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Poznámka k tomuto tématu: 
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

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

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

a očistit se a zdokonalit s cílem vrátit se k Bohu a znovu vstoupit do Otcovy náruče.  

 

Anna Maria Hosta 

Království míru-Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Předmluva 
Ve všech dobách se Bůh zjevoval lidstvu ─ v minulosti i dnes. 

Nejčistší a nejvyšší formou komunikace mezi Bohem a člověkem je komunikace ducha s duchem. 

Protože však většina lidí na to nebyla a není vnitřně připravena, použil Bůh prostředníky, kteří lidem 

zjevili jeho svaté slovo v podobě zákonů, prohlášení a pokynů: 

V první éře skrze Mojžíše, patriarchy a proroky. 

Ve druhé éře skrze Ježíše a jeho učedníky a apoštoly. 

Ve třetí éře ─ v současnosti ─ se v letech 1884 až 1950 v Mexiku, kde se lidé z prostého lidu scházeli 

o nedělích na prostých shromážděních, aby naslouchali Božímu slovu, objevilo mnoho hlasatelů. 

V posledních deseti až dvaceti letech před rokem 1950 byla tato božská učení stenografována a 

shromažďována na různých místech setkání v průběhu 50. let. Z nich bylo vybráno 366 učení, která byla v 

roce 1962 vydána ve dvanáctisvazkovém díle pod názvem Libro de la Vida Verdadera, německy Buch des 

Wahren Lebens. 

Každé z těchto učení představuje harmonickou jednotu božských nauk, které byly v dané době určeny 

posluchačům v Mexiku, ale jak je v nich několikrát zdůrazněno, jsou odkazem pro celé lidstvo dnes i pro 

budoucí generace. 

Není to litera božského slova, ale jeho hluboký, vnitřní smysl, který člověka povznáší a je pokrmem a 

balzámem pro jeho hladovou duši. Zároveň slouží jako vodítko pro jeho chování v každodenním životě. 

Naslouchání božskému slovu je prvním krokem na cestě k dokonalosti. Probouzí v nás touhu zvnitřnit 

si to, co jsme slyšeli, a uplatňovat to v každodenním životě, abychom mohli naplnit božské přikázání, 

které nám dal už před 2000 lety Ježíš: "Miluj Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého." 

To je pravá služba Bohu, která vede k vnitřnímu míru, a tím i k míru ve světě. 

Protože jeden pozemský život většinou nestačí k tomu, abychom se "stali dokonalými jako náš nebeský 

Otec", byla nám prostřednictvím zákona reinkarnace ─ zákona Boží lásky, milosrdenství a spravedlnosti ─ 

dána možnost postupného rozvíjení naší duše a nápravy. 

V mnoha učeních nás Duch svatý nabádá, jak důležitá je pravá duchovní modlitba, abychom se stále 

více přibližovali Bohu, abychom s ním nakonec komunikovali z ducha do ducha a abychom také vše v 

našem každodenním životě svěřili do jeho rukou. 

Ve druhé éře nás Boží Duch Ježíšovými ústy naučil modlitbě Páně. V dnešní třetí době nám Bůh 

doporučuje ještě kratší modlitbu, která obsahuje všechno, kterou ani nemusíme vyslovovat nahlas, ale 

můžeme ji adresovat hluboce procítěnou ve svém srdci jako vnitřní touhu našemu nebeskému Otci: "Pane, 

staň se mi tvá vůle." V této modlitbě je obsaženo všechno, co je v ní obsaženo. 

Kéž četba a studium IX. svazku posílí naši důvěru v Boží lásku, moudrost a všemohoucnost, dodá nám 

sílu a inspiraci, abychom byli v bouřlivých dobách majákem pro naše bližní. 
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Úvod 
Nikdo jiný nedokáže lépe a přesvědčivěji vyjádřit hluboký pocit a zkušenost jeho vnitřní i vnější 

osobní proměny než přímý současný svědek, který se sám po mnoho let účastnil božských projevů v 

Mexiku jako hlasatel: 

"Bylo mi právě 21 let. Dlouhá léta jsem byla zavřená doma jako oběť velmi nepříjemného kožního 

onemocnění, které mi nedovolilo ani na chvíli si užívat slunečních paprsků nebo čerstvého vzduchu. 

V těch letech samoty, která mi připadala jako věčnost, tím spíš, že jsem byl na úsvitu mládí, kdy se 

člověk honí za těmi nejmarnějšími sny, jsem prožíval nemalé krize netrpělivosti a zoufalství. Musím se 

přiznat, že morální podporu v této zkoušce mi poskytla pouze laskavá podpora rodičů a sourozenců a 

samozřejmě i slabá naděje, že se mi jednoho dne vrátí zdraví. 

Mým případem se zabývalo mnoho lékařů a podstoupil jsem nespočet léčebných postupů - všechny 

bezvýsledně. Pamatuji si jen, že po každém neúspěchu moje beznaděj rostla. 

Když se moje izolace, mlčení a osamělost stávaly den ode dne nesnesitelnějšími, utíkal jsem se k 

modlitbě a všiml jsem si, že v ní můj duch nachází nevýslovný pokoj a že v mém srdci se objevuje 

předtucha, že se v krátké době dočkám osvobození ze svého zajetí. 

Moje modlitby byly stále delší a moje duchovní soustředění se prohlubovalo. Snažil jsem se meditovat 

co nejčastěji, protože dokud jsem se modlil, byl jsem osvobozen od všeho utrpení. Když pak blaženost 

skončila a já se vrátil do reality svého osamělého, tichého a uniformního života, měl jsem vždy pocit, jako 

bych přišel z jiného světa, v němž můj duch posílil a inspiroval se. Zde musím podotknout, že jsem své 

modlitby tvořil z nepromyšlených momentálních myšlenek. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem během 

takových vytržení ztratil pojem o čase a byly chvíle, kdy všechno, co mě obklopovalo, zmizelo. 

Vzpomínám si však, že jsem se v dětství - asi od 12 let -, aniž bych si to dokázal vysvětlit, téměř denně 

ocital v jakémsi několikaminutovém odloučení duše, během něhož jsem se musel chovat jako automat, 

snad řízený podvědomím. Dokud tento podivný stav trval, nikdy nenastaly sebemenší potíže. Kupodivu mi 

to zpočátku nahánělo strach, ale postupně jsem se s tím seznámil, přičemž tento jev časem zesílil. 

Moje nemoc dosáhla vrcholu. Někdy jsem měl pocit, že mě pálí kůže pod vlivem vnitřního ohně, který 

nic nedokáže utlumit. Zároveň se můj vzhled stával stále žalostnějším. 

Jednoho dne se objevil můj otec se zprávou, že slyšel slovo božského Mistra z úst prostého muže, který 

byl jistě jedním z Božích vyvolených. Bylo to na chudém místě setkání v odlehlé části Mexika. Dobrý 

přítel, který tyto proklamace dlouho obdivoval, ho vzal s sebou. 

V okamžiku jsem si byl jistý, že to byl ON, Mistr, kdo promlouval s pomocí lidského vnímání, aby se 

přiblížil k lidem a hledal ty, kteří touží po světle a žízní po spravedlnosti. 

Zázrak, na který jsem den co den čekal, byl přede mnou. ON, s nímž jsem tak často hovořil v hodinách 

bolesti, mi byl nyní velmi blízko a čekal na mě, aby mi dopřál uzdravení těla i duše. 

Následoval jsem Pánovo volání! V neděli 14. února 1934 jsem poprvé vstoupil do této skromné 

shromažďovací místnosti, jedné z mnoha, kde bylo možné slyšet Boží poselství. Velký dojem na mě 

udělala introspekce a hluboké soustředění, s nimiž se přítomní připravovali na příchod "božského 

paprsku", který měl inspirovat vnitřní sluch "nositele slova", jenž měl poté předat nebeské slovo. 

"Nositelem slova" nebo "nástrojem" byla v tomto případě žena. Prostá žena, dalo by se říci obyčejného 

vzhledu, od narození slepá. Musím přiznat, že její vzhled na mě nepůsobil zrovna příjemným dojmem. O 

to větší byl můj údiv, když její ústa otevřela kázání tak hluboké, tak podivuhodné a tak moudré, jaké si lze 

jen stěží představit, pronesené líbezným hlasem plným překvapivých přízvuků, které dodávaly poselství 

hluboký dojem a působivost. 

V dalším průběhu hlásání přítomní zcela zapomněli na přítomnost řečníka, aby se povznesli do oblastí 

ducha a plně si vychutnali Boží poučení. Kdyby však někdo náhodou během proklamace otevřel oči a 

pozoroval řečníka, mohl by si všimnout, jak se tato ubohá a obyčejná bytost proměnila v povznesení mysli, 

ba jak z ní v takových chvílích vyzařuje nesmírná krása a vznešenost vzbuzující úctu. 

Božské slovo jí teklo ze rtů jako nevyčerpatelná přílivová vlna, hodinu, dvě hodiny, tři a více. Všechno 

to bylo bez zaváhání, bez přerušení, bezchybně, aniž by se projevila sebemenší únava nebo hlas ochraptěl 

či zkřehl. Naopak, čím déle rallye trvala, tím dokonalejší se zdála být inspirace. 
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Přítomnost Božského Mistra byla v těchto chvílích komunikace tak silná, že člověk zcela hmatatelně 

cítil jeho blízkost a přátelství. Promluvil ke každému srdci! Četl nejskrytější myšlenky přítomných a 

dotýkal se nejtajnějších vláken svých posluchačů, a to aniž by někoho zranil nebo obvinil. Každý z nich 

cítil ve svém srdci, jaká slova mu Mistr adresuje s pátravým pohledem lásky a moudrosti. 

Božské sdělení nabývalo na rtech nositele slova různých tónů a barev. Když Pán mluvil jako Otec, jeho 

hlas vyjadřoval něhu, odpuštění a pohlazení; Když Pán mluvil jako Otec, jeho hlas vyjadřoval něhu, 

odpuštění a lásku; když mluvil jako Mistr, jeho hlas byl hluboký a moudrý; a když mluvil jako Soudce, 

hlas nositele Slova zněl nekonečnou autoritou a mocí, spravedlností a božskou horlivostí, která byla tak 

úderná, že posluchače skutečně zničila, donutila je k slzám lítosti a k rozhodnutí činit pokání a nápravu. 

Před takovou velikostí jsem si připadal velmi malý a jako poslední ze všech shromážděných. Ve své 

nevědomosti jsem si myslel, že si Pán mé bezvýznamné přítomnosti jistě nevšiml. Brzy jsem se však 

musel přesvědčit o svém omylu a zjistit, že Mistrův pohled objeví každého. Po několika měsících častých 

návštěv, při kterých jsem neměl jiný cíl než si užít tuto duchovní hostinu, mě Pán povolal jednoho 

nezapomenutelného odpoledne. Bylo to 9. srpna 1934, kdy jsem, aniž bych vyšel z úžasu, byl označen a 

pomazán, abych sloužil Božímu Slovu jako nositel Slova. 

Nejhlubší pohnutí, nejušlechtilejší a nejhlubší pocity se zmocnily mého srdce v tom vrcholném 

okamžiku. Co bych mohl v té vznešené chvíli odmítnout tomu, kdo má neomezené právo nad svými tvory? 

Můj osud byl předurčen. Od toho dne nežiji ničím jiným než zasvěcením svého života této náročné a 

delikátní službě. 

Několik měsíců příprav, které mi zároveň přinesly úplné fyzické uzdravení, mi posloužilo k tomu, 

abych se vycvičil jako mluvčí Božského Mistra, jemuž jsem se od té hodiny odevzdal tělem i duší až do 

31. prosince 1950, kdy se Světlo Božství přestalo projevovat v této podobě. 

Kdybychom se my, kteří jsme byli nositeli slova, měli pokusit vylíčit zážitky, dojmy a ponaučení z 

těchto let nezapomenutelného boje před davy lidí na různých shromaždištích rozesetých po celé naší zemi, 

museli bychom naplnit celé svazky, protože naše kariéra byla nepřetržitým sledem nejpodivuhodnějších 

událostí a nebylo by možné je vylíčit na omezeném prostoru, který mám k dispozici. 

Je však nanejvýš důležité zdůraznit, že jsme pro přípravu neměli jinou knihu než slovo, které 

vycházelo z našich vlastních úst. Do naší mysli totiž nesměl proniknout žádný vliv, abychom mohli co 

nejvěrněji přijmout božské poselství. Pokud zůstaneme pokorní, Pán nás vyznamená láskou a přízní před 

svým lidem. Pokud jsme se však jednou nechali ovládnout marnivostí nebo sobectvím, dotkl se nás svou 

spravedlností, když od nás na čas odňal své vnuknutí, aby nám ukázal, že bez Něho nemůžeme nic dělat, 

protože bez Něho nejsme nic. 

Od posledního Mistrova sdělení na konci roku 1950 jsem už nikdy nepocítil žádný z těch zvláštních 

pocitů, které jsem rok co rok nosil ve své bytosti při plnění poslání nositele Slova. 

Od toho dne se velká skupina bratří věnovala úkolu shromáždit co největší počet projevů a zjevení, 

které nám Pán dal a které byly naštěstí zapsány. Z nich byla sestavena kniha, která měla být zpřístupněna 

široké veřejnosti a která je dodnes zdrojem, z něhož může lidstvo pít vodu pravdy, kterou Mistr zanechal 

lidem této i budoucí doby jako dar lásky, světla, spravedlnosti a míru. 

O svědectví jsem byl požádán já, který jsem byl nezaslouženě mluvčím Mistra během jeho projevu v 

této podobě, a pokusil jsem se o to těmito řádky. Učinil jsem tak s veškerou upřímností, které jsem 

schopen, s vroucím přáním, aby toto svědectví posloužilo jako podnět a dosáhlo toho, že vzbudí důvěru a 

víru u těch, kteří vezmou do rukou tuto knihu obsahující poselství, jež Božský Mistr ve své dobrotě zjevil 

lidstvu této doby prostřednictvím prostředníků stejně prostých jako nehodných. 

Zároveň z hloubi své duše posílám bratrský pozdrav ve jménu Pána svým bratřím a sestrám v 

Německu, jejichž úžasné duchovní probuzení nám Mistr naznačil prostřednictvím svých lidských 

prostředníků." 
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Pokyn 242 
1 V této době, kdy je bolest lidstva hořká a jeho cesta smutná, bylo Mou vůlí přiblížit se k vám, 

abych vám pomohl objevit vaše dědictví. 

2 Otočte se zády a zamyslete se nad cestou, kterou jste za sebou zanechali a před kterou jsou někteří 

zděšeni. Právě po těchto cestách se budete muset vrátit. Ne však proto, abyste se tam poskvrnili, ale abyste 

zachránili ty, kdo zbloudili. 

3 Využijte mé přítomnosti mezi vámi, učedníci, abyste nesli můj pokoj ve svých duších a učinili ho 

hmatatelným pro své bližní. 

4 Mé učení v tomto Třetím čase vás vytrhne z duchovní stagnace a přiměje vás udělat velké a pevné 

kroky na duchovní cestě. 

5 Udělil jsem ti milost, aby se mé hlásání uskutečnilo tvým vlastním intelektem, aby ses cítila hodna 

mého Božství, abys s vědomím, že jsi byla schopna předávat mé Slovo a že se kolem něj shromáždily 

velké zástupy, zítra, až tento hlas už nebude slyšet, tvé srdce nezoufalo tváří v tvář boji, protože ví, že mé 

Slovo zůstává vtisknuto do tvé bytosti. 

6 Chraň semeno, které ti v této chvíli svěřuji. Uvědomte si, že dítě nikdy nevydědím, ale že se 

postupně vydědí samo svými špatnými skutky. 

7 Když na vaše dveře zaklepou lidé, kteří potřebují vysvětlení a svědectví, neschovávejte se a 

neptejte se: "Co mám dělat? Co mám odpovědět?" 

8 Budeš o Mně mluvit s klidnou myslí a pevným hlasem a bránit Mé jméno zbraněmi, které jsem ti 

dal, totiž milosrdenstvím, láskou a pravdomluvností. 

9 Proto jsem s vámi zůstal a dlouho jsem se vám dával poznat, aby vás Mé rozmanité učení osvítilo a 

Mé zázraky roznítily vaši víru. Význam Mého Slova tě přiměl zapomenout na tvůj dřívější náboženský 

fanatismus, a až tě budou lidé hledat, najdou v tobě jen prostotu pravého duchovního uctívání. 

10 Mé slovo se v proudech rozlévá na různých místech shromáždění, kde je slyšet, abyste se necítili 

bez poučení v dobách největšího boje a nejtěžších zkoušek. Blíží se však čas, kdy mé slovo už nebude 

mezi vámi slyšet. 

11 Nebojte se být bez této milosti. Pamatujte si, že vás na dialog mezi duchy připravuji již od První 

éry. 

12 Každá éra byla pro vašeho ducha novou lekcí a dalším krokem na cestě vývoje. 

13 Své poselství míru předávám světu tím, že nechávám zaznít svůj hlas prostřednictvím mnoha 

hlasatelů. A jako vždy musí mé učení zdokonalit vaše duše. 

14 Kdyby člověk neměl duši a byl bytostí zcela hmotnou, jeho úkol a osud by skončily s posledním 

výdechem života. Ale je v něm něco, co je nepomíjivé, a proto bude bojovat, "probudí se" a upře svůj 

pohled na věčnost. 

15 Mé Slovo vás připravuje na život ve světě zítřka - v době, kdy bude Mé poselství postupně 

pochopeno. Pak si uvědomíte, že jsem události, které jsem vám oznámil, předvídal už dávno předtím. 

16 Moje učení bude bojovat a vyvolávat skutečné bitvy v lidských srdcích. Zatímco budou trvat na 

sobeckém životě, pochopí, že tam, kde není milosrdenství a láska, nemůže být mír. 

17 Moje duchovní učení není určeno pouze těm, kdo žijí v chudobě a ponížení. Jejich úkolem je také 

uvést na správnou cestu duše a mysli těch, kteří vedou a řídí lidstvo v různých oblastech. Mé Slovo vysílá 

výzvu k ušlechtilým citům, které zahrnují všechny lidi, neboť tak pochopíte vyšší osud, který existuje v 

každém z vás. 

18 Místo toho, aby lidé ve svých srdcích chovali nenávist, sobectví a pesimismus, budou toužit konat 

dobro a živit naději na vítězství spravedlnosti. Spiritualita by se stále více šířila a vy byste se milovali jako 

bratři a sestry, čímž byste vytvořili mocnou sílu, tváří v tvář níž by se všechny situace, které vás vedou k 

válce, rozplynuly v nicotu. 

19 Já tě netrestám, ale jsem spravedlnost, a proto ji dávám pocítit každému, kdo porušuje má 

přikázání. Věčný vám totiž dal poznat svůj zákon, který nikdo nemůže změnit. 

20 Pohleď, jak člověk v těžké zkoušce - když se propadá do nesmírně hluboké propasti, když vidí, jak 

jeho žena pláče nad ztrátou milovaných, děti jsou bez jídla a domov je ponořen do bídy a smutku - naříká, 

je zděšen svým neštěstím, zoufá si, a místo aby se modlil a litoval svých vin, bouří se proti Mně a říká: 
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"Jak je možné, že mě Bůh tak trestá?"zatímco Božský Duch pláče nad bolestí svých dětí a Jeho slzy jsou 

krví lásky, odpuštění a života. 

21 Vpravdě vám říkám, že vzhledem k vývoji, kterého lidstvo dosáhlo, nezávisí zlepšení jeho situace 

pouze na mé milosti. Je obětí sama sebe, ne mého trestu. Neboť můj zákon a mé světlo září v každém 

duchu. 

Má spravedlnost přichází, aby vyvrátila každý plevel z kořene, a dokonce i přírodní síly se projevují jako 

vykonavatelé této spravedlnosti. Pak se zdá, jako by se všechno spiklo, aby člověka vyhladilo, ačkoli je to 

jen pro jeho očištění. 

Někteří jsou však zmatení a říkají: "Když musíme trpět tolik bolesti - proč vůbec přicházíme na tento 

svět?", aniž by vzali v úvahu, že bolest a hřích nepocházejí ode Mne. 

Člověk je zodpovědný za to, že neví, co je spravedlnost a co je smíření. Proto přichází nejprve jeho 

vzpoura a poté rouhání. Pouze ten, kdo studoval mé pokyny a dodržuje můj zákon, už nemůže na svého 

Otce házet obvinění z viny. 

22 Duchovní duše je jiskra, která vzešla z Božského Ducha a je podrobena zkoušce prostřednictvím 

různých pozemských těles. Vzhledem k vývoji, kterého jste již dosáhli, je možné, že mé duchovní 

poselství se k němu v této době dostane přímo a bude pochopeno. 

Jelikož se vše vyvíjí, je přirozené, že se vyvíjíte i vy. Jak je možné, že si svého Boha stále 

představujete tak omezeně, jak si ho představovali vaši předkové? Už nebudete moci žít a myslet jako ti, 

kdo pracovali podle obřadů a předpisů, které byli povinni dodržovat. Nebudete se již moci považovat za 

nezralé jako oni, abyste se mohli zabývat tím, co je duchovní. 

23 Ačkoli se v dřívějších dobách lidé snažili nalézt spásu stavbou hmotných kostelů a snažili se očistit 

své duše praktikováním vnějších forem bohoslužby, neměli byste již setrvávat v této stagnaci fanatismu a 

nevědomosti. Pak by totiž ve vaší bytosti ochably schopnosti, které máte, abyste pochopili a nahlédli 

velikost svého Boha. 

24 Řekl jsem vám: Soustřeďte se na nejvnitřnější část svého srdce, abyste mohli vidět nekonečné a 

nezměrné - ne očima těla, ale očima ducha. Pak vzhledem k tak velké milosti, kterou jste obdrželi z mého 

milosrdenství, už nebudete cítit potřebu dokazovat svou vděčnost hmotnými dary. 

25 Vaše city a skutky lásky budou vaší nejlepší a nejcennější obětí. 

26 Chceš-li dosáhnout nebeského království, vytvoř si knihu, která bude zapsána tvými dobrými 

skutky. Pak budete zodpovědní pouze sami za sebe a nebudete již přenášet svou zodpovědnost na jiné lidi. 

27 Poté, co jsem vám ukázal cestu, která je stejná jako ta, kterou jsem vám vytyčil v minulých dobách 

a která je pevným základem pro vaši budoucnost, musíte se vyvarovat vydávání nových zákonů nebo 

přikázání, která by se mohla jevit jako nové učení, protože by lidi vzdalovala od smyslu Mého Slova. 

28 Nebojuju proti žádnému náboženskému společenství, každé z nich je zodpovědné samo za sebe. 

Poukazuji pouze na to, co je dokonalé. Kdo se chce zdokonalit, ať mě následuje. 

29 Prolil jsem svou krev, abych vás naučil získat spásu. Blíží se hodina, kdy si i vy v hodině zkoušky 

uvědomíte, jak správná byla Ježíšova slova. 

30 Mé světlo se zjevuje v duchu zástupů shromážděných ve stínu těchto prostých a bezvýznamných 

míst setkávání, která jsou jako strom pro unaveného poutníka a oáza pro poutníka na poušti. Osvětluje je a 

utěšuje. 

31 V lásce, s níž vám odpouštím a napravuji vás, zjevuji sám sebe. Když jsi žil podle své vůle a 

neustále jsi porušoval Otce, nepřerušil jsem nit této hříšné existence, neodepřel jsem ti vzduch ani chléb, 

nenechal jsem tě v bolestech, ani jsem nepřehlédl tvou stížnost. A příroda vás nadále obklopovala svou 

plodností, světlem a požehnáním. Tak se dávám lidem poznat a zjevuji se jim. Nikdo na světě tě nemůže 

milovat takovou láskou a nikdo ti nemůže odpustit tak jako já. 

32 Tvá duše je semínko, které od věčnosti opečovávám a zdokonaluji, dokud nevydá ty nejkrásnější 

květy a nejdokonalejší plody. Jak bych tě mohl nechat zemřít nebo tě zanechat napospas bouřím?  

33 Jak tě mám opustit na tvé cestě, když jsem jediný, kdo zná osud všech tvorů? 

34 Zjevuji ti mnoho věcí, aby ses na své cestě naučil slyšet nářek, který ti neprojde přes rty, objevit 

smutek, který se skrývá za úsměvem, a léčit nemoci, kterým věda nepomáhá. 
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35 Když vám dnes zkříží cestu potřební, vložte do nich něco z toho, co jste dostali. Neztrácejte však 

čas, aby vás nepřekvapilo zvonění věčnosti a nezavolalo vás do "duchovního údolí". Hořce byste totiž 

litovali promarněné příležitosti. 

36 Vypracujte pokoj pro svou duši již nyní. 

37 Učedníci, mnohokrát bylo mé slovo mezi vámi odsuzující. V jeho jádru jste však objevili sladkou 

chuť ovoce, které vás v této době pozvedlo k obnově. 

38 Přísně jsem vás volal k zodpovědnosti, když jste tvrdošíjně setrvávali v hříchu. Brzy jsi však 

objevil záměr svého Otce, který tě chce zachránit. A tak neukázněnost "těla" postupně ustupuje 

oduševnění. 

39 O lásce, kterou jsem vám daroval život, podávají lidé jen málo důkazů a znamení. Ze všech 

lidských citů se nejvíce podobá božské lásce mateřská láska, protože je v ní obětavost, sebezapření a touha 

učinit dítě šťastným, i kdyby to znamenalo oběť. 

40 Ale láska, která promění svět, bude opět proudit ze srdcí. Tato láska inspiruje mého Svatého 

Ducha, který sešle na lidstvo své paprsky, aby ho probudil z hlubokého spánku a ono se mohlo těšit z 

nového dne, kdy se probouzí bdělými smysly. 

41 Každý, kdo Mě chce v této době následovat, se bude muset něčeho vzdát, aby mohl jít po Mé 

stopě. Někteří opustí majetek, jiní zapomenou na falešné milostné vztahy. Někteří sestoupí ze svých 

vysokých sídel a trůnů, jiní opustí své oltáře. 

42 Vášně, marnosti, pomíjivé a nesmyslné radosti zůstanou. 

43 Přicházím s touhou po tvé duši, které pomáhám svou láskou, abych ji zachránil. Neotevřel jsem 

brány zaslíbené země, aby do ní mohlo vstoupit tvé tělo. To zářivě bílé město je domov, který jako nové 

roucho s nejkrásnějším svátečním oděvem očekává příchod Pomazaného, jenž si jej získal svými 

zásluhami a vítězstvími ve velkých bitvách života, a to je váš duch. 

44 Učím vás, jak získat potřebné zásluhy k dosažení věčného domova. Naučil jsem vás modlit se za 

svět tou hlubokou a prostou modlitbou, která ke Mně stoupá jako vůně květů. Dal jsem vám schopnosti a 

duchovní dary, abyste v mnoha ohledech projevovali milosrdenství. Obdařil jsem vás duchovní a morální 

silou, abyste žili s radostnou odvahou a dokázali čelit zkouškám. Posílil jsem vás ve vašich předsevzetích 

obnovy a zdokonalení, abyste pocítili štěstí, že se můžete nazývat mými žáky, a uspokojení, že svým 

příkladem šíříte mé učení. 

45 Vaše duše se připravila na přijetí mé Přítomnosti. Vidím, že čím více času ubíhá, tím méně se 

zabýváte pozemským životem a tím více se začínáte zajímat o svou duchovní budoucnost. 

46 Utrpení a neštěstí, která vás na cestě potkávají, nyní vnímáte jako malé překážky, které vás jen 

lehce bolí na nohou, a ne jako rozhodující překážky, které vám brání jít dál. Dnes si vzlyky a slzy šetříte 

na velké životní krize. 

47 Mé milosrdenství vás vede a vy se stáváte stále chápavějšími. Už nejste ti, kteří se spokojili s tím, 

že se občerstvovali při poslechu Mého Slova, aniž by si z něj něco zapamatovali, a kteří byli pozorní, jen 

když prosili Pána o hmotné statky. 

48 Nyní přicházíte jako skuteční učedníci toužící po Mistrovi a jako takoví Mě nacházíte. Jestliže 

jsem vám v minulosti řekl: "Já jsem cesta", dnes vám mohu říci: "Já jsem nebeský žebřík, po kterém ke 

mně vystoupíte". V Mém světle jsi nyní našla cestu, jak vystoupit, jak se ke Mně přiblížit a jak duchovně 

hovořit s Mistrem prostřednictvím modlitby. 

49 Nyní Mě nacházíte v sobě, na místě, kde jsem vždy přebýval od doby, kdy jste existovali. Nahlédli 

jste do svého nitra a objevili svatyni, která obsahuje oltář lásky, oběť pokory a svícen, jehož plamen 

neuhasí ani nejprudší bouře: víru. 

50 Vaše duše je poslem a nositelem duchovního poslání. Od počátku věků bylo předurčeno k tomu, 

aby zachraňovalo a žehnalo svým sousedům. 

51 Uplynul pro ni čas, kdy si vytvořila obraz svého Boha, aby ho cítila dostupného a blízkého, aby se 

ho mohla dotýkat, rozjímat o něm a mluvit s ním. 

52 Dlouho jste se k těmto obrazům, figurám a symbolům obraceli zády, protože jste pochopili, že 

skutečný obraz Stvořitele nosíte v sobě, protože máte něco z každé schopnosti a vlastnosti božství, jako je 

život, láska, duch, vůle, rozum, síla, duchovní věčnost. 
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53 V tomto čase budu pochopen a milován vaší duší, také budu brán za příklad. Mé světlo nyní 

odhaluje vše, co bylo lidem nejasné a nepochopitelné. 

54 Promluvil jsem k vám skrze váš intelekt, čímž se světlo Mé božské záře přeneslo do lidského 

slova. Vězte však, že když se nositel hlasu a posluchači připravili na Mé přijetí, zjevil jsem se v Božské 

Podstatě. Když však Mé děti nevěděly, jak povstat, ani Mi nepřipravily svatyni, zůstal Božský paprsek 

viset nad dušemi, aniž by do nich zcela pronikl. 

55 V těchto posledních obdobích vám ještě mnohé zjevím a naučím vás. Můj odkaz bude velký. V mé 

tajné pokladnici je stále mnoho věcí, které jsou určeny všem. Ne všichni dosáhnete stejného stupně 

porozumění, i když jste mezi označenými, protože někteří jsou na vyšší úrovni než jiní. Jakmile to 

pochopíte, nesnažte se nikoho tlačit. Buďte laskaví a vstřícní a pomáhejte všem v jejich poslání. 

56 V současné době se připravujete na zkoušky, které přijdou v nepředvídaných podobách. To, jaké 

budou, vám symbolicky naznačily prorocké sny a duchovní vize. Bděte a modlete se, neboť vás budu 

varovat. 

57 Tváří v tvář Mému dílu a svému osudu se cítíš nehodný a nedospělý. Ale vpravdě vám říkám, že 

všechny nerovnosti vašich nedokonalostí budou vyhlazeny dlátem těch zkoušek, které vám oznamuji. 

58 Všechno bude mluvit o Mně a Já k vám budu promlouvat skrze všechny projevy přírody. Volání, 

které dříve nebylo slyšet, bude slyšet a bude mu rozumět. 

Celé stvoření bude ve zmatku, bude se třást a otřásat, aby vydalo svědectví, že ve vesmíru je přítomna 

Boží spravedlnost. Po odsouzení se však lidé vrátí ke svým zvyklostem, ale udělají krok k dokonalosti. 

Bude to probuzení a znovuzrození tohoto lidstva. 

59 Světlo ctnosti bude moci na tomto světě zářit, aniž by ho někdo uhasil. Rozum zvítězí a láska už 

nebude jen slovem, ale stane se skutkem. Páni a služebníci postupně zmizí. Po celé zemi budu mít své 

učedníky a ti budou světlem, pokojem a zjevením národům. 

60 Tento svět, který se kvůli lidské snaze o moc a lidskému egoismu stal jablkem sváru, bude 

nakonec sdílen všemi, aniž by byl jeho vlastníkem. Až tě totiž Majitel všeho stvořeného zavolá, 

dobrovolně opustíš všechen svůj majetek. 

61 Lidstvo se nyní připravuje na příchod těchto světelných časů. Pokud se ocitnete v těžké zkoušce, 

nezoufejte a rozhodně se nerouhejte. Modlete se, "bděte" a vytrvejte. Rouhání, nadávky a proklínání 

budou vycházet z úst nevědomých, kterým byste měli odpustit a nařídit jim, aby povstali. 

Když pak uprostřed lidského zoufalství nastane ticho, promluvíš a budeš vyslyšen. Pak uvidíš, jak ti, 

kdo se ode Mne vzdálili a zneuctili Mne, naleznou odpuštění díky svému pokání, jako marnotratný syn z 

podobenství. Pak se ale nebudete divit, až uvidíte, že místo trestu se jim dostalo odpuštění a pohlazení. 

Spíše budete plakat radostí, až uvidíte svátek míru a lásky ve světě. 

62 Až ze srdce lidstva vystoupí chrám Ducha svatého do nekonečna, objeví se v jeho středu nová 

zjevení, která budou tím větší, čím více se budou duše vyvíjet vzhůru. 

63 Nyní se snažím sjednotit všechny, kdo Mě slyší na různých místech shromáždění. Nejste jednotní, 

protože jste Mě nepochopili. Jakmile se tak stane, budete se navzájem milovat, a když se budete milovat, 

budete tlouci jako jedno srdce. 

