i zvnútra, aby si 

prijal Moje Slovo. Všetko, čo pochádza odo mňa, je čisté. A ak ma chcete poznať, musíte sa pripraviť 

čistým srdcom, aby ste mohli prijať duchovný obsah môjho Slova, pochopiť jeho význam a následne ho 

použiť. 

48 Milujte a rešpektujte sa navzájom, bez ohľadu na vašu vieru, ideály a duchovný stav. Praktizujte 

jednomyseľnosť, tiež odpúšťajte. Nezaoberajte sa záležitosťami iných, aby ste ich súdili. Ak sa však 

chcete prihovoriť, urobte tak a príde deň, keď sa spojíte a budete sa usilovať o rovnaký ideál. 

49 Vyskúšal som vašu dobročinnosť. Postavil som vás na cestu chorých, trpiacich a unavených 

veľkými bolesťami tejto doby. Do lona vašich rodín som poslal nespočetné množstvo skúšok, aby ste mali 

príležitosť uplatniť moje učenie. Trpeli ste medzi svojimi blízkymi a vrúcne ma o nich prosíte. Ale ja vám 

hovorím: Proste ma aj za cudzincov, za všetkých, ktorí vám skrížia cestu, ako ste to robili za svojich 

rodičov alebo za svoje deti, aby ste konali pravé milosrdenstvo. 

50 Bolesť urobila srdcia citlivými a v túžbe nájsť útechu ma hľadajú. Riadim ich kroky a poznám 

správny čas, kedy sa pridajú k môjmu dielu. Mnohí ešte nie sú pripravení počuť ma a ich kroky budem 

brzdiť, kým nebudú pripravení prijať moje zjavenia. 

51 Aby ste verili v moju prácu, potrebujete vieru. Všetko v ňom je duchovné. Nedal som vám hmotné 

prejavy. Žiadal som vás len, aby ste povstali, aby ste vstúpili do mojej prítomnosti a pocítili, ako vás 

obklopuje moja láska a moje milosrdenstvo. 
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52 Pripravil som oči ducha, oči viery, aby ste ma mohli vidieť, a city vašich sŕdc som zachoval čisté, 

aby som ich mohol použiť. Vaše dary sú ešte stále skryté, ale moje Slovo ich prebudí, aby ste mohli začať 

svoje poslanie. 

53 Všetko, čo som umiestnil do vášho prostredia, je dokonalé a príjemné, a predsa vidím, že nie ste 

šťastní, že nie ste spokojní so svojím osudom, a to preto, lebo ste nepochopili život ani svoj skutočný cieľ. 

Nebudem to ja, kto bude vymenúvať dobrodenia, ktoré vám udeľujem, ale budete to vy, kto z vďačnosti 

uzná lásku, ktorú každému preukazujem, a dobro, ktoré vám udeľujem. 

54 Poslal som ťa, aby si to napravil, pretože ťa milujem a chcem ťa vidieť čistého a hodného Mňa. 

Svoju cestu ste našli posiatu tŕním ako Ježiš v druhej ére, a to preto, lebo chcem, aby ste si ma vzali za 

príklad, aby ste sa naučili bojovať, aby ste po každom víťazstve boli silnejší. Pripravil som všetko pre vaše 

blaho. Všetko je stvorené podľa Mojej lásky a Mojej spravodlivosti, lebo Ja som Otec a neúprosný Sudca, 

ktorý neustupuje vo svojich rozhodnutiach. 

55 Milovaní ľudia, dovoľte mi plniť moju vôľu. Podriadite sa môjmu zákonu a ja vás dovediem k 

pokoju a duchovnej sláve. To je osud všetkých mojich stvorení. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. 

56 Ste plní darov, máte inteligenciu, vôľu a rozum, aby ste mohli robiť svoju prácu. Vaša cesta vývoja 

je dlhá, pretože sa stále zastavujete. Keby ste sa vydali priamou cestou, cestou sebazaprenia a plnenia 

poslania, boli by ste šťastní, vážili by ste si život, vedeli by ste milovať, spoznali by ste hodnotu svojich 

duchovných darov a netúžili by ste po tom, čo majú iní. 

57 Moja práca je založená na slobode. Osvetľujem tvoju dušu, aby si ma spoznal. Si privilegované 

stvorenie, ktoré som stvoril "na svoj obraz a podobu", a vložil som do teba svoje dary milosti. 

58 Rebrík, po ktorom budete stúpať, je veľký a vy neviete, na ktorom stupni vývoja sa nachádzate. 

Cesta, po ktorej dnes kráčate, vám bola predurčená podľa vášho vývoja. Všetko totiž súvisí s nemennými a 

večnými zákonmi a podlieha im. 

59 Chrám, o ktorom vám hovorím v alegórii, je duchovný. Nie je to stavba postavená z kameňov, ale 

chrám lásky, viera človeka, ktorý sa chce vzniesť, kým ma nedosiahne. Budúce generácie budú stavať na 

dobrých základoch, ktoré ste položili. 

60 Tí budú mať veľkú radosť, keď im predstavím svoje dielo, svoje slovo. Ako veľmi ma hľadali! 

Ako veľmi trpeli, aby ma dosiahli! Ich cieľ je jediný: nájsť duchovnú cestu, dostať sa k prameňu, kde 

môžu živiť a zdokonaľovať svoju dušu. A aký pokrok urobia vo svojom konaní! Budú svedčiť o tom, čím 

prešli v túžbe po mojom slove, a vy o tom, že ste ich očakávali, lebo som vám to oznámil ako proroctvo. 

Zveril som vám časť svojho diela, aby ste ho dokončili, a keď ho dokončíte, budete sa usmievať s 

uspokojením, že ste spolupracovali so svojím Bohom. 

61 Oddýchnite si, nechajte svoju dušu, aby sa nasýtila. Dovoľte, aby vaše srdce bilo rýchlejšie, keď 

pocíti moju prítomnosť. 

62 Povzbudzujem vás na ceste, aby ste nestáli na mieste. Ja som Ten, ktorý vie, kto využil čas a 

príležitosti, kto premárnil čas a kto kráča pomaly po ceste duchovného rozvoja. 

63 O svojom pokroku alebo zaostávaní budete môcť podať správu až vtedy, keď budete v 

duchovnom. 

64 Všetko pripravím tak, aby ste sa v tomto čase, keď budete opäť žiť na zemi, stretli s Majstrom, ako 

sa dáva poznať skrze človeka, aby vám pripomenul vašu úlohu zanechať po sebe stopu dobrých príkladov, 

aby prostredníctvom nich tí, ktorí žili v nevedomosti, v modlárstve a v náboženskom fanatizme, prišli na 

správnu cestu. 

65 Pripravím ťa tak, aby tvoje pokorné pery prekvapili ľudí ľahkosťou, hĺbkou a pravdivosťou tvojich 

slov. Vy ste moji svedkovia, moji poslovia a tiež moji predchodcovia. 

66 Ak vás občas opravujem, ba dokonca karhám, je to preto, že vášne, víchrice alebo nešťastia na 

krátky čas zatemnia svetlo vášho chápania a prinútia vás upadnúť do úchyliek, materializmu alebo 

chladnej necitlivosti. 

67 Moje milosrdenstvo ťa vedie po ceste spásy a odstránilo z tvojich očí každý šat nevedomosti, aby 

si na tejto ceste života videl svetlá. Pamätajte, že každé oko, či už hriešne alebo nie, ma uvidí. 

68 Položili ste si otázku, či je vo vašom srdci skutočná viera? Cítili ste teplo tohto plameňa? 

69 Teraz vám dám dôkaz, že pravá viera existuje: 
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70 Keď srdce nezúfa v hodine skúšky; keď pokoj preniká dušu v najkritickejších chvíľach. Kto má 

vieru, je v súlade so mnou, pretože ja som život, zdravie a spása. Kto v pravde hľadá tento prístav a tento 

maják, nezahynie. 

71 Kto má túto cnosť, robí zázraky presahujúce všetky ľudské vedy a vydáva svedectvo o duchu a 

vyššom živote. 

72 Neveriaci ťa nezneistí, ak veríš vo Mňa, ani ohováranie ti nebude môcť ublížiť. 

73 Povzbudil som v tebe vieru, posilnil som ťa v skúškach, aby si naďalej volal zástupy, ktoré sa budú 

živiť tvojou vierou. 

74 V tomto čase som vám povedal: Nehľadajte ma v telách, cez ktoré k vám hovorím, lebo potom by 

ste sa pohoršovali nad ich nedokonalosťou a pripisovali by ste tieto nedostatky môjmu dielu. Preniknite až 

na dno slova, ktoré vyslovujú tieto pery, a v jeho význame, v jeho podstate objavíte Majstra. 

75 Nezbožšťujte tých, skrze ktorých sa dávam spoznať, lebo potom by to boli oni, kto by vo vašich 

srdciach zaujal miesto, ktoré predtým patrilo obrazom namaľovaným na plátne alebo sochám vytesaným 

do kameňa, a vy by ste naďalej podliehali materializmu a náboženskému zápalu, ktorému Otec nedovolil, 

aby sa plne zmocnil vašej duše. 

76 Uchovávajte si význam Slova, aby ste, keď už nebudete počuť toto učenie, cítili, že v hĺbke vášho 

srdca znie nebeské Slovo, ktoré vás povzbudzuje a pozýva k priamemu dialógu s vaším Pánom. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 238 

149 

 Pokyn 238 
1 Milovaný ľud, Majster vám hovorí: Prichádzam v túžbe po svojom ľude, po svätyni, ktorá je vo 

vašom srdci. Je čas, aby tí, ktorí ju predo mnou zatvorili, ju otvorili oduševneniu. Tí, ktorí ju zničili, nech 

ju obnovia a dodajú jej pevnosť. U koho je v tme, nech ho osvieti svetlo viery. Ale naozaj, hovorím vám, 

neplytvajte časom na budovanie materiálnych miest uctievania a nemyslite si, že oddanosť, milosť a 

umenie, ktoré na ne vynakladáte, sú tým najlepším uctievaním, ktoré Mi môžete ponúknuť. 

Dovoľujem vám pripraviť len jednoduché miestnosti, v ktorých sa môžete chrániť pred nepriazňou 

počasia alebo pred zvedavými pohľadmi. Tieto miesta, ktoré sú určené len na vaše stretnutia, by ste nemali 

nazývať "chrámami", pretože by sa mohlo stať, že nevedomí ľudia začnú tieto miesta uctievať, akoby boli 

sväté. 

2 Nezavádzajte do bohoslužieb obrady ani ceremónie. Tým by ste sa mohli vzdialiť od poslania, 

ktoré som vám zveril, a to je šíriť milosrdenstvo a lásku. 

3 Žiadam od vás jednoduchosť a prostotu navonok i vo vnútri. Vďaka tomu budeš mať moju 

prítomnosť plnú slávy vo svojej duši. 

4 Som v srdci a žijem vo vašej duši. Prečo by si ma mal predstavovať prostredníctvom hmotných 

predmetov, keď cítiš Moju Božskú prítomnosť v najvnútornejšej časti svojej bytosti? Nemyslíte si, že 

keby som hľadal svetskú nádheru, bol by som sa narodil ako človek v sionskom chráme, a nie v maštali? 

Aká prekážka by mohla zabrániť môjmu narodeniu na tomto mieste, veď viete, že Mária bola známa v 

chráme a bola oddaná a poslušná všetkým Božím pokynom? 

5 Rozjímajte o mojom slove a pamätajte, že som od ľudí nikdy nevyžadoval vonkajšie uctievanie, že 

som od nich vyžadoval len ich lásku, ich povznesenosť, ich vieru a všetko, čo je ovocím ich duše. 

6 Ešte nejaký čas budete mať tieto miesta na oslavu svojich stretnutí. Sú totiž stále potrebné, aby ste 

v nich počuli Slovo, ktoré vám zanechávam, aby ste ho pochopili a pokúsili sa ho použiť. Ale čas učenia, 

čas vašej prípravy uplynie a potom ich už nebudete potrebovať. 

7 V duši môjho učeníka sa bude čoraz viac zapaľovať plameň viery, každé srdce bude mojím 

oltárom, láska k blížnemu bude pre neho bohoslužbou a v každom dome bude svätyňa. Svojim blížnym 

umožníte pochopiť, že vďaka modlitbe sa ich duša povznáša nad všetko škodlivé a nad každú pozemskú 

biedu, a budú si môcť uvedomiť, že chrám Pána je univerzálny, nekonečný a že je všade, v duši človeka i 

v jeho tele, vo viditeľnom i neviditeľnom. Pochopia, že tak ako prešiel čas, keď mi prinášali krvavé obety, 

musí prejsť aj uctievanie Boha prostredníctvom obradov alebo vonkajších ceremónií. Oduševnenie očistí 

vaše ľudské prostredie a Moje učenie bude pochopené. 

8 Príde pravá modlitba, vznešené duchovné uctievanie Boha, ktoré je príjemné pred mojím Božským 

pohľadom ─ správne chápané pokánie, ktoré je pokáním, nápravou a zadosťučinením za spáchané 

priestupky. V ľuďoch sa objaví pravá láska založená na čistote srdca a ľudia pochopia, že na modlitbu 

stačia krátke chvíle, ale na to, aby splnili svoju úlohu konať dobro medzi ľuďmi, potrebujú všetky chvíle 

svojho života. 

9 Rozmýšľajte o mojich učeniach, učeníci, premýšľajte o nich a objavíte v ich jadre viac, oveľa viac, 

než vyjadrujú slová. Pomôžem vám a osvietim vás, aby ste spoznali všetko, čo zostalo skryté v mojich 

slovách, pretože myseľ nositeľa hlasu to nedokázala vyjadriť. 

10 Dnes vás vítam. Sadnite si k môjmu stolu. Prijímam toho, kto ma miluje, aj toho, kto ma odmieta. 

Hladím vás všetkých rovnako, pretože ste všetky moje deti. 

11 Predstavujem sa medzi hriešnikmi. Existuje na zemi spravodlivý človek? Ponúkam vám dobrá 

svojho kráľovstva a dávam vám na dosah prostriedky na ich získanie. Ak ma budete prosiť o Moje 

nebeské kráľovstvo, dám vám ho, pretože vám bolo prisľúbené od počiatku vekov. Vy, Pánove deti, ste 

dedičmi kráľovstva. Ale koľko zásluh musíš vykonať, aby si získal zasľúbenú zem! Niektorí ho dosiahnu 

v dlhom a strastiplnom boji, zatiaľ čo iní urobia na ceste veľké kroky a čoskoro sa priblížia ku kráľovstvu 

svetla. Spomínaš si, čo som sľúbil Dimasovi, keď bol v agónii, keď som videl jeho pokánie, vieru a 

pokoru? Ešte v ten deň som mu ponúkol, aby bol so mnou v raji. 

12 Prosím vás všetkých, aby ste považovali týchto ľudí za svojich zástupcov: Kedy sa v sebe 

vzchopíte, budete sa navzájom milovať a odpustíte si navzájom svoje urážky? Kedy bude na vašej planéte 

konečne mier? 
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13 Odpustenie, ktoré pramení z lásky, učí len moje učenie a má mocnú silu zmeniť zlo na dobro, 

obrátiť a premeniť hriešnika na cnostného človeka. 

14 Naučte sa odpúšťať a vo vašom svete nastane mier. Ak by bolo potrebné odpustiť tisíckrát, mali by 

ste to urobiť tisíckrát. Neviete, že zmierenie v správnom čase vás zachráni pred vypitím pohára utrpenia? 

15 Hovorím ti o bolesti, ktorú si zaslúžiš, ktorú stále viac znásobuješ a ktorá ťa, keď príde hodina, 

zaplaví. Nikdy by som svojim deťom takýto pohár nedal, ale vo svojej spravodlivosti vám môžem dovoliť, 

aby ste žali ovocie svojej zloby, svojej pýchy a svojej nerozvážnosti, aby ste sa ku Mne vrátili kajúcne. 