64 Nedostatek porozumění pramení z toho, že vaše chápání je povrchní a slabé a že se stále zabýváte 

pozemskými statky. Spokojíte se s tím, co získáte jako první, tedy s trochou klidu v srdci, pevnou 

střechou, trochou fyzického zdraví, teplem svých příbuzných a hrstkou peněz. 

65 Neříkám vám, abyste odmítali pozemské statky, ale ani vám neříkám, abyste jim dávali přednost 

před dary Ducha svatého. 

66 Hledejte na mé cestě vzestupný rozvoj své duše, ale vyhýbejte se pozemským lichotkám a poctám. 

Vězte, že mezi vámi nemají být vyzdvihována jména, ale skutky lidí jako celku. Památka toho, kdo zasel 

dobré semeno, bude v úctě, požehnaná a jeho příklad bude sloužit jako vzor. To bude jeho jediná památka 

na zemi. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 243 
1 Můj oheň lásky k vám sestupuje, aby zahřál vaše srdce a zažehl ve vaší duši hořící plamen. Neboť 

lampa, která vás vnitřně osvětluje, u některých zhasla, zatímco u jiných již zhasla, a ti mi předkládají jen 

nevědomou nejistotu. Ale mé světlo v tuto chvíli září ve vás všech. 

2 Proč ustupovat nebo otálet na započaté cestě? Kupředu, učedníci! 

3 Lidstvo již očekává mé posly, nositele radostné zvěsti. Těmito vyslanci jste vy, svědkové Mé 

Přítomnosti a Mého Slova ve třetí éře. Budou mě lidé moci oslovit prostřednictvím různých náboženství? 

Říkám vám pouze, že existuje pouze jedna cesta pro vzestupný vývoj lidstva, a to ta, kterou jsem vám 

ukázal v První éře ve svém Zákoně - cesta, která byla zapečetěna Mou Krví ve Druhé éře a kterou v této 

době osvětluje Můj Svatý Duch. 

4 Celý můj zákon je shrnut do dvou přikázání: láska k Bohu a láska k bližnímu. Toto je cesta. 

5 Náboženství jsou jen malé vedlejší cesty, které vedou duše k pravé cestě, po níž mohou stoupat 

krok za krokem, dokud nedojdou ke Mně. Dokud lidé na zemi vyznávají různá náboženství, jsou 

rozděleni. Jakmile se však vydají na cestu lásky a pravdy, sjednotí se, splynou s tímto jediným světlem, 

neboť pravda je jen jedna. 

6 Ale poutníci, poutníci na zemi, se zastavili a spí. Láska a pravda se vzdálily ze srdcí Proto jsem k 

vám promluvil a připravil posly, aby s láskou a milosrdenstvím probudili a pozvedli ty, kdo jsou ztraceni 

nebo unaveni, než se rozpoutají přírodní síly a věnují se svým velitelským voláním úkolu vyburcovat duše, 

city a inteligence. 

7 Proti učení Ducha povstanou jejich nepřátelé, kteří se chopí svých nejlepších zbraní, použijí 

veškerou svou moc a budou hledat svědectví proti tomuto zjevení. Ale vpravdě vám říkám, že žádná lidská 

moc nedokáže uhasit světlo, které v této době povstalo, stejně jako lidé tehdy nedokázali umlčet Kristův 

hlas ani popravou na Golgotě, protože krev, kterou tam prolili, promlouvala po celou věčnost. 

8 Nebojte se, že budete nazváni podvodníky nebo čaroději. Všechny tyto nadávky se snášely i na 

vašeho Mistra a nevěřící a zavržení nadávali mým prorokům a mým apoštolům. Když však zvítězila 

pravda Páně a jeho vlastní, ti, kdo se nejvíce rouhali, byli později nejpokornější a nejhorlivější, jako Pavel. 

9 V mém apoštolátu třetího věku je také ta žena, která doprovázela Mistra na cestě utrpení k úpatí 

dřevěného kříže, vyslechla urážky a snášela posměšky. Nyní ve Třetí éře je věrnou "dělnicí", silnou duší a 

vojákem v boji. Proto jsem jí v této době poskytl místo u svého stolu. Hodnost apoštola je totiž založena v 

duši bez rozdílu pohlaví. 

10 Spolupracujte a kráčejte po cestě pravdy, dokud nedojdete do zaslíbené země. 

11 Nyní nastal čas, aby se Izrael pustil do svého díla s pokorou, aniž by dával najevo své skutky 

lásky. Levá ruka nesmí vědět, co dělá pravá. Nesmí se chlubit tím, že je Pánovým učedníkem, ani se snažit 

lichotit. Pokud se jím budeme řídit, duchovní vojska se spojí do skutečných armád a vytvoří jednotnou 

vůli, jednotnou frontu, jejíž boj je zaměřen na boj proti nevědomosti, hříchu a náboženskému fanatismu. 

12 Tento lid, tato armáda lidí a duchovních bytostí, bude v nadcházejících časech strážcem tohoto 

díla, aby se učení a zákon nefalšovaly a aby člověk přestal bojovat proti pravdě. 

13 Ve stínu mého učení nebudou postaveny žádné trůny, z nichž by oslavenci mohli vládnout duším 

svých bližních. Nikdo nebude korunován ani zahalen purpurovým pláštěm ve snaze zaujmout místo Pána, 

ani se neobjeví zpovědníci, kteří by soudili, odpouštěli, odsuzovali nebo vynášeli rozsudky nad lidskými 

skutky. Já jediný mohu soudit duši ze spravedlivého a dokonalého soudního stolce. 

14 Mohu poslat lidi, aby napravovali, učili a vedli, ale nepošlu nikoho, aby soudil a trestal. Poslal 

jsem muže, kteří byli pastýři lidí, ale ne pány nebo otci. Já jsem jediný Otec podle Ducha.  

15 Spiritualita pronikne do vaší duše a předá ji budoucím generacím, které ve svých tělech naleznou 

ochotný nástroj pro diktát svědomí a velkou jasnost pro přijímání božských vnuknutí. 

Z těchto generací vzejdou velcí učitelé duchovní výchovy a také velcí vědci s bystrým rozumem a 

vysokou inteligencí. Objeví se patriarchové, kteří budou příkladní svou morálkou a ctností, objeví se 

proroci a apoštolové pravdy. 

16 Když vám říkám, abyste se připravili, je to také proto, abyste svým dětem zanechali svědectví o 

svém příkladu poslušnosti, duchovnosti a bratrství, o svých skutcích lásky k bližním. 
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17 Pak bude tvé jméno požehnané a budou si ho pamatovat budoucí generace, které tě budou milovat 

pro tvou stopu boje, tvé dobré skutky a příklady hodné následování. Jak to, že vás vaše děti nepoznávají, 

když jste to vy, kdo jim čistí cestu od bodláčí a trní, aby si neublížily? Proto nekráčejte lhostejně přes 

překážky na cestě, aniž byste odstranili opory. Ti, kdo přijdou po tobě, by ti totiž vyčítali, kdykoli by 

narazili na překážku nebo trní, a někteří by tě proklínali. 

18 Budete muset zdokonalit své způsoby jednání v mém učení, aby ti, kdo přijdou po vás, viděli, že 

jste dokázali naplnit a uskutečnit to, co by se mnohým zdálo nemožné. Budete muset dokázat, že 

spiritismus není výmysl ani příliš vyspělé učení, ale že se mezi lidmi projevil v pravý čas, kdy ho duše 

díky svému vývoji byly schopny pochopit a praktikovat. 

19 Nyní je čas, kdy Eliášův duch září v celém vesmíru, osvěcuje všechny světy, všechny cesty a 

všechny duše, probouzí ty, kdo spí, křísí mrtvé a objevuje mezi obrovskými zástupy ty, kdo patří ke 144 

000 označených neboli "zapečetěných", kteří mají od počátku času poslání od Pána pro lidstvo. 

20 A tak jsem z duší, které v jiné době patřily ke dvanácti izraelským kmenům, u jejichž stolu sedí ti, 

kdo patřili ke kmeni Ruben, vytvořil nové rody tohoto lidu spolu s rodem Lévi nebo Zabulon, čímž jsem 

smazal hranice, rozdělení a rozdělení. V tom je božská spravedlnost. 

21 Nesnažte se zvyšovat pověst žádného shromaždiště, ani toho vašeho. Pracujte na tom, aby vaše 

okolí uznávalo a ctilo mé jméno a mé učení. 

Až k vám budu v roce 1950 mluvit naposledy, nebude to proto, abych přijal lid rozdělený do skupin nebo 

shromaždišť. Přijmu všechny své "dělníky", aniž bych bral ohled na to, které shromaždiště lépe plnilo mé 

učení a které bylo tím, které se neumělo podřídit mé vůli. 

22 Nebudu počítat zvýšený nebo malý počet "pracovníků", které každé shromaždiště zahrnuje. Z 

každého srdce přijmu jeho daň a ze všech vytvořím jedno srdce, v němž vybuduji svou svatyni. 

23 Eliáš vám stál v cestě a jeho moc vás učinila vítězi v boji proti nevěřícím, fanatikům a 

materialistům. 

24 Sjednotil lidi v První době, když byli rozděleni neshodami. A v současné době vás opět duchovně 

spojil se svým světlem lásky. 

25 Nezapomeňte, že lid byl v té době rozdělen na dvě království, přičemž k jedné části patřilo deset 

kmenů a ke druhé dva. Větší část propadla modloslužbě a stala se uctívači Baala. Tehdy se mezi nimi 

objevil Eliáš, aby před pohany zjevil mou slávu, mou existenci a mou moc, a promluvil k nim takto: "Já, 

Eliáš, přicházím ve jménu Jehovy, vašeho Boha, kterého jste zavrhli a proti kterému jste bojovali a před 

jehož očima jste si postavili falešné bohy a modly. Přišel jsem vám říci, že jejich moc vyzkoušíte a že já se 

budu dovolávat přítomnosti Jehovy, svého Pána, a že ten, kdo je vyslyšen, má pravého Boha." 

26 Baalovi uctívači souhlasili, postavili zápalný oltář, vzývali svého boha a žádali ho, aby jim seslal 

oheň na důkaz své existence a moci. Po celé dny a noci vzývali kněží a zástupy svého falešného boha 

tancem a slavnostmi, zatímco oltář pro zápalné oběti zůstal nezměněn. 

Eliáš pak postavil svou hromadu dříví na oltář z dvanácti kamenů, které představovaly dvanáct kmenů 

Božího lidu, zavolal k Jehovovi a řekl mu: "Pane, já, tvůj služebník, tě žádám, aby ses zjevil těm, kdo tě 

zavrhli, aby tě mohli znovu uctívat a oslavovat." 

Tehdy se Otec zjevil uprostřed bouře, z níž vyšlehl blesk, který se snesl na prorokův oltář pro zápalné 

oběti a zapálil ho. 

Tehdy modloslužebníci, bludaři a nevěřící pochopili, že Eliáš je vyslancem pravého Boha, prorokem 

ohně, v němž je zničeno všechno zlo a jehož světlem je osvícena tma. 

27 To on připravil cestu, abych k vám přišel - to on tehdy sjednotil duše, které patřily ke dvanácti 

kmenům, jež jsou dnes jako balvany, aby na nový věk zápalných obětí seslal Univerzální paprsek Mého 

Božství, protože jste byli opět rozděleni a rozštěpeni. Ale toto světlo se vrátilo, aby vás navždy spojilo. 

28 Dnes vám říkám: Vítejte všichni, "první" i "poslední", učedník i učednické dítě, horlivý i nevěřící. 

29 Všechny vás připravuji, protože svět od vás bude požadovat důkazy mého nového zjevení. 

30 Na zemi existuje mnoho náboženských společenství, ale žádné z nich lidi nesjednotí a nepřiměje 

je, aby se navzájem milovali. Tohoto díla dosáhnu svým duchovním učením. Marně se bude svět bránit 

šíření tohoto světla. 

Až bude pronásledování Mých učedníků nejprudší, rozpoutají se přírodní síly, ale modlitba těchto 

Mých pracovníků je uklidní, aby svět zažil důkaz moci, kterou jsem jim dal. 
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31 Nespěte, abyste nebyli vyděšeni bolestí a chaosem světa poté, co vás nad to všechno povznesu. 

32 Neztrácejte tento čas v důvěře, že přijde jiný, lepší. V okamžiku, který je pevně stanoven, totiž 

přijde návrat do "Duchovního údolí". I když pak požádáš o prodloužení svého života, abys mohl dokončit 

své poslání, setkáš se se spravedlností Otce, který ti řekne, že tato příležitost je u konce. 

33 Uvědomte si, že je vaším úkolem přijmout mezi sebe unaveného poutníka a hříšníka oslabeného 

neřestí, protože díky vašemu příkladu, radám a poučení najdou svou obnovu. 

34 Nepřicházím k vám jako soudce, neboť vidím, že ke Mně přicházíte v touze po útěše, abyste 

zmírnili pozemské utrpení. Já vás však poučuji, abyste svým bližním dělali to, co jsem já dělal vám. 

Nezapomeňte: Když jsem vám svěřil toto duchovní dědictví, řekl jsem vám: Dávejte bližním, potřebným. 

Pokud totiž kvůli nim zanedbáváte své blízké, postarám se o ně. 

35 Toto učení nelze bránit vražednými zbraněmi. Jediné zbraně, které jsem vám svěřil, abyste za ni 

bojovali, jsou slova plná světla a skutky lásky. Kdo je správně použije, tomu se špatné úmysly a útoky, 

které předtím snášel, zruší. 

36 Pokud se snažíte hříšníka nabádat k dobru, nedělejte to tak, že mu budete vyhrožovat mým 

soudem, přírodními silami nebo bolestí, pokud se neobnoví, protože byste v něm vzbudili odpor k mému 

učení. Ukažte pravého Boha, který je samá láska, milosrdenství a odpuštění. 

37 Nejste však jediní, koho v této třetí éře zaplavilo světlo Ducha svatého. Toto světlo je v každém 

lidském stvoření a nad ním, v každé duši. Stejně jako se tento čas ukázal být pro vás vzácnou příležitostí k 

vzestupu, tak se ukázal být příležitostí i pro duchovní, kněze a pastýře všech řeholních společenství, aby 

napravili chyby a naplnili vůli Otce. 

38 Snažte se Mi být příjemní. Proto musíte být svým bližním příjemní. Budou pozorně naslouchat 

radostné zvěsti, když budete vydávat svědectví o Mé pravdě opravdovými skutky lásky. 

39 Po roce 1950 už mé slovo v této podobě neuslyšíte. Ale já jsem vás již naučil, jak dosáhnout 

dialogu mezi duchy. Učiňte se jí hodnými skrze povznesení a dobré praktikování mého učení. Nezůstanete 

bez mých inspirací a nových zjevení. 

40 Místa, kde se scházíte, by neměla být ozdobena ornamenty, protože se jimi snažíte zalíbit mému 

Božskému Duchu. Moje přítomnost bude lépe cítit v jednoduchosti a prostotě. 

41 Připravím si silné lidi, kteří budou rozumět mému učení a vykládat je čistým způsobem, aby byli 

podnětem pro zástupy a aby v nich děti viděly dobrý příklad. Tento lid bude semenem bratrství, jednoty a 

svornosti. 

42 Bylo Mou vůlí, abyste na konci tohoto času, kdy se dávám poznat, vytvořili rodinu, v níž se budou 

milovat jedni druhé - aby bolest jednoho z nich pociťovali i ostatní, jako je tomu u skutečných bratrů a 

sester. Pochopte, že pocházíte od jednoho a téhož Otce. Jakmile dosáhnete tohoto ideálu, vaše síla bude 

nepřekonatelná. 

43 Neposuzujte hodnotu svých darů a nesrovnávejte je s dary svých bratří a sester. Neříkejte, že 

někteří dostali více než jiní. Protože každému byly dány jeho dary a jeho úkol, sklízí každý tvor postupně 

plody své lásky a své vytrvalosti, stejně jako plody svých selhání a úchylek. V různých úkolech, které 

plníte v rámci mého díla, je spravedlnost, náprava a také odměna. Nikdo však neví, zda si to přivodil 

zásluhou, nebo dluhem vůči svému Pánu. 

44 Moje poučení bude pro vaši duši nezapomenutelné jak na zemi, tak v "duchovním údolí". Nyní se 

již nikdy nebude na své cestě vývoje vzpouzet, a protože je v kontaktu se svým Otcem, bude vždy schopna 

slyšet Jeho hlas. Já jsem světlo světa, kdo přichází ke mně, nezahyne. 

45 Přivedl jsem ke spojení lidského těla s duší. Tak jsem stvořil prvního člověka, kterému jsem od 

počátku zjevil Svůj Zákon prostřednictvím různých zjevení, aby poznal, jakou lásku má mít ke svému 

Pánu a k bližnímu. 

46 Mé učení způsobilo, že lidstvo poznalo, že je dcerou Otce. Proto vám říkám, že války mezi lidmi 

nemají důvod k existenci. Stvořitel totiž umožnil všem myslet, cítit a chápat. Ne všichni však myslí 

duchem a ještě méně si váží své duše, protože se nechávají unášet pozemskými vášněmi. Člověk by si měl 

být vždy vědom toho, že je součástí Mne samého, že je stvořen "k Mému obrazu a podobě". 

47 Brzy pozná, že na tuto planetu přišel více než jednou, ale ne proto, aby na ní zabloudil nebo 

zahynul. Pak pochopí, že tělo, které vlastní a které tolik miluje, je pouze nástrojem duše, s níž je spojeno, 

dokud žije na tomto světě. 
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48 Byli jste svědky mého příchodu, přijali jste má zjevení a učení a byli jste svědky mých projevů. 

49 Pro mnohé jsou dnes tato učení nepochopitelná, a přesto - až přijde čas - jim skrze tvé slovo a tvé 

skutky porozumí. Mé Slovo osvítí lidské myšlení, jeho světlo zasáhne všechny duše, aby je přivedlo na 

cestu pravdy, odvrátilo je od fanatismu, probudilo je a přimělo je slyšet hlas jejich ducha. 

50 V průběhu času jsem používal různé formy, abych k vám přišel, až jsem se nakonec v Ježíši stal 

člověkem. Způsob, jakým jsem dnes s vámi, je nejvyšší a zároveň nejhlubší, protože mě cítíte, dotýkáte se 

mě a slyšíte mě skrze své duchovní povznesení a inspiraci. 

51 Abych se dal poznat lidským intelektem, omezuju se podle vnímavosti toho, skrze koho mluvím, a 

těch, kdo Mi naslouchají. Někteří, kteří Mě slyší, Mi nerozumějí, zatímco jiní Mi rozumějí, aniž by Mě 

slyšeli. Vy, kteří jste Mě dnes slyšeli, jste v této Třetí éře povoláni učinit krok k oduševnění. 

Také v dřívějších dobách lid na výzvu proroků povstal, aby zanechal modlářství. 

Až do dnešního dne jste byli lidmi, kteří dodržují tradice. V jádru své bytosti jste však očekávali můj 

návrat, abyste se vzdali zbytečných tradic a nesmyslných obřadů ve prospěch spiritualizace, která je 

vnitřním kultem pokory, milosrdenství a lásky. 

52 Předávám ti toto poselství, které musíš předat přes moře. Mé Slovo přejde Starý kontinent a 

zasáhne i lid Izraele, který se vrhl do bratrovražedného boje o kus země, aniž by si uvědomoval bídu svých 

duší. 

Nedokážete si představit, jakou zkouškou svět projde. Všichni čekají na mír, ale ten se naplní až poté, 

co Mi přírodní síly podají svědectví. 

53 Lidé už necítí strach z mé spravedlnosti. Válka byla krutá, ale lidstvo se neobnovuje. Není to tak, 

že bych trestal lidské hříchy válkou. Pokud to moje spravedlnost dovolí, je to proto, že člověk musí být 

očištěn. 

54 Mnoho je těch, kdo se nazývají "Božími dětmi", ale jen velmi málo je těch, kdo Ho poznávají v 

pravdě, neboť Mé božství musíte hledat duchem. Ale mezi vámi už je čas probuzení, oživení, vzkříšení. 

Po setbě přijde sklizeň, která však nebude jen výsledkem lidského vývoje, ale také dílem mé nebeské 

moci. Musíte se připravit a přispět k tomu, aby nové generace mohly rozkvést a přinést dobré ovoce. 

Dávejte pozor, aby vaše víra neochabla, neboť po roce 1950 budete muset svědčit o pravdivosti mého 

učení a hlásat je jako proroci. 

55 Můj učedník Jan viděl události, které měly přijít. Na Boží příkaz viděl, co má přijít, a oznámil to 

pro spásu lidstva. Viděl, že označení byli zachráněni. Patříš k označeným a nezahyneš, ani ti, kdo se k tobě 

uchýlí jako k poslední záchraně. 

56 Vaše rty budou hlasateli, kteří budou lidstvu zvěstovat mé slovo. 

57 Lid Izraele: Připravil jsem vás, abyste hladili a "pomazávali" nemocné, rozmnožovali chléb těm, 

kdo mají nouzi, a přinášeli pokoj svým bližním. 

58 Přicházím v tento den, abych vyzkoušel vaše sémě, co jste sklidili, a zeptal se vás, jak jste 

vychovali své děti a zda jste připravili cestu budoucím generacím. 

59 Každou chvíli hledáš Mou stopu a ptáš se Mne: "Jak se mám zachovat v tom či onom kritickém 

okamžiku?". Říkám vám: Mé slovo vás tomu všemu učí. Prostudujte ji a najdete v ní řešení, které hledáte. 

60 Cesta, po které kráčíte, je kamenitá. Ale každý krok, který uděláte, každá práce, kterou vykonáte v 

rámci mého zákona, vás přiblíží k cíli, který má každý duchovní. 

61 Vaše povinnost nahradit škodu je velká, a proto je velká i vaše bolest. Jakmile však splatíte své 

dluhy a dosáhnete spásy, pochopíte, že bolest nebyla zbytečná a že váš osud je spravedlivý. 

62 Proč jste si navzájem nesloužili, jako slouží služebník svému pánovi? Pochopte, že ten, kdo slouží, 

není menší, neboť jeho pokora ho povyšuje a dodává mu důstojnost. 

Můžete splnit všechny úkoly, které jsem vám zadal. Vaše schopnosti a síly jsou k tomu dostatečné. 

Řekl jsem vám, abyste se navzájem milovali a konali dobro bez jakéhokoli vlastního zájmu, abyste od 

svých bližních neočekávali odměnu, protože mince není cenou vaší lásky nebo oběti pro druhé. 

63 Odpusťte si navzájem a naleznete tak úlevu pro sebe i pro toho, kdo vám ublížil. Nenoste ve své 

duši břemeno nenávisti nebo zášti, buďte čistého srdce a objevíte tajemství pokoje a budete žít jako 

apoštolové mé pravdy. 
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64 V tento den vzpomínáte na lidi, kteří vám patřili na zemi: na rodiče, děti nebo sourozence. Někteří 

mě však ve svém hlubokém trápení obviňují, protože jsem je povolal zpět do "duchovního údolí". Já jim 

však říkám: Pouta lásky, která vás spojují, nejsou přetržena. Všichni žijete v tomto vesmíru a budete 

přecházet z jedné etapy do druhé, dokud nedosáhnete konečného cíle, kde se všichni ocitnete. Bytosti, za 

které Mě žádáte, nezemřely, jsou živé a v jejich duších je větší jasnost než ve vás. Jsou osvícení a zdaleka 

je neztratili, jsou vám oporou a útěchou v utrpení, přímluvci a ochránci. Spojte se s nimi, neboť se mnou 

jsou spojeni láskou a Duchem. Netrpí a jsou spokojení, protože se vyvíjejí a zdokonalují, aby ke Mně 

přišli. 

65 Maria, vaše Přímluvkyně, sesílá na svět svou mateřskou lásku, sílu duše a pokoj. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 244 
1 Má láska a mé milosrdenství jsou mezi vámi, milovaný lide Izraele. 

2 Muži a ženy, kteří se skláníte před Otcovou přítomností: žehnám vám, duše vyvoleného Božího 

lidu ve Třech časech, které dnes znovu otevíráte oči, abyste spatřily mou přítomnost a mé světlo. Buďte 

požehnáni! 

3 Pronikni do jádra Mého Slova: Kristus se zjevuje právě skrze lidskou schopnost chápání, aby ti dal 

poučení. Já vám však říkám: Kdykoli vám dal své slovo, podílel se na tom Jehova Otec a Duch svatý. 

Nehledejte v Mém Božském Duchu tři osoby, ale jednoho Ducha Stvořitele, jednoho Otce, který k vám 

přišel ve třech různých dobách a fázích zjevení. 

4 Vpravdě vám říkám: Jak moc teologové zmátli lidstvo! Já vám však dávám Své světlo, abych vás 

zachránil, vykoupil a povznesl, a pravdivě vám říkám, že to není vaše mysl, která zjevuje tyto znalosti 

duchu, ale že duch zjevuje duchovní a božské znalosti lidské mysli. Proto vám váš Pán říká: Nebudou to 

teologové, ale duchovní, praví učedníci Ducha Svatého - duše, které se učí být ve styku s Božským 

Duchem, aby slyšely Můj hlas a cítily pohlazení, povzbuzení a vábení vašeho Pána. 

5 Proto jsem se v tuto chvíli omezil na jediný paprsek světla, abych se vám dal poznat 

prostřednictvím jediné schopnosti chápání. Mluvím k vám jako Otec skrze Své vlastní "Slovo", které se 

stalo člověkem ve Druhé éře, spolu se Svým Svatým Duchem, který byl vždycky ve Mně. Neboť jsem to 

Já sám, z něhož jste všichni vzešli. Poznejte pravou Božskou Trojici tím, že budete hledat jednoho Ducha, 

jednu Podstatu a jednu Otcovskou Lásku. 

6 Vstoupili jste do doby rozvoje, projevení a zjevení Ducha svatého a každé mé zjevení lidi probudí 

a přiměje je k zamyšlení. Přijdou chvíle zmatku, kdy řekneš: "Otče, rozum je vždy v tobě, pravda jsi ty a já 

jsem v tvé přítomnosti vždy malým dítětem". 

7 Přijímám vás v tento památný den, ale tradice, která u vás dosud existuje, v budoucích časech 

zanikne a příchod Božství a Duchovního světa se již nebude připomínat v jeden den. Chci, abyste byli 

stále v kontaktu se Mnou a se svými bratry a sestrami. 

8 V první éře jste Mi přinesli kult strachu, a ne lásky ke Mně, která vycházela pouze z vaší pozemské 

části bytí. Vždyť jsi ještě neobjevil v Otcově srdci Jeho nekonečnou a dokonalou lásku k Jeho stvořením a 

viděl jsi ve Mně jen neúprosného, přísného Otce, který vyžaduje spravedlnost. Osvojili jste si Mé zákony a 

poslouchali je ze strachu před Mou spravedlností a Já jsem čekal na chvíli, kdy Mě poznáte jako 

milovaného a ne obávaného Otce. 

Ale přestože jsem vám dal velké důkazy o své lásce, vřelosti a něze, stále jste se báli Jehovovy 

spravedlnosti. Stále ses bál hlasu svého svědomí, skrze které k tobě Otec neustále promlouval. 

V době přípravy a probuzení duše, kdy jsi začala dělat první pevné kroky na cestě, která měla tvého 

ducha dovést k Mému, jsem ti dal pochopit, že není Mou Vůlí, abys vstoupila do kontaktu s dušemi 

zemřelých, protože na to ještě nejsi připravena a nevyužiješ této milosti. Ani duchovní svět, ani vy jste 

nebyli dostatečně připraveni na vzájemný kontakt. Ale náznak toho už tu byl, stejně jako možnost a milost. 

Proto se od té doby na světě objevovali lidé, kteří hledali spojení s duchovními bytostmi. 

9 Zákaz by neměl platit navždy. Jak by mohl Otec, který tolik miluje své děti, sám zakazovat 

komunikaci mezi nimi? Jak by měl můj Božský Duch stavět překážky a nepřekonatelné vzdálenosti mezi 

bratry a sestrami, kteří se navzájem hledají s vroucností a láskou? Jen ještě nenastal ten správný čas, a 

proto jsem vás ušetřil. Ale ve Své nekonečné lásce k člověku, k tvé vlastní vtělené duši, jsem se stal 

člověkem, prorocky jsem ti to předem oznámil a informoval tě o tom, aby Můj příchod nebyl překvapením 

a abys bděla a modlila se v očekávání Mé přítomnosti. 

10 Splnil jsem svůj slib a vtělil svého ducha. Narodil jsem se jako člověk a přebýval jsem mezi vámi, 

abych žil, rostl a umíral, a v době, kdy jsem byl vaším Otcem, jsem vám dával projevy, lekce a učení plné 

duchovnosti. Tvému duchu jsem dal mnohá zjevení, která některé naplnila světlem a jiné zmátla. 

11 Připravil jsem vás na svůj příchod ve Druhé éře, abyste pozvedli svůj pohled a pozorněji se 

zabývali mým Královstvím - aby vaše duše v té době pocítila, že se nebeské Království stále více 

přibližuje. 

Tehdy jsem se mezi lidmi setkal s velkými zástupy neviditelných duší, vámi nedotknutelných, které 

byly pro vaše vlastní duše stále nepřístupným tajemstvím - s tím životem, který se mezi vámi pohyboval a 
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proplétal. Zjevil jsem ti to, odhalil jsem tajemství těchto projevů a ukázal jsem teologovi a vědci, že mé 

zjevení je nadřazeno jeho objevům a slovům. 

12 Uzdravoval jsem nemocné, které věda opustila, protože jejich nemoci byly nadpřirozené, protože 

byly duchovní povahy. Osvobodil jsem posedlé od velkých zástupů zmatených duší a ti, kdo ve Mne 

uvěřili, povstali, chválili Mé jméno a uznávali Mou moc. Ti, kdo ve Mne nevěřili, Mne odsuzovali a 

přisuzovali tyto důkazy moci zlu a považovali Mne za černého mága. 

Otevřel jsem lidstvu dveře ke světlu, abyste si uvědomili, že pro duši neexistují žádné vzdálenosti, a v 

okamžiku mé smrti jako lidské bytosti můj Duch probudil duše, které přebývaly ve svých hrobech. Dal 

jsem jim vyjít z hrobů jako Lazarovi a poslal jsem je mezi vás, aby vydali svědectví o své přítomnosti a 

existenci. 

13 Vaše oči je viděly a vaše srdce je cítila velmi blízko, protože jsem jim v té chvíli zkoušky dal nový 

život, aby byli svědky slavného života duše, věčného života na onom světě, který vás všechny čeká. 

Mou vůlí také bylo, aby se poté, co Mé Tělo spočine na zemi, k vám vrátilo v podobě Ježíše, aby se 

vám znovu a znovu zjevovalo před očima, aby navždy nechalo otevřené dveře, které spojují "duchovní 

údolí" s tím, které nyní obýváte, a tím umožnilo duším přístup do Mé požehnané a zaslíbené říše, aby 

viděli, že tyto dveře Otcovy lásky, Ducha svatého, jsou vždy otevřené pro všechny - že tyto dveře, které 

byly jen na čas zavřené, protože vaše duše nebyly schopny překročit jejich práh, byly otevřeny 

milosrdenstvím Pána. Od té chvíle se duše člověka probudila k duchovní komunikaci. 

14 Nebyla to však ještě doba úplného pochopení duchovních zjevení. Touha po těchto božských 

naukách však začala zahrnovat celé lidstvo, lidé různých generací Druhé éry začali horlivě hledat Západ, 

využívali schopnosti a dary, které se v nich skrývaly, a tak postupně nacházeli cestu, která je vedla do 

"Duchovního údolí". 

15 Lidé zažili mnoho překážek a zklamání, v mé práci a v mém duchovním světě bylo spácháno 

mnoho znesvěcení. Otec však vše odpustil, protože viděl touhu duší, které obývají tuto zemi, po výměně 

myšlenek se svými duchovními bratry a sestrami. Ale zatímco jedna část lidstva toužila po objevení těchto 

zjevení a komunikaci s nadpozemským světem, druhá část se na duchovní komunikaci dívala s 

podezřením a odporem. 

16 Nastal však mezi vámi Třetí věk - čas, kdy Já, váš Bůh Sám, tentýž Otec, který přišel jako Zákon v 

Prvním věku, tentýž, který se stal člověkem, aby mezi vámi šířil Své Slovo, jsem přišel jako Duch Svatý - 

ne abych se stal slyšitelným hmotně jako v Prvním věku, ani abych se stal člověkem jako ve Druhém 

věku, ale abych vás připravil skrze lidský intelekt tím, že se na krátkou dobu projevím, abych to s vámi 

později mohl dělat z ducha do ducha. Neboť i nyní, když mluvím jako Duch Svatý, musel jsem se 

zhmotnit v míře určené Mou vůlí, když jsem mluvil skrze samotného člověka. 

17 Brzy před vámi nastane nová doba, doba milosti Ducha Svatého, v níž Mě naleznete - ne 

prostřednictvím obřadů, ani církevních ceremonií, ani schopností mysli, ale ve své vlastní duši. 

18 Uplynulo mnoho času a s ním i zkoušek, bojů a vývoje vaší duše a nyní, v čase Ducha Svatého, se 

pozvedáte jako lidé, kteří Mi jsou schopni porozumět. 

19 Nyní již není doba zákazu komunikace se záhrobím. Už to není doba, kdy vás jen připravuji a 

slibuji. Je čas splnění Mých slibů - čas říci vám, že jste na této zemi zotročili nejen své tělo, ale také 

připoutali svou duši k hmotným potřebám, ačkoli vaším pravým domovem je nekonečno, vesmír, 

duchovní prostor bez konce, který vám daruji. Nezáleží totiž na tom, že se vaše duše právě inkarnovala. 