16 Ľudia spochybnili moju moc a moju spravodlivosť, keď svojou vedou znesvätili chrám prírody, v 

ktorom je všetko v harmónii, a ich súd bude teraz neúprosný. 

17 Uvoľnia sa sily živlov, vesmír sa otrasie a zem sa zachveje. Vtedy sa ľudia zhrozia a budú chcieť 

utiecť, ale nebude úniku. Budú chcieť potlačiť rozpútané sily a nebudú môcť. Budú sa totiž cítiť vinní, a 

keď budú príliš neskoro ľutovať svoju opovážlivosť a hlúposť, budú hľadať smrť, aby unikli trestu.  

18 Vy, ľudia, poznáte tieto proroctvá a ste zodpovední za všetko, čo sa stane, ak nebudete "rásť" a 

usilovať sa zachovať pokoj, ktorý som vám zveril. 

19 Pripravte si palicu a cestovný vak, lebo vás pošlem ako prorokov a poslov, aby ste varovali národy. 

20 Niektorí pôjdu na východ, iní na západ a ďalší na iné miesta a cesty zeme. 

21 Nebuďte márniví pri pomyslení na to, že vy ste tí, ktorým som v tomto čase dal príkaz, aby som z 

vás urobil svojich učeníkov. Ale hovorím vám aj toto: Neuspokojte sa s tým, že ste povolaní. Získajte 

zásluhy, aby ste mohli byť medzi vyvolenými. 

22 Odhoď od seba všetku márnosť, aby si nebol ako červ, ktorý sa nadúva zemskou vlhkosťou a 

potom sa rozplynie v nič. 

23 Nespite v dôvere, že vás veľmi milujem, aby ste sa nepotkli. Ste veľmi milovaní, ale aj veľmi 

skúšaní. 

24 Tri štvrtiny zemského povrchu zmiznú a len časť zostane útočiskom pre tých, ktorí chaos prežijú. 

Budete svedkami naplnenia mnohých proroctiev. 

25 Vy, ľudia, plňte moje pokyny a ja vám splním sľúbené veci. 

26 Modlite sa, bdejte, rozsievajte lásku, šírte svetlo, zanechávajte stopu milosrdenstva a budete v 

pokoji so svojím svedomím a v harmónii so Stvoriteľom. 

27 Pozorne počúvajte toto slovo, aby ste ho mohli vykladať a zasievať do sŕdc svojich blížnych. 

Neuspokojte sa s jeho pochopením: hovorte o ňom, dávajte príklad a učte svojimi skutkami. Buďte 

vnímaví, aby ste vedeli, kedy je správna chvíľa hovoriť a kedy je vhodný čas, aby vaše skutky svedčili o 

mojom učení. 

28 Dávam vám jeden jazyk, aby ste šírili moje slovo, a tým jazykom je duchovná láska, ktorej budú 

rozumieť všetci ľudia. Je to jazyk príjemný uchu a srdcu ľudí, ktorý kameň po kameni zbúra babylonskú 

vežu, ktorú si postavili vo svojich srdciach. Vtedy sa skončí môj súd, lebo všetci sa budú považovať za 

bratov a sestry. 

29 Polia sú vnímavé a úrodné, ľudia. Pripravte sa duchovne a fyzicky, potom splníte podmienky na 

to, aby ste mohli vyraziť a zasiať semeno tohto zjavenia a zároveň pripraviť cestu pre nové generácie. 

30 Sľúbil som vám, že pošlem duchov veľkého svetla, aby žili medzi vami. Čakajú len na čas, aby sa 

mohli priblížiť k zemi, vteliť sa a splniť veľké poslanie obnovy. Keď potom títo duchovia budú žiť na 

tomto svete, čo ich budete musieť naučiť? Veru, hovorím vám: Nič! Lebo oni prídu učiť, a nie sa učiť. 

Budete žasnúť, keď ich budete počuť hovoriť o hlbokých veciach z detstva, keď ich uvidíte rozprávať sa s 

učencami a teológmi, keď budú udivovať dospelých svojimi skúsenosťami a odporúčať deťom a mládeži 

správnu cestu. 

31 Požehnaný je domov, ktorý prijme jedného z týchto duchov do svojho lona. Aké ťažké bude 

bremeno odpustenia, ktoré ponesú tí, čo sa snažia zabrániť naplneniu poslania mojich poslov! 

32 Teraz si uvedomte, prečo chcem, aby ste sa stále viac očisťovali a obnovovali, aby vaše ovocie 

bolo z generácie na generáciu čistejšie a čistejšie. 

33 Možno práve váš domov bude tým, ktorý prijme prítomnosť týchto bytostí svetla? Ak ste 

pripravení, vyberiem si vás, ak nie, vyhľadám vhodné srdcia a pošlem ich tam. 
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34 Vy tu veríte v moje proroctvá. Ale budú mnohí, ktorí v tomto čase odmietnu moje slová, tak ako 

odmietli predchádzajúce zjavenia. Ale neznepokojujte sa, lebo keď sa moje slová naplnia, oni prví sklonia 

svoje tváre a budú sa hanbiť za svoju neveru. 

35 Každé božské zjavenie, ktoré ľudia popreli, bude uznané a uverené. Všetko, na čo cirkvi a sekty 

zabudli alebo čo zatajili, vyjde na svetlo. 

36 Musíte svojím príkladom učiť svet, aby s duchovnosťou a úctou vstupoval do učenia, ktoré je 

zjavené skrze Otca, a aby sa nesnažil ísť nad rámec toho, čo je skrze neho dané. Láska, pokora, úcta - to je 

to, čo musíte naučiť ľudstvo, ktoré vždy chcelo objavovať tajomstvá Pána bez duchovnej prípravy. 

37 Nerešpektujete spálňu svojich rodičov? Potom si ešte viac vážte tajomstvá svojho nebeského Otca. 

Je toho toľko, čo som vám zjavil a ukázal, že ste to ešte všetko nepochopili, a už si pýtate nové tajomstvá, 

do ktorých chcete preniknúť. 

38 Vám, žiakom vyššej vedy, múdrosti, ktorá patrí k vyššiemu životu, než je ľudský život, hovorím, 

aby ste netúžili vedieť viac, aby ste nevedeli viac, než vám zjavujem, lebo potom by ste čoskoro upadli do 

omylu. Učil som vás mnohým učeniam a mám vám ešte viac čo dať prostredníctvom ľudského intelektu. 

Stále sa dozviete mnoho nových odhalení a pochopíte viac, ako ste si doteraz predstavovali. 

39 Moje slovo, ktoré je božským poučením, sa bude vždy spájať so skúškami a udalosťami vo vašom 

živote, aby toto učenie nachádzalo čoraz väčšie potvrdenie vo vašich srdciach a aby ste neboli 

teoretickými učeníkmi, ale učeníkmi, ktorí svedčia o mojej pravde svojimi skutkami. 

40 Nie je to tak, že často rozumiete len jednému z mojich slov, keď ste prešli skúškou? 

41 Keď som vám občas hovoril o nesmrteľnosti duše, o falošných predstavách, ktoré máte o živote a 

smrti, nepochopili ste ma v čase, keď ste počúvali moje učenie. Potom však tvoj domov zasiahla skúška, 

videl si, ako milovaná osoba odchádza z tohto sveta, a tvoje oči sa otvorili realite, svetlu pravdy, a ty si Mi 

ďakoval, že som do všetkých Mojich diel vložil toľko dokonalosti a vytrhol ťa z tvojej nevedomosti a 

omylu. 

42 Preniknite do môjho slova mysľou a duchom. Sústreďte sa na jadro svojej bytosti, aby medzi 

duchom a telom bola len jedna vôľa. Takto ľahšie pochopíte moje učenie a s väčšou vznešenosťou 

prekonáte skúšky. 

43 Blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní na statky tohto sveta, ktorí prijímajú chlieb môjho Slova s 

túžbou stať sa veľkými, lebo na mojej ceste ho dosiahnu. Blahoslavení sú tí, ktorí, hoci sú bohatí vo svete, 

zanechajú svoje pohodlie, aby sa učili o mne, lebo spoznajú pravé bohatstvo. 

44 Dnes zostupuje môj Duch na ľudstvo v lúči svetla v čase, keď niet strachu z mojej spravodlivosti 

ani vzájomnej lásky. 

45 Ste pokorný ľud, svedkovia mojej prítomnosti a tiež môjho slova. V tomto ľude však chýba láska a 

nevidím žiadnu úctu k môjmu prejavu, pretože si naň zvykli. To je dôvod, prečo vás niekedy volám k 

zodpovednosti a útočím na ľahostajnosť vašich sŕdc svojím slovom plným spravodlivosti. 

46 Uvažujte, učeníci: Ak teraz nemáte úctu k tomuto Božiemu dielu, neskôr nebudete môcť byť tými, 

ktorí kráčajú po ceste plnenia povinností ako poslušní pracovníci v diele svojho Majstra. 

47 Súčasný okamih je pre ľudstvo skúškou. Veľké národy sveta sa pripravujú na to, aby sa na seba 

vrhli ako krvilačné šelmy zaslepené nenávisťou. Malé národy sa boja znamení vojny, ktorá znamená 

smútok a zničenie. Domovy sa zatemňujú, srdcia bijú hrôzou a tých, ktorí milujú mier a spravodlivosť, 

trápi predstava vojny, ktorá ohrozuje mier ľudstva. 

48 Koľko snov o pokroku sa v týchto chvíľach zrútilo! Koľko ilúzií sa zrútilo a koľko životov je už 

odsúdených na smrť. Toto je hodina, aby ste začali svoju prácu, aby ste pocítili svoju prítomnosť vo svete, 

ó, ľudia. Toto je správny čas na modlitbu. 

49 Modlite sa, aby vaša viera bola hmatateľná a aby ste spojili svoje srdce so srdcom všetkých, ktorí 

ma v tejto hodine úzkosti vzývajú, a prosili, aby bol vo svete nastolený pokoj. Modlite sa za všetkých, 

ktorí sa odvrátili od akéhokoľvek aktívneho používania duše a žijú len v honbe za materiálnym cieľom, 

ktorý si vytýčili pre svoje mocenské nároky, pre svoju nenávisť. 

50 Naplňte miestnosť hlasnejšími myšlienkami. Nech je každý z nich ako meč, ktorý bojuje v 

neviditeľnom svete, kde vibrujú myšlienky ľudí, aby zničil temné sily, ktoré hrozia ovládnuť svet. Verte 

však v silu modlitby. Ak si totiž myslíte, že sa stráca v nekonečne, nebude mať potrebnú silu osloviť 

mysle vašich blížnych. 
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51 Vaše myšlienky ma vždy dosiahnu, nech sú akokoľvek nedokonalé, a ja počúvam vaše modlitby, 

aj keď im chýba viera, ktorú by ste do nich mali vždy vkladať. Dôvodom je, že Môj duch zachytáva 

vibrácie a pocity všetkých bytostí. Ale ľudia, ktorí si kvôli svojmu sebectvu udržiavajú odstup od seba 

navzájom, ďaleko od duchovného života v dôsledku materializmu, do ktorého sa dnes nechali vtiahnuť, 

nie sú pripravení na to, aby mohli medzi sebou komunikovať prostredníctvom svojich myšlienok. Napriek 

tomu vám hovorím, že je potrebné, aby ste začali trénovať svoju myseľ. Aby ste to dokázali, "hovorte" k 

dušiam, aj keď od nich nedostanete jasne vnímateľnú odpoveď. Zajtra, keď sa všetci naučia dávať, budú 

dostávať čoraz viac náznakov duchovného porozumenia, o akom sa ľuďom ani nesnívalo. 

52 Ešte raz vám hovorím, že prijímam každú myšlienku a každú žiadosť. Na druhej strane svet nevie, 

ako prijímať moje vnuknutia, ani sa nepripravil na to, aby mu v mysli zažiarili moje božské myšlienky, ani 

nepočuje môj hlas, keď odpovedám na jeho volanie. Ale ja v teba verím, verím v teba, pretože som ťa 

stvoril a obdaril som ťa dušou svetla, ktorá je mojou iskrou, a duchom, ktorý je mojím obrazom. 

53 Keby som vám povedal, že od vás neočakávam, že sa zdokonalíte, bolo by to, ako keby som vám 

vyhlásil, že som zlyhal v najväčšom diele, ktoré vyšlo z mojej Božskej vôle, a to sa nemôže stať. 

54 Viem, že žijete v čase, keď vaša duša víťazne prejde všetkými pokušeniami, ktoré ju na ceste 

stretnú, a potom plná svetla povstane k novej existencii. 

55 Pri tomto dnešnom zjavení som vám dal iba inštrukciu, ktorá vám poslúži na to, aby ste si 

predstavili, aká bude vaša komunikácia s Otcom a tiež s vašimi blížnymi prostredníctvom myšlienok v 

budúcnosti. To je cieľ, ktorý musíte dosiahnuť. Musíte sa však vyvarovať toho, aby ste ho dosiahli 

pomocou prostriedkov, ktoré sú nevhodné pre takú hlučnú prácu, akou je táto. 

56 Študujte, konajte, vytrvajte a nakoniec nepozorovane dosiahnete dialóg ducha s duchom. 

57 Dnes prichádzate do tieňa stromu, kde počujete hlas, ktorý k vám hovorí o treťom čase, hlas Ducha 

Svätého. 

58 Vaše povýšenie v tento deň bolo veľké, pretože ste na ceste zažili skúšky. 

59 V posledných dňoch sa vašich sŕdc zmocnil strach a vy ste sa "prebudili". Unavení sa prebudili a 

slabí povstali v túžbe po "strome", kde sa nachádza sila, aby odolali víchrici. 

60 Prečo sa bojíte, ľudia, hoci ste pod ochranou môjho milosrdenstva? Aby vám nechýbala viera, 

riaďte sa mojimi pokynmi, pamätajte, že kedykoľvek mi dôverujete, moje slovo je vo vašich ústach, moje 

svetlo vo vašom rozume. Potom ste ohromili mužov. Nezabúdajte, že vždy, keď vás vaša nedôvera 

oddelila odo mňa, videli ste, ako od vás odchádza každá moc. 

61 Tvoja duša sa veľmi bojí otroctva, lebo ho pozná; veľmi sa bojíš faraónovho jarma. Milujete 

slobodu vo svete a hľadáte v nej mier. Nechcete vojnu, krv a bolesť, snažíte sa získať zásluhy, aby vaše 

deti neupadli do chaosu, a modlíte sa, aby ste mali jasno, obnovili sa a zachovali si trochu čistoty. 

62 Ja jediný vám môžem dať pokoj, pretože ten existuje iba vo mne. 

63 V túžbe po tomto pokoji sa bližšie pozrite na náboženské komunity a nenájdete ho. Počúvajte 

menovaných hovorcov a presvedčíte sa, že ich slová neobsahujú podstatu mieru. Hľadajte pokoj od 

kráľovských príbytkov až po tie najbiednejšie chatrče, a nenájdete ho, lebo v tomto čase už zo zeme 

odišiel. 

64 Prečo sa srdcia veriacich i neveriacich cítia zaplavené pokojom, keď počúvajú moje slovo v týchto 

skromných miestnostiach? Či by vám už len táto skutočnosť nemohla stačiť ako dôkaz, že je to môj 

Božský Duch, ktorý sa vám dáva poznať? 

65 Už tretíkrát som prišiel, aby som vám priniesol svoj pokoj, naplnil vás odvahou, vierou a silou a 

pripomenul vám, že ste predurčení prinášať požehnanie a pokoj do ľudských sŕdc. Ľudstvo už čaká a túži 

po tých, ktorí k nemu prídu v pravom milosrdenstve, a zem je už úrodná, aby na ňu zasiali semeno lásky. 

Mor sa šíri z krajiny do krajiny, neznáme choroby prepuknú bez toho, aby s nimi veda dokázala 

bojovať. Zmätok svetonázorov a morálna degenerácia priviedli svet do priepasti. Moji poslovia však ešte 

neprišli, aby zmiernili toto utrpenie a vniesli svetlo do týchto temnot, pretože sa veľmi pomaly pripravujú. 