Už odtud můžete dobývat prostory, můžete být doma v duchovním světě a objímat se navzájem jako bratři 

a sestry. 

20 Než mé Světlo odstranilo hranice, připravilo vás, abyste se mohli spojit s mým Božským Duchem i 

s vašimi bratry a sestrami v "Duchovním údolí". Nechci totiž, abyste byli dětmi nevědomosti, ale abyste 

jako žáci mého trinitářsko-marijánského duchovního díla vstoupili do tohoto spojení s naprostou čistotou a 

povzneseností. Pouze ten, kdo se neumí připravit, v něm nebude moci zůstat. Kdo je poskvrněný, také 

nedosáhne blaženého sdělení, o němž k vám mluvím. Vždyť jsem vám již řekl, že nic nečistého se ke Mně 

nedostane. 

21 Pokud vás k hledání spojení se záhrobím vede pouze zvědavost, pravdu nenajdete. Pokud by vás k 

tomu vedla touha po velikosti nebo marnivost, pravého projevu se vám nedostane. Kdyby pokušení svedlo 

vaše srdce falešnými úmysly nebo sobeckými zájmy, také nepřijmete spojení se světlem mého Ducha 
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svatého. Pouze vaše úcta, vaše čistá modlitba, vaše láska, vaše milosrdenství, vaše duchovní povznesení 

způsobí zázrak, že vaše duše roztáhne svá křídla, překročí prostory a dosáhne duchovních domovů - pokud 

je to Má Vůle. 

22 To je milost a útěcha, kterou vám Duch Svatý udělil, abyste spatřili jeden a týž domov a 

přesvědčili se, že není smrti ani odcizení, že ani jedno z mých stvoření nezemře, pokud jde o věčný život. 

V tomto "třetím čase" totiž budete moci v duchovním objetí obejmout i ty bytosti, které odešly z 

pozemského života a které jste znali, které jste milovali a ztratili na tomto světě, ale ne na věčnosti. 

23 Mnozí z vás s těmito bytostmi navázali kontakt s pomocí mých "pracovníků". Vpravdě vám však 

říkám, že toto není dokonalý způsob navazování kontaktů a že se blíží doba, kdy vtělená a odtělesněná 

duše budou moci komunikovat mezi sebou z ducha do ducha, aniž by stále používaly jakékoli hmotné 

nebo lidské prostředky, totiž prostřednictvím inspirace, daru duchovní jemnosti, zjevení nebo předtuchy. 

Oči vašeho ducha budou schopny vnímat přítomnost záhrobí, vaše srdce pak pocítí projevy života bytostí, 

které obývají "duchovní údolí", a pak bude jásot vašeho ducha i vaše poznání a láska k Otci veliká. 

24 Pak poznáte, jaký je život vaší duše, kdo je a kdo byla, a to tak, že poznáte sami sebe, aniž byste se 

viděli v tak úzkých hranicích, jaké odpovídají vašim tělům. Otec vám totiž říká: I když je vaše tělesná 

hmota skutečně malá, jak je váš duch podobný Mému Božskému Duchu! 

25 Mluvím k vám pro přítomnost i budoucnost. Tímto zjevením vás připravuji a probouzím svým 

slovem. Vydejte se na cestu k ostatním lidem a mluvte o Mém Božském díle - nejen o Třetí éře. Neboť to, 

co jsem vás v něm učil a zjevil, není celé Mé Dílo. To, co jsem vás učil a zjevil v Prvním a Druhém čase, 

je rovněž jeho součástí, a proto musíte znát učení všech Tří časů, abyste byli pravými Trojičáky. Vždyť 

jste byli s Otcem ve třech časech, v Jeho třech projevech, v Jeho třech zjeveních. 

26 Tak se připravte, milovaní lidé, abyste zítra nezmátli lidstvo a aby v srdci, mysli nebo duši lidí 

nezůstala jediná otázka, která by vás nechala mlčet, ale abyste světlem mého Ducha na všechno 

odpověděli nebo všechno osvětlili a nenechali jedinou duši ve zmatku, ale dali celému životu vysvětlení 

toho, co člověk považoval za zahalené tajemstvím, za temnotu nebo nejistotu. 

27 Jsem světlo, jednoduchost a pravda. Už není čas, abyste viděli tajemství, kde je vše jasné. Když 

duše postupuje vzhůru, zjevuji jí svou moudrost. Čím více se vyvíjí a oduševňuje, tím lépe chápe zjevení, 

která neznala, a tak se vaše duše bude věčně těšit ze stále nových lekcí, které vám můj Božský Duch 

zjevuje. 

28 Vy zde v této době již máte jistotu, že jste na Zemi pobývali mnohokrát, protože věříte v 

reinkarnaci duše. Ale toto zjevení, jak jsem vám ho dal, otřese světem, způsobí mezi lidmi revoluci a díky 

němu získají vysvětlení mnoha tajemství a povzbuzení pro své duše, protože reinkarnace je zákon lásky a 

je založena na mém světle. 

29 Ještě nevíte, ó milovaní lidé, kolikrát jste byli v různých pozemských tělech na tomto světě. Ačkoli 

"tělo" pátrá samo v sobě a klade si otázky o své duši, nedaří se vám nahlédnout do své minulosti, do svých 

minulých životů. Já jako Otec jsem totiž toto poznání zakázal, zabránil jsem vaší duši, aby během lidského 

života poznala své minulé pozemské životy, protože je to stále zákaz Ducha Svatého, který je mezi vámi. 

V současné době však připravujete nastupující generace, které budou mít duše s velkým duševním 

vývojem a které nyní ještě žijí v záhrobí, kde se očistí a vyvinou směrem vzhůru, aby přišly na tuto 

planetu. Duch svatý jim jistě dá schopnost vzpomenout si na své minulé životy, poznat svou minulost, 

protože to bude užitečné pro jejich vlastní duši. 

Pokud jsem ti to nedopřál, je to proto, že stále narážím na slabost tvé duše a ještě více tvé pozemské 

přirozenosti, a vím, že by sis zoufal, kdyby ses podíval na svou minulost. Ten, kdo se dopustil mnoha 

přestupků a urazil tak svého Otce, by neměl dost síly, aby odolal pokání a výčitkám svědomí. A ten, kdo 

byl důležitý, by byl naplněn ješitností - ten, kdo byl bezvýznamný, by se cítil ponížený a v jeho srdci by se 

zrodila touha po pomstě. To je důvod, proč ti tvůj Otec, který je dokonalou moudrostí, nechtěl ještě během 

tvého života v těle odhalit minulost tvé duše. 

30 Tato milost je vyhrazena budoucím generacím, které nebudou poškozeny poznáním své minulosti. 

Budete pro ně jako otevřená kniha před jejich očima. Tyto duše budou zjeviteli mnoha tajemství - těmi, 

kdo osvětlují život duše prostřednictvím vlastního života na zemi - těmi, kdo budou tomuto světu vyprávět 

o jiných světech a o tak široké cestě, kterou je duchovní cesta. 



U 244 

21 

31 Připravte se, lidé, abyste tuto přípravu odkázali těm, kteří z vás vzejdou - aby tato milost 

pokračovala ve vašem potomstvu - aby těla, která zplodíte a přijmete, byla ochotnými nástroji pro duše 

budoucích generací. Neboť v současné době připravuji pro toto lidstvo nový svět skrze vás. Vy jste 

pšenice, kterou v této době obdělávám a zavlažuju křišťálovou vodou svého učení. 

32 Vtělené duše a ti, kdo přebývají v "Duchovním údolí", Mi v tuto chvíli vzdávají hold. Celé 

stvoření Mi vzdává hold lásky. 

33 Kdo se dnes nepřipravil na Mé přijetí, nosí ve svém srdci smutek. Ale dveře, které mi byly 

zavřeny, otevřu klíčem své lásky. Neboť Já jsem ten, kdo chodí po zemi a navštěvuje všechny, aby 

zanechal jako stopu svých kroků své dokonalé poučení. 

34 Můj hlas probouzí toho, kdo spí, a posiluje toho, kdo je unavený, aby pochopil, že čas, který má, je 

krátký a je třeba ho využít. 

35 Mé slovo bylo dáno všem, vzdělaným i nevzdělaným. Ke všem jsem mluvil stejně - jasně a 

jednoduše. Neboť vůči duchovnímu slovu Božského Mistra jste všichni dětskými žáky. Ale kolik života, 

kolik pravdy a kolik zjevení jste objevili v tomto prostém slově, aniž byste mu plně porozuměli a 

pochopili ho. 

36 Velká je odpovědnost těch, kdo Mě v této době vyslyšeli, neboť budou jako sémě obnovy v tomto 

světě a podnětem pro lidi, aby se změnili. Moji noví apoštolové a "dělníci" přinesou vzkříšení těm, kdo 

jsou mrtví pro život v milosti, i když nadále žijí fyzicky. Uslyší hlas mých vyslanců jako ono "Vstaň a 

choď!", které slyšel Lazar. 

37 Někteří se připravili tím, že rozvinuli své dary a následovali mé božské pokyny, a připravují se na 

boj plni elánu a naděje. Jiní se však projevují sklíčeně, protože nevyužili čas, dosud se nenamáhali. Ke 

všem mluvím a všechny osvěcuji, aby si každý mohl osvojit to, co se ho týká. 

38 Nechci vidět jedny spokojené, protože dobře plní své poslání, protože hojně předkládají zlatou 

pšenici, zatímco druzí zahanbeně skrývají prázdné ruce, protože pak moje radost nemůže být úplná. 

Nechci však kazit radost tomu, kdo svůj úkol splnil. Aby mi mohl předložit svou úrodu, musel pracovat, 

dřít a často i prolévat slzy. Jejich úkolem je však také oživovat a inspirovat bázlivé, chladné a unavené, 

aby se v celém lidu slavilo, až se objeví Mistr a bude požadovat zprávu o výsledcích vaší práce. 

39 S láskou působím na vaše srdce, aby z nich vyvěraly skutky milosrdenství a bratrství. 

40 Jděte stále kupředu a nemyslete jako ti, kteří jsou spokojeni s tím, co dokázali, protože si myslí, že 

už dobyli zaslíbenou zemi. 

41 Jste na cestě duší, kterou Bůh vytyčil od věčnosti. Není to pozemská cesta viditelná lidskýma 

očima. Kdyby tomu tak bylo, kanaánská krajina by stále byla cílem. Já jsem však duše odtud odstranil, 

abych je rozptýlil po celém zemském kruhu - stejně jako jsem to udělal vám, kteří jste v minulosti žili na 

Východě a nyní jste se objevili na Západě, aniž byste se odchýlili od duchovní cesty. 

42 Pro někoho je symbol v hmotné podobě stále nepostradatelný, jiní mají ve své představivosti 

postavy, které představují síly duše. Jakmile dosáhnete skutečného zduchovnění, nebudete již toužit po 

viditelných či neviditelných obrazech nebo postavách, abyste uvěřili v přítomnost Boha nebo pochopili 

jeho význam. 

43 Jste průkopníky, protože z vás vzejdou nové generace a v nich se vtělí noví duchovní hostitelé. 

44 V současné době jim připravuješ cestu, aby jejich náboženská praxe, bohoslužby a komunikace se 

Mnou byly pokročilejší. 

45 Kráčejte pevným krokem a budete stoupat krok za krokem. Vzdejte se svého falešného a 

materialistického náboženství a poskytnete své duši větší povznesení a svobodu každým dnem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 245 
1 Můj Duch je potěšen, že přicházíte v touze po Mně. Proč si v tento den ve větší míře připomínáte 

ty, kteří odešli na onen svět, ačkoli pro duši neexistují žádné dny ani data? Nenechte se zmást "mrtvými", 

kteří oplakávají své "mrtvé". Nejste "mrtví" ani ti, kteří k vám patřili jako vaši rodiče, děti, sourozenci, 

příbuzní nebo přátelé. Proč ne i ti, kdo vám páchali zlo, když se očistili? 

2 Toužíte po světle a moje Dílo skutečně uspokojuje touhu vaší duše, která se čím dál tím více 

osvěcuje a vzdaluje od zdánlivé "smrti". 

3 Vaše srdce se rozesmutní, když vidíte své bližní plakat za své "mrtvé" bez naděje a bez útěchy. 

Modlete se za ně a pracujte na tom, abyste se naučili oživovat "mrtvé" tohoto i onoho světa. 

4 Jakmile lidé pochopí realitu tohoto učení, nebudou již plakat nad hroby, v nichž jsou uloženy 

některé ostatky, a svůj pláč promění v úctu k místům, která jsou určena k odpočinku těl, a v modlitby za 

duše, které přebývají v "Duchovním údolí" - modlitby, které jsou objetím, pozdravem, polibkem a 

pohlazením. 

5 Žijete již ve "třetí éře" a lidstvo je stále duchovně zaostalé. Její pastýři, teologové a duchovní 

pastýři jí o věčném životě prozrazují jen velmi málo a někdy vůbec nic. I jim odhaluji tajemství Knihy své 

moudrosti, a proto vás žádám: Proč mlčí? Proč se bojí probudit ospalé lidské duše? 

6 Vy, kteří Mi v této době nasloucháte, již chápete, že zde pracujete na vývoji a pokroku pro 

budoucnost svých duší. Kolik lidí však tyto pravdy nezná nebo na ně zapomíná a smrt je překvapí 

nepřipravené. 

7 Chci, aby čisté myšlenky byly jazykem, kterým komunikujete se svými bratry a sestrami, kteří 

přebývají v duchovním světě, abyste si takto rozuměli, a opravdu, vaše zásluhy a vaše dobré skutky jim 

budou užitečné, stejně jako vliv těch z Mých dětí, jejich inspirace a jejich ochrana vám budou mocnou 

pomocí na vaší cestě životem, abyste ke Mně mohli společně přijít. 

8 Zduchovněte se a zažijete ve svém životě blahodárnou přítomnost těchto bytostí: pohlazení matky, 

která zanechala své dítě na zemi, srdečnost a radu otce, který musel také odejít.  

9 Až vám dám toto poučení, pochopíte, jaký je soud nad těmi, kdo si berou život - nad těmi, kdo 

zabíjejí své bližní, a nad těmi, kdo podněcují vražedné války. "Bděte" a modlete se za všechny, od Kaina 

až po posledního vraha, aby byl jejich soud zmírněn. 

10 Jako temné mraky předznamenávající bouři se nad vámi vznášejí zástupy zmatených bytostí. 

Modlete se, abyste se nestali obětí jejich vlivu. Modlete se, aby se tyto temné síly staly světlem. 

11 Neunavujte se tímto životem, nebouřte se ve svém utrpení, protože nevíte, jaké dluhy z 

předchozích životů splácíte. 

12 Žijte v harmonii a míru v lůně své rodiny a společnosti, aby vás mohlo následovat mnoho vašich 

bližních, které k vám přivedou bytosti světla. 

13 Radujte se v tomto Třetím čase, neboť Mé Slovo k vám přišlo plné nádhery. 

14 Je to chvíle klidu pro každou duši. Světy jsou osvíceny, když na ně Otec vylije své světlo. Jsou to 

chvíle slávy pro všechny lidské bytosti, které jsou připraveny tento božský dar přijmout. Tato milost přišla 

na váš svět a já jsem na něm viděl, jak "mrtví" pohřbívají své "mrtvé", jak vzdávají úctu a klanějí se 

pozemským statkům a přinášejí Bohu hmotné oběti prostřednictvím marných obřadů. 

15 V této době se na všechny lidi vylije světlo mého Svatého Ducha a díky němu budou moci 

pochopit, jak vypadá oběť milá Pánu: duše se připraví jako oběť, která musí vstoupit do přítomnosti 

Stvořitele, až se zbaví svého těla - té hmoty, která se po zapadnutí do země rozpadne a ztratí svou podobu 

a bude jen malou hromádkou atomů. Tam, kde je konec lidské bytosti, začíná život, který lidé nebyli 

schopni pochopit. 

16 Lidé se drží svých tradic a zvyků. Je pochopitelné, že mají nesmazatelnou vzpomínku na lidi, 

jejichž těla uložili do hrobu, a přitahuje je místo, kde jejich ostatky pohřbili. Kdyby však pronikli do 

skutečného smyslu hmotného života, uvědomili by si, že když se tělo atom po atomu rozpadne, vrátí se do 

říše přírody, z níž bylo vytvořeno, a život pokračuje dál. 

17 Člověk však v důsledku nedostatečného studia duchovních věcí vytvořil v každé době řetězec 

fanatických kultů těla. Snaží se učinit hmotný život nepomíjivým a zapomíná na duši, která ve skutečnosti 

vlastní věčný život. Jak daleko jsou ještě od pochopení duchovního života! 
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18 Nyní chápete, že je zbytečné přinášet dary na ta místa, kde náhrobek vyjadřující "smrt" má 

vyjadřovat "rozpuštění a život", neboť tam je příroda v plném rozkvětu, tam je půda, která je úrodným a 

nevyčerpatelným lůnem tvorů a forem života. 

19 Až toto učení pochopí, bude lidstvo vědět, jak dát hmotnému své místo a božskému své vlastní. 

Pak zmizí modlářský kult předchůdců. 

20 Člověk bude poznávat a milovat svého Stvořitele od ducha k duchu. 

21 Oltáře jsou hromady smutku a hroby jsou důkazem nevědomosti a modlářství. Odpouštím ti 

všechna provinění, ale musím tě skutečně probudit. Mé učení bude pochopeno a přijde čas, kdy lidé 

nahradí hmotné dary vznešenými myšlenkami. 

22 Učedníci: Když projdete zkouškou ztráty milované osoby, začne se vám v hlavě rodit podobná 

modlitba: "Pane, vím, že ten, kdo odešel z tohoto světa, je s tebou, že se jen vydal na cestu před námi, že 

přijde chvíle, kdy nám všem dovolíš, abychom se spojili v jednom domově. Nemáme slzy v očích, protože 

víme, že to nejsou oni, kdo jsou mrtví, ale my, kdo jsme na tomto světě - že v "Duchovním údolí" existuje 

skutečná rovnost a bratrství. Neboť zatímco ti, kdo již dosáhli světla v hojnosti, postupují po cestě 

vzestupu, a ostatní, kteří mají jen slabou jiskru, jež jim osvětluje cestu, jsou podporováni těmi prvními, 

panuje mezi nimi dokonalá harmonie, vstřícnost a milosrdenství." 

23 Proč tedy omezovat své vzpomínky na zemřelé pouze na jejich pozemskou existenci? Pamatujte na 

ně duchovně, abyste je nerušili. Jakmile odloží všechny lidské sklony, vrátí se k vám, bude jim dopřáno 

přiblížit se k vašemu srdci, i když nebudete vědět jakým způsobem. 

V duchovním životě existuje jen jedna touha, jedno přání: přiblížit se božské dokonalosti. Tehdy jsem 

vám řekl: "Člověk nevstoupí do nebeského království, dokud se nestane jako já." 

24 Pokud někdo mému učení nerozumí, je to proto, že si nedal práci s jeho studiem, neboť je lehké 

pro všechny. Přijde čas, kdy celé lidstvo povstane a řekne: "Věřím v Tebe, ve vzkříšení k věčnému 

životu." 

25 Učedníci: Atmosféra míru, kterou jste zakusili a která pro vás byla jako otevřené nebe, je skutečně 

lůnem druhého Jeruzaléma, na jehož obloze září hvězda, která povede ty, kdo přicházejí v touze po míru a 

pravdě. 

26 Můj duch se raduje, když k vám mluví, a má radost v nebi je stejně velká, když do něj přijde kající 

hříšník, jako když přijde spravedlivý. Neboť tento byl vždy celý, zatímco onen zabloudil a byl znovu 

nalezen. 

27 Nemyslete si, že jste spaseni, protože slyšíte Mé slovo, a neříkejte: "Byli jsme ztraceni, ale byli 

jsme nalezeni a nebe je pro nás bezpečné." Ne, musíš pochopit, že jsem přišel pouze proto, abych tě uvedl 

na cestu, která vede do mého království, a ty se musíš snažit z této cesty nikdy nesejít a každý den 

postoupit o jeden krok, dokud nedojdeš ke dveřím, za nimiž je věčná vlast, kolébka a pravá vlast duše, k 

níž musíte všichni dospět, abyste už nikdy nesešli z cesty a mohli se tak těšit z plodů sklizených v 

životním zápase i z odměny, kterou Otec slíbil všem, kdo vytrvají ve víře a lásce. 

28 Cítíte se připoutáni k "tělu", světu a bolesti. Ale místo toho, abyste se jimi nechali odradit, protože 

si myslíte, že jsou překážkou vašeho vzestupu, chci, abyste pochopili, že tyto překážky jsou ve skutečnosti 

prostředkem ke zkoušce vaší víry, vaší lásky a vaší vytrvalosti v dobrém. 

29 Jsem váš Spasitel, váš Osvoboditel. Pochopte však, že když vám dávám svou lásku, abych vás 

zachránil, musíte mi také dát svou. Já vykonám svou část a ty svou, dám ti příležitost získat zásluhy, abys 

ke Mně došel, vědom si svých skutků a vědět, ke Komu a proč přicházíš. 

30 Jaká by to byla pro tebe zásluha, kdybych tě ze soucitu vzal z tohoto světa a z bolesti a přivedl tě 

do nebeských krajin? Vpravdě vám říkám, že byste se necítili hodni v nich přebývat, ani byste si takového 

života nevážili - jedním slovem: Ani byste nevěděli, kde bydlíte. Proto vám říkám, že Mou vůlí je, abyste 

se tam dostali na základě svých zásluh. Pak budete hodni všeho, co vás obklopuje, a všeho, co vlastníte. 

31 Vězte, že jsem přítomen v každém vašem kroku, ve vašich zkouškách či těžkostech, ve vašich 

touhách, skutcích a myšlenkách, dávám vám svou lásku, promlouvám k vám, posiluju vaši vůli a 

povzbuzuji vaši víru. Vždyť kdo by se mohl přiblížit dokonalosti bez mé pomoci? 

32 Probuďte se! Povstaňte! Povstaňte ke světlu a začněte bojovat! Cítíte se jako vězni? Pak se zbavte 

vězení svého materialismu. Jste deprimováni bolestí a trápením? Pak se naučte povznést nad lidské 

těžkosti. Cítíte se ve srovnání s ostatními bezvýznamní? Je ve vás velká bytost, když se duše rozvíjí 
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prostřednictvím dobra. Nestvořil jsem duše, které by byly určeny k tomu, aby byly vždy bezvýznamné 

nebo aby žily vždy ve skrytu. Jsou-li ve vysokých domech velké duše, je to jen proto, že vystoupily na 

cestu lásky. Původně však byly také malé. 

33 Poznejte, proč se můj Duch těší, když mluví k těm, kdo jsou ještě malí - k těm, kdo přebývají v 

temnotě nebo žijí spoutáni bolestí a bídou. Vím totiž, že díky mé lásce se vaše duše probouzí ke světlu, je 

zaplavena nadějí a věří a přijímá ideál vzestupu. 

34 Chci vás všechny vidět šťastné, přebývající v pokoji a ve světle, abyste postupně získali všechno - 

nejen díky mé lásce, ale také díky vašim zásluhám; pak bude vaše spokojenost a štěstí úplné. 

35 Abych vám pomohl ve vašem vzestupném vývoji, sestupuje k vám můj božský paprsek, aby se 

proměnil ve slova poučení. A já vám říkám, stejně jako ve Druhém věku: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." 

Tak jsem se zjevil na vaší cestě a vytáhl vás ze špíny, abych vás uvedl na cestu pravdy, morálky a úplného 

zduchovnění. Zlomil jsem vaše pouta, abyste mě mohli následovat. 

36 Ježíš, Nazaretský, byl mezi lidmi ve druhé éře, aby vám zanechal živý příklad toho, jak milovat a 

sloužit Otci a jak milovat lidi. 

Mluvím k vám takto, abyste si nemysleli, že jsem přišel jen proto, abych uzdravil vaše utrpení. Vždyť 

jsem přišel, abych vás naučil činit dobro bližnímu. Připomínám vám průběh svého života a svou lidskou 

vášeň, abyste pochopili, že cesta, kterou vám dnes ukazuji, je stejná jako ta, kterou vám ukázal Ježíš. Je to 

stará cesta, jediná cesta, věčná cesta. 

37 Mnohým z vás se zdá být přetvářkou nebo nemožné, abych se dal poznat pomocí lidského 

intelektu. Na tyto pochybnosti však odpovídám, že od počátku lidstva jsem se vždy dával poznat skrze 

lidi, jejichž prostřednictvím jsem světu předával svá přikázání, vnuknutí a zjevení. Dnes se děje to, že 

lidstvo je materializované, připoutané ke světu a hmotě a zaujaté svým náboženským fanatismem. 

38 V současnosti mluvím ke všem, neboť vás nemám v oblibě, protože na počátku jsem vyslal pouze 

rovné duše, aby obývaly zemskou kůru. 

39 Jsem jediný, kdo zná osud všech, jediný, kdo zná cestu, kterou jste ušli, a cestu, kterou ještě musíte 

urazit. Já jsem ten, kdo chápe vaše utrpení i radosti. Vím, jak moc jsi putoval za pravdou a spravedlností. 

Je to Mé milosrdenství, které přijímá útrpné volání toho, kdo Mě vnitřně prosí o odpuštění za svá 

provinění. 

40 A jako Otec plním každou vaši úpěnlivou prosbu, sbírám vaše slzy, uzdravuji vaše slabosti, dávám 

vám pocítit, že je vám odpuštěno a že jste zbaveni svých poskvrn, abyste mohli znovu žít. 

41 Já jsem také jediný, kdo vám může odpustit urážky, které jste mi způsobili vy, kteří jste Mými 

dětmi. 

42 Ty jsi semeno, které připravuji. Pokud jste mě v minulosti dokonce odmítli, odpustil jsem vám a 

dnes vás posadil ke svému stolu, abych vás proměnil ve své učedníky. 

43 Vidím tvou duši unavenou únavou, kterou si přivodila ve světě, a hledá cestu, která by ji dovedla k 

opravdovému odpočinku. Hluboká stopa bolesti, kterou ve vás utrpení zanechalo, bude zahlazena, pokud 

budete kráčet po této cestě, na níž je vaše duše zaměstnána cvičením lásky k bližnímu. V tomto úsilí se 

nikdy neunaví. Až tento lid ve své současné existenci dosáhne konečného cíle svého poslání na Zemi, 

nebude se na ni již vracet, protože jeho domovem se pak navždy stane Duchovní vesmír. 

44 Nejste z tohoto světa, ale přišli jste na něj, abyste se naučili hlubokým lekcím, získali zásluhy, 

odčinili viny, pokročili na cestě duchovní dokonalosti, rozsévali dobro a vydávali Mi svědectví. 

45 Ti, kdo Mě v této době slyšeli, musí lépe chápat své skutky a své povinnosti. Ti, kdo Mě neslyšeli, 

mohou být považováni za nevědomé. Ti první se budou muset zodpovídat ze všeho, co se naučili, co 

udělali a čeho se zdrželi. 

46 Kdybyste zkoumali sami sebe, zjistili byste, že vám nic nechybí k tomu, abyste Mi sloužili a 

dosáhli vrcholu hory. Ať už mi sloužíte, nebo ne, vždy budete mít poslání a dary. Ale proč chcete dary a 

plnost, když je nemusíte používat? Nepodobejte se bohatému lakomci, jehož majetek je sice velmi velký, 

ale zbytečný. 

47 Když duše přichází na zem, je vedena těmi nejlepšími úmysly zasvětit svou existenci Otci, ve 

všem se mu líbit a být užitečná svým bližním. Jakmile však vidí, že je uvězněna v těle, tisícerými způsoby 

pokoušena a vystavena zkoušce na své cestě životem, slábne, podléhá pudům "těla", podléhá pokušením, 
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stává se sobeckou a nakonec miluje nade vše sebe a jen na chvíli naslouchá duchu, kde je napsán osud a 

sliby. 

48 Mé slovo vám pomáhá pamatovat na vaši duchovní smlouvu a překonávat pokušení a překážky. 

Nikdo nemůže říct, že se nikdy neodchýlil od cesty, kterou jsem mu vytyčil. Ale já vám odpouštím, abyste 

se naučili odpouštět svým bližním. 

49 Kdo jsou ti, kdo Mě milují? Vpravdě vám říkám: Já sám vím. Někteří Mě milují, a nevědí o tom, a 

někteří se domnívají, že Mě milují, a dokonce se tím chlubí, aniž by Mě milovali. 

50 Po Mém odchodu nebudete sami. Nechám mezi vámi lidi, kteří mě milují, neboť v jejich srdcích 

nebude špatné sémě ani marnost. V nich bude láska, milosrdenství a pokora. 

51 Protože mě někteří milují více, netěší se kvůli tomu větším darům - ne. V současné době dávám 

všem příležitost, aby se probudili k pravému životu a stali se nástroji Mých vysokých rad. 

52 Tehdy jsem výzvu poslal mnoha lidem, ale ne všichni spěchali. Zpráva o Mé přítomnosti mezi 

lidmi zasáhla mnoho míst a mnoho srdcí a mohu vám říci, že lidstvo bylo k tomuto volání hluché. Jakmile 

se však nahromadí velké zkoušky a přírodní síly začnou volat po spravedlnosti, lidstvo se probudí ze 

svého dlouhého spánku a uvědomí si, že jsem byl skutečně s vámi. 

53 Nepřišel jsem zachránit jen jeden určitý národ nebo lidi, přišel jsem kvůli celému lidstvu, abych 

všechny naučil modlitbě, která je spojuje v pravém duchovním společenství se Stvořitelem. 

54 Někteří se Mě ptají, když Mě slyší mluvit: "Pane, to už v budoucnu nebudeme vzývat Tvé 

božství?" Na to odpovídám: "Děti, ptáci oslavují Mé jméno svým zpěvem, jakmile se objeví úsvit. Pokud 

to potřebujete k povznesení své duše, udělejte to. Pokud ne, je tu ještě jedna píseň chvály, která vychází z 

duše a jejíž tóny nezní ve vašich uších, ačkoli její ozvěna zní do nekonečna: modlitba. 

55 Nikdo se nechlubí svou duchovností. Kdo může říci, že už je víc duch než tělo a že může chodit po 

vodě, aniž by se potopil? Není to vaše hmotná přirozenost, která povstane, pouze pomůže duši při jejím 

shromažďování, aby překonala vzdálenosti. 

56 Můj Božský Duch, který přebývá ve vašem srdci, vám říká: 

57 Milovaní lidé, kdyby byl na zemi spravedlivý člověk, svět by byl spasen tímto spravedlivým 

člověkem. Tento můj univerzální paprsek však září dolů, aby osvětlil cestu, kterou Otec lidstvu vytyčil od 

nejstarších dob - cestu morálky, ctnosti a oduševnění, která vás pozvedla, když jste ze slabosti padli na 

kolena před falešnými bohy. 

58 Od první éry jsem se lidstvu dával poznat prostřednictvím lidí vybraných z Mé milosti. Byli to 

proroci, inspirovaní, spravedliví, patriarchové, kteří vám dali poznat Má přikázání a Mou vůli. Poznejte, 

jak vás všichni od počátku vedli na cestu spiritualizace, učili vás modlit se k neviditelnému Otci a 

připravovat své srdce jako svatyni, aby Pán mohl být přítomen s vámi - jak v koutě vašeho noclehárny, tak 

na hoře, na cestě nebo na břehu řeky. 

59 Na krátkou dobu jste se ztratili na cestě materialismu, vzdálili jste se od Otce, zvrátili jste pravou 

službu Bohu tím, že jste ji nahradili fanatismem a modlářstvím, a nakonec mnozí propadli nevíře. 

60 V té době jsi však cítil blízkost Pánových kroků, slyšel jsi je jako vzdálený zvuk zvonu a musel jsi 

následovat tajemné volání, které k tobě zaznívalo. Co viděly vaše fyzické oči? Několik skromných 

místností, kde se scházejí moji noví žáci a několik bezvýznamných tvorů, z nichž jako z nevyčerpatelného 

pramene proudí láskyplné slovo plné srdečnosti, moudrosti a přesvědčivosti. Od té doby je toto slovo pro 

mnohé chlebem života, vodou, která hasí žízeň, a balzámem, který tiší bolest. 

61 Díky zázraku mé obnovené přítomnosti mezi lidmi hluchý uslyšel, slepý prohlédl, zatvrzelé srdce 

se stalo citlivým, duše mrtvá pro život milosti byla vzkříšena. 

62 A z mužů a žen se stali pilní "dělníci", znalí učedníci, kteří budou později mluvit o pravdě. Ti už 

mě nebudou zapírat, nebudou mě špatně posuzovat a nebudou už nikdy pochybovat o mé moci. 

63 Půjdeš po cestě ztraceného jako zářivý 

Buďte majákem. A tak během této doby duše naleznou cestu pravdy, aby udělaly další krok blíže ke 

svému Stvořiteli. 

64 Dokud ještě dýcháte životem, vyhledávejte ty, kteří sešli z cesty. Pozvedněte své bratry a sestry, 

kteří klopýtli v boji o život, uzdravte duši, srdce nebo tělo nemocného. Konejte dobro a vydávejte Mi tak 

svědectví. Nemá žádný význam, když se ti, kdo obdrželi dobrodiní, neobrátí k Mé práci. Semeno, které 

jste zaseli, nikdy nezahyne, vyklíčí zítra nebo na věčnosti. 
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65 Uvědomte si sílu svých darů, které vám nemohl dát žádný člověk, byť by byl jakkoli vzdělaný 

nebo mocný, abyste se skutečně stali světlem a solí světa. 