66 Ak niekto otáľa, pretože sa považuje za núdzneho a jeho šaty za poškriabané alebo chudobné, je to 

preto, že je bez viery a bez toho, aby si to uvedomoval, rúha sa môjmu božstvu. 

67 Ešte stále sa klaniaš pred mocnými zeme? Ešte stále na vás robí dojem ľudské bohatstvo? Nie, ľud 

môj, jedinou veľkou a skutočne hodnotnou vecou v živote človeka je rozvoj duše smerom nahor a k tomu 

vás vedie moje slovo. 
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68 Ako biedne prichádzajú k mojim nebeským dverám tí, čo boli na zemi veľkí a mocní, lebo zabudli 

na duchovné poklady a cestu k večnému životu! Kým pravda o mojom kráľovstve je zjavená pokorným, 

pred učenými a vzdelanými je skrytá, pretože by s duchovnou múdrosťou urobili to isté, čo urobili s 

pozemskou vedou: V tomto svetle by hľadali tróny pre svoju márnivosť a zbrane pre svoje hádky. 

69 Kto ste vy, ktorým som odhalil toto tajomstvo? Viete len to, že ste žili predtým, ale neviete, kým 

ste boli. Preto neviete, kto ste a kto budete, odkiaľ ste prišli a kam idete. Preto som k vám prišiel ako 

Majster, aby som vás naučil všetko, čo neviete. 

70 V prvom čase Jakub a jeho rodina spoznali pravého Boha, a keď Otec videl, že títo ľudia si 

zachovali semeno viery v jeho božstvo, poslal ich bývať do lona pohanského a modlárskeho ľudu, aby tam 

vydávali svedectvo o jeho existencii a moci. 

71 Tam sa rodina patriarchu rozmnožila, jeho deti vytvorili nové rodiny a tie sa stali kmeňmi. Ale 

kráľ tej krajiny sa bál ľudí, ktorí rástli pod jeho vládou. Vzal im slobodu a urobil z nich svojich otrokov 

tým, že ich spútal reťazami a uvalil na nich otroctvo. 

72 Skúška bola veľká, dlhotrvajúca a smutná. Muži sa trápili a lámali pod bičom a ženy mali v 

srdciach plač a horkosť. Poníženie a utrpenie doliehalo na tento ľud, aby dokázal svoju vieru a silu proti 

pohanom. Ale Otec, pohnutý smútkom svojho ľudu a preto, že chcel faraónovi zjaviť svoju moc, povolal 

muža menom Mojžiš, ktorého pripravil a inšpiroval, aby vyslobodil jeho ľud. Povedal mu toto: "Choď a 

zjav moju spravodlivosť a moc pred faraónom a pred mojím ľudom, lebo aj moji vlastní zoslabli, zabudli 

na mňa a dovolili, aby ich srdcia boli nakazené zvyklosťami a vierou pohanov. Vám, ktorí ste zostali 

verní, dávam toto poverenie, aby ste vo svojich srdciach zapálili ideál slobody a prinútili faraóna, aby 

nechal Izrael odísť do Kanaánu, zasľúbenej zeme, a slúžiť ich Bohu. Dbajte na to, aby sa ľudia modlili, 

aby 'bdeli' a uvedomili si, že slobodu nedosiahnu vražednými zbraňami." 

73 Tento muž sa niekoľkokrát objavil pred faraónom, aby žiadal slobodu pre ľud, a zakaždým mu ju 

odmietol. Vtedy Hospodin prejavil svoju spravodlivosť a na Egypt sa zniesli pohromy a nešťastia, až 

bolesť a skaza dosiahli taký stupeň, že kráľ si zavolal Mojžiša a dovolil mu, aby spolu s ľudom opustil 

jeho krajinu. 

74 Keď Izrael vyšiel von v túžbe po slobode, faraón si uvedomil, že tento muž má naozaj božskú moc. 

75 Mojžiš posilňoval vieru svojho ľudu, aby vydržal ťažkosti a utrpenie na ceste. Cesta bola dlhá a 

nebezpečná; mnohí cestou padli, premožení vyčerpaním alebo starobou, a tak nemohli vidieť zasľúbenú 

krajinu. Ich deti však dosiahli krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorá čakala na izraelský ľud. 

76 Tá krajina sa tým, ktorí ju dobyli, predstavila ako nový raj. Bol tam pokoj, úrodnosť a hojnosť, 

široké údolia, krištáľovo čistá voda a pokojná obloha a ľudia sa v nej množili. Tam rozkvitlo jeho 

uctievanie pravého Boha. 

Tento pokoj a šťastie však netrvali večne, pretože ľudia aj uprostred tejto požehnanej krajiny upadli do 

pokušenia, modloslužby a sváru. Stratila svoju vitalitu a opäť ju ovládli pohanské a po moci bažiace 

národy. Pokiaľ sa modlilo a hľadalo ma, bolo silné. Ale keď na Mňa zabudlo pre všetky svoje rozkoše a 

márnosti, stratilo Moju milosť. 

77 Spomeňte si na Šalamúnovu múdrosť a Dávidovu inšpiratívnosť. Veľká bola nádhera ich 

kráľovstiev, ale keď upadli do pokušenia, všetko stratili. 

78 Tento ľud sa opäť stal poplatníkom cudzích národov a neskôr poddaným cisára. Ľud zabudol na 

zmluvu s Jehovom a bolo potrebné, aby ju Otec obnovil, aby sa naplnili slová prorokov, ktorými bol ľudu 

prisľúbený Spasiteľ, Mesiáš. Mesiáš sa stal človekom, aby zachránil všetko, čo bolo stratené, a aby naučil 

svet ceste, ktorá vedie do duchovného domova, do nebeského kráľovstva, do pravej zasľúbenej krajiny. 

79 Novým Vysloboditeľom bol Kristus, ktorý vás naučil miernosti, a keď našiel svoj ľud ako 

služobníkov, naučil ich "odvádzať cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie", a tak oslobodil ich duše. 

80 Tak ako Mojžiš nevstúpil do zasľúbenej zeme a videl len jej tieňový obraz z výšky hory, tak 

Kristus videl z kríža nebeské kráľovstvo, kde bude čakať na všetky svoje deti. 

81 Ako veľmi trpeli tí, ktorí ma nasledovali! Po krajinách, provinciách a ríšach ich hľadali a 

prenasledovali. Bič, mučeníctvo a krvavé lešenie sa postavili na cestu tým, ktorí sa modlili a bez strachu 

vyslovovali moje meno, a mnohí vyhľadali útroby zeme. Ale ako často sa katova ruka zachvela pred 

kresťanom, keď videl jeho pevnosť a vieru! Ako často sa v ich prítomnosti chveli aj vládcovia, alebo keď 

počuli inšpirované slová svojich obetí, ktoré zomierali s menom svojho Majstra na perách. 
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82 Ježišova cesta bola krvavá a po tejto ceste kráčali aj apoštoli a mučeníci. Boj sa však skončil, keď 

sa konečne rozjasnilo v duši ľudí, ktorí boli porazení a premožení toľkými zázrakmi viery a toľkými 

obeťami lásky. 

83 Moje slovo zaznelo v národoch, moje učenie preniklo do sŕdc a nastal čas, keď na zemi zavládol 

pokoj Božieho kráľovstva. Krista milovali králi aj chudobní a jeho prítomnosť cítili v srdciach. Národy sa 

jeden po druhom zblížili a mnohé nepriateľstvá zmizli. Moje meno sa potom vyslovovalo s láskou vo 

všetkých jazykoch. 

84 Ale kde sú ľudia, ktorí porazili faraóna a vydržali skúšky na púšti? Kde sú tí, ktorí potom svojou 

obetavou smrťou porazili ríše a režimy, majúc ako zbraň iba Ježišovo slovo? Veru, hovorím vám, že sú na 

zemi. 

Ale opäť sa na Mňa zabudlo a Môj zákon a Moje učenie boli sfalšované. Potom som opäť poslal na 

zem duše, ktoré boli verné, pokorné a obetavé, aby vydali svedectvo o mojom príchode a mojom slove. 

Tento ľud som však v tomto čase nevytvoril z jedinej rasy ani z jediného národa. Veď som vám povedal, 

že Izrael, ľud Boží, nie je založený v tele, ale v Duchu. 

85 Som jediný, kto vám môže objasniť, kto ste, a poviem vám to. Odhalím vám, čo ste prišli urobiť, a 

ukážem vám bod, ku ktorému musíte smerovať. Ste semenom tohto silného ľudu a prišli ste do tohto 

života, aby ste bojovali za dosiahnutie kráľovstva pokoja Ducha a priniesli svetu svetlo, tak ako ste v inom 

čase prekonali ťažkosti púšte, aby ste dosiahli zasľúbenú zem. 

86 Preto vám ukážem vaše dedičstvo a zjavím vám vaše dary, aby boli náradím, ktorým budete 

obrábať polia, a zbraňou, ktorou budete bojovať. 

87 Tak čoho sa bojíte? Chcete byť naďalej otrokmi? "Nie, tvoje srdce mi hovorí. 

88 Prostredníctvom rôznych nositeľov hlasu som vám oznámil veľký chaos na zemi. Zatiaľ čo 

niektorí verili, hoci boli ešte ospalí, iní pochybovali, a tak bolo potrebné, aby sa k nim dostali správy o 

vojne, aby sa prebudili. Bolo potrebné, aby ich deti boli povolané do zbrane, aby uverili v moje slovo, keď 

uvidia jeho naplnenie. 

89 Bdejte a modlite sa a nebojte sa o svojich synov, lebo z nich urobím vojakov pokoja medzi 

zástupmi. 

90 Eliáš ide pred vami a národmi, dláždi cestu a oslobodzuje duše svetlom pravdy. 

91 Naučte sa posudzovať moje slovo a skúmať ho, aby ste mohli objaviť jeho božskú podstatu. 

92 Urobím ťa silným a zanechám ti svoje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 239 
1 Cíťte ma, lebo som vám veľmi blízko. Kto je presvedčený o Mojej prítomnosti, ten ma cíti v 

najhlbšom vnútri svojho srdca. 

2 Ešte raz vám však hovorím: nikto vás nenúti, aby ste verili, ani aby ste ma nasledovali. Svetlo 

viery sa samo zapáli a prebudí vašu lásku. 

3 Si privilegovaným tvorom v tomto pozemskom údolí, ktorého som obdaril rozumom a ktorého 

som umiestnil uprostred obrovského sveta plného diel, stvorení a prejavov Mojej moci, ktoré svedčia o 

tom, že Ten, ktorý im dal život, je všemohúci. 

4 Od počiatku som človeku dal slobodu myslenia, ale vždy bol otrokom - raz fanatizmom, inokedy 

falošným presvedčeniam faraóna a cisára. To je dôvod, prečo je v tejto chvíli zaslepený voči slobode, 

ktorú duch v súčasnosti dosahuje, a jasnosti, ktorá sa predstavuje jeho očiam, pretože jeho myseľ nie je na 

túto slobodu zvyknutá. 

5 Človek oslabil silu svojho chápania duchovného, a preto upadol do fanatizmu, kráčal po 

krivolakých cestách a bol ako tieň vôle iných. 

6 Stratil slobodu, už nebol pánom seba samého ani svojich myšlienok. 

7 Ale nastal vek svetla ─ čas, keď musíte zlomiť reťaze a roztiahnuť krídla, aby ste mohli voľne 

vzlietnuť do nekonečna v túžbe po pravde. 

8 Spiritualizácia je sloboda. Preto tí, ktorí ma v tomto čase počúvajú a pochopili význam tohto 

oslobodzujúceho učenia, vidia, že sa pred nimi otvára široké údolie, v ktorom budú bojovať a vydávať 

svedectvo o tom, že prišiel čas, keď Boh, Všemohúci Stvoriteľ, prišiel nadviazať dialóg medzi Ním a 

človekom. 

9 Toto priame spojenie, ktoré ľudia považovali za nemožné medzi Bohom, ktorý je plný moci, 

múdrosti a dokonalosti, a ľudským stvorením plným chudoby, nevedomosti a hriechu, som si uvedomil. 

To ja som prišiel k vám. 

10 Kto by si vedel predstaviť, že človek môže komunikovať so svojím Pánom? Mysleli ste si, že je to 

výsadou len spravodlivých a prorokov ─ tých, ktorí oslepení vlastnými videniami padli na zem a potom 

ohlásili príchod Mesiáša ─ tých, ktorých modlitba bola taká hlboká a vrúcna, že upadli do vytrženia a 

mohli uzrieť božstvo. 

11 Dnes je v srdciach tvrdosť, veľa nevery voči duchovnému a ľudia sa obmedzujú na vieru len v to, 

čo dokážu pochopiť a čo neodmietajú, hoci v sebe neprestávajú cítiť život, ktorý ich čaká po smrti. 

12 Tento návod vám dávam pomocou ľudského intelektu, ako je váš, aby ste toto Slovo pocítili veľmi 

blízko seba. Čo znamená, že sa dávam poznať prostredníctvom hriešneho človeka, ak sa vie pripraviť na 

to, aby ma prijal? 

13 Čo je zvláštne na tom, že sa vám dávam poznať aj vtedy, keď k vám hovorím vo vašich snoch ─ 

keď sa všade, kadiaľ chodíte a stojíte, keď ma najviac potrebujete, dotýkam vášho srdca svojou láskou? Je 

vo vás niečo, čo vás povznáša nad svet, v ktorom žijete. Čo iné by to mohlo byť ako duchovná duša, ktorá 

je obrazom Božského? 

14 Prebuďte sa, ľudia, pochopte ma. Zaoberajte sa mojím učením a svojou duchovnou dušou. 

15 Prichádzam k vám ako Majster a Otec. Každý pokyn, ktorý vám dávam, vás posilňuje pre dennú 

prácu, ktorá vás čaká. Mojou vôľou je, aby ste uprostred chaosu svetových názorov a učení zostali pokojní 

a boli tými, ktorí správne interpretujú moje učenie. 

16 Niektorí sa čudovali, pretože sa dávam poznať skrze človeka, a nie sú si istí, či sa to stalo podľa 

Otcovej alebo ľudskej vôle. Ale ja vám hovorím: bol to Majster, ktorý prekvapil ľudstvo ─ "cudný 

manžel", ktorý našiel panny spať a ich lampy zhasnuté. 

17 Sú náboženské spoločenstvá, ktoré sa snažia pripraviť na môj návrat bez toho, aby vedeli, že už 

odchádzam. 

18 Povolal som všetkých a v skutočnosti sa moje volanie a zvesť o tom, že sa práve dávam ľuďom 

poznať, dostali do každého kúta zeme spolu so svedectvami a dôkazmi, ktoré o mne hovoria: obnovení 

hriešnici, obrátení neveriaci, "mŕtvi", ktorí boli vzkriesení, nevyliečiteľne chorí, ktorí sa uzdravili, a 

posadnutí, ktorí boli oslobodení od svojho zla. 
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19 Stretol som sa však s mnohými hluchými, s inými, ktorí sa márne snažili o svoju pozemskú prestíž, 

a s ďalšími, ktorí sa príliš báli, aby som sa prejavil ako Duch pravdy. Prijímal som a učil všetkých, ktorí 

ku mne prichádzali a dôverovali mojej láske. 

20 Keď ste prišli k tomuto prameňu, všetci ste sa očistili od prachu, ktorý ste nabrali vo svete, aby ste 

boli hodní brať chlieb zo stola a aby ste nepoškvrnili list môjho zákona. 

21 Blíži sa hodina, keď svet naplno pocíti súd. Každé dielo, každé slovo a každá myšlienka budú 

posudzované. Od mocných zeme, ktorí vládnu národom, až po najmenších ─ všetci budú vážení na mojich 

božských váhach. 