Můj pokoj s vámi! 



U 246 

27 

Pokyn 246 
1 Milovaní učedníci: V této době jste byli povoláni k plnění duchovního poslání. Aby vaše duše byla 

hodna přijmout tyto úkoly, musela projít velkými zkouškami a vyprázdnit velmi hořké kalichy. Ale tento 

kámen vám dal sílu, rozvoj a zkušenosti. 

2 Jste stejní jako ti, které jsem se snažil učit v jiných dobách. Toto malé společenství, které tvoříte, je 

však jen velmi malou částí Božího lidu roztroušeného po celém světě, který miluji stejně jako vás. 

3 Všichni máte stejný původ, všichni máte dary Ducha svatého a dosáhnete stejného cíle. Nazval 

jsem vás však "svým lidem", protože jste jako starší bratři a sestry mezi lidmi, kteří mají za úkol nést sémě 

lásky do každé duše. Jako panenské semínko jsi ode Mne vyšel a budeš se ke Mně muset vrátit jako 

semínko rozmnožené do nekonečného počtu, které však musí být stejně čisté jako to původní. 

4 Tak přijdou duše do mé náruče: velké díky rozvoji svých darů a čisté díky poctivosti svých skutků. 

5 Svěřil jsem vám část své práce. Kdyby totiž Otec udělal všechno, nedal by vám příležitost, abyste 

se zdokonalili. 

6 Po celé věky jsem vám dával učení, které jsem stále více rozšiřoval, aby řídilo váš lidský život 

jako zákon a posilovalo vaši duši na cestě, která vede k věčnému světlu. 

7 Z mého zákona, který je jako strom, lidé odřezali větve, což jsou sekty a církve, které, protože byly 

odřezány od stromu, ztratily svou mízu. Jejich stín je řídký a mezi jejich listím nejsou hnízda lásky ani 

plody dobrého vkusu. 

8 Své učení jsem vám nezjevil jen proto, abyste mohli dobře žít na zemi. Je to cesta, která vede duši 

na vysoké místo, do vysokých oblastí lásky, moudrosti a harmonie se všemi bytostmi. 

9 Církve nesplnily úkol vést duše na práh věčnosti. Když se tito lidé odtrhnou od tohoto světa, 

zabloudí na křižovatce smrti, neznají cestu, klopýtají kvůli nedostatku světla a propadají materialismu, 

touží po životě, který opustili. 

10 To není cesta, kterou jsem si vytyčil. Má cesta je vyznačena světlem, zjevením, hlubokou 

moudrostí pro všechny, milosrdenstvím a láskou. Abychom se od něj neodchýlili, je třeba oběti, odříkání a 

vytrvalosti v plnění mého zákona. 

11 Ale můj Duch, který vás miluje, se postavil do cesty každému z mých dětí, aby je probudil ke 

světlu pravdy a uvedl je na cestu, po níž najdou strom života, který dává blahodárný stín a přináší dobré 

ovoce, protože jeho míza je dokonalá. 

12 Díky tomu pochopíte, že přijdou časy, kdy nebudete mít jiného pastýře ani jiného průvodce než 

svého vlastního ducha, v němž září mé světlo. 

13 Na tomto světě neexistují žádné zdroje pravého duchovního poznání. Zdroj milosti a moudrosti 

naleznete ve Mně díky své pokoře, ve svém duchovním dialogu s Otcem. 

14 Tyto skromné a malé zasedací místnosti, do nichž vstupujete, abyste byli svědky mého projevu a 

těšili se z něj, vás chrání před nepřízní počasí a zvědavými pohledy. Nikdy však nemohou být chrámem 

mého božství, protože ho raději hledám ve vesmíru, který jsem stvořil, kde je každá bytost obětí, kde je 

každý život svatyní a každé srdce svícnem. 

15 Kamkoli půjdete a cokoli uvidíte, setkáte se s mou Přítomností. Můj Duch totiž věčně přebývá ve 

svém chrámu, kde se božské, duchovní a hmotné snoubí v dokonalé harmonii a tvoří Boží svatyni. 

16 V tomto chrámu však nepřebývám jen já, ale jsou v něm všechna má stvoření, každé na svém 

místě. 

17 Vpravdě vám říkám, že není na zemi Mistra, který by vás naučil kratší cestě a dovedl vás dál než 

tento a který by vám ukázal tak široký obzor, jehož světlo vám umožní vidět věčnost. 

18 Člověk rozvinul svou vědu do vysokého stupně, ale cítí, že nyní naráží na hranice - ne však proto, 

že by věda mohla mít hranice, ale proto, že jsem zasáhl do nesmyslného postupu vědce, abych ho přiměl 

zamyslet se nad svou prací, aby uslyšel hlas svého svědomí a čekal na korekci svého postupu. 

Pokud člověk využije svou vědu ve prospěch svých bližních, příroda ho zahrne svými tajemstvími a 

bude mu ležet u nohou jako služka. Vždyť jsem poslal člověka na zem, aby na ní vládl a byl jejím pánem. 

19 Očista je všezahrnující. Vždyť od právě narozeného dítěte až po toho, kdo dosáhl vysokého věku - 

všichni vyprazdňují kalich utrpení. Do bitvy jsou zapojeny všechny prvky a síly. 
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20 Legie duší všeho druhu bojují mezi sebou a všude na vás dýchá atmosféra války, bolesti a smutku. 

Buďte silní, neboť jakmile tato bitva skončí a hořké kvasinky se vypijí, prázdný pohár se naplní vínem 

života a ve všech duších na zemi to bude jako znovuzrození. 

21 Mezi těmi, kteří se poučili, když mě v této době vyslechli, jsou i tací, kteří neopustí svou vlast, aby 

mohli plnit své poslání. Ostatní však budou muset odejít k jiným lidem a národům. Dnes chci jen, abyste 

vytrvali a naslouchali Mým posledním slovům učení, abyste sami v sobě nesli poslední Má slova jako 

dědictví. 

22 Běda nositelům hlasu, kteří zavřou ústa před tímto časem! Běda těm, kdo zadržují má zjevení kvůli 

nedostatečné přípravě nebo inspiraci, protože pak je jejich svědomí bude neúprosně volat k odpovědnosti! 

23 Po roce 1950 se již nebudu projevovat v této podobě, ale vaše poslání tím neskončí, naopak, bude 

to začátek života plného konfrontací. Ukážu vám novou formu komunikace, budu mluvit k vašemu srdci, 

budu rozmlouvat s vaší duší, budu inspirovat vaši mysl, a tak budete nadále slyšet hlas Božského Mistra - 

pokaždé dokonalejší, povznesenější, duchovnější. 

24 Poté, co jsem mezi vámi dokončil Své slovo, ať nikdo nemá v úmyslu přitahovat Můj paprsek, aby 

znovu slyšel Mé slovo, neboť neví, čemu se vystavuje. Pokud se lidé v jiných národech nebo zemích, kde 

toto učení neznají, spojí s duchovním světem a budou vzývat mého Božského Ducha, aby Ho slyšeli skrze 

lidskou mysl, odpustím jim, protože nevědí, co dělají. Vám však říkám: Pospěšte si, ať k nim mé světlo 

dorazí dříve než chaos. Přichází totiž doba zmatku, kdy se vzdělaní lidé budou domnívat, že nic nevědí, 

kdy bude zničeno mnoho přesvědčení a zhasnuto mnoho světel. 

Ale uprostřed této vichřice půjde mé jméno od úst k ústům. Lidstvo obrátí svůj zrak k Písmu v touze po 

proroctvích a víře. Teologové, duchovní a vědci budou zpochybňováni. Ale doba, kterou vám oznamuji a 

na kterou vás připravuji, je právě ta, na kterou musíte připravit nové generace, které mají pokračovat ve 

vašem poslání, aby můj lid mezi vámi nevymíral, ale rostl a zvětšoval se v počtu, v čisté duchovnosti, ve 

svém poznání a ctnosti. 

25 Blíží se den, kdy vás opustím jako učitel, jako příklad a jako "kniha". Neboť až mé učení bude 

rezonovat mezi lidmi, můj pohled vás vyhledá. 

26 Skončily časy, kdy jsi Mi naslouchal, aniž bys cítil jakoukoli odpovědnost, kdy jsi jedl ovoce a 

chléb u Mého stolu, aniž by ses k něčemu zavázal, a pil jsi tolik vína, kolik jsi chtěl, dokud jsi ho nevylil, a 

byl jsi šťastný, že jsi našel balzám na své nemoci. 

27 Nyní přicházíte s probuzenou duší, nyní cítíte svou odpovědnost. Staráš se o lidi, trpíš kvůli svým 

nemocem a zasazuješ se o Mou věc. A protože víte, že se právě účastníte mých posledních projevů, 

spěcháte, abyste mě vyslechli a uchovali si mé vysílání ve svém duchu. Uděláte dobře, když se připravíte 

na soud v poslední den tohoto projevu. 

28 Svět uvidí, jak "Izrael" znovu povstane ze svého popela. Ne však peněz chtivý a tělesný Žid, ale 

Izrael podle ducha, který, až se objeví mezi lidmi, bude svědčit o převtělení duše, o zákonu lásky a 

spravedlnosti, který otřese základy, názory a vírou. 

Zpočátku budete vyvolávat boje a války světonázorů. Poté však bude váš mír hmatatelný, což vám 

umožní zůstat klidní a neochvějní i ve chvílích největších konfliktů. Zmatek pomine, protože duševní 

neklid nikdy netrvá věčně, protože v jádru každé lidské bytosti je jiskra světla, která nikdy nezhasne. 

29 Poté budeš vyzván, abys vysvětlil, čemu jsem tě učil, a pak dáš světlo, abys odstranil zmatek svých 

bližních. Až pak svět dosáhne míru, bude Mé Království blízko lidem, protože Mé Milosrdenství bude 

připraveno uvolnit Sedmou Pečeť. 

30 Aniž byste prohlašovali, že jste moji apoštolové, budete jimi. I když jste mistři, budete říkat, že jste 

žáci. Nebudeš nosit oděv, který tě odlišuje od ostatních, nebudeš nosit v ruce knihu, nebudeš stavět domy 

shromáždění. Nebudeš mít na zemi žádné středisko ani základ mého díla, ani žádný člověk nebude nad 

lidmi, kteří by zaujali mé místo. 

31 Vůdci, které jste dosud měli, jsou poslední. Modlitba, spiritualizace a praktikování mého učení 

povedou zástupy na cestu světla.  

32 Je to slavnostní okamžik, kdy význam Mého Slova zasáhne tvé srdce a zanechá za sebou světelnou 

stopu. Je stejná jako ta, kterou jsem ti jindy nakreslil s Krví lásky. 
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33 Duše ve své touze po spáse hledá v této době cestu a na ní se setkává se Mnou, který jsem 

odpuštění, jež očišťuje, a láska, jež povznáší. Vpravdě vám říkám, že tato láska je silou, která spojuje vše, 

co jsem stvořil, je božským dechem, který dává život a posiluje všechny bytosti. 

V průběhu svého vývoje jste se stále více proměňovali k dokonalosti - jak duchovní, tak tělesné, ačkoli 

vám říkám, že podstatou vaší bytosti je duše, neboť tělo je pouze schránkou, v níž se duše rozvíjí. 

34 I když jste v průběhu času zabloudili, protože jste následovali tělesné sklony, pochopte, že jste 

nyní našli správnou cestu, že jste dospěli ke kontemplaci, v níž se Otec zjevuje světu, aby mohl dosáhnout 

spásy. Někdy jste v touze po spáse zašli až na hranici oběti, protože chápete, že dříve či později, ale 

neúprosně, vstoupíte do duchovního života. 

35 Dobře si uvědomte, že tento život zde, plný krás a zázraků, je nádherný. Nemůžete popřít, že 

člověk v něm také vykonal své dílo, které přineslo pokrok vašemu způsobu života. Přesto nadešel čas, 

abyste ke Mně obrátili své oči a řekli Mi, že jsem Stvořitel a Vlastník všeho, co vás obklopuje, a že jsem 

Světlo, které lidem zjevuje vědu. Ne všichni jste dosáhli tohoto stupně vývoje, protože ne všichni jste 

pochopili dobu, ve které žijete, ani nemáte znalosti o životě, který jste žili předtím. 

36 Jak by se mohli domýšlet milosti této doby ti, kdo zahaleni do náboženského fanatismu zbavují 

duši veškeré svobody a okrádají ji o všechny přirozené projevy?  

Každá duše má velké schopnosti, protože existovala před světem. Pokud je však spoutána a je jí 

bráněno vyjádřit to, co má, bude muset žít nepochopena a narušena. Bude muset žít z předtuch duchovního 

a ze vzpomínek na vlastní minulost a v důsledku strachu, který jí vnuknou fanatická dogmata víry o 

duchovním, bude vše skrývat a tajit. Proto nebude schopna cítit mou přítomnost, protože i slovo "duchovní 

duše" jí připadá cizí. Jak by mohla věřit ve vzkříšení duchovní duše, což je reinkarnace? Jak by mohla 

věřit v projevy, jichž jste dnes svědky? 

37 Blíží se poslední okamžiky, kdy k vám budu mluvit v této podobě, ale lidstvo dosud nevydalo 

důkaz, že cítí Mou přítomnost. 

38 Jak málo je těch, kteří se v této době dozvěděli o mém projevu! Jak málo je těch, kteří nejen věří v 

Můj projev skrze lidský intelekt, ale mají také jistotu, že se Božství může projevovat v nekonečném 

množství podob. Kdybyste však vy, které připravuji, abyste byli mými svědky, v tomto čase nevydali 

svědectví o mém zjevení, příroda a její živly by "promluvily" a nové generace by poznaly mé dílo, i kdyby 

neslyšely mé slovo. 

39 Uvažujte o své odpovědnosti a uvědomte si, že je ještě čas využít mého učení, o němž víte, že má 

hluboký duchovní smysl a že odhaluje cestu rozvoje k vašemu zdokonalení. Uchovejte si v srdci dojem, 

který ve vás zanechává podstata mého slova, a zapomeňte na to, že bylo sděleno prostřednictvím lidské 

bytosti, jejíž ústa jediná vyjadřovala mou přímluvu. 

40 Nedávejte pokyny, pokud jste je nejprve nepraktikovali, protože by vám nikdo nevěřil. Lidé od vás 

budou požadovat důkazy, které jsem vás naučil předkládat. To, co můžete a měli byste vědět o duši, jsem 

vám dnes řekl. K tomu, co jsem zjevil, nic nepřidáš. Musíte se i nadále snažit být psychicky a fyzicky 

odolní. Pokud jsou mezi vámi dodnes nemoci, je to proto, že jste se kvůli nedostatku duchovnosti a víry 

nedokázali povznést nad bídu a bolest tohoto života. 

41 Moje učení vás učí nejen věřit v Boží moc, ale také věřit v sebe sama. Každý, kdo je opravdovým 

duchovním, bude schopen přijímat čisté pojetí svého Pána ve své mysli v každou hodinu. Bude ho totiž 

hoden jak duchovně, tak fyzicky. 

Závěrem vám dnes říkám: Bděte a modlete se, aby síla vašich myšlenek, vyslaná v modlitbě k 

nebeskému Otci, sestoupila a rozprostřela se jako léčivý balzám na utrpení tohoto lidstva. 

42 Milované děti, má božská Přítomnost je zde s vámi - ne inkarnovaná jako ve Druhé éře, ale 

duchovní. 

43 Mluvím ke všem, kdo Mi naslouchají. Když však proniknete do Mého Slova, pocítíte, že Mistr 

promlouvá ke každému jednotlivému srdci. 

44 Nezvykejte si na mé slovo, považujte, že právě formuje vaši duši, aby její kroky na cestě byly 

bezpečné. 

45 Eliáš je neviditelný pastýř, který vede ovce k bezpečné překážce, stejně jako vás Mojžíš v první éře 

vedl do zaslíbené země. 

46 Kdy se toto ztracené lidstvo vydá po stopách svého pastýře? Osvětlím je, aby našli správnou cestu. 



U 246 

30 

47 Cesta, o které mluvím, je cestou obnovy, zduchovnění, uplatňování milosrdenství. Každý, kdo 

slyší úzkostný hlas nemocného, prosbu toho, kdo je vyčerpaný a bez útěchy, by měl otevřít své srdce a 

pocítit, jak pulzuje láskou a soucitem. 

48 Přeji si, abyste dovolili své duši odhalit se ve své pravé podstatě, abyste mohli být uznáni za 

apoštoly mého Díla. 

49 V současné době připravuji nové generace, které udělají další krok vpřed. Připravujete jim cestu. 

50 Bylo vám souzeno, abyste v této době vyslechli mé božské pokyny, neboť tak bylo napsáno. 

Hodiny ukazovaly hodinu, kdy se všichni měli dostavit, aby se občerstvili ve stínu mohutného stromu, kde 

přebývá Otec a očekává návrat "marnotratného syna", pro kterého má vždy pohled plný odpuštění, objetí 

na uvítanou a láskyplný úsměv. 

51 Světlo Mého Božského Ducha prochází tvým mozkem až na dno tvého srdce. A na tvé rty vkládám 

své slovo, abys mohl plnit poslání, které jsem ti svěřil. 

52 Toto slovo není dílem lidské fantazie. Povznesení, kterého duše dosáhla, ji tímto způsobem 

přiblížilo ke Mně. Postupně totiž chápete Můj Zákon a v míře, v jaké se v něm rozvíjíte, dosahujete 

většího rozvoje. 

53 Pokud Mi někdo nerozumí, ačkoli Mě slyšel, je to proto, že směšuje Mé učení se svými 

pozemskými teoriemi a ideologiemi - protože směšuje spiritualitu s dogmatickými věroukami a církevními 

zvyky, které mu vštípili jeho předkové. 

54 Moje učení vám nevnucuje žádná dogmata. Jedině vaše duchovní schopnost vám poskytne poznání 

mého učení. Stačí, když budete tento vývoj sledovat bez zastavení, dokud vaše duše nedosáhne své 

dokonalosti. 

55 Mou touhou, vyjádřenou v mém zákoně a v mém učení, je, aby se lidé stali bratry a sestrami, aby 

se navzájem milovali, aby na světě zavládl mír, aby mě každý člověk na zemi představoval svou ctností a 

příkladem. 

56 Zjistil jsem, že lidstvo je v této třetí éře narušeno, a poslal jsem mu tuto božskou inspiraci, aby se 

zachránilo. 

57 Musel jsem však bojovat proti jejich starým zvykům a způsobům uctívání, protože jsem usoudil, 

že už nejsou vhodné pro tuto dobu, a můj boj s držiteli tohoto dědictví, které není moje, byl velký. 

58 Učení, které jsem vám přinesl a které jsem nazval spiritualistickým, je věčné a vždy jsem vás mu 

učil. Ale vpravdě vám říkám: Kdo ji nikdy nepocítil, nemůže říci, že ji pochopil. 

59 Můžete se radovat, protože můj příchod pro vás znamená krok vpřed na cestě duchovního pokroku. 

60 Protože jste ještě nezralí a slabí, nejste schopni rozpoznat všechnu velikost, kterou Mé zjevení 

obsahuje. Vy však budete rozvíjet mé učení a nakonec budete dobrým příkladem pro ty, kteří od vás 

očekávají, že svým životem učiníte rozpoznatelnou duchovní cestu, kterou lidé ztratili. Nenechávejte je 

bez naděje a nezklamte je, když k nim přijdete jen se slovy a bez toho, abyste jim byli příkladem, protože 

pak vás nepoznají jako mé učedníky. O mém učení musíte svědčit svými skutky. 

61 Jak daleko jsou lidé od pochopení duchovního pokoje, který má zavládnout ve světě! Snaží se ji 

vynutit násilím, hrozbami a plody své vědy, kterými se chlubí. 

62 V žádném případě nepopírám pokrok lidí ani nejsem proti němu, protože je také důkazem jejich 

duchovního vývoje. Přesto vám říkám, že jejich pýcha v používání síly a pozemské moci není přede Mnou 

příjemná. Neboť místo aby lidem ulehčovali jejich kříže, znesvěcují tím nejsvětější zásady, pohoršují se 

nad životy, které jim nepatří, a místo míru, zdraví a blahobytu rozsévají bolest, slzy, smutek a krev. Proč 

jejich díla ukazují pravý opak, ačkoli studnice, z níž čerpají své vědomosti, je mým vlastním výtvorem, 

který je nevyčerpatelný v lásce, moudrosti, zdraví a životě? 

63 Chci rovnost mezi svými dětmi, jak jsem kázal již ve "Druhé éře". Ale nejen materiálně, jak to 

chápou lidé. Vnukám vám rovnost z lásky, kterou vám dávám pochopit, že jste všichni bratři a sestry, děti 

Boží. 

64 Nebojte se přinést lidstvu tato zjevení. Nebudete trpět mučednickou smrtí, protože tyto časy jsou 

již pryč, ačkoli budete příčinou vyšetřování. 

65 Tak vás připravuji prostřednictvím lidského intelektu. Mé Slovo má pro všechny nositele hlasu 

stejný význam, a pokud si myslíte, že je pro každého jiné, pak je to proto, že se držíte vnější formy a 

nehledíte na význam. 
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66 Chci přijímat vaše skutky pro dobro vašich bližních, chci vidět, jak praktikujete mé učení. Kolik 

zázraků, které udivují lidi, můžeš udělat! 

67 Splňte svůj úkol a na základě svých zásluh získejte "zaslíbenou zemi" - zaslíbení, které se pro vás 

stane věčnou skutečností. 

68 Dítě přichází k otci v touze po teple, dělá z něj svého důvěrníka, aby se mu svěřilo se svými 

starostmi, utrpením a obavami. A mám opravdovou radost, když slyším i ten nejniternější tlukot tvého 

srdce. K tomu se k vám přibližuji, abych vám dal světlo svého učení, abyste se mohli pozvednout. 

I když vám do rukou nevkládám bohatství země, nechci, abyste žili v bídě. Pak budete moci dát 

budoucím generacím neposkvrněný příklad, až se dozvědí, že jste Mě následovali a obnovili se, aniž byste 

sledovali sobecké zájmy nebo se fanaticky odvraceli od svých pozemských povinností. 

69 Stavějte na pevné půdě, aby to, co jsem ve vás vybudoval z duchovnosti a obnovy, nevěřící 

nezničili. Nesmíte však tuto pravdu před světem skrývat ze strachu z ní; musíte ji světu ukázat v jasném 

denním světle. V této době nechoďte do katakomb, abyste se modlili a milovali Mě. Nestyďte se, když o 

Mně mluvíte nebo jakkoli svědčíte, protože pak lidé neuznají, že jsem se vám dal poznat, budou 

pochybovat, že zástupy nemocných a potřebných byly uzdraveny a našly úlevu od svého utrpení, budou 

popírat zázraky, které jsem vykonal, abych zažehl vaši víru. 

70 Zanechám vám knihu svého učení, abyste mohli světu říci: "Hle, zde je to, co vám Mistr zanechal 

jako dědictví." A opravdu, kolik lidí, kteří uslyší čtení Mého Slova, uvěří a kolik hříšníků bude obnoveno! 

Dbejte na všechna tato učení, aby vás životní zkoušky nezastihly nepřipravené. 

71 Po celý svůj pozemský život budeš i nadále dávat uzdravující balzám, tvé slovo bude láskyplnou 

radou dětem, mládeži i dospělým, a proto tě stejně jako dnes budou lidé žádat, budou tě i nadále žádat o 

pomoc. Budou vás volat umírající, kteří budou hledat vaši pomoc, a vaše slova budou jako cesta nebo 

maják v hodině umírání lidských duší. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 247 
1 Vítejte, ó lidé, kteří se ke Mně denně hlásíte ve stále větším počtu. Zde je Mistr všech dob, který 

dává své poučení o lásce těm, kdo na něj čekají z dobré vůle. 

2 Přijímám vás všechny stejně jako ve Druhé éře a mluvím k vám ve stejném duchu, protože jsem 

stejný Mistr. Mezi vámi je mnoho těch, kdo slyšeli Mé slovo - těch, kdo byli svědky Mých kroků na zemi 

a lhostejně se dívali na Mé skutky. Mnozí z nich Mi však s úctou naslouchali, dychtivě vstřebávali Má 

slova a byli uchváceni světlem Mého učení, které jim nabízelo ráj a neznámý svět věčné blaženosti pro 

duši. 

Tak mě přijali hladoví a žízniví po lásce, nemocní, trpící a utlačovaní. Kolik lidí Mě hledalo a 

přicházelo ke Mně po dlouhých cestách s vědomím, že brzy naleznou uzdravení, že je mohu uzdravit, 

protože Já jsem život a vzkříšení pro duši. 

3 Také jsem v této době našla srdce plná víry, která okamžitě spěchala a pochopila, že chtějí 

přijmout mé božské slovo do svých duší, a byla uzdravena. 

4 Ještě vás musím mnohému naučit, abyste se stali mými učedníky. Až budeš připraven, pošlu tě k 

lidu. Otevřu vám cesty, abyste mohli zasít Mé semeno a být v souladu se všemi, kdo Mě milují a duchovně 

hledají. Ale veďte za ruku ty, kteří se ještě nevydali na cestu oduševnění, dokud nebudete všichni jednotně 

kráčet po stejné cestě. 

5 Vždy jděte vpřed, děti moje, usilujte o moudrost, abyste nalezly podstatu života. Milujte a budete 

moci vstoupit do mé tajné pokladnice, už nebudou žádná tajemství, vše vám bude odhaleno, jakmile 

vystoupíte na vrchol pravé lásky. 

6 Dnešní děti budou apoštoly zítřka a vy se jimi můžete stát již nyní. Nesnažte se z marnivosti 

zanechat v bratrstvu památku na své jméno. Vezměte si příklad z dobrých apoštolů, dokonce je překonejte, 

chcete-li, ale dělejte to jen z lásky k lidem. Usilujte o dobro, pracujte pro mír, vždy ukazujte cestu k 

dokonalosti. 

7 Inspiruji vás k rozjímání, abyste v Mém jménu utěšovali nemocné a učili své bližní, aby se ke Mně 

navraceli a usilovali o harmonii, zdraví a mír. Přibliž tomuto milovanému lidstvu tajemství zdraví, řekni 

mu, že se musí vrátit k prostotě, k upřímnosti, k modlitbě a k milosrdným skutkům. Najde v nich vše, po 

čem může toužit. 

Budu stát při tobě v hodině tvého naplnění. Povzbuzuji vás, abyste se vydali tou cestou, na které musíte 

všichni uznat, přijmout a vytvořit jednu rodinu. Kdykoli vztáhneš ruku, abys udělal něco dobrého, bude z 

tebe stékat má záře a uvidíš, že okolí bude naplněno lahodnou vůní, která bude vyzařovat z tvých dobrých 

skutků. 

8 Požehnaní jsou všichni ti, kdo dláždí cestu lidstvu, kdo pro vás připravují jeho budoucnost. 

Poznamenejte tento čas milosti, v němž žijete, skutky, které zůstanou zapsány v povědomí vašich bližních. 

Tyto práce budou vašimi průkopnickými kroky, nejúčinnější výzvou, kterou k nim můžete učinit, a 

odkazem, který jistě přetrvá. 

9 Ušetřete je bolesti, varujte a poučujte dobrým příkladem, aby se lidstvo brzy vydalo správnou 

cestou. Nechci je vidět plakat ani se dál potácet. Je to Má milovaná dcera, kterou chci zachránit. 

10 Pozemští poutníci: Jste ve stínu mocného stromu a těšíte se z jeho plodů. Právě zde se nachází 

pramen čisté a křišťálově čisté vody, kde můžete uhasit žízeň. Najdete zde vše, co potřebujete. 

11 Nechali jste za sebou zástupy mužů a žen, kteří stále hledají strom a pramen. 

12 Viděl jsem tě silného. Když vás opustil hlad, únava a žízeň, řekl jsem vám: Obraťte své oči k těm, 

kdo hynou nedostatkem. 

13 Hvězda, která vás vede a která je vaším průvodcem, zazářila nade vším. Ne všichni to však 

dokázali vidět a zbloudili. 

14 Takto vidím duše lidí v této době: hladové, protože jim byl skryt chléb - ztroskotané, protože 

zeslábly tváří v tvář vášním světa a nenašly spásnou ruku, která by se k nim natáhla. 

15 Už vás připravuji jako rybáře duší, abyste s láskou zachraňovali své bližní. 

16 Buďte oporou nemocným a vyčerpaným, protože nyní jste silní. Uzdrav rány, ať už na duši nebo 

na těle, tím, že na ně vyliješ můj hojivý balzám. Když už žíznivý nemá sílu přijít ke mně, přines mu vodu 

ke rtům. 
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17 To je Můj věčný zákon lásky, který vám předepisuji. Tvé srdce bude novou schránou smlouvy, v 

níž bude uchovávána. Pak to bude toto vnitřní světlo, které povede vaše kroky a vyznačí cestu těm, kdo 

vás následují. 

18 Mé Slovo je v této době manou, která živí vaši duši na cestě životem plným problémů, utrpení a 

bojů, stejně jako když jste přecházeli poušť. Tato mana je však manou věčného života - ne jako ta, která 

živila izraelský lid jen po dobu putování pouští a na kterou si děti tohoto lidu uchovávaly vzpomínku tím, 

že si braly hrst jako památku. 

19 Muži a ženy, zůstaňte věrní mému učení, abyste mezi svými bližními byli jako slunce, které 

rozptyluje temnotu, Dávejte dobrý příklad dětem, aby v lůně rodiny byly jako svícen s neuhasitelným 

světlem. 

20 Blahoslavená Má milovaná stvoření, v nichž vidím horlivé úsilí a zároveň bolest, hlubokou bolest, 

protože víte, že tento čas brzy skončí a že jste z Mých pokynů využili jen velmi málo. Ale vpravdě vám 

říkám, že čas milosti nekončí. Budu kolem tebe a budu střežit tvé kroky. Oči proroků mě uvidí kráčet před 

vyvoleným lidem. 

21 Jsem nekonečná láska, vznešené milosrdenství a nikdy nenechávám své děti bezbranné. Můj Duch 

je stále s vámi a čeká na zavolání, aby vás mohl pohladit. Nikdy jste nebyli sirotci, a pokud se cítíte na 

krátkou dobu opuštěni, je to proto, že jste Mě opustili. Nyní však vidím, že chceš pocítit účinek Mé 

milosti. 

22 Blaze tomu, kdo mě volá, neboť sestupuji do jeho srdce a zůstávám v něm. Kdo touží po světle 

mého Ducha, bude osvícen. Kdo mě volá jako Otce, setká se se mnou jako s Otcem. Až Mě budeš 

potřebovat jako lékaře, budu s tebou a pocítíš Můj uzdravující balzám. K tomu, kdo by mě vzýval jako 

bratra, vztáhnu svou milosrdnou ruku, abych ho vedl a potěšil, a ten, kdo mě žádá jako Mistra, dostane ve 

svém srdci poučení. 

23 Nic pro Mne není nemožné. Já jsem Všemohoucí a nekonečná láska, kterou cítím ke svým 

stvořením, mě vede k tomu, že lidem uděluji své milosrdenství a své odpuštění. Ti se nebudou dívat na tvé 

slabosti, ale pouze pozvednou svou duši, neboť je součástí mého Ducha a patří mi. Nad ním je duch, který 

je božskou jiskrou, již jsem vložil do každého lidského stvoření. 

Udělám z tebe pilíř, neboť nyní buduji nový svět, svět míru a světla. 

24 A vy, kteří jako učedníci Druhé éry nasloucháte Mému Slovu, Mne žádáte, abyste byli užitečným 

nástrojem Mého díla, a Já vám k tomu dávám sílu a světlo. Na všech svých cestách mě pocítíš. 

25 Chci, abyste porozuměli mému slovu z té doby, které se vám vtiskne do srdce, a také abyste 

pochopili význam mého příchodu ve Druhé éře. Vždyť to, co se tehdy stalo, bylo dílem vykoupení duše. 

26 Sestoupil jsem jako Spasitel z dokonalosti tím, že jsem se stal člověkem na zemi. Splnil jsem 

poslání zachránit všechna stvoření, která od Adama propadla hříchu svou neposlušností. Jejich slabost 

způsobila, že jejich duše klesaly stále hlouběji. V pravý čas jsem se však v souladu s ohlášením příchodu 

Mesiáše stal člověkem, abych dal svá poučení, odstranil pouta duše a dal jí vzkříšení. 

27 Všichni víte, co se stalo při Poslední večeři. Chléb a víno, které jsem dal svým učedníkům, byly 

pokrmem pro celý vesmír. Symbolizovaly mou podstatu a mou lásku, která vládne všem mým dětem, 

věřícím i nevěřícím. Světlo mého Ducha bylo dáno všem. 

28 Umyl jsem nohy Svým apoštolům, abych ukázal Svou pokoru a vyzval je, aby se vydali na cesty 

země a připravili každé srdce Mou láskou - tou nesmírnou láskou, kterou cítím ke všem, aby se nikdo 

neztratil a všichni přišli ke Mně. Tento čin vás však učí, abyste se očistili od každého hříchu, chcete-li se 

pustit do plnění svého poslání. 

29 Nic jsem si nenechal pro sebe. Co by proti Mně mohli lidé udělat, o čem bych předem nevěděl? 

Vše bylo připraveno, jak bylo Mou vůlí, a jak se to stalo, byl to Mnou předurčený směr, který měl 

přesvědčit srdce. Vlekli mě na kříž, odhalili mé tělo a přibili mi ruce a nohy ke dřevu. - To je symbolika 

kříže: 

30 Vodorovný pruh je hřích světa, který stojí proti svislému pruhu. Ten se vznese do výšin a označí 

je. Hřích je však vždy překážkou pro povznesení k božství. 

31 Byl jsem přibit k tomu dřevu, a když můj duch viděl chlad těch srdcí, zlobu a pak radost, když 

viděli to umučené tělo, tvář zkřivenou bolestí. Z mých úst pak zazněla tato slova: "Odpusť jim, Pane, 

neboť nevědí, co činí." 
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Nyní, v této době, vám znovu odpouštím, protože jste Mi stále neporozuměli. Kolik Mých stvoření 

tvrdí, že Mě milují, a přitom Mě nemilují - kolik těch, kdo si myslí, že Mi slouží, slouží pokušení! 

32 Znovu spočinu očima na zástupu a poznávám jednoho a druhého z těch, kteří Mě tehdy 

obklopovali - z těch, kteří krátce předtím obdrželi zázraky, a přesto Mě nebyli schopni poznat. 

33 V těch tvářích jsem neviděl ani milosrdenství, ani lásku. Proto jsem řekl lidu: "Žízním." Nebyla to 

žízeň těla, byla to žízeň duše, která způsobila, že tato slova byla vyřčena. Žíznil jsem po lásce mužů. Ale 

zdaleka jsem v nich neviděl lásku, nýbrž uspokojení, potěšení z toho, že jsem trpěl až do smrti. Tehdy se 

země zachvěla, slunce se zatmělo a stalo se, že se můj duch oddělil od Ježíšova těla. 

34 Mé děti viděly tělo, na které padla všechna tíha hříchu a hanba světa, a umučené tělo volalo: "Bože 

můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" 

35 Pak jsem obrátil svůj pohled k Mariině zarmoucené tváři, ke svému apoštolu Janovi a k ženám, 

které Marii doprovázely, a chtěl jsem zanechat další důkaz své lásky, svěřil jsem Marii péči a ochranu 

všech svých dětí a řekl jsem jí: "Ženo, tam je tvé dítě" a Janovi: "Dítě, tam je tvá matka". Bylo to dědictví, 

které jsem v tu chvíli odkázal lidstvu. Jan ztělesňoval dítě, lidskost. Byl jsi svěřen Marii, aby se 

přimlouvala, utěšovala a věčně chránila všechna stvoření. 

36 Pak jsem se obrátil k tomu, kdo křičel strachy a byl také přibit na kříž: k Dimasovi. Vstoupil jsem 

do jeho srdce a viděl jeho velké pokání. Řekl mi: "Tebe, který jsi dokonalý, ukřižovali. Smiluj se nade 

mnou, ubohým hříšníkem." Utěšoval jsem ho slovy: "Věru, věru, za několik okamžiků budeš se Mnou v 

ráji." 

37 Fyzická smrt se přiblížila k Ježíšovi a já jsem pak pronesl tato slova: "Otče, do tvých rukou 

odevzdávám svého ducha." A pak jsem se rozloučil. 

Učil jsem vás, abyste se po splnění jeho přikázání vrátili k Otci. Můj duch se vrátil do Jeho 

přítomnosti, aby se spojil s Jeho duchem. 

38 Má poslední slova zněla: "Vše je hotovo." Blahoslavené je srdce, které dokáže dosáhnout 

konečného cíle na své cestě rozvoje, neboť ho přijmu a bude plné milosti a dokonalosti. 

39 Těchto sedm slov svět slýchá rok co rok, aniž by chápal jejich duchovní význam. 

40 Moji učedníci a přátelé po Ježíšově smrti vyzvedli jeho tělo, nabalzamovali je podle zvyku a 

uložili do hrobky. Během následujících tří dnů Můj Duch sestoupil do světů, kde na Mě duše čekaly, 

abych jim dal svobodu a ukázal jim cestu. Vykoupení se dostalo i těm tvorům, kteří v temných sférách 

čekali na svého Spasitele. 

41 Poté jsem se zjevil a navštívil jsem svou Matku Marii Magdalénu a také své učedníky. Před svým 

nanebevstoupením jsem jim dal svůj poslední pokyn, abych jim ukázal, jak se mají chovat mezi lidmi, 

mají-li přinést mou nekonečnou moudrost, dokonalý návod, jak probudit všechny duše k novému životu. 

42 A dnes, když se blíží čas, kdy se s vámi rozloučím, vám říkám: Po této omezené době vyučování 

se nestarejte. Duše se vyvinuly a vy už Mě nepotřebujete vidět hmotnýma očima. Také už není nutné, 

abyste slyšeli Mé slovo z hmotných úst. Duše se vyvinula, povstala a duchovně se jí dostane. Všem svým 

učedníkům také v budoucnu ukážu cestu. 

43 Dávám pokyny všem svým dětem. Mistr vám říká: Jakmile proměníte svěřené duše v úrodná pole, 

kde láska přináší ovoce, zavládne mezi vámi jednota a bratrství. Pak se budete moci považovat za mé 

učedníky. 

44 Někdy k vám mluvím v obrazech, abyste mohli proniknout do hlubokého učení tím, že si Mé 

Slovo vtisknete do své představivosti, a mluvím k vám dlouze, aby vás nic neuráželo ani nemátlo. Kdyby 

tomu tak nebylo, už byste si vytvořili odznaky hodností, stupňů a klasifikací mezi učedníky a učednicemi, 

mezi "prvními" a "posledními" ve svých shromážděních, a uprostřed slavností byste se korunovali 

fiktivními vavřínovými věnci. Muži totiž mají sklon k marnivosti a okázalosti. 

45 Zasévejte mezi sebe sémě bratrství, které tehdy pěstovali moji apoštolové. Toto semínko bylo 

vzorem, podle něhož zakládali kostely, vesnice a města. 

46 Co potřebujete vědět k výuce mého učení?: Láska. Není možné, abyste byli Kristovými misionáři, 

pokud nemáte v srdci lásku. Všichni ke Mně dojdete a bude to skrze lásku. Některé přijdou dříve, jiné 

později. Nejvíce slz budou muset ronit ti, kteří se vlastní vinou opozdí nejvíce. 

Všichni jste jako květiny, které se neotevírají ve stejnou dobu, aby přijaly světlo nového dne. Pokud 

vaše srdce zůstalo uzavřené před božskou láskou, říkám vám nyní: vaše minulost pominula, nyní si vás 
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věčnost znovu získává. Držím v rukou knihu tvého minulého života, v níž je jistě mnoho skvrn. Jsou v 

něm však také prázdné stránky vašeho budoucího života a vaší proměny. Vidím a vím všechno. 

47 Znovu vám říkám, že se se Mnou všichni spojíte. Každý si však bude muset "dobýt" nebe sám. 

Toto "dobytí" můžete provést snadno skrze lásku nebo bolestně skrze bolest. Pomáhám vám, utěšuji vás a 

vedu vás, ale zbytek musíte udělat sami. Posiluji vás a touto silou je láska, pravá energie, která hýbe 

vesmírem, vším stvořeným a bez níž byste neexistovali. 

Skrývám před tebou knihu tvé minulosti, protože kdybys viděl její stránky, plakal bys žalem a 

onemocněl bys smutkem. Pro mnohé by jejich hrůza a smutek byly tak velké, že by se považovali za 

nehodné odpuštění a vykoupení. I v těchto temných záležitostech září má láska, která vás ušetří strašného a 

nekonečného utrpení a vytváří nové cesty, jimiž můžete postupně obnovovat svou duši čistými skutky. 

Kdybyste však znali budoucí stránky své knihy života - jak byste se usmívali štěstím! 

48 Jakmile se povznesete, budete s radostí vzpomínat na svá minulá utrpení a děkovat Otci. Neboť 

tato utrpení byla menší, než jste si zasloužili. 

49 Zde je Mé slovo dané skrze lidský intelekt. Aby byla tak dokonalá, jak si přejete, musíte se 

oduševnit a sdílet ji se svými bratry a sestrami, jejichž prostřednictvím k vám promlouvám. Dejte jim 

idealismus, klid a motivaci. Vaše práce je těžká pro duši a velmi zatěžující pro tělo. Mé dílo potřebuje 

silné hlasatele, jen tak bude schopno konat zázraky, které požaduje nevěřící svět, tedy ti, kteří jsou 

podobní Tomášovi ve svých pochybnostech - musí vidět a dotknout se, aby se přesvědčili, a nevědí, že i 

oni by mohli konat zázraky, kdyby si vzali za příklad méně Tomáše a více Mistra, který k vám mluví. 

50 Vy, hlasatelé Mého Slova: Dokud vaše práce není pochopena a vidíte, že se vám nedostává 

pozornosti a úcty, kterou si zasloužíte kvůli práci, kterou vykonáváte - smiřte se s tím, odpusťte, 

neztrácejte svou laskavost. Když však pocítíte duchovní dotek Mého světla, který směřuje k vašemu 

intelektu, aby pak vyšel z vašich rtů, myslete na Mne, radostně se odevzdejte Mé lásce, sloužte Mi s 

nekonečnou radostí a vězte, že tím sloužíte svým bratrům a sestrám. Odměním vaši přípravu tím, že vás v 

těchto chvílích naplním milostí. Abyste si to všechno zasloužili, musíte se stát milujícími a mít v srdci 

pocit opravdové lásky. 

51 Ve chvíli přípravy na můj projev nepřemýšlejte o pozemských "moudrostech" nebo filozofiích, 

protože tváří v tvář mé moudrosti to bude zbytečné. Jsem to Já, kdo tě inspiruje ve tvém vytržení a dává ti 

sílu ke splnění tvého těžkého úkolu. Když se Mi odevzdáte, čeho se máte bát? 

52 Modlete se, ale ať je vaše modlitba určována vašimi každodenními úmysly a skutky, to bude vaše 

nejlepší modlitba. Chceš-li se však na Mne obrátit s nějakou myšlenkou a vyjádřit s ní prosbu, řekni Mi: 

"Otče, ať se mi stane Tvá vůle." Tím si vyprosíš ještě víc, než jsi mohl pochopit a doufat, a tato 

jednoduchá věta, tato myšlenka, ti ještě víc zjednoduší ono "Otče náš", o které jsi Mě prosil jindy. 

53 Tak máte modlitbu, která žádá o všechno a která pro vás bude mluvit nejlépe. Neřeknou to však tvé 

rty, ale tvé srdce to pocítí, neboť říkat to neznamená cítit to, a pokud to cítíš, nemusíš mi to říkat. Vím, jak 

slyšet hlas ducha a rozumět jeho řeči. 

54 Existuje pro vás větší radost, než když to víte? Nebo si myslíš, že jsem závislý na tobě, abys mi 

řekl, co mám dělat? Neposilujte se v názoru, že pro Mé projevy jsou nutná vhodná místa, zvláštní oděvy a 

dokonce i určité chování, abych se mohl projevit. Přijdou dny, kdy vás Moje inspirace bude provázet na 

jakémkoli místě a v kteroukoli hodinu, před různými zástupy, kde budete vyjadřovat Moje myšlenky slovy 

a jazyky, kterým budou všichni rozumět. 

55 Jedinou církví, v níž toto slovo zazní, bude srdce tvého bratra. Učíte se jazyky, abyste mohli 

předávat mé Slovo v jiných jazycích, než kterými mluvíte? Říkám vám, že budete vyjadřovat mé 

myšlenky, které jsou lehké, a každý je přijme ve svém jazyce, jako se to stalo, když moji apoštolové 

mluvili o mém království lidem různých jazyků nebo řečí. Ti, kdo věří, že tyto podivuhodné události jsou 

pravdivé, je nazývají zázraky, zatímco jiní je popírají, protože je považují za nemožné. Říkám vám však, 

že jsou to maličkosti, které zvládnete bez námahy, jste-li opravdovými učedníky mé lásky. Následujte 

impulsy svého srdce, ó nositelé mého hlasu, a nikoho nenapodobujte. Nezapomeňte, že každý má svůj 

úkol. 

56 Lidé, rozmnožte se, pomáhejte svými myšlenkami těm, kteří jsou mými nástroji. Ve svém vytržení 

vám dávají duchovní světlo, potravu, která vás posiluje a těší. Slouží k tomu, abyste se mohli učit. Zítra 

pro vás ostatní udělají to, co vy dnes děláte pro ně. Možná řeknete, že vnější podoba jazyka, kterým jsem 
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mluvil v "druhé éře", a toho, který používám nyní, se liší, a zčásti budete mít pravdu. Vždyť Ježíš k vám 

tehdy mluvil výrazy a idiomy národů, v nichž žil, stejně jako já dnes mluvím o duchu těch, kdo slyší mé 

slovo. Ale duchovní obsah, který toto Slovo předává, je stejný, jediný a neměnný. To však zůstalo bez 

povšimnutí mnoha lidí, jejichž srdce jsou zatvrzelá a mysl uzavřená. 

57 Vždy se najdou tací, kteří se odkloní od kořene a lpí na vnějším, kde bloudí a sejdou z cesty, aniž 

by si to uvědomovali. Jazyk, který se zjevuje v každém z Mých dětí, skrze něž k vám mluvím, je velmi 

prostý a čistý, zjevuje lásku a má duchovní obsah. Nenechte se však oklamat melodickými výrazy, které 

znějí velmi dobře vašim uším, ale vašemu srdci nic neříkají. 

58 Nechť je tvé srdce pohnuto více než tvůj mozek, neboť je jeho pánem. Čím je člověk vyšší, tím 

více miluje, tím je pokornější a tím je zdravější. 

59 Hledejte mé dílo v nejčistší a nejvyšší víře, lásce a myšlenkách. Nekomplikujte ji zbytečnými 

znalostmi a nezastírejte nádheru této nauky vnějšími formami uctívání. Nezapomínejte, že jste kvůli těmto 

a dalším věcem, o nichž vám řeknu později, sešli z pravé cesty. 

60 Které dáváte přednost: Hledat Mě prostřednictvím předmětů, které vytváříš, aby Mě představovaly, 

nebo přijímat přímo ve svém srdci dotek Mé lásky nebo volání Mého hlasu? Zduchovněte se. Vpravdě 

vám říkám, že ten, kdo toho dosáhne, bude mít něco cennějšího než všechny pozemské tituly a jmenování. 

61 Až se tak stane, zažijete zázraky, a ještě předtím se stanou neuvěřitelné události. Kupředu, 

učedníci! Nenechte se zastrašit dušemi bez světla, ať už jsou inkarnované, nebo už nejsou. Ale milujte je a 

pomáhejte jim, neboť i oni jsou Mé milované děti, které Mě budou stále hledat, stejně jako jste Mě hledali 

vy. Pak je přijmu a obejmu jako "marnotratný syn". 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 248 
1 Můj pokoj ať je v každé duši. Hluboce prociťte tento mír, aby se ve vás rozzářilo světlo, které vám 

zviditelní pravé cesty, a abyste se odvrátili od temných cest, po nichž jste po staletí putovali, klopýtajíce 

mezi trnitými keři. Jakým soužením jste pokryli krásnou planetu, kterou jsem vám svěřil, abyste na ní 

mohli pobývat alespoň na okamžik svého věčného života. 

2 Pouze s pokojem v duši mě budeš moci následovat a pochopit mě. Učení, které vám předávám, je 

určeno silným duším, lidem, kteří se stali silnými v bolesti a lásce, aby později mohli před lidstvem zazářit 

jako vzory. 

3 Pokud budete myslet na Ježíšův příklad, využijete mé učení nejlépe. Pokud však budete vytrvale 

jíst hořké plody, které lidstvo pěstuje, nepochopíte z Mistrova učení téměř nic. Existuje mnoho 

nebezpečných a jedovatých plodů, protože navenek slibují sladkost a uvnitř skrývají jed. 

4 Znovu vám říkám: Odpočiňte si a na chvíli zapomeňte na své problémy s myšlenkou, že jsou to 

problémy celého lidstva, protože svět prochází obdobím nápravy. 

5 Jste jako keře, které mají někdy tak vyzáblé a nemocné větve, že je třeba je bolestivě prořezat, aby 

se odstranily jejich nemocné části a mohly se zotavit. Když moje spravedlnost lásky odstraní z lidského 

stromu nemocné větve, které poškozují jeho srdce, pozvedne ho. Když má být člověku uříznut úd, 

vzdychá, chvěje se a je zbabělý, i když ví, že se to dělá proto, aby se odstranilo to, co je nemocné, co je 

mrtvé a ohrožuje to, co ještě může žít. Také růže, když jsou ořezány, roní krev jako slzy bolesti, ale poté 

se pokryjí nejkrásnějšími květy. Má Láska nekonečně vyšším způsobem ořezává zlo v srdci Mých dětí a 

někdy obětuje Sama sebe. Když mě lidé ukřižovali, přikryl jsem své katy svou dobrotou a odpuštěním a 

dal jsem jim život. Svými slovy a mlčením jsem je naplnil světlem, bránil jsem je a zachránil. Tak omezuji 

zlo, zaháním je svou láskou a bráním a zachraňuji toho, kdo se dopouští zla. Tato odpuštění byla, jsou a 

budou věčným zdrojem spásy. 

6 Dnes, stejně jako v minulosti, tě pozvedám, když padáš, zasahuji, když bloudíš. Uvědomte si, že se 

Mě nemusíte bát. Bojte se sami sebe! 

7 Svým dětem vždy ukazuji snadnou, krásnou a bezpečnou cestu. Ušetřím vás dlouhých, obtížných a 

strastiplných pěších cest, které si sami vytváříte svými díly. Pokud bloudíte nebo jste pomalí a zdržujete se 

na cestě světla, je to jen proto, že jste v tomto směru tvrdohlaví. 

8 Dávám vám nová zjevení, abyste i vy mohli dosáhnout nových proměn. Nic a nikdo nebude moci 

zabránit tomu, aby se má slova učení dostala k duším ve formě spisů. Mé Slovo zničí všechno falešné, co 

se nahromadilo v lidském životě. 

9 Nezačínám malý spor, ale velkou válku světonázorů, v níž zazáří inspirovaní. Dám vám správné 

slovo, abyste si mohli správně vyložit mé učení. 

10 Přijďte k Mistrovi a učte se od Něho, abyste mohli odstranit špatné výklady, kterým vás učili o 

Písmu z dřívějších dob. Tyto chybné výklady, které byly jako slepá zrcadla, vám nedovolily vidět pravdu. 

11 Bylo s vámi hovořeno o Antikristu, což odkazuje na zjevení mého učedníka Jana. Tuto osobnost 

jste mylně aplikovali na mnoho svých bližních, a to jak z minulosti, tak ze současnosti. Dnes vám říkám, 

že Antikrist, jak ho lidstvo vnímá, neexistuje a existovat nebude. Antikrist je každý, kdo nemiluje, protože 

Kristus je láska Stvořitele. Uvědomte si proto, že váš svět je plný antikristů, kteří jsou zaslepeni 

materialismem. 

12 Říkám vám, že je pro vás lepší být plný nejistot a popírání než plný falešných přesvědčení nebo 

lží, které považujete za pravdu. Upřímné popření, které pramení z pochybností nebo neznalosti, vám 

uškodí méně než falešná jistota nepravdy. Upřímná pochybnost, která touží po pochopení, je lepší než 

pevná víra v nějaký mýtus. Zoufalá nejistota volající po světle je lepší než fanatická nebo modlářská 

jistota. Dnes všude převládají nevěřící, zklamaní a rozhořčení. Jsou to rebelové, kteří často vidí jasněji než 

ostatní, nevnímají rituální pózy jako takové a nepřesvědčí je ani ujištění, která slyšeli od těch, kdo lid 

duchovně vedou. Všechny ty složité teorie totiž neuspokojují jejich srdce žíznící po čisté vodě, která 

utišuje jejich strach. Ti, které považujete za rebelanty, často projevují ve svých otázkách více světla než ti, 

kteří na ně odpovídají, protože se považují za vzdělané nebo důležité. Cítí, vidí, vnímají, slyší a chápou s 

větší jasností než mnozí z těch, kteří si říkají mistři božských nauk. 
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13 Také diskutujete o strašlivém a hrozném konci světa, který podle vás nastane pokaždé, když 

vypukne válka. I k tomu vám dnes říkám, že konec, který očekáváte, nenastane. Má slova Druhé éry se 

týkají zhmotnělého a vědeckého světa, který Mě nectí, nemiluje a neuznává. 

14 Doslova jste uvěřili v příchod lidí, kteří si budou říkat "Kristus", a nakonec jste uvěřili a pochopili, 

že to budou falešní Kristové. 

15 Chcete si symboly špatně přebrat a zabývat se jimi tak, že upadnete do omylu a nakonec nebudete 

vědět, co si máte myslet. Nemysli tolik, očisti svou duši a své srdce a přijď ke Mně. Dám vám světlo a 

zjevím vám, co potřebujete vědět, jak pro vaše materiální zlepšení, tak pro váš duchovní vzestup. 

16 Kdo jsou falešní Kristové? Všichni ti, kteří se ohánějí nadřazeností a ctností a tvrdí, že jsou šiřiteli 

dobra, ačkoli dělají pravý opak. 

17 Stále mluvíš o strašné Boží spravedlnosti, o Jehovově hněvu, o "oku za oko a zubu za zub" v 

Soudný den, kdy budu mstícím Soudcem. Kolik dní soudu jste však zažili během své existence? V těchto 

smutných chvílích tvé duše jsem nebyl tvým soudcem, ale tvým obhájcem. V mém duchu nemůže 

existovat žádný hněv. Jak bych to tedy mohl odhalit? Ve Mně je pouze harmonie. Ti, kdo berou oko za 

oko a zub za zub, jste vy. Má spravedlnost je milující a vy sami žádáte o možnost očistit se. Já vás totiž 

netrestám. 

18 Vy, kteří bloudíte, brzy vás přijmu a dám vám svou sílu a své světlo, až mě budete volat. Nezáleží 

na tom, že máte na těle i na duši znamení velkých hříšníků. Dám ti požehnat těm, kdo tě urazili, a 

požehnat Bohu, že tě napadlo udělat tento zázrak. Pak začnete ve svém srdci pociťovat Kristovu lásku. 

Někteří si při těchto slovech pomyslí: Jak je možné, že velcí hříšníci mohou přijmout tuto milost stejně 

jako spravedliví, kteří ji mají díky zásluhám? O lidech, 

Lidé, nevidíte dál než do svých očí! Vždycky jsem ti dával svá dobrodiní z milosti, ještě než sis je 

zasloužil! 

19 Odpovídám jak na čistou myšlenku, tak na smutný nářek toho, kdo ke Mně přistupuje poskvrněný, 

kdykoli mu kvůli nedostatku lásky k bližním unikne byť jen jiskřička pokory nebo prozření. 

20 Jsem ochránce slabých, kteří roní slzy nad svou velkou neschopností a nevědomostí. Jsem božská 

naděje, která volá a utěšuje plačícího, jsem milující Ježíš, který něžně hladí toho, kdo sténá ve své bolesti a 

lítosti. 

21 Jsem tvůj Spasitel, tvůj Vykupitel. Jsem pravda dostupná člověku. 

22 Nyní následuje další Moje učení, učedníci: Vpravdě vám říkám, že když se cítíte silní, velcí nebo 

nadřazení, vzdalujete se ode Mne, protože vaše pýcha dusí pocit pokory. Když se však cítíte malí, když si 

uvědomíte, že jste jako atomy uprostřed Mého stvoření, pak se Mi přiblížíte, protože Mě pro svou pokoru 

obdivujete, milujete Mě a cítíte Mě blízko sebe. Pak přemýšlejte o všem, co je veliké a nepochopitelné, co 

Bůh v sobě skrývá a co byste chtěli poznat a zažít. Zdá se ti, jako bys ve své duši slyšel ozvěnu božského 

šepotu. 

23 Jsem Pánem tvé duše a jejím Spasitelem. Vaše tělo je jedním z mnoha nástrojů, které jste dostali. 

Většina z nich však na Mě po vtělení zapomíná a pod vlivem života, který je na zemi obklopuje, bloudí. K 

tomu dochází, když duši stále chybí skutečná velikost a povznesení. 

Jiní, kteří nezapomínají, že já jsem jejich Pán a Otec, se projevují jako nenasytní, když žádají, ale 

skoupí, když dávají. Chybí jim velkorysost duše, aby byli schopni milovat. Myslí si, že rozumí tomu, jak 

žádat, ale neví, jak dávat. Nevyvíjejí žádné úsilí, aby se naučili prosit, a už vůbec ne, aby se naučili dávat. 

Jediné, co by ode Mne měli žádat, je, abych na nich vykonal Svou vůli. Vždyť jste již poznali, že Má vůle 

je spravedlivá, dokonalá a láskyplná. 

24 Říkám vám: "Proste a bude vám dáno." 

25 Myslíte si, že tato věta nebo žádost je nesmyslná? Vpravdě vám říkám, že ten, kdo se na Mě obrátí 

a pocítí to, nalezl zdroj zázraků. - Pokud jde o dávání, dávejte vše, co vám radí láska. 

26 Snažíte se umlčet nejčistší pocity duše ve světě prostřednictvím vhodných požitků. Protože je však 

Božský Duch skryt ve vaší bytosti, budete se mu muset všichni podřídit, někteří dříve, jiní později. 

27 Lidé nebudou schopni věčně bojovat s Bohem, který jediný vás může pozvednout ze stavu 

nedokonalých bytostí do výšin dokonalosti. 

28 Svým učením vám ukážu pravý smysl života a naučím vás správně vykládat nejen mé slovo z této 

doby, ale i z doby minulé. Svými nesprávnými výklady jste totiž vytvořili fanatické kultovní činy s 
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odkazem na má slova. Proto vám váš materialismus nedovoluje pochopit, když vám říkám: "Nebe a země 

pominou, ale mé slovo nepomine." 

Myslíte si: Je možné, že nebe zanikne stejně jako země? To svědčí o vašem nedostatečném hlubším 

porozumění. Chtěl jsem vám říci, že nebe, které vidíte, a země, na které přebýváte, pominou, jak čas plyne 

vteřinu po vteřině. 

druhá na nich zanechává stopy, ale že podstata a obsah mého Slova nepomíjí, protože je božské, je věčné a 

božské je neměnné. 

Vaše země a vaše nebe se však pro lidi mění a nepozorovaně pomíjejí, zatímco moje láska zůstává 

neměnná. Má láska nepomíjí, neboť je jí naplněn celý vesmír. 

29 Ježíš vás přišel naučit lásce, ne uspokojit vaši marnivou zvědavost. ale jak málo lidí umí milovat v 

jeho jménu. Kdykoli děláte něco dobrého, říkáte: "Jsem ušlechtilý, štědrý, dobročinný, proto to dělám." 

Říkám vám: Kdybys ty skutky konal ve jménu svého Pána, byl bys pokorný, protože dobrota je od Boha a 

já jsem ji tvé duši daroval. Pokud tedy své dobré skutky připisuješ svému lidskému srdci, popíráš svou 

duši a toho, kdo ji těmito ctnostmi obdařil. Na druhou stranu, když uděláte něco zlého, umyjete si ruce 

jako Pilát a svedete tento čin na Otce se slovy: "Byla to vůle Boží, bylo to napsáno, Bůh to chtěl, je to 

osud." A pak se vrátíte k tomu, co jste udělali. 

30 Říkáte, že se nic neděje bez Boží vůle, která vás zbavuje vašich chyb. Ale vpravdě vám říkám, že 

se mýlíte, neboť vaše chyby, vaše ubohost se dějí bez Boží vůle. Uvědomte si, že Všemohoucí vás nikdy 

nenutí násilím, svou mocí. Takto se chováte ke svým slabším bratrům a sestrám. Vpravdě vám říkám, že 

zlo, nepoctivost, nedostatek harmonie jsou vaše; láska, trpělivost, pokoj mysli pocházejí od Boha. Kdykoli 

milujete, je to Stvořitel vaší duše, kdo vás inspiruje. Na druhou stranu, když nenávidíte, jste to vy, je to 

vaše slabost, která vás pohání a ničí.  

31 Kdykoli se ve vašem životě stane něco špatného, můžete si být jisti, že je to vaše vina. Pak se ale 

zeptáte sami sebe: Proč to Bůh dovoluje? Netrpí snad kvůli našim hříchům? Nepláče, když nás vidí 

plakat? Co by ho to stálo, kdyby nás těchto pádů ušetřil? Říkám vám: dokud nebudete milovat, bude pro 

vás Bůh něčím, co nemůžete pochopit, protože velkorysost vašeho Stvořitele je nad vaše chápání. 

32 Staňte se silnými, velkými, moudrými, naučte se milovat. Pokud miluješ, nebudeš už mít dětskou 

touhu pochopit Boha, protože pak Ho uvidíš a pocítíš, a to ti bude stačit. 

33 Má láska odpovídá na otázky, které si někdy kladete ve svém utrpení. Dovolím ti poznat chuť 

ovoce, které jsi vypěstoval, jen abys mohl pocítit něco z toho, co jsi dal pocítit ostatním. Ale také ti říkám, 

že když tvůj pohár utrpení přetéká, a já bych tě mohl ušetřit bolesti, přesto ti je dopřávám, a dokonce i 

smrt. Duše je totiž nad všemi těmito bezvýznamnými smyslovými vjemy, které ji zkoušejí prostřednictvím 

těla. 

34 Ježíš přišel k lidem, aby vás naučil, jak povznesená duše snáší rány bičem, urážky a trní, abyste, až 

budete "ukřižováni", měli odvahu postavit se katovi nebo pomlouvači, milovat ho a žehnat mu. 

35 Takto máš opustit svět a tělo. 

36 Ale dnes, v toto milostivé ráno, kdy se k vám Mé Slovo vrací prostřednictvím lidské mysli, vás 

vítám. 

37 Lidstvo, připravujete se na oslavu Ježíšova narození. 

38 Svátky Vánoc, radost a vzpomínka. 

39 Pro bohaté a mocné znamená světské uspokojení a požitky. Pro ty, kdo následují Krista, který v 

noci, kdy se narodil, neměl ani postel, ani domov, je to svátek nedostatku, ale duchovní radosti. 

40 Křesťanské lidstvo, vy, kteří se připravujete na výzdobu svých oltářů a pořádáte své hostiny, 

vpravdě vám říkám, že vaše srdce je prázdné. Neuvažovali jste o tom, že oltáře, které stavíte, a obrazy, 

jimiž Mě znázorňujete, jsou jen potěchou pro vaše oči a napodobeninou Božského, která je velmi vzdálená 

skutečnosti? Vždy jsem přebýval v chrámu pravé pokory. Stejně tak jsem vás učil, abyste svůj úkol plnili 

se vší láskou a sebezapřením. 

41 Dnes vidím, že toto učení bylo zbaveno své síly, že jeho význam byl tímto křesťanstvím 

zapomenut. Vždyť i ti, kdo přinášejí svým rodinám těžkosti, se nazývají křesťany. Křesťany se nazývají i 

ti, kdo se honosí nádherou a mocí, a ti, kdo podněcují války. Ne všichni však budou následovat tento 

příklad a tuto cestu, protože mnozí se probudí k poznání, že velikost duše je založena na povaze srdce, 

které je domovem čistých citů, jež v člověku vzbuzuje Bůh. 



U 248 

40 

42 Od mého příchodu na svět jako lidské bytosti uplynulo asi 2000 let. Připomínám vám to jen proto, 

abyste si uvědomili, jak daleko jste od splnění mých pokynů. Můj příklad dokonalé lidské bytosti začal od 

okamžiku mého narození, pokračoval během mého dětství a dospívání, až skončil při posledním 

vydechnutí na kříži mučení. Tento příběh, napsaný mou krví, je knihou života a počátkem lidského 

vykoupení. 

43 Žil jsem mezi lidmi, abych jim ukázal, že Otcova láska k nim je tak veliká, že jsem se nakonec 

omezil na to, abych s nimi žil jako člověk, daleko od všech představ o božství, které měli vůdci lidu, kteří 

se řídili Zákonem, který jim zanechal Mojžíš. Jak si mohli představit Božího Syna v jeho chudobě, 

zatímco oni žili v bohatství? Jak se mohli sklonit před Ježíšem, synem tesaře, když se cítili privilegovaní? 

Mé učení o lásce a pokoře nepochopili. Moje kolébka byla tak chudá, že se ke mně nikdo z nich 

nepřiblížil, ani aby mě pohladil nebo se na mě láskyplně podíval. Příroda však byla Mou přítomností jako 

lidské bytosti zcela vzrušena a ve svých různých říších ke Mně rozpřáhla náruč, aby Mě přivítala, zatímco 

světlo Věčného, symbolizované hvězdou, ohlašovalo světu příchod Mesiáše. 

44 Nyní, v této době, kdy jsem se nemusel narodit jako lidská bytost, ani se stát člověkem a pak být 

pronásledován, bude světlo Mého Ducha, které na vás září, spatřeno lidstvem, které bude schopno 

rozpoznat, kam právě proudí Mé Slovo. 

45 Dnes přicházím jako světlo, jako podstata, abych naplnil pokojem lidi dobré vůle, kteří si tento den 

uměli připomínat duchovně a radostně a kteří mi darovali svá srdce. 

46 Utrpení a bídu obětujete svému Pánu a pamatujte, že váš Mistr přišel na svět také proto, aby trpěl. 

47 Přijímám tuto oběť a zažehnu ve vašich srdcích neuhasitelný plamen. Protože jsem se nabídl jako 

oběť, abych vám ukázal cestu k vaší spáse, nezapomínejte, že jsem vždy připraven vztáhnout svou 

milosrdnou ruku, abych vás zachránil. 

48 Vaše duchovní dětství skončilo a nyní musíte pochopit svůj vývoj. 

49 Dal jsem vám svou náhradu, protože jsem vám řekl: "Kdo splní svůj úkol jako učedník, bude jako 

jeho Mistr." A tak jsem vám dal svou náhradu. Zasévejte lásku, vnášejte do srdcí pokoj, konejte zázraky. 