22 Nezamieňajte si však spravodlivosť s odplatou ani nápravu s trestom. Lebo ja vám len dovolím žať 

plody vášho semena a jesť ich, aby ste podľa ich chuti a účinku spoznali, či sú dobré alebo škodlivé, či ste 

zasiali dobro alebo zlo. 

23 Nevinná krv preliata ľudskou zlobou, smútok a slzy vdov a sirôt, zločinca, ktorý trpí biedou a 

hladom - to všetko volá po spravodlivosti a moja dokonalá a milujúca, ale neúprosná spravodlivosť 

zostúpi na všetkých. 

24 Odnímam človeku tróny, jeho aroganciu, ktorou ma napáda, jeho moc. Presviedčam ho, že je moje 

dieťa a že chcem, aby bol pokorný, pretože moje kráľovstvo patrí pokorným a chcem mu ho dať ako 

dedičstvo. Spomeňte si, že som povedal: "Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako boháč do neba." 

25 Buďte stále so mnou a vždy budete mať môj pokoj. 

26 "Robotníci," uvažujte, ako zostupujem, aby som pozbieral plody, ktoré ste pozbierali z môjho 

majetku. 

27 Hoci niektorí ma vnímajú chladne, iní sa ma so záujmom pýtajú a niektorí mi ďakujú, pretože im 

zo srdca vyviera radosť. 

28 Veru, hovorím vám, že úsilie, ktoré dnes vynaložíte na obrábanie polí, ktoré boli predtým 

neúrodné, prinesie vašej duši pokoj a radosť. 

29 Aký pokoj zažilo tvoje srdce po tom, čo si vyčerpaného objal svojou náručou a keď si dal svetlo 

rozumu tomu, ktorého duchovné schopnosti boli narušené. 

30 Určite ste potrebovali veľa času na rozvoj svojich schopností a nadania, pretože tento rozvoj 

nezačal vo vašom súčasnom hmotnom živote. Ani strach či nedostatok viery vám nebránia kráčať s väčšou 

istotou, hoci je medzi vami veľa duší, ktoré sa môžu nazývať prvorodenými medzi ľuďmi. 

31 Teraz žijete v tretej ére, v ktorej som sa dal poznať prostredníctvom ľudského intelektu, čo je 

ohlasovanie, ktoré sa teraz končí, ale po ktorom ma nestratíte, pretože som blízko každému, kto ma vie 

hľadať a očakávať. 

32 Keď som raz odišiel do púšte, neopustil som ľudstvo, ale myslel som naň a trpel zaň. Neskôr, keď 

sa zem otvorila, aby sa stala hrobom môjho tela, som sa tiež neoddelil od svojich detí. Lebo po smrti, 

ktorú si mi dal, môj Duch povstal, aby bol vo všetkých ako svetlo spásy. 

33 Keď vám poviem, že moje slovo sa skončí na konci roku 1950 a môj duchovný svet k vám už 

nebude hovoriť, pochopte, že Otec aj jeho duchovní služobníci budú naďalej bdieť nad vašimi životmi a 

prihovárať sa za ľudstvo a každú blúdiacu dušu, ktorá potrebuje svetlo. 

34 Hľa, zanechávam vám novú závetu, ktorá sa nepokazí, lebo ju nechávam uchovávať v chráme 

vášho srdca, kde prebývam. Ako by si ma teda mohol stratiť, keď ma nosíš v sebe? 

35 Budete študovať moje učenie, v niektorých nájdete spravodlivosť, v iných múdrosť a poučenie, v 

ďalších útechu a balzam a v niektorých aj proroctvo. Moje slovo je zákon a prikázanie, je cesta a cieľ, je 

láska. Dávajte pozor, lebo v čase boja budú na vaše kroky číhať pokušenia a čím väčšie bude vaše 

odhodlanie k obnove a oddanosť môjmu učeniu, tým silnejšie budú hlasy a výzvy, ktoré sa vás budú 

snažiť zviesť z cesty. Dajte preto svojej duši pevnosť, aby ste dosiahli mužnosť a silu dobrých vojakov. 

36 Cíťte všetky moje bozky lásky a pokoja. 

37 Odpočívajte s Majstrom, milovaní učeníci. Obnovte svoju dušu a posilnite svoje telo. 

38 Vrhám Svoje svetlo na všetkých bez rozdielu rás a tried, tak ako som vo všetkých dobách a 

všetkým národom poslal vteliť sa veľkých Duchov, prostredníctvom ktorých ľudstvo prijalo Moje božské 

posolstvá, Zákon, proroctvá a zjavenia. 
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39 Vo svojej láske k vám som sa stal aj človekom, aby ste ma pocítili veľmi blízko, a hoci ma mnohí 

v Ježišovi nespoznali, neskôr sa v nich rozsvietilo a pochopili svoj omyl a milovali ma. 

40 Opäť vám dávam svoje učenie. Ale namiesto toho, aby som sa stal človekom, dávam sa teraz 

spoznať skrze neho. 

41 Nachádzam vás duchovne zblúdilých, slabých a chorých, unavených a ľahostajných vo svete, 

ktorého veda vám dala falošnú veľkosť. Keď ste si uvedomili, že uprostred slávy vášho storočia nemáte v 

sebe pokoj a ešte nepoznáte duchovno, ani nenachádzate potravu pre srdce, obrátili ste svoje oči k 

Večnému a pýtali ste sa Ho, kedy prídu na zem noví apoštoli pokoja a lásky. 

42 To je dôvod, prečo považujem za zodpovedných za mier tých, ktorých som povolal, aby ma 

počúvali. Lebo som ich pripravil ako strážcov. 

43 Keď ľudstvo pozdvihne oči k Stvoriteľovi v túžbe po odpustení a úteche, naplní sa jedno z 

proroctiev druhej éry. Potom ľudia spoznajú moje svetlo ako spásnu hviezdu, ktorá ich povedie do Nového 

Jeruzalema, kde nájdu Chlieb života. 

44 Už dlhý čas sa bez prestávky ozýva melodický zvon, ktorý pozýva ľudí, aby sa stretli. 

45 Vidím smútok vo vašich srdciach, pretože ste sa stretli s nedôverou, ľahostajnosťou a posmechom, 

ktoré vás prenikli do srdca ako tŕne a hroty, pretože ste túto bolesť dostali od svojich vlastných 

príbuzných, od svojich vlastných bratov a sestier a tiež od svojho priateľa. 

46 Buďte pokojní, hovorí vám Ježiš, lebo nie ste sami. Zaklopem na dvere týchto sŕdc a ony neskôr 

zaklopú na vaše. Chcem len, aby ste v sebe neprechovávali zatrpknutosť alebo zášť, aby ste boli "bdelí" a 

pripravení. 

47 Tvoja duša je pozvaná k môjmu stolu, aby jedla pokrm večného života. Tu, pri tomto stole, nie je 

prvý ani posledný na svojich miestach, všetky miesta, ktoré môžete obsadiť, sú blízko Majstra. Neskôr, 

keď pôjdete vyučovať ľudí, budete mať vo svojich srdciach len jedno miesto, kde budete prijímať a 

milovať svojich blížnych. Tá hodina príde a vy sa budete musieť vydať po cestách, ktoré vedú k veľkým 

národom zeme, ako aj do bezvýznamných regiónov a malých dedín. Uvidíte, ako všade nájdete hlad a 

smäd duše ako vhodnú pôdu na prijatie vášho semena. 

48 Blíži sa rok 1950, ktorý je určený na môj odchod, a keď sa skončí, začne sa medzi vami čas 

príprav, aby ste sa potom mohli vydať na cestu. Hodinu urobím tak, aby ju spoznal každý. Chcem, aby ste 

na začiatku svojej misie dosiahli určitú duševnú zrelosť, aby ste boli silní vo viere a vedeli sa zachovať v 

cnosti. V každodennej práci vám bude pomáhať moja inšpirácia, ktorú budete prijímať z ducha do ducha. 

Potom uvidíte, koľko ľudí na vás čaká! 

49 Nesmiernu milosť vylejem na ľudstvo v tejto tretej ére prostredníctvom Svojho prejavu a 

duchovného sveta prostredníctvom vášho intelektu. Ale už v Prvom čase som hovoril ústami svojich 

prorokov a v Druhom čase prostredníctvom svojich apoštolov. 

50 Dnes som medzi vami nanovo. Prišiel som pozbierať zabudnutý list učenia, ktoré som vám dal 

inokedy. 

51 Pripomínam vám svoje predchádzajúce učenie a učím vás ho vykladať. 

52 Ja som kniha, ktorú som otvoril v tomto čase v jej šiestej kapitole, aby som ľuďom odhalil ďalšiu 

lekciu múdrosti, ktorú musia mať, aby sa mohli právom nazývať "deťmi svetla". 

53 Až keď pochopíte obsah tohto posolstva, budete môcť s istotou povedať svetu, že to bol môj hlas, 

ktorý ste počuli, že to bolo moje Slovo, ktoré vás učilo, že svetlo, ktoré ste videli, bolo to, ktoré 

vyžarovalo šiestu pečať. 

54 Od jedného obdobia a etapy k druhej som sa stále viac a viac ukazoval pred vaším duchom. Mohli 

by deti milovať Otca, keby ho nepoznali? Pochopte, prečo vám prejavujem svoju lásku, prečo vám dávam 

pocítiť svoju prítomnosť a prečo vám dávam počuť svoj hlas. 

55 Tvoja snaha hľadať Mňa, nájsť pravdu, pokoj, povznesenie nebola doteraz spontánna. 

56 Museli ste preniknúť do veľkej duchovnej púšte, aby ste spoznali smäd, samotu, ťažkosti, 

nešťastie, hlad, únavu. Až potom si sa vydal hľadať vodu, ktorá dáva život, hľadať oázu, hľadať stopu, 

ktorá ťa vedie do krajín pokoja. 

57 Koľko lekcií ti odhalila púšť tvojho života! Koľko ste sa toho naučili v životnom zápase a ako 

veľmi ste v bolesti zosilneli! Zajtra, keď vstúpite do zasľúbenej zeme Ducha a brány Nového Jeruzalema 
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sa otvoria, aby vás prijali do svojho lona pokoja, budete blahoslaviť čas svojej odmeny, ktorým bol 

prechod cez obrovskú púšť skúšok a očisťovania. 

58 Mojžiš duchovne posilňoval svoj ľud počas putovania púšťou a Jozue umožnil zástupom vstúpiť 

do zasľúbenej zeme - zeme, ktorá bola len symbolom alebo symbolom večného a pravého domova 

zasľúbeného vášmu duchu. 

59 Teraz je to Eliáš, ktorý neviditeľne ide pred stokrát väčším ľudom, aby vás krok za krokom viedol 

po púštnej ceste k cieľu vašej púte, ktorý bude domovom spravodlivých, duší plných pravej lásky a pravej 

múdrosti. 

60 Viete, čo vás priblíži k tomuto zasľúbenému kráľovstvu? Vaše skutky lásky, milosrdenstva a 

pokory. 

61 Dnes môj ľud nevie, kto je, kde je a čo má robiť. Ale keď sa duchovní objavia po celom svete, 

budú kázaním slovami a svojimi skutkami svedčiť o svetle, ktoré ich inšpiruje mojím učením, všetci sa 

zjednotia, navzájom sa uznajú a nakoniec sa spoja, čím vytvoria nový národ Izraela, ktorý bude oporou 

oduševnenia a pravým vykladačom Otcovho zákona. 

62 Svojím svetlom označujem všetkých, ktorí ma budú v tomto čase nasledovať. Moje svetlo bude 

prúdiť z ducha na ducha. 

63 V druhej ére to bola krv mojej obetavej smrti, ktorá prúdila do sŕdc, aby osvietila duše. 

64 V Prvej ére bol symbolický akt označenia dverí domu krvou nevinného baránka príkazom Otca pre 

ten ľud, ktorý som od tej chvíle postavil na cestu božských zjavení. 

65 V Troch časoch Pán neomylne označil tých, ktorí Ho musia nasledovať, hoci vám hovorím, že 

pečať Mojej lásky je navždy nezničiteľne vtlačená do každej duše. 

66 Počúvajte moje učenie a premýšľajte o ňom, vy učeníci, ktorým sa dostalo milosti počúvať ma v 

tomto čase. Neskôr budete musieť vysvetliť ľuďom moje učenie. 

67 Nemyslite si, že moje slovo musí zaznieť prostredníctvom ľudských hovorcov vo všetkých 

národoch. Nie, učeníci, blíži sa čas, keď Moje ohlasovanie prostredníctvom týchto úst utíchne. Ale ako 

svedok zostane ľud, skrze ktorého slová a skutky ma ľudstvo počuje. Svedectvo a vysvetlenie Mojej 

náuky bude prípravou, ktorú ľudia dostanú, aby mohli začať rozhovor ducha s duchom. 

68 Pozrite sa, koľko ľudí v tomto čase skúma Písma z minulých storočí, uvažuje nad prorokmi a snaží 

sa pochopiť zasľúbenia, ktoré Kristus dal o svojom návrate. 

69 Počúvajte ich, ako hovoria: "Pán je blízko" ─ "Pán je už tu" alebo: "On čoskoro príde", a 

dodávajú: "Znamenia Jeho príchodu sú jasné a zjavné." 

70 Niektorí ma hľadajú a volajú, iní cítia moju prítomnosť, ďalší cítia môj príchod v duchu. 

71 Ach, keby len v každom bol taký smäd po poznaní, keby len každý mal túžbu po poznaní najvyššej 

pravdy! 

72 Mnohí nevedia, že som prišiel na svet, že sa ľuďom dávam poznať prostredníctvom ľudského 

rozumu, a keďže nevedia, že som bol s vami, ešte menej môžu vedieť, že ukončenie môjho Slova je už na 

dosah. 

73 Ale znova vám hovorím, že tento ľud vyjde z úkrytu na svetlo, aby bol svedkom môjho príchodu. 

74 Nechcem, aby ľudia objavili tento ľud už teraz, lebo ich bezvýznamné a nedokonalé skutky by boli 

v ich očiach ─ namiesto toho, aby prebúdzali vieru ľudí ─ popretím oduševnenia, ktoré hlása moje učenie. 

75 Ako by vás svet súdil, keby videl vašu nevďačnosť? Ako by vás súdili tí, ktorí sú duchovne hladní 

a smädní, keby videli vašu nedbanlivosť a sebeckosť? Ale stále ti dôverujem a naďalej ti dávam svoje 

pokyny. 

76 Prídu dni, keď z tohto ľudu povstanú poslovia, misionári a apoštoli a budú toto semeno rozsievať v 

kmeňoch, provinciách, dedinách, mestách a národoch a ja v nich zjavím dobrého Ježišovho učeníka. 

77 Ľudia so silnou dušou budú tí, ktorí prinesú svedectvo o mojej pravde. Nič ich nebude môcť 

zastaviť na ich ceste a ja prostredníctvom nich podám veľké dôkazy svojej moci. 

78 Vzhľadom na svedectvo lásky jedného z mojich pracovníkov sa veriaci ľudia vydajú na cestu, 

budú šíriť moje posolstvo a pôjdu do iných krajín, aby priniesli svetlo. A aj oni si podmania srdcia a 

národy svojou vierou, láskou a duchovnosťou. 
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79 Boj bude veľký, intenzívny, ale plodný, pretože zem je v tom čase úrodná. Predtým ju pretrepte, 

aby bola pripravená, keď sa do nej dostane semeno. 

80 Hovorím vám to, ľudia, pretože skôr než sa vydáte na cestu so svojím svedectvom, musíte byť 

svedkami vojny svetonázorov, boja medzi náboženskými spoločenstvami, boja medzi doktrínami. Nastane 

moja spravodlivosť a potom, uprostred takého veľkého zmätku, budete počuť tých, ktorí sa budú pýtať: 

"Kde je pravda? Kde je svetlo?" 