Vzkřísit k životu milosti, vzkřísit "mrtvé" k pravdě. 

50 Duchovní, buďte vykladači a posly Mého Slova. V tento den hladím všechny lidi, kteří si podle 

pokynů, které obdrželi, připomínají můj příchod. 

51 Při vytržení nositele hlasu, mého božského paprsku, na vás sestoupí má inspirace, abyste 

porozuměli mému slovu. Chci, aby vás spojovala jediná touha: mír mezi lidmi. 

52 Blaze tomu, kdo přichází v touze po Mně, neboť bude mít světlo Mého Božského Ducha. Ten, kdo 

Mě hledá, tak činí proto, že v sobě cítí, že nastal čas jeho vzestupného vývoje. 

53 Lidská mysl se snaží rozbít řetězy otroctví, které ji svazují. Řekl jsem vám, že nyní je čas, aby 

mysl a duše hledaly svobodu. Neboť před nimi se rozprostírá nekonečně široké pole, kde mohou poznat a 

dosáhnout více než to, co jim ukazuje jejich srdce. Tímto způsobem se člověk zdokonalí a dosáhne větší 

moudrosti. Pak bude pravda obsažena v každé lidské myšlence. 

54 Dnes k vám promlouvám prostřednictvím mnoha hlasů a jejich prostřednictvím zanechávám vaší 

duši učebnici, stejně jako jsem ve Druhé éře zanechal tomuto lidstvu odkaz moudrosti a lásky. Základem 

Mého učení je totiž láska, ta univerzální a nejvyšší síla, která má za cíl sjednotit všechny bytosti v jednu 

rodinu. 

55 Tuto božskou vlastnost musíte mít, protože kde není láska, nemůže být ani milosrdenství. Naplnil 

jsem vás však láskou, takže kdykoli se vám naskytne příležitost projevit milosrdenství, uděláte to s plným 

vědomím, že nepodléhá určité formě a není na ni vázáno. 

Abyste si k tomu mohli osvojit potřebné schopnosti, dal jsem vám část Sebe, která ve vás žije. Je to 

vaše duše osvícená Duchem, která vám dává pochopit, že jste vyšli ode Mne. 

56 Proto můžete pochopit, že božská síla se může projevit ve všem, co je život, neboť život je vše, co 

vás obklopuje. Nařídil jsem vám, abyste svého Boha neomezovali na jedinou podobu. Mohu mít všechny 

podoby nebo nemít žádnou, protože jsem Stvořitel. 

57 Až vás vaše inteligence přivede k principu života a objevíte, jak tvorové vznikají a proměňují se, 

budete žasnout, až pochopíte vysvětlení mnoha mých nauk. Tam zjistíte, že Bůh se zjevuje ve všem, od 

bytostí nepostřehnutelných vaším pohledem až po největší světy a hvězdy. 
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58 Tak pochopíte, že člověk není tvůrcem života a přírodních sil, že pouze využívá a přetváří to, co již 

bylo stvořeno. Proto jsem člověka umístil do stvoření, aby mohl rozvinout všechny dary a schopnosti, 

kterými jsem ho obdařil. 

59 Stvoření je Bůh sám a přijde doba, kdy lidé, kteří si neuvědomují vztah, který existuje mezi 

Stvořitelem a člověkem, pochopí, že člověk vše, co dělá, bere z božské moci. 

60 Člověk má svůj vývoj, stejně jako všechno, co tvoří stvoření. Na začátku byl nezralý. Jeho 

inteligence odpovídala primitivnímu životu, který vedl. Bůh se však postaral o to, aby se vyvinul sám ze 

sebe, aby poznal, co je dobré a co zlé, aby v sobě objevil svou duchovní i tělesnou stránku, protože na 

počátku to jeho duše nedokázala. 

Tak se člověk postupně rozvíjel, poznával, odkud přišel a kam směřuje, poznával své schopnosti, které 

ho měly vést k dokonalosti. Tak dospěl k tomuto okamžiku, kdy jsem mu odhalil, že jeden pozemský život 

k dokonalosti duše nestačí. 

61 Jasným důkazem toho je, když zjistíte, že zkušenosti dnešního člověka jsou větší než zkušenosti 

lidí z minulých dob. Duše s sebou totiž přináší světlo získané na dřívějších cestách života. 

Vy jste však tuto dobu nazvali stoletím světla, protože lidská věda pokročila, protože božské světlo 

zazářilo v každé mysli. 

62 To já, Otec, k vám mluvím. Tomu, kdo pochybuje, dávám své slovo jasně a přesně. Projevuje se 

podle schopností nositele hlasu. Jeho mozek přijímá přenos Mé moudrosti a vyjadřuje ji podle svých 

schopností. Význam je však pro všechny vysílače stejný. 

63 Všechny vás přijímám a žehnám vám. 

64 Zde je mezi vámi dokonalý Soudce, který klepe na dveře vaší vnímavosti, abyste pochopili, jak 

malý význam mohou mít vaše myšlenky, slova a skutky pro jeho všemohoucnost, spravedlnost a pravdu. 

Tvá duše se dokázala vyvinout tak, že tvůj duch nejen soudí prohřešky tvé současné existence, ale také ti 

odhaluje dávný dluh vůči mé božské spravedlnosti. 

65 Jakmile vaše pocity dosáhnou větší duchovnosti, vzpomínky na minulost a intuice ve vás budou 

jasnější. Nyní o tom všem máte jen mlhavou představu. Přesto vám pomáhá nést svůj kříž s odevzdaností a 

důvěrou - s jistotou, že tak bude vaše duše očištěna a spasena. 

66 Ti, kdo se Ježíši posmívali, když ho viděli, jak lapá po dechu s křížem na ramenou, jsou dnes těmi, 

kdo dobrovolně vzali svůj kříž, aby vystoupili na kopec. Ti, kdo tehdy volali: "Ukřižuj Ho!", se nyní 

zasvětili službě Mně a lásce ke Mně. 

67 Ty výkřiky mi probodávaly srdce, ty nenávisti a rouhání mě zraňovaly. Ale já jsem jim nedal smrt, 

odpustil jsem jim a dal jim nový život, protože nevěděli, co dělají. 

68 Duchovně jsem stále přibit na kříž, i když jste mé tělo oddělili od dřeva kříže. Z mého boku stále 

teče krev a voda a všechny rány jsou čerstvé, protože se stále nemilujete, protože stále existují nepřátelství 

a války. 

69 Vpravdě ti žehnám: Připravte se, abyste jasně slyšeli hlas svědomí a aby oči vašeho ducha 

rozpoznaly pravdu všeho, co jsem vám řekl. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 249 
1 Milovaný lide, zde mezi vámi je "Slovo", to samé, které k vám promluvilo ve Druhé éře a které se 

dnes duchovně projevuje skrze lidskou mysl. 

2 Vpravdě vám říkám, že Ježíšova existence mezi lidmi nebyla snadná. Od dětství jsem měl na 

jazyku kalich hořkosti. Ale právě to jsem přišel udělat: trpět od začátku do konce, abych vám ukázal cestu 

ke spáse a naučil vás, že když jsem se já, Pán života, pokoje a blaženosti, zřekl své slávy, abych skrze vás 

trpěl na zemi, co vám zbývá? Co můžete očekávat od štěstí, radostí a úspěchů na svém pozemském světě? 

3 Křesťanský svět si stále připomíná den, kdy Ježíš přišel na svět. Ale i ve dnech vzpomínek se 

ozývá válečný ryk a lidé se navzájem zabíjejí. Ženy zůstávají bezbranné a děti osiří. Mezitím Maria, 

Matka, rozprostírá svůj plášť lásky nad celým světem. Ona je teplo srdce, věčné lůno, domov. 

Nejdokonalejší Ježíšova Matka jako lidská bytost také poskytla svou božskou lekci, která začala v jeslích 

ve stáji a skončila na golgotském kříži. 

4 Pokoj lidem dobré vůle, kteří milují, žehnají a modlí se za lidstvo. 

5 Má stvoření, vy, kteří Mě hledáte, aniž byste ode Mne něco žádali, a očekáváte jen to, co vám Má 

Vůle dá: když cítíte Mou lásku a Má dobrodiní, přijímáte je s hlubokou láskou, svěřujete Mi své myšlenky 

a říkáte Mi, že se chcete zdokonalit. 

6 Jste jako ptáci, kteří hledají hnízdo, aby našli úkryt. Přiblížili jste se k sobě v touze po teple a mé 

Slovo vás nasytilo a uspokojilo vaše srdce. 

7 V tento den přede Mnou předvádíte svá díla. Necháte za sebou slzy a utrpení a budete doufat, že 

nový rok přinese lidstvu vytoužený mír. 

8 Děkuješ Mi, že jsi Mě našel, když jsi trpěl nepochopením a zklamáním, a když se cítíš Mnou 

milován, zpíváš píseň díků. 

9 Nyní objevujete poklad, dědictví, které jste hledali, a když jste vstoupili do své duše, žasli jste, 

když jste objevili své dary, když jste spatřili schopnosti, které byly skryté a zapomenuté. 

10 Ve Mně jsi našel lásku, kterou jsi hledal, pravého Mistra, věrného přítele. Všechny vznešené 

struny tvé duše se probudily a ty cítíš touhu říci lidstvu, že Můj Duch vibruje nad každou bytostí, že Mé 

světlo se stalo Slovem, které mají všichni slyšet, a že nástrojem, který jsem si vybral, je člověk, který se z 

Mé vůle stal mluvčím Mého učení. 

Pokud se dobrá zpráva dostane k lidem skrze vaše zprostředkování a vy budete vyslyšeni, budete se 

radovat. Pokud vás neposlouchají, nedělejte si starosti, neboť se jim dám poznat mnoha způsoby, abych 

přemohl lidskou neukázněnost. 

11 Ve druhé éře jsem řekl svým učedníkům: "Přijdu znovu a promluvím k duši člověka, až pozná 

hřích v jeho vrcholné podobě." Já jsem jim však naznačil, jakým způsobem přijdu znovu, duchovně, a tady 

jsem, abych splnil svůj slib. 

Ti učedníci se mě zeptali: "Jak Tě poznáme?" A dal jsem jim znamení svého příchodu. Nyní však 

vidíte, že ačkoli tito apoštolové nejsou na zemi, rozpoznali jste hlas svého Otce v těch, které jsem v této 

době vybral, aby vám předávali Mé učení. 

12 Když jsem přišel na Golgotu a vyprázdnil svůj kalich utrpení, byli přítomni mnozí z těch, kteří mě 

dnes slyší mluvit zprostředkovaně skrze lidskou bytost. Nechápali, kdo je ten, který k nim mluvil, a to jste 

vy, kteří jste nedbali mých pokynů a dnes mi říkáte: "Mistře, milujeme Tě, chceme Tě následovat. Pokud 

jsme Tě jindy nepoznali - nyní vidíme svou chybu a prosíme Tě za odpuštění. Dovol nám následovat Tvé 

kroky přímo." 

13 Ale já vám říkám: Ó učedníci, kteří jste otevřeli svá srdce a dovolujete mému Slovu, aby vyklíčilo 

jako úrodné semeno, aby rostlo a přinášelo plody, dovolte tomuto učení, aby ve vás zanechalo všechny své 

výhody, a to pro dobro vašich bližních. 

14 Blíží se doba, kdy lidský duch bude hledat pravdu. Pak bude mé sémě zaseto po celém povrchu 

země a všude se objeví apoštolové. 

15 Připravte se dnes, buďte trpěliví v boji. Všechno vaše utrpení bude odměněno. Pociťujte Mé 

pohlazení a Mé odpuštění, které zmírní vaše utrpení. Takto se očišťujete, abyste ke Mně přišli čistí. - Když 

k vám takto mluvím, cítíte mír a vaše srdce se zklidní. 

16 Zanechte svých trápení, nehledejte Mě na cestě bolesti. Pojďte ke Mně, který jsem Láska. 
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17 Chci vás vidět silné, chci vás vidět, jak trpělivě nesete svůj kříž a rozdáváte dary na své cestě. 

Věnujte pozornost každému svému dílu, abyste byli vždy hodni pokoje, který vám nabízím. 

18 Vy, zástupy lidí, děti moje, vy, kteří sem přicházíte v touze po světle: Čekáte na má slova, na mé 

myšlenky, abyste zapomněli na své utrpení. 

19 Shromáždili jste se zde a našli jste mé světlo ve smyslu mého učení. Když jste spolu mluvili, 

pochopili jste, že vás k hledání Mne v tomto slově vedl jeden a tentýž důvod, a že tímto důvodem byla 

žízeň po pravdě, žízeň po lásce. 

20 Lidé, musel jsem vám dát jen velmi málo, protože vše, co jste ode Mne žádali, již nosíte ve své 

duši. Měl jsem tě jen poučit, abys hleděl k věčnosti svého bytí, abys tam objevil své dědictví a své 

bohatství. 

21 Pouze mé světlo otevírá oči duše pravdě, pouze ono osvětluje nekonečnou cestu k pravé 

moudrosti, cestu k vaší spáse. 

22 Čím více budete na této cestě pátrat, tím více toho najdete, čím více se budete nořit, tím větší 

poklady objevíte - poklady, které byly skryté, ale které jsou přítomny ve vaší duši a v životě, který k ní 

patří. 

23 Na kolik bohatství jsi zapomněl a kolik zázraků objevíš na cestě! 

24 Ještě se musíte mnohému naučit, abyste byli vnímaví k mým inspiracím a výzvám. Jak často 

vnímáte duchovní vibrace, aniž byste byli schopni pochopit, kdo vás volá! Tento "jazyk" je pro vás natolik 

matoucí, že mu nerozumíte a nakonec duchovní projevy přisuzujete halucinacím nebo hmotným příčinám. 

25 Tvrdá jsou vaše srdce a pošetilá vaše mysl, která nedovolí duši přijmout vliv jejího pravého 

domova. Takový nebyl Boží lid v dřívějších dobách: oduševnění pěstovali lidé prostého srdce a 

povznesené duše, kteří se snažili naplňovat Boží zákon a dodržovat zákony země. 

26 Chci být znovu cítěn a milován jako v těch dobách, ale duchovnějším způsobem. 

27 To bylo oznámeno skrze proroky, mé slovo a jednoho z mých apoštolů. Kdybyste skutečně 

dokázali spojit všechna tato zjevení v jedno, žasli byste nad jasností, s jakou hovoří o době, kterou 

prožíváte, a o projevech, jichž jste svědky. 

28 Mé hlásání lidským intelektem bude krátké. Kdyby se totiž prodloužila, přestali byste, jen byste se 

přizpůsobili, abyste si užili mého slova, a konečně byste si zvykli na mou přítomnost. Proto mé zjevení v 

této podobě brzy skončí a pak budete nuceni studovat, co jste slyšeli, zdokonalovat svou modlitbu, abyste 

pocítili mou přítomnost, a lépe se připravit, abyste se stali hodnými mých zázraků. 

29 Chci, abyste se vyvarovali dvou chyb: abyste se zastavili ve zvyku konat bohoslužbu a abyste 

postupovali příliš rychle. Jděte neochvějně krok za krokem k cíli, který jsem před vás postavil. Tímto 

způsobem postupně stoupáte, očišťujete skvrny na své duši a splácíte dluhy. Budete se stále více 

přibližovat věčnému životu, který je určen jako domov všech duší, až dosáhnou stavu dokonalosti. 

30 Když mě slyšíte, ó mé děti, někteří se modlí a prosí mě o odpuštění, jiní pláčou. Vidím slzy lásky, 

lítosti, strachu - všechny je přijímám. Uvědomte si, kolika způsoby vás slyší váš Mistr, který umí vykládat 

všechny "jazyky". 

31 Když mě slyšíte, nechcete, aby tato hodina uplynula. "Jaký mír, jaký klid, jaká nekonečná 

blaženost!" říká mi tvá duše. Ale já vám odpovídám: Tento mír, tuto blaženost, tuto blaženost cítit, 

milovat, vědět a být schopen duchovního života budete mít ne jednu hodinu, ale celou věčnost. 

32 Budu na tebe čekat v té zaslíbené zemi a Mé světlo tě bude doprovázet na tvé cestě, dokud ke Mně 

nedojdeš. Neboť já jsem světlo, které svítí dolů, aby osvětlovalo tvou cestu. 

33 Ve svém Slově jsem ti sdělil proroctví, která ses viděla naplnit, aby ti, kdo slyší tvé svědectví, měli 

podíl na tvé víře. Jakou radost budou mít ti, kdo dosud žili bez víry a náhle otevřou oči a objeví kolem 

sebe věčný život a v sobě podobu samotného Božství! V tu chvíli se existence těchto bytostí změní, 

protože už nebudou patřit těm, kdo prosí, ale těm, kdo děkují. Neboť ti, kdo prosí, tak činí proto, že si 

neuvědomují, že mají dost, a ti, kdo děkují, tak činí proto, že jsou přesvědčeni, že mají víc, než si zaslouží. 

34 Když uvažujete o zázracích přírody a uvědomujete si, že jste se stali předmětem Boží lásky a 

milosrdenství, neproudí z vašich srdcí vděčnost? Jaký větší důkaz vděčnosti Mi můžeš v té chvíli dát než 

svůj obdiv, pokoru a vyznání Mé velikosti? Pak to nebyla ani bolest, ani strádání, ani sobectví, co roznítilo 

tvé srdce pro Mne. 

35 Kdykoli zašeptáte modlitbu díků, doprovodíte ji skutky, které tento pocit potvrdí. 
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36 Musím vás zbavit všech omylů, neboť doba, po kterou k vám mluvím v této podobě, je již velmi 

krátká, a až skončí rok 1950, budete lépe rozumět mému dílu, protože budete důkladněji studovat mé 

učení s pomocí moudrých rad mého duchovního světa. Nositelé hlasu, kterým byl svěřen úkol předávat 

božské poselství, se budou připravovat s větším vědomím své odpovědnosti. 

37 Až do doby, kdy odvolám své slovo, musí mezi vámi dojít k očistě od bohoslužebných úkonů a 

zvyků. Pak se ten, kdo chce následovat prapor pravdy, vydá na cestu a bude Mě následovat, a ten, kdo ze 

sobectví a ve snaze získat osobní prospěch vytrvale falšuje to, co je čisté, bude nucen nést následky své 

neposlušnosti a nedostatečné bdělosti. 

38 Nebudu to já, kdo dítě potrestá: svůj trest pocítí samo. Každý plevel bude vytažen za kořen. 

39 Osvobodil jsem tento spiritualistický lid, osvítil jsem jeho "pole" a odstranil jsem pro něj překážky 

a bariéry. Pro tolik výhod však s sebou nese i velkou odpovědnost. 

Bděte, abyste jasně slyšeli hlas svého svědomí, které vám naznačí, co máte dělat, a bude vás vždy nabádat 

k bdělosti. 

40 Během tohoto roku, který vám posloužil k přípravě, protože jste se snažili zpřetrhat pouta, která 

vás svazovala s fanatismem, jenž vám bránil v duchovním rozvoji, jste měli pevnou vůli zbavit se mnoha 

předsudků. Od té doby se cítíte svobodnější a blíže pravdě. Nyní se budete cítit silnější. 

41 Kolik událostí se stane! Kolik malých světů vytvořených člověkem bude zničeno! Amen, pravím 

vám, že každá falešná velikost a každé sobecké dílo přijde vniveč. 

42 Je mezi vámi jen málo těch, kteří pochopili mé učení. Až však nastane okamžik Mého odchodu, 

zanechám svým učedníkům vědomosti a potřebnou sílu, aby mohli čelit boji. Mistr je k vám shovívavý, 

protože vidím vaše úsilí, které je sice malé, ale přesto cenné a které přijímám. 

Jste přesvědčeni, že pracujete pro duši, že to, co dnes se slzami zaséváte, přinese zítra sladké ovoce. 

Kdo se s tímto vědomím odváží plýtvat časem? 

43 Brzy se dočkáte mého vyučování v různých jazycích. Pak vás mé slovo, mé učení přivede do 

kontaktu s lidmi z dalekých zemí, a přestože jste se nikdy neviděli, poznáte se navzájem. I když jsou mezi 

vámi země a moře, budete sjednoceni a budete jedno díky mému Dílu. 

44 S blížícím se koncem roku 1950 se mezi mnohými z vás objeví nejistota a pochybnosti. Proč o 

mých zjeveních pochybují někteří, kteří se těší větší inteligenci než ti, kdo věří v mé zjevení? Protože to 

není lidské poznání ani intelekt, který může posoudit mou pravdu, a když to člověk pochopí, zmocní se ho 

strach ze všeho nového, ze všeho, co je mu neznámé, aby to podvědomě odmítl. Ale vy, slabí, nevzdělaní, 

kteří nemůžete dosáhnout výšky těch, které uznává jejich inteligence, jste ti, kteří věří, a jste schopni 

proniknout do tajemství duchovního. Proč? Protože je to Duch, kdo zjevuje mysli věčný život a jeho 

zázraky. 

45 Lidská inteligence představuje sílu, s níž budete nyní bojovat, neboť člověk si díky ní vytvořil 

představy a pojmy o duchovnu, které mu nebyly zjeveny skrze Ducha. 

46 Pro tento boj budete silní - silou, která rovněž vychází z ducha. Vaše síla nikdy nebude záviset na 

vašem těle, na moci peněz ani na pozemských prostředcích. Pouze vaše víra v pravdu, která ve vás žije, 

vás učiní vítězem v tomto boji.  

47 Svět bude vzrušen, až mé Slovo uslyší národy, neboť duch lidí, připravených na toto zjevení, bude 

pohnut radostí a zároveň strachem. Pak se ten, kdo chce poznat pravdu, osvobodí ze zajetí svých 

materialistických představ a osvěží se světlem naplněnými obzory, které se mu naskytnou. Kdo však 

setrvává ve svém zatemnění mysli a bojuje proti tomuto světlu, má stále možnost tak činit. 

48 Změna srdce směrem k duchovnosti přinese přátelství a bratrství mezi národy. Je však nutné, 

abyste se připravili, protože konflikt bude velký. Když lidé povstávají proti sobě ve válkách, není to proto, 

že by to byla moje vůle, ale proto, že nepochopili Boží zákon. 

49 Protože vývoj duše podléhá spravedlivému zákonu, člověk se na své cestě očišťuje. Tímto 

způsobem se sám skrze sebe stává spravedlivým před Bohem. 

50 Současná doba překvapila lidstvo, že se velmi vzdálilo od správné cesty. Válka, hlad, epidemie, 

smutek a zkáza jsou hlasy, které vypovídají o nedostatku milosrdenství, duchovnosti a spravedlnosti, které 

ve světě panují. 

51 Pochopte, že vás inspiruji k míru. Nikdy jsem vás nepodněcoval k válce. 
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52 Uprostřed tohoto chaosu jsem vás učil a vytáhl z víru vášní, abych vám zjevil to, co jsem vám 

slíbil v jiných dobách - abych vám řekl, že i když jste malí a skromní, vaše duchovní příprava a víra vás 

promění v odvážné vojáky a obětavé apoštoly Mého Díla. 

53 Svět v tobě pocítí Mou Přítomnost, vzpomene si na Můj Zákon, na který dnes zapomněl, a pozná 

nová zjevení a učení. Lidstvo Mě spatří v celé Mé slávě, až přijme svědectví o vašich skutcích lásky. 

54 Pokud tvá víra tváří v tvář velkým zkouškám zeslábne, nebudeš schopen vzbudit víru ve svých 

bližních, nebudeš schopen uzdravit nemocného, otřást srdcem hříšníka ani potěšit trpícího. Budete se cítit 

dočasně zbaveni moci osvětlovat cesty, otevírat dveře potřebným. Budeš se cítit nehoden vzít slepce za 

ruku, aby ho vedl, a tvé srdce pak bude hořce plakat. Jen když se budeš modlit s celou svou důvěrou ve 

Mne, přijmu tě, vyslyším tě, dám tvé duši pokoj a rozsvítím lampu tvé víry neuhasitelným světlem Mé 

lásky. 

55 Chtěl jsem z vás vytvořit lid, rodinu sjednocenou v mém Zákoně, která se bude navzájem milovat 

a ve které nebude žádná zlá vůle, abyste byli příkladem svým bližním a základem mé svatyně. 

56 Nechci po vás nic nemožného, chci jen, aby vaše slova a skutky byly pravdivé. Budete-li se řídit 

mými pokyny s pokorou a porozuměním - budete-li ve svém životě projevovat ctnost a prostotu, nebudete 

muset mluvit ani se snažit probudit duši svých bližních. Pak postačí svědectví o vaší aktivní dobročinnosti. 

57 Nebudete jediní, na kom tato odpovědnost spočívá. Objeví se nové zástupy lidí, noví "dělníci" a 

noví "vojáci" se stejným nebo ještě větším zápalem a láskou, jako máte vy, kteří dokáží udělat krok vpřed 

na cestě rozvoje. 

58 Tak jako jsem učil dvanáct apoštolů druhé éry uzdravovat nemocné, milovat bližní, odpouštět 

urážky, osvobozovat posedlé a křísit "mrtvé" k novému životu slovy a skutky lásky, učil jsem i vás, abyste 

byli pravými apoštoly mého učení. 

59 Odpočiňte si, cvičte svůj rozum, neboť vpravdě vám říkám, že ode Mne dostanete podle své 

přípravy, a mohu vám říci: Zde jsem, abych splnil svůj slib, že budu znovu s vámi. 

60 Mluvte se Mnou v nejhlubším nitru své bytosti, neboť slyším vaši duchovní řeč. Poukazuješ na svá 

neštěstí přede Mnou, ale Já také vidím, že trpíš, když vidíš utrpení, které lidstvo v této době vyprazdňuje 

jako kalich hořkosti, protože svět Mě zavrhl, upadl do spárů pokušení a ve své nevědomosti a úzkosti se 

vrhá do boje. Přicházím plný pokory, abych zaklepal na dveře každého srdce, abych lidem poskytl útěchu, 

pokoj, chléb pro jejich duše. Ale člověk na Mne zapomněl, odhání Mne od sebe, protože Mne nepoznal. 

Člověk pláče nad svou minulostí, protože věří, že jsem daleko, protože neslyšel toto Slovo, které vám nyní 

dávám. Proto vám znovu připomínám vznešené poslání, které máte mezi lidstvem plnit. 

61 Naplnil jsem vás svou mocí, abyste probouzeli duše, abyste předávali můj pokoj, abyste se modlili 

za ty, kdo se modlit neumějí, abyste cítili bolest svých bližních a modlili se za ně. 

Jste lidé, které jsem probudil a obdaroval, aby udělali první kroky plné lásky, bratrství a odpuštění. 

Buďte opravdovými učedníky, kteří studují a následují pokyny, které jsem vám dal. Zanechám vás totiž na 

zemi jako své učedníky. 

62 Lidé: Mezi vámi jsou nevěřící, kteří se nespokojí s významem Mého Slova, kteří necítí pravou víru 

v Můj duchovní projev, kteří Mě hledají v materialismu, ve zpěvech a slovních modlitbách, v obřadech a 

ceremoniích, protože jejich duše ještě nezesílily v pravdě, a proto ode Mne odcházejí. 

63 Naučil jsem tě mnoho věcí. Slíbil jsem ti, že budu přebývat ve svatyni, kterou mi připravíš ve 

svém srdci. Ti, kdo praktikují zhmotnělý kult, však věří, že Mi tím dělají radost a lépe plní své poslání. Já 

jim však říkám: Jasně jsem ti předal své pokyny. Proč stále spíte? 

Hodně jsem vám toho řekl, ale vy jste se naučili jen velmi málo. Když jsem vám učinil velká zjevení, 

vzbouřili jste se proti nim a řekli jste: "Tento způsob uctívání Otce se nám nelíbí, budeme se držet svých 

způsobů uctívání. Neboť způsobu uctívání Otce z ducha do ducha jsme se nenaučili." 

Já vám však říkám: Čas bude plynout a vy budete dál spát a nedočkáte se slavného probuzení, které by 

povzneslo vaši duši. Zítra se budete cítit Mnou osiřelí, a přestože jsem vám tak blízko, nebudete Mě cítit, 

protože jste se nenaučili Mě cítit. 

64 Pamatujte, milovaný lide, že váš Otec k vám mluvil v každé době. Ve Druhé éře vám Božský 

Mistr ukázal cestu k vzestupu a zanechal na ní své stopy, abyste mohli dosáhnout pravé vlasti. V současné 

době jsem osvítil tvou duši, připravil jsem tě skrze své Slovo a svou milost, abys mohl začít pracovat jako 

Eliáš. Tímto způsobem se můžete stát vůdci lidí. 
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65 Je to doba, kdy jsem sjednotil a shromáždil dvanáct kmenů vyvoleného izraelského lidu, aby 

znovu přijali poučení Božího "Slova". Jako Mistr jsem mezi vámi dal slyšet své učení. Připravil jsem tě 

skrze své Slovo, orientoval jsem tě. Tato forma komunikace s vámi však brzy pomine. 

66 "Izraeli, staň se vůdcem lidstva, dej mu tento chléb věčného života, ukaž mu toto duchovní dílo, 

aby se různá náboženství zduchovnila v mém učení a na těchto 

Boží království přichází ke všem lidem." 

67 Dávám vám mléko a med, protože jste lidé, kteří mají splnit těžké poslání - poslání, které nebude 

těžkým křížem na vašich bedrech. Jste lidé, kteří Mě ještě jednou poznali a plni oduševnění se chtějí vydat 

na cestu, aby před lidstvem ukázali svůj prapor. 

68 Učil jsem vás žít v souladu se Mnou a být pokorní a prostí ve všech svých činech a myšlenkách. 

Učil jsem vás, že zatímco člověk rozdmýchává své války, aby zabil sám sebe, vy byste měli být vojáky 

Mého Božství a ve svých rukou nosit zbraně světla, abyste bojovali proti nenávisti a nevědomosti světa. 

69 Uvědomte si, můj lide, že ve vašem okolí lidé bojují ve strachu a bolesti a vy jste povoláni přinášet 

jim útěchu, povzbuzení a lásku mého božského Ducha. 

70 Až takto splníte své poslání, pocítíte můj mír a umožníte lidem, aby se na něm podíleli. Vzdejte se 

všech pozemských ambicí a oblékněte se do mé lásky, aby se skrze vás mé milosrdenství projevilo na 

celém světě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 250 
1 Která duše, která Mě slyší mluvit o Zemi zaslíbení, by nepocítila touhu v ní žít? Účelem Mého 

hlásání mezi vámi je pomoci vaší duši dosáhnout světa světla a věčného míru, odkud lze vnímat slávu 

vašeho Stvořitele. V každé době je pro vás vytyčena cesta, abyste dosáhli bran věčnosti, života, který čeká 

na vaši duši. 

2 Odpustil jsem ti a ulehčil tvé břemeno odčinění, abys mohl rychleji postupovat vpřed, očistit se od 

viny a cítit se posílen, abys mohl znovu začít cestu. Velké je vaše poslání a boj na zemi, ale ještě větší v 

těchto časech válek a katastrof, kdy se musíte naučit modlit s takovou oddaností, aby vaše duše - pro 

ostatní neviditelná a nedotknutelná - dokázala zastavit šíření války a rozprostřela nad národy plášť míru. 

3 Tento národ, v němž žijete, není novým Jeruzalémem, neboť toto město vás čeká v duchovním 

světě. Bylo však vybráno pro mé zjevení v tomto čase a bude jako dveře, které vás zavedou do bílého 

zářícího města, které viděl můj apoštol Jan ve svém vytržení. 

4 Do vašeho města vstoupí cizinci a vy byste je měli považovat za bratry v duchu, aniž byste si jich 

vážili kvůli tomu, že jsou jiné rasy. 

5 Pozvedni na chvíli své myšlenky a Já způsobím, že k tvému srdci dolehne hluk války, nářek lidí, 

bolest matek, pláč dětí, abys pochopil své poslání a začal je plnit. Nyní nastává doba soudu, v níž vidíte, 

jak jsou bohatí lakomci a mocní, a dokonce i závislé národy zbavováni své moci, stejně jako ten, kdo si 

bez svolení svého majitele přivlastnil cizí věci, aby zvětšil své bohatství. I pro něj nastal den, kdy musí 

vidět, jak mu jiné ruce berou to, co vlastnil nezákonně. 

6 Vy si ve své hmotné chudobě myslíte, že jste vyňati z Mého soudu. Říkám vám však, že se mýlíte, 

protože i vy se můžete stát bohatým lakomcem z duchovního bohatství, které vám předávám. 

7 Dnes jsem vás požádal, abyste pozvedli své myšlenky a pokusili se procítit bolest, kterou trpí 

národy. Viděl jsem však, že ještě nejste schopni cítit bolest svých bližních, i když vzduch, který dýcháte, 

je touto bolestí prosycen. Bude i pro tebe nutné projít touto zkouškou a vyprázdnit tento pohár, abys mohl 

pochopit bolest, která tíží lidstvo? Tvé srdce je stále zatvrzelé a křišťálové vody lásky z něj neproudí. 

8 Blahoslavený je ten, kdo se vydává sloužit svým bližním, protože viděl, jaké těžkosti je sužují. Až 

dokončí svou práci, nechám ho odpočívat na své hrudi. Vzpomeňte si: když se na vás život usmíval, dívali 

jste se lhostejně na ty, kdo trpěli. A jiní, kteří poznali bídu a dosáhli slavného života, místo aby pomohli 

těm, kdo klepou na jejich dveře, vyhánějí je ze své přítomnosti a říkají jim: "Jděte si svou cestou, trpte a 

bojujte, jako jsem trpěl a bojoval já, a i vy budete mít to, co jsem s takovou námahou získal já." 