81 Tieto obávané otázky budú znamenať správny čas pre váš príchod, ó, ľudia. 

82 Prídete plní pokory a vedomostí odpovedať na každú otázku, plní dôvery vo víťazstvo pravdy, 

mysliac nie na záchranu svojich životov, ani na to, aby ste prežili kritické chvíle v jednom kuse, ale na 

srdcia, ktoré moje učenie získa prostredníctvom vašich slov a skutkov lásky. 

83 Nebojte sa o svoj život, učeníci, lebo vám musím povedať, že v tomto čase to nebude váš život ani 

vaša krv, ktorými vydáte najlepšie svedectvo o Mojej pravde ľudstvu. 

84 Časy plynú, zvyky sa menia, ľudia sa vyvíjajú: dnes budú od vás vyžadovať lásku, úprimnosť a 

ústretovosť ako dôkaz, že veria v pravdivosť učenia, ktoré budete hlásať. 

85 Časy, keď sa zvestovanému slovu verilo len prostredníctvom obety života alebo zapečatenia krvou, 

sú preč. Preto vám hovorím, že namiesto toho, aby ste sa pripravovali na smrť ako obete tých, ktorí vás 

prenasledujú, mali by ste sa pripravovať na to, aby ste vydávali svedectvo o pravde svojimi životmi, 

slovami a príkladmi. 

86 Tento ľud už dlho kráča pod mojím Božským milosrdenstvom, oživovaný esenciou môjho Slova, a 

krok za krokom napreduje po ceste. Ale Majster, keď videl, že jeho učeníci ešte nemôžu byť majstrami, 

skryl ich pred zvedavými očami svojím plášťom milosrdenstva a povedal im: Zhromaždite sa okolo mňa, 

naučte sa moju lekciu, aby ste sa zbavili svojich chýb. Dovoľte, aby sa vaše city zjemnili a očistili tu, v 

blízkosti Srdca môjho Otca, a potom budete schopní milovať svojich blížnych čistým spôsobom. 

87 Áno, ľudia, nedovoľte, aby to bol svet, kto vás napraví alebo prebudí. Keď sa totiž ľudia stanú 

sudcami, sú krutí, neľudskí a neústupní. 

88 Súcit a milosrdenstvo medzi ľuďmi neexistujú. Akú spravodlivosť môžete očakávať od svojich 

blížnych? Nezostáva vám nič iné, len sa pripraviť v pravde a v duchu a dôverovať Mne, vášmu Pánovi, u 

ktorého je milosrdenstvo, a teda aj spravodlivosť. 

89 Pozrite sa, ako vás pripravujem na čas po Mojom zjavení prostredníctvom ľudského intelektu, 

pretože potom sa budete pohybovať vlastnými nohami smerom k úplnej realizácii Tretej éry. Potom sa 

priblížite k dokonalému dialógu medzi mojím a vaším duchom - dialógu, ktorý ľudstvo nikdy nedosiahlo. 

Nebude to hlas, ktorý počul Mojžiš na vrchu ─ hmotne počuteľný hlas v hromobití. Nebude to ani ľudský 

hlas, ktorý ľudia počuli skrze Ježiša, ani forma, ktorú máte dnes, keď ma počujete skrze človeka vo 

vytržení. Aj to sa totiž čoskoro pominie, tak ako sa pominuli formy alebo prostriedky, ktoré Pán používal 

v iných časoch, aby hovoril k svojim deťom. 

90 Priamy rozhovor s tvojím Otcom k tebe prichádza vtedy, keď sa tvoja duchovná duša naučí 

oslobodiť od tela, keď pozná a správne interpretuje božskú reč, keď je jej srdce skutočnou svätyňou, v 

ktorej existuje čistá, jednoduchá a vznešená úcta k Bohu. 

91 Ľudia: Táto milosť komunikácie so mnou z ducha do ducha nebude len tvoja. Musíte pochopiť, že 

je to schopnosť, ktorá patrí duchovnej duši a ktorá, keď sa rozvinie, približuje človeka k Bohu tým, že ho 

spája s duchovným. 

Dnes sa vám toto spojenie stále zdá ťažké alebo nemožné. Ale naozaj, hovorím vám, keď dosiahnete 

prípravu, ktorú vám dáva spiritualizácia, zažijete, že táto forma kontaktu s Otcom a duchovným svetom je 

najjednoduchšia a najľahšia zo všetkých, ktoré ste praktizovali. 

92 Dialóg ducha s duchom má ďalekosiahly, nekonečný význam. Je to základ pre rozvoj všetkých 

vašich schopností a všetkých vašich darov. 

93 V nej objavíte knihu večnej múdrosti. Pri modlitbe sa budete cítiť osvietení veľkými inšpiráciami. 

Intuícia sa stane kompasom vo vašom živote a liečivý balzam bude prichádzať priamo do vašich rúk zo 

záhrobia. Všetky dary, ktoré doteraz spali, sa prebudia zo spánku a rozkvitnú v srdci človeka. A keď sa 

potom medzi vami uskutoční spiritualizácia, vaša ruka bude môcť byť ako ruka môjho apoštola Jána a vy 

v hodine svojho vnuknutia napíšete všetko, čo vám diktuje Boží hlas prostredníctvom Ducha. V tomto 

posolstve sa vám dostane všetkého, čo nositeľ hlasu vo svojej malej vyjadrovacej schopnosti nemohol 
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odovzdať, rovnako ako pocítite, že jasné a svetlé proroctvo sa dostane k vášmu intelektu, aby sa cesta stala 

rozpoznateľnou pre generácie, ktoré budú nasledovať po tých, ktorí nastoľujú čas oduševnenia. 

94 Keď prídu tie časy a vy budete hovoriť k veľkým zástupom, nebudete hovoriť, že hovoríte pod 

vplyvom Ducha Svätého. Máte nechať ľudí objaviť pravdu na dne tejto inšpirácie. 

95 Nezabudnite: Keď som hovoril k zástupom, našiel sa aj taký, ktorý ─ udivený múdrosťou mojich 

slov alebo spravodlivosťou mojich skutkov ─ pristupoval ku mne a pýtal sa ma: "Ty si Boží Syn, Ty si 

Mesiáš?" Na to som len odpovedal: "Povedal si to." 

96 Ak budete dôkladne študovať moje ohlasovanie, pochopíte, že v roku 1950 neprestane, ale že bude 

pokračovať, pretože Božie slovo je večné a nikdy neprestalo osvecovať svoje deti. Ale táto forma 

ohlasovania prostredníctvom ľudského hlasu určite prestane v hodine určenej Mojou vôľou, aby ustúpila 

času, keď sa zjavím prostredníctvom vášho ducha. 

97 Nech nikto nehovorí, že sa odstránim, ani nech neverí, že duchovný svet, ktorý sa prejavil medzi 

týmto ľudom, si potom oddýchne, pretože by ste boli veľmi ďaleko od pravdy. Už teraz vedzte a verte 

tomu, čo vám hovorím, že práve v dňoch, keď už nebudete počuť toto slovo, začnete v sebe cítiť 

prítomnosť Majstra, pochopíte prípravu, ktorú musíte dodržiavať, aby ste sa stali hodnými akejkoľvek 

milosti, a budete hľadať cestu, aby ste sa nevzdialili od tých požehnaných bytostí, ktoré sú ako majáky 

alebo hviezdy, ktoré osvetľujú vašu životnú cestu. 

98 Sľubujem vám, že kedykoľvek mi dáte dôkaz o svojom povýšení, dám vám dôkaz o svojej 

prítomnosti na každom vašom zhromaždení. 

99 Dávajte pozor, ľudia, lebo aj medzi vami, medzi týmto ľudom, povstanú tí, ktorí nie sú pripravení, 

ako falošní proroci ─ tí, ktorí nedokázali preniknúť do jadra môjho Slova, a budú hovoriť, že majú dialóg 

od ducha k duchu a že Otec prikazuje to alebo Majster ono, bez toho, aby to bola pravda. 

100  Prebuďte sa, učeníci. Nikto z vás, ktorí počúvate tieto slová, sa nesmie stať obeťou takýchto 

úchyliek, ani nesmie dovoliť, aby sa vo vašom strede objavila lož alebo aby márnivosť niekoho zaslepila. 

Učil som všetkých rozoznávať dobré ovocie od zlého, pravdu od klamstva. 

101  Dajte svojim bratom a sestrám to, čo ste získali vďaka svojmu rozvoju a zásluhám. Nikdy sa však 

nesnažte dať niečo, čo ste ešte nedosiahli. 

102  Hovorím vám, že tí, ktorí prorokujú falošne, ktorí klamú, aby sa urobili veľkými medzi svojimi 

bratmi a sestrami alebo aby sa cítili ako proroci bez toho, aby nimi boli, budú neskôr odhalení zástupmi a 

budú musieť preliať mnoho sĺz, aby sa opäť pripojili k tým, ktorí sa zastávajú pravdy a milujú ju. 

103  Hovorím vám, ľudia, prebuďte sa, lebo prichádzajú na vás nebezpečné časy! 

104  Budú sa vás pýtať aj vaši spoluobčania, ktorým sa vaše uctievanie bude zdať čudné. Keď vás budú 

pozorovať, odsúdia vás za to, že nemáte oltár, že nemáte obrazy alebo symboly, obrady alebo rituály. Ale 

neznepokojujte sa, milovaní ľudia. Budete hovoriť a hovoriť, že vaša bohoslužba je duchovná, že svätyňu 

alebo cirkev budujete vo svojom srdci, že obetou sú všetky skutky, ktoré v živote konáte, a že vaše 

svedomie vám hovorí, či sú hodné obetovania Bohu, a že vaša modlitba je od ducha k duchu. 

105  Ak budete hovoriť jasne, necháte vyšetrovateľov v nemom úžase a oni vás nechajú na pokoji, 

pretože pochopia, že ste hovorili pravdu a že vás nenapadol žiadny omyl. 

106  Tí, ktorí takto obhajujú moje učenie, budú nazývaní "žiakmi spiritualizmu", pretože svoje slová 

budú potvrdzovať skutkami. Nebudú patriť medzi tých, ktorí niečo tvrdia a popierajú to svojimi skutkami. 

Vidím mnohých, ktorí sa nazývajú spiritualistami a celý život uctievajú predmety, ktoré nazývajú 

symbolmi. Čo si o nich pomyslia ľudia, ktorí objavia takýto rozpor? 

Stále im dávam čas, aby sa zamysleli, očistili svoje kultové činy a obnovili svoj život. Niektorí budú 

nasledovať moje volanie, iní sa budú búriť, pretože ich fanatizmus ich zaslepil. 

107  Požehnám tých, ktorí sa odvrátia od svojich omylov a budú kráčať po ceste oduševnenia. 

Požehnám tých, ktorí zavrhnú svoje modly a ktorí po tanci okolo zlatého teľaťa opustia svoju 

materializáciu a prijmú kríž spiritualizácie. 

108  Ó, ľudia, váš Majster vám hovorí: Bdejte nad nevinnosťou svojich detí, modlite sa za tie 

najmenšie. Nechcem, aby tieto generácie zdedili pozostatky vášho niekdajšieho fanatizmu. Buďte ich 

učiteľmi. Pamätajte, že ich duch ešte neodhalil svoj zámer telu, pretože očakáva, že ich najprv privediete 

na cestu svetla. 
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Čo hovorí Majster? Vy, rodičia rodiny, máte povinnosť formovať srdce svojich detí, aby slúžilo ako 

základ pre skutky Ducha. 

109  Vaša neha a inteligencia, ktorá ich vedie, vaša múdrosť, ktorá ich usmerňuje a koriguje, vaša 

láska, ktorá zmierňuje ich utrpenie, budú dlátom, ktoré formuje a uhladzuje morálnu a intelektuálnu 

podstatu týchto generácií. 

110  Vaším najlepším a najcennejším dedičstvom pre vaše deti bude to, čo im umožní vytvoriť silný 

národ, jednotnú, zdravú, bratskú a prospešnú rodinu. Ale aby sa tak stalo, musíte sa snažiť zanechať im 

krásny príklad vzájomnej lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 240 
1 Pripravte sa, lebo v tento deň vám hovorím: Kto verí v Máriu, musí veriť v jej čistotu. Bola totiž 

vybraná spomedzi všetkých žien, aby bola symbolom nepoškvrnenej dokonalosti ženy a matky. Musela 

byť vzorom jemnosti, lásky, nežnosti a cudnosti. 

2 Je dokonalým vzorom pre každú ženu, pretože úloha všetkých z nich je ťažká, ušľachtilá a obetavá 

až do krajnosti. Jej lono musí ukrývať tie najlepšie city, v jej lone sa formuje ľudská bytosť. Žena 

prebúdza v srdci dieťaťa lásku, usmerňuje jeho city na cestu dobra, osušuje jeho slzy, keď plače, a utešuje 

ho, keď trpí. Je to Matka, ktorá učí človeka prvej modlitbe a zjavuje mu existenciu Stvoriteľa. Tieň Matky 

sprevádza človeka až do konca jeho pozemského života, tak ako bola Mária prítomná pod krížom pri 

obetnej smrti najmilovanejšieho Syna a prijala na svoje lono smrteľnú schránku toho, ktorý z lásky k 

ľudstvu dal svoj život. 

3 Veľká je duchovná úloha ženy, citlivé je jej srdce, jej myseľ, jej lono, všetky jej nervové vlákna sú 

citlivé. Len tak môže splniť svoje poslanie tak vysoko a vypiť svoj kalich tak horký. 

4 Muž a žena sú fyzicky odlišní, ale duchovne sú rovnakí. Všetky duše sa usilujú o svoju 

dokonalosť. 

5 Ženu som postavil po boku muža, aby osladila jeho existenciu, aby ho naplnila rozkošou. 

6 V živote ženy je muž štítom, ochrancom, jej pánom. Lebo do neho som vložil svoje svetlo, svoj 

zákon, svoju silu. 

7 Takto som vás spojil v tomto svete a vytýčil vám cestu, po ktorej musíte kráčať. 

8 Spoznajte sami seba, potom môžete dávať príklady a učiť svojich blížnych. 

9 Stretávate sa s ľuďmi rôznych vierovyznaní a žijete s nimi v jednom svete. Nechcite sa však pustiť 

do vyučovania, ak sa najprv nebudete riadiť mojím učením. Najprv sa úplne presvedčte o tom, čo ste sa 

naučili, aby ste mohli byť učiteľmi. Neklamte sami seba a nevytvárajte si ťažkosti. 

10 Noste vo svojom duchu moje základné zjavenia, aby vám slúžili ako norma vo vašom živote. 

11 Na základe tohto duchovného poučenia si zachovajte potrebné vedomosti pre život duše. Buďte 

ostražití, pretože na svojej ceste sa stretnete s mnohými rôznymi názormi na spiritualitu a musíte byť 

pripravení, aby ste sa nevydali po nesprávnej ceste. 

12 Udržujte si potrebnú prípravu, aby ste boli v každom okamihu svojho života pripravení opustiť 

tento svet. 

13 Vedzte, že duša si počas svojho nadchádzajúceho pobytu v duchovnom svete nebude môcť užívať 

večnú blaženosť, o ktorej snívate. Rovnako ako nebude večne trpieť v dôsledku svojich dlhov. Veď 

poznáte základ môjho učenia, ktorým je láska. Preto každý dostane podľa svojich skutkov a pokánia, čo v 

duši ešte viac prebudí ideál dokonalosti. 

14 Ani neveria, že duša sa v priebehu hmotného života teší z blaženosti alebo dostáva trest. 

15 Duša sa očisťuje a zdokonaľuje, pretože jej intuícia a moje zjavenie jej hovoria, že pochádza z 

Božstva a musí sa k Nemu vrátiť. 

16 Preto dávam duši toľko príležitostí, koľko potrebuje, aby dosiahla svoj rozvoj a večnú blaženosť 

vo Mne. 

17 Špiritizmus je zjavenie, ktoré vám odhalí a naučí vás všetko, čo máte a nosíte v sebe. Vďaka nej si 

uvedomíš, že si Božím dielom, že nie si len hmotou, že existuje niečo nad tvojím "telom", čo ťa povyšuje 

nad úroveň prírody, ktorá ťa obklopuje, a nad špinu tvojich vášní. 