9 Moje učení tě učí: Ačkoli jsi skrze velké zkoušky a utrpení získal pokoj, který tvé srdce požívá ve 

světle tvé duchovní duše, rozdávej tyto klenoty svým bližním, aniž by ses snažil zjistit, zda si je zaslouží, 

abys je mohl vlastnit. 

10 Mé slovo na vás mělo stejný účinek, jako když oživilo Lazara. Do vašich srdcí vstoupil dech smrti 

a zničil veškerou vaši naději na přežití války, která neustále ohrožovala váš mír. Ale v téže době, kdy 

přišla zpráva o válce, jste se dozvěděli, že v lůně shromáždění prostých a pokorných srdcí zazněl hlas 

Mistra, a aniž byste se hlouběji ptali, zda je to pravda, zda je takový zázrak možný, přišli jste s touhou po 

Mně, protože jste věděli, že Já jsem Mír. 

11 Když jsi uslyšel ten hlas, všechny struny tvé duše se rozechvěly a ty jsi zvolal: "To jsi ty, můj 

Pane, kdo mluví!" Vaše víra se však ještě nestala absolutní, neboť ačkoli jste se Mnou, stále se bojíte jako 

ti učedníci, kteří se se Mnou plavili na lodi. Když viděli, jak se mořské vlny zvedají, volali: "Pane, Pane, 

zachraň nás, hyneme." 

12 Proč se bojíte, ó lidé, ačkoli jste pod ochranou mého milosrdenství? Proč nedůvěřuješ Mé moci? 

Nedopusťte, aby se vaše snaha naslouchat Mi stala zbytečnou a neplodnou. Uvažte, že mnozí přicházejí z 

dalekých míst, aby slyšeli Mé Slovo. Jiní musí překonat skepsi své rodiny. Jiní jsou nuceni zanechat svých 

pozemských prací a světských povinností, a tato oběť nesmí být neplodná. 

13 Pamatuj: Když dokážeš místo pochybností a nedůvěry vložit veškerou svou víru do mého Slova, 

bude tě, když bude vepsáno do tvé duše ohněm tvé lásky, v každém okamžiku osvěcovat a povzbuzovat v 

každé tvé zkoušce. 

14 Velmi se tvá duše bojí okovů otroctví, protože už zná chuť onoho kalicha utrpení. 
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15 Milujete mír nade vše a tato touha vaší duše mě k vám přitáhla, ó lidé. Vždyť víte, že pokoj je 

zcela soustředěn ve Mně. Marně byste ho hledali v různých lidských institucích, u mocných lidí nebo v 

nejpokročilejších teoriích moderní vědy, protože lidstvo tento poklad ztratilo. Chce-li člověk získat zpět 

tento dar, který zahodil, musí o něj neodvolatelně usilovat u Mne, jako se to stalo tobě. 

16 Jasné a srozumitelné všem Mým dětem je poučení, které jsem vám dal. Chci vás totiž připravit na 

to, abyste se stali posly této radostné zvěsti, kteří lidstvu ukáží nejlepší cestu, jak Mě hledat, aby nalezlo 

pokoj. 

17 Zde se naplnilo slovo, které jsem vám dal, když Ježíš ve Druhém věku děkoval svému Otci za to, 

že svou moudrost skryl před učenými a vzdělanými, ale dal ji a zjevil pokorným. Ano, můj lide, neboť ti, 

které nazýváte učenci, se nadýmají a chtějí omezovat obyčejné lidi tím, že je učí jen to, co považují za 

drobky chleba, který ode Mne dostali. Na druhou stranu chudí, "malí lidé", kteří jistě znají těžkosti, jež 

život přináší, a také nedostatky, které jsou s ním spojeny - jakmile mohou něco nazývat svým, pak cítí, že 

je to pro ně příliš mnoho, a tak se o to dělí s ostatními. Nyní dodávám: Stane-li se chamtivý člověk 

člověkem štědrým a arogantní člověk člověkem pokorným, budou mít okamžitě podíl na všem, co mám 

připraveno pro toho, kdo umí žít ctnostně. Má láska totiž není částečná, je všeobjímající, je pro všechny 

mé děti. 

18 To vše musíte vědět. Chce-li se totiž někdo stát moudrým v mém učení, ať nezapomíná, že aby 

toho dosáhl, musí být nejprve pokorný jako Šalomoun, kterého jsem učinil králem a tak moudrým, že jeho 

jméno bylo slavné a vysoce vážené v tehdejším světě, který udivoval moudrostí svých rad a svých soudů. 

Všechna jeho moc, vědění a sláva však byly zničeny pod mocí Mé spravedlnosti, když porušil Má 

přikázání. 

19 Lidé, bojujte a pracujte pro mír, stejně jako Izrael získal zaslíbenou zemi po mnoha těžkostech a 

konfliktech, které musel prožít a překonat. Vím, že mi tvá duše dobře rozumí, když k ní mluvím o Izraeli, 

protože to semeno nosíš v sobě a ta historie je zapsána v tvém duchu. 

20 Tam je jeho zkušenost, rozvoj a poznání, tam je kniha otevřená v jeho duši, která mu ukazuje 

zákon a chrání ho před upadnutím do omylu. Způsobil jsem, že se vaše duše reinkarnovala v této době, 

daleko od starých pozemských statků, které by vás učinily materialistickými, jak se to stalo u jiných ras a 

národů, aby vaší jedinou vášní bylo dělat duchovní průlom pro lidstvo, ukázat mu, kam má směřovat své 

kroky, a vést ho k míru mého Království spravedlnosti a lásky. 

21 Dnes přicházíte s prosbou o milost, a kdo může říci, že ji nedostal? Nemocní se uzdravili, unavení 

poutníci nalezli klid, ti, kdo hladoví a žízní po oduševnění, utišili svůj hlad a žízeň. Ale mezi těmi, kdo Mě 

následují, jsou stále ještě někteří, kteří se neprobudili, kteří pochybují a požadují důkaz, aby uvěřili. 

Dávám jim, co potřebují, podle své vůle. Nedávám jim však pozemský majetek. Mám pro své děti statky 

duše a z nich dám bezvýhradně tomu, kdo mě o ně požádá svými skutky milosrdenství a lásky k bližním. 

22 Hledám duchovní duši, která je součástí Mé Bytosti, abych ji poučil a vedl, chci ji povznést a 

přimět ji, aby ke Mně přišla, ale ne všichni Mě poznávají a nevědí, jak Mě přijmout. Svět a jeho nesčetné 

zkoušky rozhořčily tvé srdce a ty už nemáš sílu myslet na duchovní život. Říkám vám však, že dnes, kdy 

se svět obrátil proti vám, musíte ještě horlivěji hledat útočiště v Mé nekonečné lásce. 

23 Mé učení k vám pomalu stéká jako nepřetržité kapky křišťálově čisté vody. Postupně pokládá 

základy víry, naděje a důvěry v Dílo, které jsem doporučil každé duši. 

24 Síly přírody se vrhají proti člověku. Neměli byste se bát, protože víte, že jsem vám dal moc porazit 

zlo a chránit své bližní. Těmto ničivým prvkům můžete přikázat, aby se zastavily, a ony vás poslechnou. 

Pokud se budete modlit a bdít, budete schopni dělat zázraky a udivovat svět. 

25 Modlete se upřímně, komunikujte s Mým Duchem, nevyhledávejte k tomu konkrétní místo. Modli 

se pod stromem, na cestě, na vrcholu hory nebo v koutě svého spánku a já sestoupím, abych k tobě 

promluvil, osvítil tě a dal ti sílu.  

26 Až uslyšíte toto slovo, otevřete svá srdce a nechte se oživit jeho světlem a později, až budete čistí a 

připravení, vyjděte do světa a šiřte svědectví o tom, co jste přijali. 

Mnozí mi s radostí nabízejí své první plody, zatímco jiní své semeno s obavami skrývají. Ti vynaložili 

všechny své síly, a přesto se jim nedostalo vytouženého ovoce. Ale já vidím jejich horlivost, jejich lásku a 

říkám jim: Doufejte, vytrvejte a budete sklízet. 
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27 Dávejte pozor, aby špatné semeno nepokvetlo, aby nevyklíčilo na zemi. Pracujte dnes, protože je 

příznivá doba pro setí, a já vám budu pomáhat při obdělávání. 

28 Předurčil jsem tvůj národ, aby byl obrazem druhého Jeruzaléma. Brzy k němu přijdou vaši bratři a 

sestry z různých ras, a když uvidí, že kvete, probudí se v nich touha po moci a budou vás chtít vyplenit. 

Varuji vás a říkám vám: Připravil jsem tvůj národ, aby nabízel mír unaveným poutníkům, chléb hladovým 

a světlo duším. Nechci, aby se cizinci stali pány a vy otroky. Vnukám vám lásku, spravedlnost a právo, 

abyste žili v pokoji. 

29 Využijte tohoto času a studujte Mé učení, neboť se již blíží rok 1950, kdy přestanu mluvit touto 

cestou. Dovolte Mi, abych vás napravil a krok za krokem dovedl k dokonalosti. 

30 Maria se za vás modlí, a i když ji nevidíte, cítíte, že její láska a útěcha sestupují do vaší bytosti 

jako rosa milosti. Utrpení pak byli naplněni nadějí, hříšníci byli očištěni a vy všichni jste jí byli požehnáni 

a "pomazáni". Hledejte v Božské Matce útěchu pro své utrpení. Myslíte si, že může svým dětem odepřít 

pomoc a ochranu, když se na ni obracejí v lásce? Ne, lidé, v jejím božském duchu najdete jen lásku, 

srdečnost a milosrdenství. 

31 Ženy světa, vezměte si Marii za vzor, vzpomeňte si na dobu, kdy s vámi žila jako ctnostná žena a 

obětavá matka, a pocítíte, jak se vaše duše naplňuje novou odvahou. 

32 A vy, muži, kteří jste byli stvořeni k mému obrazu a procházíte cestou zkoušek a cítíte božskou 

spravedlnost, buďte oživeni odvahou, používejte své dary a spravujte svůj život s láskou a moudrostí. 

33 Abych vás povzbudil, říkám vám: "Jezte z tohoto chleba a nikdy 'nezemřete'. Napij se této 

křišťálově čisté vody a už nikdy nebudeš žíznit." 

34 V této době jsem se vám dal poznat v této podobě, abych připravil vaši duši na dialog mezi duchy. 

Mluvím k vám dlouze, abyste poznali božský význam Mého Slova a nenechali se zmást jinými naukami. 

35 Dal jsem ti vstoupit na cestu obnovy, aby ses necítila zahanbená, když jsi v Mé přítomnosti, a aby 

ses cítila hodna Mne slyšet. 

36 Vidím do nejhlubšího nitra tvého srdce. Zjistil jsem také, co vás teprve čeká. Proto se nedivte, že 

vás někdy opravím ještě předtím, než uděláte chybu. 

37 Když Otec stvořil svět a určil mu, aby se stal místem smíření, věděl už, že jeho děti na své cestě 

propadnou slabostem a přestupkům, že bude zapotřebí domova, aby mohly udělat první krok k obnově a 

dokonalosti. 

38 Když první lidé obývali zemi, Stvořitel do nich vložil svou lásku a dal jim duši, zažehl v jejich 

duchu své světlo a zároveň jim dal svobodu vůle. 

39 Ale zatímco jedni se snažili zůstat pevní v dobrotě a bojovali proti všem pokušením s úmyslem 

zůstat čistí, hodní Pána a v souladu se svým svědomím, druzí od hříchu k hříchu a od jednoho přestupku k 

druhému vytvářeli článek za článkem řetěz hříchů, řídili se pouze hlasem smyslů, ovládali své vášně a 

rozsévali mezi své bližní bludy a pokušení. Vedle těchto zmatených duší však přišli také moji proroci jako 

andělští poslové mého božství, aby lidstvo probudili, varovali ho před nebezpečím a oznámili mu můj 

příchod.  

40 Duše temnoty, které lidem zkříží cestu, je matou tím, že je svádějí k modlářství, pohanství a 

fanatismu. 

41 Moji proroci, moji poslové, moji služebníci bojovali proti zkaženosti a lži, trpěli a umírali za své 

bližní a ukazovali ukazováčkem na cestu pravdy, spravedlnosti a lásky. 

42 Hledejte slova proroků a najdete v nich, že vás již v té době připravovali a mluvili o událostech, 

které se stanou. Podívejte se, jak k vám Joel mluvil o těchto časech duchovních zjevení. Uvědomte si, že 

všichni proroci bojovali proti modlářství, aby učili dialogu ducha s duchem. 

43 Když Kristus přišel na svět, lidstvo už mělo za sebou mnoho hříchů, potopa už očistila povrch 

země. Sodoma a Gomora byly stráveny ohněm a Babylon byl zničen. Požadoval účet za neposlušnost 

svému zákonu a za krev svých proroků a také musel být odsouzen a zabit - svými vlastními dětmi! 

44 "Slovo" se stalo člověkem a přijalo tělo z panenského lůna. Mluvil o pokoře, odpuštění, lásce a 

duchovním povznesení a byl pronásledován a odsuzován. Ačkoli byl Bůh, trpěl a zemřel, byl zesměšňován 

a bičován jako člověk. 

45 Lidé, kteří dokázali proniknout do tajemství těchto zjevení, objevili pravdu a dnes se před ní 

sklánějí. 
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46 V této době se však opět projevuje zmatek a lidé plní pýchy na svou falešnou velikost se snaží 

vytlačit Ježíšovo jméno a jeho učení z lidských srdcí - proto ta temnota - zatímco Otec v naplnění Joelova 

proroctví otevírá nový věk a vylévá svého Ducha na každé tělo a každou duši. Nechává se slyšet, činí se 

hmatatelným a viditelným tím, že se zjevuje mnoha způsoby. 

47 Příroda otevírá své lůno a překvapuje svět i vědu, když odhaluje tajemství, která udivují člověka a 

jsou hlasy, které hovoří o moudrosti a síle, jež přesahují veškeré lidské poznání. Hroby uchovávají mrtvá 

těla, ale duše uniknou a nechají se slyšet, aby vydaly svědectví o přežití duše. 

48 Lidské oči - jak u dítěte, tak u dospívajícího či dospělého - pronikají do hmotného, aby se ponořily 

do záhrobí a nahlédly duchovní život. 

49 Naslouchejte těmto neohrabaným a neambiciózním mluvčím, kteří pronášejí božské učení, a 

zjistíte, že tento projev je jedním z největších projevů tohoto věku, který byl ohlášen již před mnoha 

staletími. 

50 Komu se někdy nezdály sny, které byly skutečnými proroctvími a které se následně splnily? Nyní 

nastává čas světla, čas probuzení duše, která spala díky vědě, fascinována materiálními objevy. 

51 Lidé tuto dobu také nazývají časem světla - kvůli své vědě. Podívejte se, jak se jako ptáci pohybují 

po nebeských výšinách. Podívejte se, jak vládnou mořím a zemi a jak objevili světlo, které osvětluje noc. 

Denně objevují síly a prvky, které mohou kombinovat a vytvářet nová překvapení pro lidstvo; toto světlo 

je však oslepilo. Materialismus a marnivost je učinily hluchými k hlasu srdce a svědomí. 

52 Dnes světlo Ducha svatého proudí na svět, aby lidé pozvedli své tváře a poznali, že existuje jen 

jeden Bůh a že jeho zákon je jediný, v němž se všichni musí sjednotit, aby skutky lidstva byly velké a 

hodné Stvořitele. 

53 Nenechte se mýlit, protože než "šestá pečeť" skončí, dojde k velkým událostem: Hvězdy budou 

dávat významná znamení, národy země budou sténat a z této planety zmizí tři části a zůstane jen jedna, na 

níž vzejde semeno Ducha svatého jako nový život. Lidstvo pak zahájí novou existenci, sjednocené 

jediným učením, jediným jazykem a jediným poutem míru a bratrství. 

54 Jak daleko jste od doby, kdy jste žili pod zákonem přírody a v duchu slyšeli hlas Pána, který říkal 

prvnímu: "Rosťte a množte se, naplňte zemi." 

55 Nyní vám spiritualizace umožní návrat k jednoduchosti a přirozenosti. Ve své duši však máte 

světlo, které jste sklidili na dlouhé cestě vývoje. 

56 Světlo Ducha, které osvětlovalo první kroky člověka a doprovázelo ho na stezkách a cestách, na 

vrcholcích i v propastech, ho přiměje vrátit se na začátek cesty. Duch nikdy nebloudí, protože je mým 

vlastním světlem. Slyšeli jste někdy, že by vám řekl, abyste zabili svého bližního, že by vám řekl, abyste 

zavrhli otce, který vás zplodil, nebo matku, která vás počala? Slyšeli jste někdy, že by vám řekl, abyste 

dělali to, co je zakázáno? Ne, děti moje, Duch je mi dobrým průvodcem, rádcem a soudcem, neboť v 

Duchu jsem. 

57 Proto jsem vám vždy říkal, že ať jste kdekoli, jsem s vámi. Proč, ačkoli jsem všemohoucí, Mě 

hledáte v předmětech vytvořených vašima rukama? Proč byste měli chodit na určitá místa shromáždění a 

pak říkat: "Zde je Pán, neboť toto je jeho dům," když víte, že jsem univerzální? Proč se necháváte zaslepit 

slavnostmi a ozdobami, když víte, že přebývám a dávám se poznat ve slávě přírody a ve vnitřní svatyni 

vaší duše? 

58 Studujte mé učení jako dobří učedníci a ve vaší duši bude více světla. 

59 Když k vám den za dnem přichází mé Slovo, v některých se rozněcuje víra a v jiných vznikají 

pochybnosti. Někteří si dávají předsevzetí, že se změní, a jiní pochybují, zda jsem to skutečně Já, kdo se v 

tomto Slově omezuje, aby věřil a obnovoval. Ti cítí touhu vidět Mě, aby ve Mě uvěřili a už se netrápili. 

Protože mě však nevidí svýma fyzickýma očima, hledají duchovní a nadpřirozené jevy, které by v nich 

vzbudily víru. 

60 Jiní zavírají oči a snaží se proniknout neviditelným, aby spatřili Mou Tvář, a ve svém úsilí se 

unavují. Ale pak, když jejich unavená mysl usne, zatímco pozvednutá duše přebývá v duchovních 

prostorách, sestoupil jsem, abych s ní promluvil, dal jí Své poučení a roznítil její víru. 

Po probuzení z hlubokého spánku se duše i tělo cítily obnovené a viděly život ozářený novým světlem. 

Pak si matně vzpomenete na svůj sen a řeknete mu: "Zdálo se mi o Ježíši. Byl Mistr opravdu se mnou?" 
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61 Vpravdě vám říkám, že duše má mnoho očí, aby na Mne hleděla. Poznejte tento dar a rozvíjejte ho. 

Naplní se totiž slovo proroka, který řekl, že přijde čas, kdy lidé budou mít prorocká vidění a sny. 

62 Říkám vám také: Dobře studujte tato učení, abyste nehledali falešné proroky a věštce tohoto světa 

a nevěřili jim. 

63 Vždy jsem připravoval tvou duši na přímé spojení se Mnou a v tomto Třetím čase by již měla 

dosáhnout velkého povznesení. Kdyby tomu tak bylo, když jsem přišel v duchu, nepochybovali byste a 

nechtěli byste se Mě dotknout rukama. 

64 Když k vám mluvím o dřívějších časech, nic nechápete, protože jste ani nečetli Písmo. 

65 Od roku 1866 jsem zveřejňoval své třetí učení, a přestože bylo vše předpovězeno, mnozí z vás 

pochybovali - někteří z nevědomosti, jiní ze zmatku kvůli špatným výkladům Písma. Proto dnes, když 

jsem pro vás připravil jídelnu a stůl, abyste jedli pokrm věčného života, jsem vás našel bez přípravy a 

musel jsem se vám s nekonečnou trpělivostí dát poznat v očekávání vašeho povznesení a probuzení. 

66 Obnovte se, vzdejte se svého náboženského fanatismu, přestaňte být pokrytci a egoisty a budete se 

cítit jako noví lidé. Pak už nebudete muset přemýšlet, zda jsem to já, kdo k vám sestupuje. Neboť čistota 

tvého srdce dá tvé duši pocítit Mou přítomnost. Víra je jednou z největších ctností - dosáhněte jí. 

67 Stále znovu se setkáváte se slepými, chromými, beznadějně nemocnými. Musíte je uzdravit svou 

vírou a zažehnout světlo v srdcích svých bližních. 

68 Mezi vámi jsou již příklady toho, čeho můžete dosáhnout díky své víře ve Mne. Existuje mnoho 

svědectví o zázracích, které můžete získat skrze víru. 

69 Nedovolte, aby vás rok 1950 překvapil slabostí ve víře. Pak by totiž vaše soužení bylo velké, 

protože byste se cítili jako sirotci. 

70 Dnes se stavím před "poutníky", abych jim ukázal pravou cestu. Nepřestávám posuzovat, zda je 

jejich oděv královský nebo ubohý, ale hledám útočiště v jejich srdci. 

71 Pomáhám tomu, kdo padá na zem přemožený únavou, aby znovu vstal, a dávám mu pochopit, že 

pokud se rouhá Bohu, odmítl Mou sílu a Mé světlo. 

72 Modlete se, aby se vaše mysl při zkouškách nevymkla kontrole. V okamžiku násilí se totiž můžete 

stát "slepými" a ztratit vše, co máte ve své duši. 

73 Nyní si dokážete představit, proč lidstvo stále více ztrácí vše, co ho činilo duchovně velkým a 

vznešeným. 

74 Šel jsem za tebou, protože jsem viděl, jak jsi blízko pádu do propasti a připraven požádat o 

zkrácení svých dnů. Když jste však uslyšeli Mé slovo, povstali jste, protože jste pochopili, že musíte žít na 

zemi až do okamžiku, který určilo Mé Božství. 

75 Abych vám dokázal, že vaše duchovní dary jsou vám opět k dispozici, řekl jsem vám: Vztáhněte 

ruku v Mém jménu, až se rozpoutají přírodní síly, a uvidíte, že vás poslechnou. 

76 Tyto zázraky posílí vaši víru, a až si to budete nejméně myslet, stanou se z vás moji "dělníci". 

Pak dostanete od svého Mistra hlubší lekce, abyste získali velkou výzbroj a věděli, jak přijímat ty, kteří 

vás přijdou zkoušet, i ty, kteří vás zničí. 

77 Pokud opravdu umíte vydávat svědectví o Mém Slově, uvidíte, jak Mne mnozí vaši bližní chválí a 

plní přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem." To je to, co vám říkám. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 251 
1 V této době žasnete, když vidíte, jaké zázraky můžete díky svým darům vykonat. Pak se už 

nebudete cítit chudí ani vydědění, protože na každém kroku budete mít důkaz, že vás miluji a že na vás 

hledím. 

2 Dary byly vloženy do vaší duše již v okamžiku vašeho stvoření. Bylo však nutné, abych vás přišel 

učit a abyste cestovali na dlouhé vzdálenosti a stále více se rozvíjeli, aby se tyto dary začaly projevovat. 

3 Zejména v současné době lidská duše pociťuje, že žije v novém věku, že na ni dopadá světlo 

nového dne. Prožila zemětřesení, neklid, který ji vyburcoval z hluboké letargie, v níž její nadání a 

schopnosti usnuly. 

4 V současné době si člověk stále klade otázky, pouze tuší. Brzy však přijde hodina, kdy s jistotou 

zvolá: "Tady je cesta" a s vírou ji následuje. 

5 Kdo by mohl zastavit postup duší tohoto lidstva, jakmile se jednou vydají na cestu, a kdo by mohl 

změnit cestu vytyčenou mým světlem? Nic a nikdo nebude schopen zastavit duchovní probuzení lidí, kteří 

se vzbouří v touze po dědictví a poselství, jež jim přinesla třetí éra. 

6 Mohl jsem tě probudit už dávno. Chtěl jsem však k vám přijít v pravý čas, až budete unaveni 

hlubokým spánkem, do něhož jste upadli, a až vás strach z vašich hříchů a věčných válek osvobodí od 

vášní vaší hmotné povahy. 

7 Dnes se probudí jedni lidé, zítra druzí a potom se probudí další, osvícení vnitřním světlem, které k 

nim všem promluví o spiritualizaci. 

8 V době, kdy se tyto národy probudí, budu připraven se jim zjevit. Bude to hlas Otce, který odpoví 

na volání dětí. Vpravdě vám však říkám, že se nezjevím všem stejně. Například tento projev, který jsem s 

vámi měl prostřednictvím lidského intelektu, byl dán pouze vám a vy se můžete považovat za lidi, kteří se 

na úsvitu tohoto věku probudili jako první. 

9 Doba, kdy se vám v této podobě zjevím, je již naznačena a není duchovního, který by neznal rok a 

den, kdy toto období skončí. 

10 Až mezi vámi dokončím Své učení, budete se muset připravit na rozptýlení tohoto semene mezi 

národy světa, kterým velmi pomůžete svým bližním v kritických okamžicích jejich probuzení. Vzhledem k 

jistotě svých předtuch a skutečnosti Mého poselství se připraví na to, aby Mě přijali v duchovní podobě. 

Tak jako jsem se vám zjevil podle přípravy každého shromáždění a každého nositele hlasu, tak se jim 

zjevím podle oduševnění každého společenství a zbožnosti, která v jejich shromážděních panuje. 

11 Zapište si mé slovo a střežte je, abyste je, až přijde čas, mohli zveřejnit. Bude totiž základem a 

východiskem pro nové církve, které budou ve světě vznikat pro duchovní život. 

12 Nedovolte, aby se Mé poselství smísilo se zhmotnělými představami a omyly těch, kteří Mi 

sloužili jako nástroje, neboť pak byste nepředali nezkreslené ovoce, které jsem vám svěřil. Po dlouhou 

dobu jsem vás učil, jak poznat Mou Božskou Podstatu, abyste se mohli osvobodit od všech lidských 

předností. 

13 Světlo Mého Ducha bude následovat kroky těch, kdo Mi rozumí a zítra se vydají vykládat Má 

přikázání s největší svědomitostí, jaké jsou schopni. Na své cestě totiž poznají, že jejich boj, oběti a úsilí 

nebyly zbytečné. Překvapím je v jejich práci a oznámím jim, že brzy budou očekávat další společenství, že 

se brzy budou moci pustit do setby, protože semeno dozrálo. 

14 Mezi mými učedníky dojde k citovému vzedmutí a slzám radosti, až budou svědky naplnění mého 

slova. 

15 Nebudete muset chodit a klepat na dveře a hledat toho, kdo vás vyslechne. Zjistíte totiž, že to 

budou vaši bližní, kdo vás budou hledat a volat. Mně stačí, když se připravíte. Pak vám ukážu cesty, řeknu 

vám, co máte dělat, a povedu vás k těm, kteří se obrátí k mému lidu v touze po svědectví lásky, 

duchovnosti a milosrdenství. 

16 Pokud díky své harmonii vytvoříte společenství, které od vás očekávám, nebudete se muset 

namáhat, abyste o sobě dali vědět, protože pak to budou jiní, kdo tento úkol splní tím, že budou od srdce k 

srdci šířit zprávu, že existuje společenství, v jehož lůně září světlo božského poselství, které je chlebem 

duchovního života pro všechny lidi. 
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17 Říkám vám: Důvěřujte mi, lidé. Až budete vyhnáni z lůna své společnosti, až budete vyhnáni z 

měst, kde bydlíte, odvedu vás daleko od vašich pronásledovatelů, zavedu vás na poušť, do horské krajiny, 

do vzdálených údolí nebo na břehy moře a tam vás budu krmit, jako jsem krmil izraelský lid na poušti, 

když jsem mu posílal manu. 

18 Nyní přináším pro svůj lid novou manu, která brzy sestoupí, jakmile Mé vyvolené přemohou 

zkoušky. 

19 Zkoušky přijdou, protože mé slovo se vždy naplní. Budou sloužit ke sjednocení mého lidu, stejně 

jako se sjednotil Izrael v Egyptě pod faraónovým otroctvím. 

20 Až přijdou zkoušky, zůstanou na této cestě jen ti, kdo Mě milují - odvážní a věrní. Falešní, 

pokrytci, ti, kdo se bojí světa, ti, kdo mě nenásledují z lásky, odejdou. Mně bude stačit, když uvidím 

sjednocené ty, kdo Mě milují v pravdě, abych pak světu řekl: toto je Můj lid, toto je Mé sémě. 

21 Ujišťuji vás, že ti z vás, kteří mě následují s celou vírou své duše, nebudou mít nedostatek vody ani 

chleba, neboť nikdo nikdy nebyl ve své víře oklamán. 

22 Už slyším, jak se mě někteří ve svém srdci ptají: "Mistře, kdy to všechno bude?" A to proto, že 

cítíte strach, protože se třesete, když vám oznamuji tyto zkoušky. Já vám však říkám: Kdo se bojí, 

neodchází na poušť, ale zůstává ve městě, kde snáze snáší útlak, protože si zvykl na otroctví a ponížení. 

Otevře-li však oči pravdě, ať je jeho srdce naplněno odvahou a vírou; vydá-li se na poušť, ať se vydá na 

cestu v touze po svobodě své duše a pokoji svého srdce. 

23 Ptáte se Mě, kdy přijde tato zkouška? Říkám vám, že pro některé již přišla a že se později ukáže i 

dalším, dokud nebudete všichni připraveni a posíleni. 

24 Zkoušky přicházejí tak nenápadně, že si často ani neuvědomíte, kdy přišly a kdy skončily. Co by 

se stalo, kdybych vám řekl datum, den a hodinu, kdy je máte očekávat? 

25 Kolik z vás už žije na poušti, o které jsem k vám dnes mluvil, a živí se novou manou. Jsou to ti, 

kteří byli vyvrženi z lůna společnosti a byli špatně hodnoceni svými příbuznými a přáteli. Jsou to ti, 

kterým odmítli pozdravit a zavřeli jim dveře do práce. Jsou to také ti, kteří byli odsouzeni jako heretici, 

zrádci a odpadlíci a vyhozeni z ovčince svých církví. 

26 Snášeli pomluvy, zlé pohledy, ponižování, výsměch a opovržení. Přesto to všechno trpělivě 

snášeli, protože věděli, že nic neztratili a získali milost, aby Mě slyšeli. 

27 Museli se uchýlit na "poušť", ale ne na materiální poušť, nýbrž do duchovního útočiště, i když 

fyzicky nadále žili tam, kde žili vždycky. 

28 Tam, v tomto duchovním útočišti, nalezli pokoj, který předtím neznali, získali uspokojení, které 

jim nikdo předtím neposkytl, a jestliže se zpočátku cítili osamělí, protože nebyli schopni vnímat Mou 

přítomnost, dnes Mi děkují, protože jim nic nechybělo a protože je nikdo neporazil. 

29 Život plný rozkoší, který vedli předtím, zůstal za nimi, všechno falešné, všechno povrchní zmizelo. 

Přišel totiž čas, aby našli pravdu a vší silou se jí drželi. 

30 Blahoslavení lidé dobré vůle a víry, neboť se nestanou obětí svých nepřátel. Má moc zadrží ruku, 

která je chce zavraždit, mé světlo překvapí toho, kdo na ně číhá, aby mohli jít vpřed, aniž by je někdo 

zastavil, protože na ně čeká zaslíbená země. V něm je připravena hostina pro čas, kdy do ní všichni 

vstoupíte. 

31 Mé Slovo se dotklo strun mnoha srdcí, která Mi řekla: "Pane, nikdo nemluví pravdu jako Ty, 

neboť od té doby, co jsme Tě následovali, jsme museli snášet soudy našich bližních, které byly jako hořké 

byliny, jež jedl Tvůj lid v noci vysvobození v Egyptě." 

32 Pamatujte na svou víru, milovaný lide, a uvidíte, jak i ti, kteří vás zavrhli, přijdou rozšířit vaše 

řady. Neboť i jim bude vyslána výzva, i jim bude nabídnuta příležitost osvobodit se od svého zhmotnělého 

a falešného života, aby naplnili prázdnotu svých duší božskou esencí, kterou toto Dílo v hojnosti 

poskytuje. 

33 Výzva může přijít ke všem ve stejnou dobu, ale ne všichni mohou odpovědět ve stejnou dobu. 

Někteří budou připraveni se tam vrhnout, jiní toho nebudou schopni, protože jejich duše ještě není 

dostatečně vyvinutá, aby mohla začít plnit své poslání. 

34 Říkám vám to proto, abyste - až k vám budu mluvit o povolaných a vyvolených - věděli, že v 

každé době je mnoho povolaných a málo vyvolených, protože Já vybírám jen ty, kteří jsou připraveni, a 
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všichni ti, kteří byli povoláni a nebyli mezi vyvolenými, budou muset nějakou dobu čekat, než budou 

znovu povoláni. 

35 Nepamatujete si, že jsem vám často říkal, že jsem poprvé, podruhé i potřetí zaklepal na dveře 

vašich srdcí a že teprve když jste byli bdělí a připravení, spěchali jste odpovědět na mé volání? Proto 

nezoufejte tváří v tvář těm, ke kterým se mé poselství dostane a kteří o ně neprojeví zájem. 

36 Splňte své poslání a dejte najevo mé slovo a buďte spokojeni s okamžitým nebo pozdějším 

výsledkem své práce. 