18 Keď človek dosiahne duchovnosť, každý predpis a každé učenie sa stanú súčasťou svetla jeho 

duše. Aj keď si jeho pamäť neuchová ani jednu vetu či slovo z môjho učenia, bude v sebe nosiť jeho 

podstatu, pretože ho pochopil, pretože ho cíti a nasleduje. 

19 Spiritualista musí byť čistým kresťanom, ktorý pozná a nasleduje učenie Krista, Božského Majstra, 

ktorý vykúpil ľudí vo svojom neúnavnom úsilí zanechať im svoje vlastné kráľovstvo lásky, aby z nich 

vytvoril jednu veľkú rodinu. 

20 Teraz, v tretej ére, osvietení svetlom Ducha Svätého, si uvedomujete, že učenie, ktoré som vám dal 

v troch obdobiach, malo rovnaké princípy a že sa menila len jeho vonkajšia podoba. 
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21 V Prvom čase bola teda vo vašom živote a vo vašom srdci taká jednoduchosť, boli ste tak blízko 

prírode, že som sa prejavil v súlade s tým všetkým. V žiari prírody si videl a cítil Moju prítomnosť a tvoja 

duša bola uchvátená jej zázrakmi, vďaka ktorým si pochopil vôľu svojho Pána. 

22 V druhej ére, keď už v ľudských srdciach vzklíčilo sebectvo a v mysliach ľudí sa prebudilo zlo, 

som sa narodil medzi vami, aby ste pochopili, že to, čo ste praktizovali ako uctievanie Božstva, a diela, čo 

ste si navzájom robili, nebolo to, čo som vám prikázal, a preto vám neprinesie spásu ─ že to, čo ste robili, 

bolo len zdanlivé plnenie zákona pred očami ľudí, ale že ste vo svojich srdciach skrývali pokrytectvo a 

sebectvo. 

23 Bolo potrebné, aby vám Ježiš ukázal zásady, ktorými by ste sa mali riadiť a od ktorých ste sa 

odklonili. 

24 Svedčil som vám o všetkej svojej nežnosti, láske, múdrosti a milosrdenstve a pil som s vami kalich 

utrpenia, aby sa vaše srdcia pohli a vaše mysle prebudili. Srdcia sa museli zrodiť pre dobrotu a bolesť, keď 

ma videli ukrižovaného z lásky k nim, bola ako žihadlo, ktoré im pripomínalo, že všetci musíte trpieť pre 

lásku, aby ste dosiahli Otca. Môj prísľub pre každého, kto chce vziať svoj kríž a nasledovať ma, bol večný 

pokoj, najvyššia blaženosť, ktorá v duchu nemá konca. 

25 Môj sľub v tomto čase je založený na tom istom, je rovnaký, ale budete ho musieť naozaj 

používať, kým sa neočistíte. 

26 Od čias, keď som do vášho ducha napísal svoj Zákon lásky a spravodlivosti svojou Krvou, až po 

súčasnosť, v ktorej žijete, považujem vaše duše za rozvinutejšie. Ich schopnosti chápania a porozumenia 

sú väčšie, ich schopnosti a sily sú pripravené prijať Moje nové zjavenia. 

27 Dnes viete od seba odlíšiť falošné učenia viery od pravých. Napriek tomu je to pre dušu čas 

skúšky, pretože zo všetkých strán sa objavujú svetonázory, teórie, doktríny, náboženstvá a "vedy", ktorých 

sila niekedy zneistí myseľ slabého človeka, ktorý nevie, ktorou cestou sa má vydať. 

28 Tento čas je rozhodujúci, pretože ľudia budú robiť definitívne kroky na duchovnej ceste. 

29 Mnohé temné pásky padnú, fanatizmus a modlárstvo zmiznú, mnohé vízie o priebehu udalostí 

vyhasnú a tradície budú vyvrátené z koreňa. Potom všetko, čo je prechodné, bude opustené. 

30 Deti moje, buďte spokojní so svojou životnou situáciou, nezáviďte tým, ktorí žijú lepšie ako vy. 

Pamätajte, že v pokore sa ku mne približujete a lepšie mi slúžite. 

31 Dávajte pozor na to, kam idete, ako beriete život a čo robíte s dobrami, ktoré vám dávam k 

dispozícii. 

32 Dávam ti svoju lásku. Moja láska je s vami. 

33 Kto pochybuje o Kristovi, ako sa zjavuje v tomto treťom veku, pochybuje aj o Ježišovi ako o 

človeku v druhom veku, lebo moja láska a moja podstata sú rovnaké. Ak chceš lepšie pochopiť odkaz, 

ktorý ti vtedy zanechal Božský Majster, musíš venovať pozornosť tomu, ako sa v miere, ktorú vývoj tvojej 

duše postupne umožňoval, moja múdrosť a moje zjavenia odhaľovali v tvojom živote čoraz jasnejšie. 

34 Ak chcete preniknúť do tajomstva poučenia, ktoré chcem, aby ste poznali, odstrániť v sebe strach z 

neznámeho, pripraviť sa prostredníctvom oduševnenia, ktoré je úctou a pokorou, potom vám zjavím 

mnohé veci. Keď sa otvoria oči vášho ducha, uvidíte Krista, ako kráča po uliciach plných bolesti 

núdznych, ako stále nesie svoj kríž lásky a vylieva svoju krv na mnohé potreby tohto ľudstva. Uvidíte, ako 

Majster vylieva svoje milosrdenstvo na všetkých, zistíte, že aj v duchovnej oblasti je obklopený učeníkmi, 

ktorí dychtivo počúvajú jeho slovo, jeho kázanie, ktorého inšpiráciou sú osvietení, aby potom posielali 

svoje svetlo tým, ktorí žijú v tme. 

35 Takto ho uvidíte, keď budete schopní preniknúť do duchovného. Takto lepšie spoznáte svojho 

Pána. Ak sa pokúsite spoznať, čo je Duch Svätý, objavíte ho vo svetle múdrosti, ktorá vyžaruje z Božieho 

Slova. Tam ho spoznáte ako nekonečnú inteligenciu, ako duchovnú milosť, ktorá vás osvieti a zároveň 

poteší a uzdraví. 

36 Preto, keď počujete toto slovo prostredníctvom nositeľa hlasu, musíte hľadať jeho význam, pretože 

v ňom spočíva podstata môjho učenia. 

37 Keď preniknete do Slova, ktoré vám dal Kristus ako Človek a ako Duch, spoznáte, čo je váš Boh, 

Trojicu Jeho zjavení, a potom Ho budete milovať v pravde, budete v Neho veriť vo všetkých podobách, v 

ktorých k vám prišiel. 
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38 Keď dosiahnete túto úroveň, budete ako tí vysokí duchovia, ktorí neviditeľne prichádzajú ako 

učitelia, aby osvietili mysle ľudí a viedli ich po ceste dobra. Nebudete sa zviditeľňovať pomocou ľudských 

mozgov. Ale budete mať dobrý vplyv na všetkých, ktorí sa pripravujú na tomto svete. Osvetlíte a 

inšpirujete ich. Vaša komunikácia bude prebiehať od ducha k duchu, a keď splníte túto úlohu, objaví sa 

pred vami ďalší krok k vzostupu. Takto sa duše dostávajú do lona Otca ─ očisťujú sa, zdokonaľujú sa, až 

sa môžu spojiť s najčistejším svetlom Božského Ducha. 

39 Už vás pripravujem na ďalšiu úroveň, na ktorú vystúpite. O ostatných vám nehovorím, lebo by ste 

im nerozumeli. Stačí, ak budete vedieť, že existuje sedem fáz alebo krokov, ktoré musíte vykonať. Na 

každom z nich nájdete milosť pre svoju dušu, ktorá vám poslúži ako pomoc pri ďalšom kroku, až kým 

nedosiahnete Božiu prítomnosť a naplnenie mojich prisľúbení pre každého, kto ma nasleduje až do 

konečného cieľa. 

40 Vaša myseľ nie je schopná pochopiť celú túto lekciu. Keď si totiž myslíte, že ma uvidíte, 

predstavujete si ma ako bytosť podobnú vám vo fyzickej podobe. Nikto však neočakáva, že sa spojí so 

svojím hmotným telom, aby mohol večne žiť v mojom lone. Toto nie je "vzkriesenie tela", o ktorom vám 

hovorili apoštoli. Duša spozná večnosť až po tom, čo sa postupne objavovala na zemi v rôznych telách a 

potom prešla cestou na koniec ako duchovná bytosť. 

41 Posledný súd, ako si ho vykladá ľudstvo, je omyl. Môj úsudok sa netýka hodiny ani dňa. Už 

nejaký čas je to na vás. Ale veru vám hovorím, že mŕtve telá boli určené a nasledovali svoj osud, aby 

splynuli s prirodzeným kráľovstvom, ktoré im zodpovedá; lebo čo je zo zeme, vráti sa na zem, tak ako sa 

duchovné usiluje o svoj domov, ktorým je moje lono. Ale hovorím vám aj to, že vo svojom súde budete 

sami sebe sudcami, pretože vaše svedomie, sebapoznanie a intuícia vám povedia, do akej miery ste hodní 

chvály a v akom duchovnom dome musíte bývať. Jasne uvidíte cestu, po ktorej musíte kráčať, pretože keď 

dostanete svetlo môjho Božstva, spoznáte svoje skutky a posúdite svoje zásluhy. 

42 V "duchovnom údolí" je mnoho zmätených a narušených bytostí. Keď raz vstúpite, prineste im 

moje posolstvo a moje svetlo. 

43 Už teraz môžete túto formu milosrdenstva uskutočňovať prostredníctvom modlitby, ktorou sa s 

nimi môžete spojiť. Tvoj hlas zaznie tam, kde bývajú, a prebudí ich z hlbokého spánku. Budú plakať a 

očisťovať sa svojimi slzami pokánia. V tej chvíli dostanú lúč svetla, lebo vtedy pochopia svoju minulú 

márnosť, svoje chyby a hriechy. 

44 Aká veľká je bolesť duše, keď ju prebudí svedomie! Ako pokorne sa potom poníži pred pohľadom 

Najvyššieho sudcu! Ako pokorne vyvierajú z najhlbšieho vnútra jeho bytosti prosby o odpustenie, sľuby, 

požehnania môjho mena! Teraz si duša uvedomuje, že sa nemôže priblížiť k dokonalosti Otca, a preto 

obracia svoj pohľad na zem, kde nevedela využiť čas a skúšky, ktoré jej ponúkali možnosť priblížiť sa k 

cieľu, a žiada o ďalšie telo, aby odčinila previnenia a splnila nesplnené úlohy. 

45 Kto teda zabezpečil spravodlivosť? Nebol to samotný duch, ktorý nad sebou vynášal rozsudok? 

46 Môj Duch je zrkadlo, v ktorom sa musíte pozrieť na seba a ono vám ukáže, aký stupeň čistoty 

máte. 

47 Keď ste v duchovnom, váš duch vám dá osvietenie o sebe samom. Vaša pamäť sa vyjasní a vy si 

spomeniete na to, čo ste zabudli. Prečo sa teda bojíte mojej spravodlivosti, keď nedostávate viac, ako si 

zaslúžite? Prečo sa teraz nebojíte svojich vlastných činov? Pozri, s akou láskavosťou dovolím tvojmu 

chápaniu pochopiť tajomstvo toho, čo je tvojím úsudkom. 

48 Vzdajte sa fanatizmu, ktorý je veľmi vzdialený od pravdy. 

Zamyslite sa nad mojím učením, ktoré obsahuje učenie o mieri, svetle a požehnaní. 

49 Aj keď zabudnete na tých, ktorí prešli do "duchovného údolia", Majster nezabudne na nikoho. 

50 Aj v duchovnej oblasti sú tí, ktorí spia, ktorí zavreli oči pred svetlom pravdy, ktorí blúdia a vláčia 

za sebou reťaze sebaobviňovania, zmätku a bolesti. 

51 Zavolal som vás, aby som vám povedal, že môžete konať dobro nielen tým, že budete uzdravovať 

chorých a ukazovať cestu svojim blížnym, ktorí s vami žijú na zemi, ale aj bytostiam, ktoré žijú v záhrobí. 

Aj medzi nimi sú chorí, stratení, tí, ktorí potrebujú lásku a útechu. Sú to tí, ktorí sa očisťujú v bolesti, aby 

mohli vstúpiť čisto do mojej prítomnosti. Môžete im však pomôcť svojimi modlitbami, milosrdenstvom a 

štedrými myšlienkami v ich pokání a skrátiť im čas utrpenia. 
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52 Moje učenie o univerzálnej láske zjednotí všetky duše a priblíži ich k sebe bez toho, aby viedlo k 

deliacej čiare medzi svetmi života, a spôsobí, že sa bytosti budú navzájom milovať duchovnou láskou. 

53 Na ľudstvo sa ako búrkové mraky valia légie bytostí temnoty, ktoré spôsobujú otrasy, mätú mysle 

a zatemňujú srdcia. A hoci toto ľudstvo má zbrane na obranu proti týmto zradným útokom, niektorí ich 

nevedia používať a iní ani netušia, že ich majú. 

54 Vo vojnách, vraždách a nízkych vášňach existuje vplyv týchto síl. Vy, ktorí ste otvorili oči svetlu a 

poznáte duchovné zbrane lásky a spravodlivosti, ktoré som vám zveril ─ modlite sa za svet a za duchovný 

svet, zmierte tých, ktorí sa navzájom nenávidia, učte sa milovať, odpúšťať a modliť sa. 

55 Pamätajte však aj na to, že dobré skutky, ktoré konáte na zemi, budú svetlom, ktoré osvieti 

zmätené duše, a že vaše modlitby budú pre ne balzamom, ktorý ich oslobodí od zmätku. Bojujte proti 

pokušeniam a zlým inšpiráciám, aby ste mohli zažiť víťazstvo svetla. 

56 Pripravte sa, pretože posolstvo, ktoré budete musieť priniesť ľuďom, ich prinúti rozpoznať svoje 

kvality a schopnosti, z ktorých niektoré sú neznáme, iné nerozvinuté. 

57 Budeš učiť dobrými skutkami, navrátiš zdravie tomu, koho opustila veda, a zachrániš dušu, o 

ktorej ľudia povedali, že je odsúdená na večný trest. Jedni aj druhí spoznajú slávu môjho diela a z očí im 

spadne temná páska. 

58 Je to čas, keď sa nechám vidieť, keď sa dám pocítiť všetkým a keď prehovorím k svetu. 

59 Dnes vám hovorím: Blahoslavení sú tí, ktorí nasledujú Máriin príklad na svojej ceste a 

zachovávajú si čistotu v duši. Mária je čistota a miernosť. Kto ju miluje, mal by si ju v tom brať za príklad. 

Nebude vám nič platné, ak budete opakovať jej meno alebo hovoriť, že ju milujete, ak vaše činy nebudú 

zodpovedať týmto slovám. 

60 Uznávajte skutočné ľudské a duchovné hodnoty, nenechajte sa zviesť falošným pozlátkom 

pozemskej slávy. Vaše svetlo vám už môže odhaliť všetko, čo je falošné. Uvedomte si, že existuje mnoho 

diel, ktoré sa tvária čisto, ale obsahujú len temnotu a vedú vás po temných cestách, ktoré sa tvária 

očarujúco. 

61 Vy, skrze ktorých sa dávam poznať, pochopte zodpovednosť, ktorú ste na seba prevzali, aby ste vo 

svojom živote, vo svojom správaní a vo svojich skúškach dôstojne napĺňali slová, ktoré vychádzajú z 

vašich úst vo chvíľach môjho ohlasovania. Ľudia na vás upierajú svoje oči a očakávajú, že vo svojich 

činoch preukážete vznešenosť duše. Musíte byť ako čisté zrkadlo. Ak totiž konanie tých, ktorí ma v tomto 

čase nepočuli a ktorí sa nazývajú Božími služobníkmi, nie je vždy dovolené, svet ich sleduje bez 

prekvapenia. Keď však vo vás uvidí rovnaké nedovolené činy, tí, ktorí vás pozorujú, budú určite pobúrení, 

pretože nepochopia, že hoci máte v sebe túto milosť, stále môžete konať činy, ktoré sú v rozpore s učením, 

ktoré ste dostali. 

Majster vám povie: Dávajte si pozor na pohoršenie od chvíle, keď ste si dali predsavzatie nasledovať 

ma. Pamätaj, že od toho dňa tvoja duša odmieta všetko, čo by jej mohlo ublížiť. Musíte sa teda držať cesty 

dobra a cítiť všetku svoju zodpovednosť. 

Ak mi slúžite, ak ste sa odovzdali do mojej vôle, je to preto, že ste ma spoznali, že ste si úplne istí 

pravdivosťou môjho ohlasovania a nemáte v sebe žiadne pochybnosti. 

62 Keď som vás videl takto oddaných Mojej službe, povedal som vám, že konáte veľké dielo 

milosrdenstva pre svojich blížnych. Už som vám povedal, že duchovné plnenie poslania vám nebráni v 

plnení žiadnej z ľudských povinností. 

Nech sa nikto nesnaží komplikovať jednoduchosť môjho učenia. Odovzdávajte podstatu môjho učenia 

a nechajte sa ním inšpirovať. 

63 Aké zvláštne sa vám zdá, že sa Moja Božská vôľa spojila s vaším intelektom! Na to vám hovorím, 

že je to najprirodzenejšie, pretože sa to týka Boha, ktorý je duch, a človeka, ktorý je svojím duchom 

podobný svojmu Stvoriteľovi. Chceli by ste preniknúť do mnohých tajomstiev, ktoré vám ešte nie je 

dovolené poznať, a ja vám len hovorím, že vám ich neodhalí veda, ale duch na základe svojej lásky k 

Stvoriteľovi. 

64 Odhaľte Moje dielo v tej istej jednoduchosti, v akej som vám ho dal, a potom ho vaši blížni 

pochopia vďaka vývoju, ktorý dosiahli. Ak vaše činy dokážu odhaliť, že si zaslúžite slávu, ktorú 

dostávate, vaša práca bude obdivuhodná a človek skrze vás uverí vo Mňa. 

65 Prijímam tvoju dušu so sebou, aby zanechala svoju únavu a námahu sveta. 
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66 Z rôznych kútov zeme prichádzate s túžbou po mojom poučení a mojom pokoji. Keď počuješ moje 

slovo, cítiš otcovské teplo a tvoje srdce sa upokojuje. 

67 Sú ľudia, ktorí by vás radi nasledovali na miesto, kde vám dávam svoje slovo, ale strach zo sveta 

im v tom bráni. Iní sa však na vás pozerajú s opovrhnutím, aj keď im vnútorný hlas hovorí, že cesta, po 

ktorej kráčate, je správna a že vedie k pravde ─ aj keď počujú výkriky rozpútaných živlov a 

mimoriadnych udalostí, ktoré ohlasujú, že nastal nový čas: čas súdu, predchodca času milosti. 

Prejavil som sa na všetkých miestach na zemi a vo všetkých srdciach. Hovorím k nim prostredníctvom 

inšpirácie, intuície a snov alebo zjavení. 

68 V súčasnosti pripravujem budúce generácie, ktoré sa nebudú zmietať medzi pochybnosťami a 

vierou a ktoré dajú prepisom kníh, ktoré vám zanechám, ich pravú hodnotu a správny výklad. 

69 Budú zvestovať naplnenie proroctiev z predchádzajúcich čias. 

70 Zápisky z terajšej doby vám ponechám na starosti, aby ste s nimi oboznámili všetkých, ktorí 

nepočuli moje slovo. Váš skutočný boj nastane až po mojom odchode. 

71 Moje učenie, váš spôsob uctievania a vaše činy budú sudcami pre všetkých, ktorí by mohli prísť zo 

siekt a cirkví, aby ich preskúmali. Nebude potrebné, aby ste im ukazovali ich chyby. Naopak, prijmite ich 

úprimne a s láskou a ukážte im moje dielo vo všetkých jeho častiach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 241 
1 Prijímam vás, ľudia, ktorí sa prichádzate nasýtiť Božím slovom, ktoré je chlebom duše. 

Prichádzam k vám z lásky, ktorú k vám prechovávam. Ach, vy ľudia, ktorí smerujete len k bolesti, krvi a 

strachu! Tiene materializmu zatemnili ľuďom zrak, a tak nevidia cestu k náprave. 

2 Aspoň vy, ktorí ma počúvate, sa tešíte z môjho slova a nachádzate vo mne útechu. Ľudstvo totiž 

oklamalo svoj intelekt a city, pretože namiesto snahy o pravdu sa usiluje o zmätok. Veľká ľudská 

inteligencia dnes prekvitá v zločinnosti, ktorá je pre ňu ideálom. 

Preto som už dávno povedal tým, ktorých nazývam svojimi učeníkmi, že ak budú plniť poslanie, ktoré 

som im zveril, ich príklad bude mať taký vplyv na život, myslenie a reč iných, že budú môcť povedať: 

Dnes používam svojho ducha, o ktorom som si predtým myslel, že je zbytočný. 

3 Učeníci: Keď duch človeka povstane, oslobodí sa a bude pracovať na poliach, ktoré mu patria, 

skončí sa kalich utrpenia, ktorý tento svet pije. Keď v mysli a srdci človeka rozkvitne oduševnenie, 

rozkvitnú aj všetky cesty vášho života. Hovorím práve k tým, ktorí sa usilujú byť mojimi učeníkmi a v 

ktorých nachádzam citlivosť, keď ma počúvajú. 

4 Môj ľud, dbajte na to, aby ste nepremárnili ani jeden okamih svojho života. Milujte sa navzájom a 

pociťujte bolesť z toho, že ste to predtým nerobili. Hlboko sa zamyslite nad podstatnými dobrými a zlými 

skutkami svojej minulosti. Lebo z tohto uvažovania vám vzíde dobré ovocie a potom myslite na 

budúcnosť. Pýtajte sa sami seba: "Čo som si pripravil na budúce časy?" 

Pochopíte, že máte ľudstvu čo povedať, že musíte urobiť niečo, aby ste ho prebudili zo spánku, ktorý 

mu nedovoľuje vidieť rubáš, ktorým ho v súčasnosti prikrýva smrť a neustále ho ohrozuje, že musíte 

urobiť niečo, aby sa prebudilo a počulo hlas svedomia. 

5 Ach, vy ľudské márnivosti! Ó, vy ľudia, ktorí hľadáte svoj rozkvet a slávu na tejto zemi! 

6 Aby ste mohli vyslovovať slová, ktoré zabíjajú, postavili ste si trón, z ktorého budete počúvať 

príkazy na vojnu, privolávať ničenie a smrť! 

7 Čo je ľudská inteligencia, ak nie je spojená s duchovnosťou, ktorá je svedomím, spravodlivosťou a 

milosrdenstvom? Akými slovami chcú títo ľudia odpovedať Bohu, ktorý vynašiel veľké ničivé zbrane s 

ich svetlom? Z čoho chcú zaplatiť dlh, ktorý im v súčasnosti vzniká? Ako sa chcú vyrovnať so žatvou 

svojej veľkej sejby? 

8 A všetkých, ktorí o mne hovoria a nazývajú sa mojimi učeníkmi a služobníkmi, sa pýtam: Čo 

robíte v týchto chvíľach a čo ste urobili pre ochranu sveta? 

9 Ó, deti, ktoré ma počúvajú v tomto čase! Pracujte na mojom diele lásky, ponáhľajte sa venovať tú 

časť svojho života, ktorú od vás žiadam, pre dobro blížneho, čo bude zároveň aj pre vaše dobro. 

10 Moja práca potrebuje vojakov. Prečo nestratiť svoj život na tomto duchovnom fronte, keď ho bez 

úžitku dávate na bojiskách? 

11 Využite tú časť času, ktorú od vás žiadam, tým, že budete poučovať, prednášať plné lásky a 

poznania, obmäkčovať a prebúdzať srdcia. Pozrite sa na moju Božskú bytosť, ako sa venuje úlohe milovať 

vás, chrániť vás a zachraňovať. Pamätaj, že už ako človek som ti zasvätil celý svoj život. Neuspokojte sa s 

tým, že budete žať len malé semeno. Aký dar mi vložíš do rúk, keď vstúpiš do toho, čo nazývaš záhrobím? 

Dal som ti hojnosť vody zo svojho prameňa. Chceš mi vrátiť len pár kvapiek? Vydávajte svedectvo 

svojimi dobrými skutkami. 

12 Duchovné dary, ktoré vám boli zjavené v tomto čase, vyšli na svetlo, aby vám pomohli vyliať tieto 

krištáľovo čisté vody na duše vašich blížnych. Učte sa od svojho Majstra, ktorý sa vám vždy ukazoval ako 

zdroj lásky, ako stály dar, ako horiaca lampa, ktorá osvecuje srdce toho, kto trpí. Nie je každé moje slovo 

ako svetelná pochodeň na ceste pocestného, ktorý je na ceste k cieľu svojho osudu? Nie je toto posolstvo 

novým zjavením, ktoré vás privádza bližšie k Bohu? 

13 Len tí, ktorí cítia a žijú moje učenie a môj zákon, sa budú môcť nazývať "učiteľmi" v mojej práci. 

K tomu vás vedie toto slovo, aby ste v ňom rozpoznali vysoké a nízke. Lebo duch, ktorý chce byť veľký, 

sa zaujíma len o veľké diela. Malý duch sa usiluje len o to malé, a aby uveril, musí sa bolestne oddeliť od 

zbytočností a posilniť sa v láske k Otcovi. 

14 Na druhej strane veľký duch kvôli svojmu vysokému ideálu alebo poslaniu lásky obetuje aj to, čo 

môžete považovať za jeho najdrahšie. 
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15 Divíte sa, že moji učeníci z druhej éry opustili všetko, aby ma nasledovali, že sa vám z lásky k 

vám vzdali všetkého? 

16 Moje Slovo pozýva všetkých, aby sa vrátili na cestu lásky. Tam sa mnohí budú hanbiť za to, že 

cítili nenávisť alebo odpor voči svojim blížnym, že ich neprestali milovať. Potom ich opäť zo srdca objíme 

bolesť a zároveň radosť z pokánia. Potom sa prejaví zduchovnenie a pozemský človek sa vytratí. 

17 O veľkých dušiach vám poviem viac: nie sú citlivé na urážky ani slabé na údery. Na takéto 

malichernosti sa pozerajú s pokojom a s ľútosťou na tých, ktorí ich vykonávajú. Sú nad týmito 

maličkosťami a hľadia len na to, čo je veľké. 

18 Všetci budete musieť prejsť veľkými skúškami. Musíte byť veľmi silní, aby ste si nezúfali a vyhli 

sa tak hanbe za svoju slabosť. 

Vy, ktorí ste počuli toto slovo a prišli ste k tomuto stolu plnému dobrého jedla a nasýtili ste sa mojou 

múdrosťou ─ buďte silní a povzbudzujte svojich blížnych svojou láskou. 

19 Kto koná dobro, je Kristovým apoštolom. Nebude však potrebovať tituly, ktoré by mu to 

potvrdzovali, ani sa nebude musieť chváliť. 

20 Čo mi povieš, keď ti zjavujem smutné udalosti budúcnosti? Čo by ste mohli ponúknuť 

nezasväteným, ktorí k vám prichádzajú hľadať útechu? 

21 Ja vám len hovorím: zasejte moje semeno. Toto učenie je vaším odkazom. Ak vieš preniknúť do 

hĺbky svojej duše, nájdeš tam Mesiáša, ktorý sa neustále vracia do tvojho srdca, aby ho osvietil svojím 

svetlom. 

22 Tých, ktorí sa zajtra prídu dozvedieť o mojom príchode, môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

Niektorí prichádzajú s pochybnosťami a odchádzajú veriaci a skrúšení, pretože sa ich dotkla láska môjho 

slova. A ostatní, ktorí prichádzajú neveriaci a zostanú rovnako nespokojní, pretože majú viac tela ako 

duše, viac obmedzenosti ako premýšľania. Ale vám, ktorí ste boli nazvaní mojimi novými učeníkmi a 

ktorí ste boli poznačení Duchom Svätým, hovorím: kedy začnete osvecovať svet príkladom svojich 

skutkov lásky? 

23 Počúvajte: Keď som bol s vami na zemi, prichádzali ku mne zástupy ľudí - ľudia na vysokých 

miestach, plní márnosti, vládcovia, ktorí ma tajne vyhľadávali, aby ma počuli. Niektorí ma obdivovali, ale 

zo strachu to otvorene nevyznali, iní ma odmietli. Prichádzali ku mne zástupy mužov, žien a detí, ktoré ma 

počúvali ráno, popoludní i večer, a vždy našli Majstra pripraveného dať im Božie slovo. Videli, že sa 

Majster zabudol a nevedel vysvetliť, v ktorú hodinu prijíma potravu, aby Jeho telo nezoslablo a hlas 

neochabol. Dôvodom bolo, že nevedeli, že Ježiš dostáva silu z vlastného ducha a nachádza v sebe potravu. 

24 Tak aj vy sa jedného dňa naučíte, že ten, kto pod vplyvom Božej lásky zasvätí svoju existenciu 

úlohe utešovať, podporovať a milovať svojich blížnych, nájde vo svojej duši neznámu silu a potravu, ktorá 

ho bude živiť bez toho, aby sa v tomto boji čo i len na chvíľu unavil. 

25 Takto sa zjavím v tom ľude, ktorý je rovnaký ako dnes a ktorý zajtra vytvorí jedno spoločenstvo na 

celom svete: ľud Boží. 

26 Učte sa odo mňa a využívajte svoje dary, aby ste splatili veľký dlh, ktorý máte voči sebe a ľudstvu. 

Prijmite dobrovoľne svoje zadosťučinenie a netúžte zaplatiť tento dlh niečím, čo sa vám páči a nie je 

ťažké. Často totiž budete musieť prinášať obete alebo odriekania. 

27 Nežiadam vás o život, ale len o niekoľko hodín, len o časť vášho času. 

28 Pamätajte, že Ježiš, aby mohol byť s vami, opustil svoju Matku ─ tú najláskavejšiu Matku, ktorá 

bola tým jediným, čo na zemi mal. Odišiel od nej za života a bol v jej náručí, len keď ho bez života vzali z 

kríža. Nežiadam od vás veľa, ale len malú časť toho, čo som vám dal a čo som vás naučil. 

29 Darujte svoj život tým, že budete utešovať trpiacich, uzdravovať chorých a zachraňovať 

stratených, ale nenechajte sa zabiť len preto, aby ste ukázali, že ste pripravení za mňa zomrieť. 

30 V mojom učení nebudú obviňovatelia ani žalobcovia, ani urazený, ani urážajúci. Budú v nej len tí, 

ktorí sa snažia rozvíjať smerom nahor prostredníctvom praktizovania môjho učenia. 

31 Máš všetko, aby si ma dosiahol: Svet je škola, život je učebnica, moja inšpirácia je svetlo. Majster 

som ja, ľudia sú moji učeníci. Preto vás neprestajne volám a hovorím vám: Všetci nájdete miesto v mojej 

láske. 

32 Nenechávajte ma samého v mojom učení, nebuďte chladní voči láske, ktorú vám preukazujem. 

Pamätajte, že niektoré ľudské pery vás osvietia slovom môjho Ducha. 
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33 Keď na zemi hovoríte, že som vám priniesol náboženstvo svojím učením, svojím zákonom, 

hovorím vám, že v mojich očiach je len jedna bohoslužba, a to je láska, láska k Otcovi, k blížnemu alebo k 

blížnemu a ku všetkému, čo pochádza od Stvoriteľa. 

34 Toto najvyššie božské prikázanie vzájomnej lásky bude zákonom, ktorý zjednotí všetkých ľudí, 

osvieti ich, aby cítili, že sú bratia a sestry, aby sa navzájom chránili, stáli pri sebe, chránili sa navzájom 

pred pokušením a uznávali sa navzájom bez toho, aby sa pohoršovali nad rozdielmi rasy alebo 

vierovyznania. 

35 Predstavte si takýto svet a predstavíte si ho v mieri, ako jednu rodinu, ktorá sa riadi zákonmi lásky, 

úcty a spravodlivosti. 

36 Tieto proroctvá sa naplnia, pretože váš svet nie je odsúdený na večné údolie temnoty a hriechov. 

37 Cnosť bude žiariť v srdciach ľudí ako kvety v záhradách. Lebo vám hovorím: Kvety sú vo svojej 

kráse ako myšlienky a inšpirácie, ktoré vychádzajú od Boha, aby zachránili hriešnikov. 

38 Pristúpte, toto je vaša cesta, tu je chlieb pre chudobných a útecha pre trpiacich. Príďte a ničoho sa 

nebojte. 

39 Požehnaný ľud Izraela, Otec vám hovorí: Počúvajte hlas svojho svedomia, cvičte svoj rozum, lebo 

v každom z vás zanechám nezmazateľne zapísané svoje slovo. Počúvajte živé Slovo, ktorým práve 

oplývam a ktoré prúdi zo zdroja múdrosti, ktorým je môj Duch. 

40 Otvoril som všetky cesty, aby všetky moje deti mohli prísť ku mne. Teraz je čas prebudenia, keď 

vám jasne ukážem Svoje Slovo z minulých čias a nové zjavenia, ktoré vám dám a ktoré sú dokončením 

tretej časti knihy, ktorej budete vlastníkmi. 

41 Odvrátil som od vás závoj, ktorý zakrýval veľkosť môjho učenia. Dal som vám semeno v druhej 

ére, aby ste ho zasiali, pestovali a vo vhodnom čase predstavili. 

42 Od poverených rozsievačov som však žiadal ovocie a po dlhom čase som pozbieral len málo zrna. 

Už som vám povedal: Na zem prídu nové generácie a dostanú moje posledné posolstvo. V tomto čase ich 

pripravujem a hovorím vám: Prišiel čas, keď som uviedol tento nový vek. 

43 Predchodca otvoril prvých pracovníkov môjho Diela a potom Majster otvoril Knihu, aby ukázal 

celý jej obsah, ktorým je svetlo, múdrosť a spása pre ľudstvo. Takto pre vás prišla chvíľa milosti. Spájala 

som mužov a ženy rôznych vierovyznaní a svetonázorov. Vstúpil som do ich sŕdc a videl som len horkosť 

a sklamanie. A keď počuli moje slovo, neodmietli ho, nezatvorili svoje srdcia, nespochybnili ho, ale prijali 

ho s láskou a úctou. 

44 Postaral som sa o to, aby sa venovali štúdiu všetkých prejavov môjho Božstva, a zistili, že sú 

dôveryhodné, plné veľkého významu, a ich srdcia boli povzbudené. Ale prišla chvíľa, keď som im 

povedal: "Ja som vás hladil, vy ste sa tešili z môjho hladenia, ale teraz je čas bojovať." A pery, ktoré boli 

predtým neohrabané a nemé, prehovorili Božím slovom. Sám som cez nich vylieval svoje slovo a oni sa 

stali nositeľmi môjho hlasu. 

Z iných, ktorých som stretol plných viery, som urobil cirkevných predstavených a povedal som im: 

Čerpajte z nich srdcia a vytvárajte z nich cirkvi. Vyzbrojte sa silou duše, lebo sa stretnete s tvrdosťou 

ľudských sŕdc. Budete zápasiť s neveriacimi, lebo Tomášovo semeno bolo zaliate a vyklíčilo v srdciach. Ja 

však toto semeno vykorením a budem vám pomáhať vo vašej práci. Každý z vás bude ako pochodeň, ktorá 

osvetľuje cestu vašim blížnym. 

Keď sa skončí čas Môjho prejavu a ty budeš so Mnou komunikovať len z ducha do ducha, budeš 

pokračovať v poučovaní. A ľudia sa budú čudovať a pýtať sa, kde ste sa to naučili. Potom im ukážeš knihu 

svojho srdca, v ktorej je vyryté moje učenie a z ktorej budú vychádzať nové inšpirácie. 

45 Budem sa snažiť zanechať vás pripravených na čas po mojom odchode. Na to som si určil dlhé 

obdobie, aby ste počas neho mali veľa príležitostí pochopiť moje Dielo. 

Napriek tomu som nebol viditeľný pre hmotné oči. Vskutku som vám povedal, že v tomto čase ma 

uvidí každé oko hriešnika i nehriešnika, ale nemusia to byť oči tela, ale duchovný pohľad, ktorý ma vidí, 

osvietený duchom a dušou ako svätyňou, ktorá ma cíti. 

46 Pripravil som "pracovníkov" v mnohých oblastiach, aby zjavili moje Dielo. Koľko chvíľ šťastia 

zažila tvoja duša, keď si počúvala Moje učenie! Ako ťa uchvátili zázraky, ktoré som ti udelil! Aby ste ma 

uznali, dal som vám nespočetné dôkazy, lebo chcem, aby ste hneď, ako budete pripravení, prijali tých, 

ktorým som určil, aby spoznali toto učenie. Ako starší bratia a sestry sa budete usilovať o trpiace srdcia, 
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aby ste im pomáhali a boli im oporou. Priveďte zablúdenú ovcu späť k prekážke, zmiernite utrpenie, 

zachráňte svojich druhov. 

47 Pomôžem ti s tvojím krížom, keď budeš vyčerpaný, a naučím ťa stúpať na vrch plnenia misie. Čo 

by ste mohli očakávať, keby ste nesplnili. Ako by ste mohli cítiť silu, ako by ste mohli žiť, keby ste po 

tom, čo ste ma počuli, nevydali svedectvo o tomto učení? 

48 Buďte silní, milujte sa navzájom a moje požehnanie zostúpi na vás ako rosa, aby vás vždy 

povzbudilo. 

49 Keď pociťujete radosť zo života, pripisujete ju svetu. Ale ja vám hovorím: Chcem ťa vidieť 

šťastného. Preto vám posielam tieto chvíle šťastia. Lebo keď sa dieťa usmieva, usmieva sa aj Otec. 

Hľadajte zdravé radosti, ktoré nerušia dušu, a nájdete ma v nich. Ale buďte šťastní, ak sa dokážete 

usmievať uprostred svojho utrpenia! 

50 Môj otcovský pohľad spočíva na vašich srdciach, milované deti, a vidím vašu oddanosť. Zabudli 

ste na to, čo patrí k vášmu hmotnému životu, a živíte sa Mojimi slovami, aby ste sa naplnili ich podstatou 

a pocítili Moju prítomnosť hlboko v sebe. Zjavujem sa vám, pretože vás milujem a chcem, aby ste 

pochopili moju túžbu. 

Naplnená vďačnosťou mi pokorne ukazuješ svoje srdce a hovoríš mi: "Učiteľ, čítaj v ňom ako v 

otvorenej knihe a konaj v nás svoju vôľu. Budeme súhlasiť s tým, čo by si mal nad nami nariadiť." 

51 Vidím vašu vieru a dôveru v Moje Božstvo. Viete, že vás milujem a že vám dávam všetko, čo je 

spravodlivé a pre vaše dobro. Preto verte a požiadajte ma o pomoc. 

Je to čas nápravy, v ktorom žijete a v ktorom nebudete mať dokonalé radosti ani trvalý pokoj. Táto 

zem nie je vaša vlasť. Ste jej dočasnými obyvateľmi a podľa svojich zásluh si pripravujete lepší, vyšší 

život, než je tento. 

52 Na zemi, keď budete pripravení, pocítite pokoj Môjho Ducha ─ ten pokoj, ktorý ste požívali a 

ktorý zvyšok sveta nepozná ─ tú jemnosť, ktorá vyžaruje z Môjho Slova ─ tú slávu, ktorú ste zažili, keď 

ste boli povznesení v spoločenstve so Mnou. 

Svet tento podnet nemá, ale potrebuje ho, čaká naň, lebo vie, že musí prísť, a niektorí sa pripravujú, 

lebo tušia, že sa blíži čas, keď k nim prídem. 

Ale ja vám hovorím: Všetci budete mať tento pokoj, všetci spoznáte svetlo pravdy. Moje Slovo sa bude 

šíriť od úst k ústam, od domu k domu a od jedného národa k druhému prostredníctvom mojich 

"pracovníkov". Videl som však u nich a u ľudí ich pomalý pokrok, ich bojazlivosť, a preto Moje Dielo 

neprekročilo úzke hranice, v ktorých ho obmedzili, a to nie je Moja vôľa. 

53 "Robotníci", žiadal som od vás, aby ste sa zjednotili, aby ste vytvorili jedného ducha, jednu myseľ 

a jedno srdce, aby kdekoľvek sú vaši blížni, počuli od vás to isté slovo, to isté svedectvo vo všetkých a 

videli, ako sa vo vás odráža Moja božská láska. 

54 Učil som vás láske, trpezlivosti a pokore, aby ste svoje poslanie niesli ako jemný kríž. Práca na 

obnove, očistení a oduševnení ľudstva je práca, ktorá si vyžaduje čas. Jedna generácia odovzdá ďalšej 

rovnakého bojového ducha a rovnaké duchovné povznesenie, kým sa svet časom nezdokonalí a 

nedosiahne splnenie svojej úlohy. 

55 Nebojte sa zajtrajška. Ani sa nebojte zájsť príliš ďaleko a stratiť cestu. Cesta je taká široká, že sa 

na jej koniec tak skoro nedostanete. Som s vami na každom kroku, pred vami aj za vami, po vašej pravici 

aj po vašej ľavici. Moc môjho Ducha vás oblieka; tá vnútorná sila, ktorá vás povzbudzuje k neúnavnému 

boju, vás neopustí. Niektorí z vás pracovali rok čo rok a videli úsvit každého dňa, ako ten prvý, v ktorom 

ste pracovali pre moje Dielo. 

56 Hľadajte všetku dokonalosť vo Mne, ale nevyžadujte od "robotníkov" absolútnu spravodlivosť a 

dokonalosť. Sú to ľudské bytosti a hrozí im, že sa stanú slabými. Aj oni bojujú o svoju spásu. 

Tú dokonalosť, ktorú vaša duša túži vidieť, hľadajte u duší, ktoré obývajú vysoké duchovné úrovne, 

kde je všetko láska, krása a svetlo. 

57 Vaše srdce sa očisťuje pri plnení poslania. Každý postupuje podľa svojej lásky, oddanosti a túžby 

slúžiť Mi. Moje Slovo je pre všetkých rovnaké, a predsa som objavil "pracovníkov", ktorí robia veľké 

pokroky na ceste k oduševneniu, a iných, ktorí vo svojom vývoji zaostávajú. 

58 Ak chcete spoznať podstatu môjho učenia, musíte ho nasledovať. Ak budete len počúvať moje 

učenie a potom ho zabudnete, nebudete schopní ho zachovať, ani nebudete schopní odovzdať tú lahodnú 
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esenciu, ktorú moje učenie obsahuje. Je taká jednoduchá, že ju môžete praktizovať od prvého momentu, 

keď ju počujete. Láska je prvý zákon, ktorý som vám dal poznať, a z neho vychádzajú všetky ostatné 

zákony a prikázania. 

59 Povedal som vám, že som stvoril všetkých rovnakých a všetkých milujem. Prečo sa nemilujete 

navzájom bez rozdielu rasy, triedy alebo vierovyznania? Prečo jedných milujete a iných si nevšímate? 

Nemilujte len tých, ktorí vám robia dobre, vyhľadávajte všetkých a vytvárajte s nimi putá lásky. 

Uplatňujte univerzálnu lásku, ktorá zahŕňa všetkých, a milujte svojich pozemských a duchovných bratov a 

sestry. Moja práca stavia všetky duše na rovnakú úroveň. Chcem, aby ste všetci tvorili moju rodinu, ktorá 

sa navzájom miluje a vytvára univerzálny mier, ktorá sa spája s mojou božskosťou, aby každý z vás mohol 

byť mojím zástupcom, nech ste kdekoľvek. 

60 Pripravte sa, aby každý z vás bol plodom Veľkého stromu a aby sa tento plod nekonečne 

rozmnožoval. 

61 Modlite sa za svet a nech je táto modlitba ako plášť, ktorý chráni ľudstvo, ako protilátka proti 

vojne, ktorá sa neustále blíži a ničí človeka. 

62 Požehnávam všetky svoje stvorenia a zanechávam ich zjednotené vo svojom vystretom náručí. 

63 Poďte ku mne, vy, ktorí roníte slzy, ja som útecha. Láska sa k vám približuje, pretože ste stvorenia, 

ktoré vo svojej opustenosti potrebujú Otcovo pohladenie, aby mohli znovu povstať. 

64 Všetci nesiete kríž na svojich pleciach, aby ste sa v ňom podobali Majstrovi. Nechcem však, aby sa 

tento kríž stal neznesiteľným alebo ťaživým bremenom kvôli vášmu nedostatočnému pochopeniu a 

povzneseniu. 

65 Životné peripetie bičujú váš život ako víchrica. Ale láska k Otcovi a dôvera, ktorú ste v neho 

vložili, vám dávajú pokoj v skúškach a umožňujú vám vyjsť z nich ako víťazi. 

66 Kto skutočne dôveruje vo mňa, nikdy nebude oklamaný. 

67 Bolesť robí zatvrdnuté srdce citlivým, spôsobí, že zo skál vytryskne krištáľovo čistá voda. Skúšky 

udržujú dušu bdelú. 

68 Vydali ste sa na cestu za mojím slovom, pretože poznáte hlas Božského Pastiera, v ktorého stopách 

už dlho kráčate. 

69 K tomu, aby ste ma nasledovali na tejto ceste, vás nedonútil nátlak, ani strach, ale túžba byť 

užitoční blížnemu, aby ste sa zapáčili Pánovi. 

70 Takto sa noví učeníci pripravujú na to, aby sa stali pochodňami, ktoré osvetľujú svet. Blahoslavení 

sú tí, ktorí mi rozumejú a veria v moje slovo, lebo nebudú cítiť hlad ani smäd vo svojej duši. 

71 Nechcem, aby vaše srdce bolo zajtra naplnené márnivosťou a domýšľavosťou, keď bude svedkom 

zázrakov, ktoré sa stali skutočnosťou vďaka vašim darom. Ale nechcem vás vidieť ani bojazlivých, 

pretože potom by ste nevzbudzovali dôveru vo svojich blížnych. Buďte presvedčení o tom, čo hovoríte a 

robíte. 

72 Musíte posilniť svoju prípravu a zdokonaliť svoj prístup, aby ste boli uznávaní aj po mojom 

odchode. 

73 Všetkým vám som zveril dar uzdravovania, ktorým môžete robiť zázraky medzi telesne a duševne 

chorými. 

74 Sami vyhľadajte v bahne zavrhnutého, aby ste mu podali záchrannú ruku. Ak si myslíte, že moje 

semeno tam nevyklíči, mýlite sa. Môžem vám dokázať, že z blata môžu vyrásť kvety biele ako sneh. Čím 

je duša skazenejšia, tým viac je potrebné, aby ju láska vyhľadávala, a keď pocíti pohladenie alebo liečivý 

balzam, pocíti, že ju preniká lúč svetla, a bude patriť medzi najhorlivejšie. Jej vďačnosť bude veľmi veľká, 

pretože jej bude odpustená vina, ktorá bola tiež veľmi veľká. 

75 Tých budete hľadať, tak ako som ja vždy hľadal vás. Nezabúdajte, že spravodliví sú už so mnou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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