37 V mém slově hledáte sílu, kterou jste cítili, že vám chybí, abyste se oddělili od zla, které existuje 

ve vašem životě, protože jste dovolili, aby se ve vašich srdcích zakořenily zvyky, návyky, tradice a neřesti 

vašich předků. 

38 Nyní se ve vás rozpoutal boj, protože hlas svědomí je stále zřetelnější. Ale vaše srdce se tomu stále 

brání, protože je ve své náklonnosti ke smyslům více nakloněno tělu než duši. 

39 Žehnám tvému vnitřnímu boji, protože je znamením, že ke Mně cítíš lásku, že uznáváš pravdu a 

spravedlnost Mého Slova. 

40 Jsou chvíle, kdy se bojíte, že ve vás vítězí "tělo", protože vaše víra a láska jsou tváří v tvář 

pokušení stále slabé. Pak spěcháte, abyste Mě vyslechli, a doufáte, že v Mém Slově naleznete potřebné 

zbraně k boji proti hříchu a temnotě. Přicházíš zkroušená, zarmoucená, přeješ si, aby tě Můj pohled 

neobjevil, i když víš, že Mému pohledu neunikneš ani na okamžik. 

Později, když přijmeš do svého srdce něhu Mého Slova, necháš slzy téct bez zábran, což stále více 

ulehčuje břemeno tvé duše. Nakonec si myslíš, že když jsem tě přijal s tak velkou láskou, stalo se to proto, 

že jsem nepronikl do tvého srdce a neobjevil v něm všechno, za co se přede Mnou stydíš. 

41 Ó, vy malé a slabé děti, které ještě neznáte svého Mistra! Co by se stalo vám, kteří u Mne hledáte 

sílu, abyste už nehřešili, kdybych vás místo slov odpuštění, povzbuzení, lásky a moudrosti přijímal 

odsouzením a soudy, výčitkami, hrozbami a tresty? Jednoho dne by to skončilo tím, že byste o tomto slově 

zapochybovali a bezuzdně se vrhli do náruče materialismu. Neříkejte tedy, že vás můj pohled neobjevuje 

ve chvílích, kdy vám prostřednictvím hlasatele dávám své slovo. 

42 Pohleď na tento zástup "dělníků", služebníků v tomto díle: i oni, stejně jako ty, přišli se srdcem 

plným utrpení a rozpoutaných vášní, i oni byli otřeseni Mým Slovem a poznali vnitřní boj duše s tělem a i 

oni si mysleli, že je Můj pohled neobjevil mezi zástupy lidí, protože jsem jim ve Svém Slově nevyčítal 

jejich hříchy. 

Teď jsou tady, na mé zemědělské půdě, a v klidu plní úkol, který jsem jim svěřil. Nakonec totiž do 

jejich srdcí vstoupila víra, protože po bitvě v jejich duších zavládl mír a protože pochopili, že nikdy 

nemohou uniknout mému božskému pohledu, který vás provází, kamkoli jdete. 

43 Stále je pokouší svět a tělo, a to slouží k tomu, aby vyzkoušeli svou lásku, víru a věrnost a aby 

neusnuli na vavřínech. Někteří se snaží vyzvat svět, zatímco jejich duchovní síla ještě není tak velká, aby 

je zachránila před všemi pády. To jsou ti, kdo padají a znovu vstávají - ti, kdo dnes odcházejí a zítra se 

vracejí, dokud nepřijde den, kdy už nebudou slabí a budou schopni setrvat v pravdě až do konce. 

44 Z vás, kteří sem dnes přicházíte, udělám nové "pracovníky", kteří jsou smutní, protože nedokážou 

ovládat své slabosti, i když se vám v tuto chvíli zdá nemožné, že byste mohli být někomu užiteční. Pak 

uvidíte, jak se ve vaší bytosti stane zázrak, protože budete svědky své duchovní proměny. Tehdy se slabý 

bude cítit silný a nevěřící horlivý. 

45 Blahoslavení ti, kdo se kají a pláčou, protože mě urazili, když zhřešili. Blahoslavení duchovně 

chudí, neboť jsem je přišel povzbudit a učinit je vítězi nad světem, hříchem, materialismem a neřestí. 

46 Zítra budete muset vydat svědectví o zázraku svého obrácení a obnovy. Zítra budete pro své bližní 

otevřenou knihou a z jejích stránek, tedy ze své minulosti, budete čerpat všechno světlo zkušeností a 

moudrosti, které jste získali v mém Díle, abyste je mohli nabídnout svým bližním jako zralé plody svého 

boje, své přípravy a svého vítězství. 

47 V národech, v provinciích a vesnicích, kde lidé touží po mém příchodu, kde cítí přítomnost mého 

Slova, bude svědectví mých "dělníků" padat jako skutečná nebeská rosa na žíznící duše lidí. 

48 Už jsem vám řekl, že moji svědkové a následovníci budou odmítnuti, vysmíváni a pronásledováni, 

ale jiní jim také uvěří a budou jim žehnat. Bude to další bitva, které také požehnám. Neboť kde se bojuje, 

tam se také vítězí. 
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49 Aby všichni lidé na zemi mohli uvěřit pravdivosti tohoto poselství, způsobil jsem, aby znamení 

předpovězená v dávných dobách byla vnímatelná po celém zemském kruhu proroctví, která hovořila o 

Mém návratu.  

Proto až se tato radostná zvěst dostane k národům, lidé budou zkoumat a prověřovat vše, co jim bylo v 

oněch dobách řečeno, a s překvapením a radostí zjistí, že vše, co bylo oznámeno a slíbeno o Mém návratu, 

se věrně splnilo, jak se sluší na Toho, který má jen jednu vůli, jedno slovo a jeden zákon.  

50 Ve svém učení jsem vám řekl, že život je Via Dolorosa duše a že je to konec její existence na zemi. 

Je to jeho Kalvárie, na níž se máte snažit vzít si Mě za příklad a uvádět Mé příklady do praxe. 

51 Šťastné jsou duše, které dosáhnou vrcholu s vírou a ctností. Ve chvíli, kdy se odpoutají od své 

tělesné schránky, zažijí Otcovo pohlazení jako odměnu za svou odvahu a lásku. To jsou ti, kteří vstoupí na 

věčnost bez klopýtnutí. 

52 Mé slovo v této době pomůže lidem pochopit celý smysl mého zákona a mého učení a naplnění, 

které jim člověk dá, mu přinese blaženost - blaženost srdce a pokoj duše. Duše totiž nalezne dokonalou 

blaženost pouze v domě, do kterého patří. 

53 Kolik příležitostí máte neustále k tomu, abyste byli dobří a užiteční pro své bližní. Každý domov je 

vhodným polem pro zasetí mého semene. Každé město a každý národ je jako země, která žízní po 

milosrdenství a lásce, a já vás činím rozsévači, abyste lidem rozdávali útěchu a rozsévali pokoj. 

54 Skutky, slova a modlitby jsou prostředky, které byste měli a můžete používat k plnění úkolu 

sloužit a milovat své bližní ve světě. 

55 Naučil jsem vás dokonalé modlitbě, která je pravým jazykem duše a která člověka uvádí do 

přímého kontaktu se Mnou. 

56 Dal jsem vám dar Slova, které je vyjádřením světla, jež je v duši, a lásky, která drží srdce. 

57 Lidé, kteří slyší mé slovo: Neříkejte, že od vás žádám příliš mnoho, protože vím lépe než vy sami, 

čeho jste schopni. 

58 Dnes se cítíte slabí, nešikovní, neschopní a nehodní, protože zkoumáte své nitro a objevujete 

mnoho slabostí, mnoho nedostatků, které vám nedovolují cítit bolest druhých. Nejprve tě však uzdravím, 

dám ti pocítit svůj pokoj, povzbudím tvé srdce a očistím tvou cestu. Pak už nebudete mít strach, nebudete 

mít pochybnosti ani se nebudete cítit neschopní. 

59 Proto jsem vás nechal, abyste Mi chvíli naslouchali, abych vás postupně povzbuzoval svým 

slovem, aniž bych vás zatím posílal do provincií. Až však budou vaše duše prodchnuty Mou Podstatou, 

nebudou již čekat na zkoušky nebo znamení, aby se vydaly na cestu, neboť obdrží vnuknutí, co mají dělat. 

60 Modlete se, lidé, a když se budete modlit, vyliji svůj pokoj na všechny národy země, požehnám 

vašim domovům a osvítím vaše cesty. 

61 Dám vám důkaz, že vše, co jsem vám slíbil, je pravda. Jaký to bude důkaz? Že ve svém životě 

uvidíte něco, v co jste dlouho doufali - něco, co je pro některé nemožné dosáhnout. Některým to, co 

nabízím, přijde brzy, jiné nechám čekat. Ale vpravdě vám říkám, že nebude nikdo, kdo by nedostal Můj 

důkaz lásky. Až tato milost přijde ke každému z vás, vzpomenete si na Mé Slovo a vaše víra pak vzroste. 

62 Nezoufejte, neprolévejte slzy, umíte očekávat tuto hodinu podle mých pokynů, modlete se a bděte. 

63 Vidíš, jak v těch chvílích, kdy pozvedáš svou duši, zapomínáš na své utrpení a jsi naplněna mým 

pokojem? Snažte se být stále se Mnou prostřednictvím úplného praktikování Mého učení a uvidíte, že Můj 

mír a světlo zvítězí nad vašimi neštěstími a pohromami. 

64 Pochopte, že vaše utrpení není zbytečné, ale že máte za úkol stát se duševně i tělesně odolnými, 

abyste se mohli stát součástí počtu mých rozsévačů. 

65 Ti, kdo chtějí přinášet lidem útěchu, kdo chtějí pozvednout padlé, kdo chtějí dát sílu slabým, musí 

být osvíceni světlem zkušenosti, musí být zoceleni v boji a ve zkouškách. Žádná představa bolesti je nesmí 

skličovat, nesmí se bát nelibosti bližních, nesmí utíkat před žádnou bolestí, když k nim natáhnou ruce v 

touze po milosrdenství. 

66 Tam mezi těmi, kdo jsou zatvrzelí v neřestech a bolesti, uvidíte mnoho lidí, kteří povstanou ke 

světlu a budou hledat obnovu a oduševnění. Aby se k nim však tato inspirace dostala, musíte do jejich 

srdce vložit skutečný důkaz bratrství, čin, který je paprskem světla, jenž odstraňuje temnotu z toho, kdo 

trpí. 
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67 Pochopte tedy, že bolest, která vás v mnoha ohledech provázela, byla dlátem, které vnitřně 

formovalo vaši duši pro splnění obtížného poslání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 252 
1 Lidé, byli jste svědky mého projevu v této době. Jste připraveni ji vykládat a být příkladem pro 

"poslední". Znáte důvod mého příchodu, stejně jako znáte důvod mého odchodu, až nastane mnou určená 

hodina. 

2 Nemusíte se bát světa, protože jste moji učedníci. Ne proto, že jste pokorní, se stáváte potřebnými. 

Nezaměňujte pokoru duše s chudobou těla. Protože jste duchovní, neztrácíte svá lidská práva - naopak. 

Ten, kdo chápe spiritualizaci a uplatňuje ji ve svém životě, je majitelem všeho, co ho obklopuje, a žije a 

užívá si intenzivněji než ten, kdo vidí a chápe jen to hmotné. 

3 Oduševnělí lidé jsou ti, kteří ve třetí éře právem nesou jméno "Kristovi učedníci" - lidé, kteří umí 

dát Bohu to, co patří duši, a světu to, co patří hmotě - lidé, kteří ze všech zákonů činí jeden, který spočívá 

v lásce ke svému Stvořiteli a v lásce k němu v bližním. 

4 Člověk připravený mým učením bude schopen vykonat nadlidské skutky.  

5 Z jeho duše a těla bude vycházet světlo, moc a síla, které mu umožní uskutečnit to, čeho sama 

inteligence není schopna.  

6 Tohoto stupně povznesení dosáhnete podle mé vůle, milovaní lidé, neboť pak bude každý váš 

skutek svědectvím o mé pravdě. Z tvých slov, stejně jako z tvých modliteb, a také z tvých rukou bude 

proudit božský balzám uzdravení, který bude blažeností a osvobozením pro tělesně či duševně nemocné; z 

tvých slov bude vycházet světlo, které přináší duším víru, a tvá modlitba bude prostředkem, jímž bude 

duše unášena, aby rozsévala dobro na své cestě. 

7 To je budoucnost těch, kteří Mě následují a vědí, jak vykládat a následovat Mé učení. 

8 "Bděte" od nynějška, aby vaše mysl nebyla nikdy zatemněna, abyste ve zkouškách, kterými musíte 

projít, nezradili to, co je dnes vaší vírou. 

9 Kolik radosti bude v tomto lidu, až se zbaví svých nedokonalostí a bude vykonávat mé slovo podle 

mé vůle. 

10 Nyní máte ještě mnoho překážek, které vám brání v pokroku na cestě k oduševnění. Znáte 

překážky, kterými jsou nedostatek jednoty, sklon k vnějším kultovním činům a nedostatek opravdové 

lásky k bližnímu. 

11 Ještě se mezi vámi neobjevují silní, idealističtí a bojovní lidé - lidé, v nichž může lidstvo najít 

rádce, lékaře, bratra, vůdce. Ještě se mezi vámi neobjevil lid, který se svou jednotou a bratrstvím podobá 

obrovskému domu plnému míru, úcty a lásky, v němž chléb jednoho je i chlebem ostatních a střecha 

jednoho je střechou všech. 

12 Kde je tento příklad? Kdy jste bojovali za takový ideál? 

13 Lidé, to, co vám říkám, není výčitka, je to slovo otce, který chce pro své děti jen dobro a který jim 

musí ukázat jejich chyby a pomoci jim je napravit, aby toho dosáhl. 

14 Zůstanu nějaký čas a dám vám své slovo. Budu v ní nadále činit zjevení a odhalovat to, co jsem si 

pro tuto dobu ponechal, a ve svém učení budu nadále šířit potřebné světlo, aby se lidstvo mohlo zachránit 

před blížícím se zmatkem. 

15 Oznámil jsem vám, že přijde doba, kdy se objeví mnoho "spiritualismů" a že se budete muset 

vyškolit, abyste rozpoznali, které z nich jsou založeny na pravdě a které na klamu. 

16 Uvidíte, že se objeví falešné projevy, které Mi budou připisovány; pověsti o božských poslech 

přinášejících světu poselství; sekty nazývané Sedm pečetí a mnoho zmatených a nejasných učení. 

17 To vše bude důsledkem velkého duchovního zmatku, který lidstvo připravilo. Ale nebojte se, na 

druhé straně se ujistěte, že žijete bděle a modlitebně, pak nepodlehnete duchovnímu zmatku, protože mé 

Slovo bude světlem ve chvílích největší temnoty, které vám umožní vidět mou křišťálově čistou a věčnou 

pravdu.  

18 Pochopte, že nyní je čas studia, poučení a zjevení. Nebuďte neopatrní ani nedbalí, protože byste 

později prolévali slzy nad ztraceným časem. 

19 Rozvíjejte svou intuici, aby vám vaše duše mohla odhalit úkol, který na sebe vzala. Ať pracuje v 

Mém díle, ať může splnit slib, který Mi dala a který je zapsán v jejím duchu. Jestliže jsem vám Já, váš 

Mistr, slíbil, že přijdu v tomto čase, abych osvítil vaši existenci skrze Své Slovo, proč by učedníci neměli 

dodržet své slovo a vrátit se ke Mně? 
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20 Nechtěl jsem vás v tuto chvíli překvapit svou přítomností. Mé slovo bylo napsáno a svět se 

dozvěděl o mém návratu. Ať se nikdo nediví, že když jsem ho povolal, aby vyslechl Mé učení, bylo to s 

úmyslem potvrdit mu dary a úkoly, které jsem vložil do jeho duše, když jsem ji poslal na zem. 

21 Splněním svého slibu, který jsem vám dal, jsem vám dal důkaz, že mé Slovo je dokonáno nade 

všechny stvořené věci, takže takto - až přijde hodina, kdy to mezi vámi skončí - nikdo nemůže říci, že to 

nevěděl, nikdo nemůže říci, že ho to překvapilo, ani odpovědět, že neměl čas se na to připravit. 

22 Již nyní se učte respektovat Mou Vůli tím, že budete poslouchat Mé příkazy a milovat vše, co vám 

poskytuji. Kdo mě miluje a plní mou vůli, je mé dítě a můj učedník. Kdo nerespektuje Mou vůli a koná 

svou vlastní, je sice Mé dítě, ale ne Můj učedník, protože Mě nemiluje a nebere si Mě za vzor. 

23 Ve svém učení vám dávám měřítka, abyste jako učedníci tohoto díla zvítězili, abyste neklopýtli a 

nedopustili se chyb, kvůli kterým byste později hořce plakali. 

24 Již nyní vám říkám, že ti, kdo toto semeno skutečně zasévají se srdečností, s jakou jsem vám ho 

svěřil, půjdou svou cestou v pokoji. Otevřou se jim dveře, které byly hluché k jejich klepání, a i když se 

jim může postavit někdo proti, nikdy nebudou poraženi v boji, protože díky své ctnosti přežijí všechny 

zkoušky. 

25 Naopak ti, kdo ignorují hlas svého svědomí, neposlouchají Má slova a zrazují Mě, budou vždy 

vydáni na milost a nemilost svým nepřátelům, budou žít bez míru a pociťovat strach ze smrti.  

26 Je spravedlivé, ptám se svých učedníků, abyste dokonalé dílo, jako je to, které jsem vám zjevil, 

předkládali lidstvu takovým způsobem, aby bylo považováno za odchylku nebo aby bylo považováno za 

další z nauk a teorií, které vznikly v této době jako plod převládajícího duchovního zmatku? 

27 Bylo by správné, abyste vy, které jsem tolik miloval a vychovával svým Slovem, aby vaše 

svědectví bylo čisté, padli do rukou pozemské spravedlnosti jako oběti svých omylů nebo abyste byli 

pronásledováni a rozptýleni, protože vás vaši bližní považují za škodlivé? Myslíte si, že správné 

dodržování mého učení může způsobit takové události? Ne, žáci. Dovolte mi, abych k vám takto mluvil, 

neboť vím, proč to dělám. Až k vám zítra nebudu mluvit tímto způsobem, budete vědět, proč jsem k vám 

takto mluvil, a řeknete: "Mistr přesně věděl, kolika slabostmi budeme trpět. Jeho moudrosti nic neunikne." 

28 Chci, abyste po skončení mého hlásání měli jasnou představu o tom, co je toto učení, abyste se jím 

mohli správně řídit, neboť dosud se mezi zástupy lidí, kteří slyšeli mé slovo, neobjevili praví spiritisté. To, 

co jste dosud praktikovali, nebyl spiritismus, ale pouze vaše představa o tom, co je moje Dílo, která má 

však k pravé spiritualitě daleko. 

29 Musíte být silní, abyste si přiznali, že jste sešli z cesty; musíte se semknout, abyste zlepšili své 

návyky, a horlivě usilovat o to, aby mezi vámi zazářila pravda a čistota tohoto učení. 

30 Nebojte se měnit vnější stránku svých forem uctívání a kultu, pokud tím nenarušíte podstatu mého 

učení.  

31 Dám vám odměnu, odměním vše, co uděláte v úsilí a oběti pro zlepšení svých skutků způsobem, 

který jsem vám ukázal. 

32 Mnozí z vás zkoumají můj projev, aby se přesvědčili, zda je pravdivý, nebo ne. Často ji však 

posuzujete podle vzhledu, místo abyste zkoumali její význam, a nakonec se kvůli tomu zmýlíte. 

33 Viděl jsem, jak sledujete mé hlasatele i v těch nejmenších pohybech, viděl jsem vás překvapené, 

když jste je viděli plakat nebo jako lidi, jako jste vy sami. Tvé srdce se pak rouhalo a popíralo pravdivost 

mého hlásání. 

Slyšel jsem, když jste řekli: "Jak se mohou nazývat 'podnožemi' nebo nositeli Ježíšova hlasu, když 

jsem je viděl slabé, ubohé a lidské jako každého smrtelníka?" 

Ach, vy smyslné duše, které hledáte pravdu jen v tom, co můžete vidět nebo čeho se můžete dotknout! 

V těch dnech mě lidé také odsuzovali, protože jsem se narodil v chudobě, a pohoršovali se, když viděli mé 

tělo krvácet na kříži a mé rty naříkat. Ubohé lidské bytosti, které nedokázaly pochopit tajemství a smysl 

každého z Mých činů. 

34 Těm, kdo cítí Mou přítomnost ve své duši, stačí význam Mého Slova, světlo Mého poučení, záře 

Mé lásky a útěcha Mé duchovní milosti. To jsou ti, kteří zavírají oči před vším vnějším, aby Mě hledali 

svou duší - to jsou ti, kteří Mě vždy následují. 

35 V těch, kdo pocítili Boží přítomnost v Ježíšově Slově, zůstala podstata Mistrovy obětní smrti jako 

božská pečeť lásky, stejně jako v této době zůstala podstata Mého Slova v těch, kdo Mě hledali v duchu. 



U 252 

59 

36 Je nutné, abych vám znovu a znovu opakoval, že mé království není z tohoto světa? 

37 Mé Slovo vám v tomto čase připomíná minulost, odhaluje vám tajemství a oznamuje vám, co 

přijde. Napraví vše, co lidé pokřivili a znehodnotili, neboť Já jako Strážce pravdy přicházím s mečem Své 

horlivosti a Své spravedlnosti, abych zbořil vše, co je falešné, abych rozbil pokrytectví a lež, abych znovu 

vyhnal kupce z chrámu pravdy. 

38 Pochopte, že k dosažení spásy nepotřebujete hledat pravdu v knihách, radách nebo lidských 

přikázáních. 

39 Všichni potřebujete být zachráněni, neobjevuji nikoho, kdo už stojí na pevné půdě. Jste trosečníci 

uprostřed bouřlivé noci, v níž každý bojuje o svůj vlastní život, aniž by myslel na bližního, protože jeho 

život je ohrožen. 

40 Vpravdě vám však říkám: Já jsem váš jediný Spasitel, který přichází znovu hledat ty, kdo 

zbloudili, protože sešli z cesty, po níž se ubírají, a tou je Zákon. Osvětluji ti cestu, abys mohl vystoupit na 

břeh té požehnané země, která tě očekává, neboť ve svém nitru skrývá nekonečné poklady pro ducha.  

41 Dovolte Mému Slovu, ó lidé, aby učinilo vaše srdce láskyplným, abyste zítra mohli milovat své 

bližní a být s nimi v jejich bolestech, jako jsem Já byl s vámi v těchto hodinách zkoušek. 

42 Pomozte větvím stromu, kterým je toto učení, aby rostly a šířily se po celém světě a dávaly ovoce 

a stín každému hladovému a unavenému člověku, který chodí po zemi. 

43 Já jsem strom a vy jste ovoce, skrze které Mě lidstvo musí poznat. 

44 Pokud je ve vašich skutcích sladkost a život, vydáváte věrné svědectví Tomu, který vás učil a dal 

vám životodárnou sílu lásky a pravdy. 

45 Učení, které jsem vám dal v této Třetí éře, je Novým zákonem, který bude spojen se zákony 

minulých dob, protože tyto tři tvoří jedno zjevení. 

46 Mé světlo osvítí mysl lidí, kteří jsou předurčeni k tomu, aby spojili všechna má učení do jediné 

knihy. 

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

48 Rozdíly, které mezi tímto lidem dosud existovaly, jejich spory a neshody zmizí, až se začtete do 

této knihy a konečně pochopíte pravdu o mé práci. 

49 Dnes si nejste vědomi důsledků, které vám vaše nejednota přináší. Ale opravdu, říkám vám, že 

zítra budete kvůli tomu ronit slzy. Kolikrát jsem tě žádal o sjednocení myšlenek, uctívání, duší. Kolik z 

vás neposlechlo mou božskou radu! 

50 Inspiroval jsem vás, abyste vytvořili lid, a dal jsem vám jméno "Nový Izrael". Dal jsem vám různá 

poslání a úkoly, abyste se na své cestě a ve svém úsilí mohli spolehnout na všechny potřebné prvky, jako 

se to stalo Izraeli v první éře, když procházel pouští v touze po zaslíbené zemi. Dosud jste se však 

nesnažili pochopit mé příkazy a nechtěli jste se zamyslet nad příkladem jednoty, který tento lid zanechal v 

písemné podobě - nesmazatelný příklad. Právě jejich soulad a jednota jim pomohly překonat rány osudu, 

které je na cestě potkaly. 

51 Čeká na vás nová zaslíbená země, ale vy jste od ní ještě daleko. Nyní procházíte rozlehlou pouští, 

faraonovo otroctví jste nechali za sebou a Zákon jste již přijali. Přesto jste se ještě zcela nevzdali 

modlářství, a aniž byste si to uvědomovali, někdy uctíváte zlaté tele. 

52 Budete muset zakusit zkoušky, protivenství a pronásledování, abyste se mohli probudit ze spánku. 

Pak budeš jistě připraven plnit Mé příkazy a budeš inspirován k tomu, abys bděl nad dílem, které jsem ti 

zjevil, stejně jako Izraelité vytvořili Stánek a Archu úmluvy, aby zachovávali Zákon. Zkoušky je totiž 

probudily ke světlu. 

53 Tvým příbytkem bude nyní tvůj duch a tvou schránou smlouvy svědomí. Tam bude můj zákon a 

bude svítit na cestu Hospodinovu lidu. 

54 V dnešní době se neobjevil žádný muž, který by šel ve stopách Mojžíše a podporoval tento lid v 

jeho víře prostřednictvím zázraků. S trochou přípravy však můžete pocítit duchovní přítomnost Eliáše, 

který vás na této cestě povede, povzbudí a inspiruje. 

55 Zástupy lidí, kteří Mě slyší, se nyní rozplývají. Jen já znám důvod jejich vzlyků, jen já znám 

všechny překážky a obtíže, na které na své cestě narazili a které je zastavily. 
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56 Vytrvejte, zástupy, buďte věrní a uvidíte, jak překážky padají. Modlete se a pracujte se stále větší 

opravdovostí, čistotou a dokonalostí, abyste ve svém poslání nalezli útěchu a sílu potřebnou k trpělivému 

snášení životních úskalí. Když se vydáte touto cestou, uvidíte, že cesta je urovnaná a překážky zmizí, až si 

to budete nejméně myslet. 

57 Jste mými poli, na nichž zatím roste pšenice spolu s plevelem. Ještě nenastala hodina sklizně. Ale 

až přijde, budou skutky každého z vás souzeny. Pak zanechám na zemi dobré učedníky a odvedu z tohoto 

světa ty, kteří nepřinesli plody sjednocení a oduševnění. 

58 Sledujte a pamatujte si má slova. Nebuďte přehnaně sebevědomí, protože jste ode Mne dostali 

velmi velké zakázky a úkoly, a nemyslete si, že vás Moje spravedlnost nikdy nemůže zasáhnout. 

Vzpomeňte si na Davida a Šalomouna, kteří byli před svým lidem velcí, usnuli ve své velikosti, porušili 

zákon a viděli, jak na ně dopadá má Boží spravedlnost - neúprosně a moudře -, zatímco věřili, že když je 

Otec tak miluje, nikdy je nebude trápit. 

59 Přemýšlejte, ó lidé, o nových generacích. Myslete na své děti, jako to dělali patriarchové, když 

připravovali své národy na příchod Mesiáše. 

60 Modlete se za ty, kteří teprve přijdou. Připravte jim cestu dobročinností a láskou. Pochopte, že 

budou mít ještě vyšší poslání než vy a že bude dobré, když najdou cestu oduševnění, po které půjdou. Jaká 

bude tato stezka? O tvém životě, o tvých skutcích. 

61 Proč Mě vždycky musíš obtěžovat výčitkami? Přicházím k vám z lásky, protože vidím, že ve 

svých srdcích nosíte bolest, a chci vás utěšit. Chci totiž, abys nosil Můj pokoj ve své duši. 

62 Někdy se vám zjevuji jako Soudce, někdy jako Otec, ale vždy se ukazuji jako Mistr. Mezi těmito 

třemi projevy máte Božskou podstatu, která je jedna: Zákon, Láska, Moudrost. To je Trojice, která je 

přítomna v Mém Duchu. 

63 Zavřete oči a uvolněte duši, aby mohla intenzivně prožívat tyto chvíle společenství se svým 

Mistrem. Ať se usadí blízko Mne jako ti, kdo následovali Mistra ve Druhé éře po venkovských cestách, v 

údolích, vesnicích, podél břehů řek a pouští, aby jim neuniklo ani jedno z Jeho učení. Pak budete schopni 

pochopit obrazný smysl, v němž někdy mluvím, když používám hmotné věci země, abych vám 

symbolizoval duchovní a přiblížil je vašemu duchovnímu dosahu. Uvidíte, jak Mé Slovo přináší nebeské 

království do vaší duše. 

64 Pojďte, lidstvo, ať vás mohu poučit. Nebo chcete, aby to byla bolest, která vás bude učit po celý 

život? 

65 Přijďte na mé statky osít pole bratrstvím. Ujišťuji vás, že mé země vás nezklamou jako svět. 

66 Tady je cesta, přímo před tvou duší, která tě vyzývá, abys po ní šel a už se nikdy nezastavil. Každý 

krok, který uděláte, bude krokem, který vaši duši přiblíží k dokonalému domovu, který na vás čeká. 

67 Čas, kdy budu ještě mezi vámi a budu k vám mluvit touto formou, je velmi krátký a chci, abyste se 

naučili získávat zásluhy, aby se v těchto posledních letech Mé Slovo skrze tyto hlasatele rozhojnilo. 

68 Jak se mohou božské projevy stát odměnou za vaše zásluhy? Díky vaší víře, vašemu nasazení a 

vašemu zduchovnění - díky lásce vládnoucí v lůně lidí, díky praktikování milosrdenství, díky lásce k 

pravdě. 

69 Vpravdě vám říkám, že pokud se nesjednotíte, jak je Mou vůlí, lidstvo vás rozptýlí a vyžene ze 

svého středu, až uvidí, že se váš život odchyluje od toho, co hlásáte. 

70 Co se stane, až lidé zjistí, že v každém společenství existuje jiná forma zbožnosti a jiný způsob 

praktikování Mého učení? Nebudou schopni pochopit, že jsem to byl já, kdo vás poučil. 

71 Svěřuji vám poslední tři roky svého projevu, abyste pracovali na sjednocení tohoto lidu - 

sjednocení zahrnující duchovní i vnější stránku, aby vaše práce, naplněná harmonií a jednotou, byla 

největším důkazem toho, že vás všechny na různých místech setkání a v různých částech země učil jeden 

Mistr: BŮH.  

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 253 
1 V tento den jsem přítomen jako soudce. Mé světlo proniká do svatyně tvé bytosti. 

2 Přicházím, abych přijímal a také dával, abych přijal plody dobrého semene a dal vám nové semeno 

k zasazení. 

3 Přicházíte do Mé přítomnosti, abyste Mi poděkovali za dobrodiní, která jste obdrželi, a za dobré 

výsledky svých skutků na duchovní cestě. Někteří ke mně přicházejí kajícně. Jsou to ti, kdo přinášejí 

břemeno jakéhosi pokání a třesou se a jsou naplněni strachem před mým hlasem spravedlnosti. Někteří, 

stejně jako jiní, mě žádají o odpuštění a modlí se, aby jim v nadcházejících časech nechyběla obživa. 

4 Dnes začíná rok s vámi, přesně předposlední rok mého hlásání skrze lidskou schopnost chápání, a 

je jen přirozené, že se mé slovo projevuje požadavkem spravedlnosti vůči lidem, kteří toto učení dlouho 

přijímali. 

5 Ohněm lásky a spravedlnosti vám dám pochopit své učení, které je od počátku zapsáno ve vašem 

duchu, abyste zítra uměli vydávat svědectví o této pravdě. 

6 Všechna Má díla jsem zapsal do knihy zvané "Život". Počet jejích stránek je nespočetný, její 

nekonečné moudrosti nemůže dosáhnout nikdo jiný než Bůh, který je jejím autorem. Na každé její stránce 

je však stručné shrnutí, v němž Otec srozumitelně představil každé své dílo, aby bylo pochopitelné pro 

každou schopnost chápání. 

7 I vy neustále píšete knihu svého života, v níž zůstanou zapsány všechny vaše skutky a všechny 

vaše kroky na celé cestě vývoje. Tato kniha bude zapsána ve vaší duši a bude světlem poznání a 

zkušeností, jimiž budete zítra osvětlovat cestu svým mladším bratrům a sestrám. 

8 Svou knihu zatím nemůžete nikomu ukázat, protože ani neznáte její obsah. Brzy se však ve vaší 

bytosti rozsvítí a vy budete moci svým bližním ukázat stránky, které vypovídají o vašem vývoji, vašem 

vykoupení a vašich zkušenostech. Pak budete pro lidi otevřenou knihou. Blahoslavení jsou ti, kdo si své 

poslání přivlastňují. Budou mít pocit, že stoupají po žebříku, který Jákob viděl ve svém snu a který je 

duchovní cestou vedoucí bytosti do přítomnosti Stvořitele. 

9 Přijímejte všechny životní zkoušky s láskou a vězte, že jsou to lekce, které vaši duši osvítí a posílí 

na dlouhé cestě, kterou má ještě ujít. Čím větší je vaše porozumění, tím větší musí být vaše láska k Tomu, 

který vás poslal na cestu boje za dokonalost a který při vás vždy stál ve vašich zkouškách. 

10 Zkouším tě, trápím tě a soudím tě. Zároveň tě však podporuji, odpouštím ti a pozvedám tě. Nikdy 

nebude duše v Mé přítomnosti zklamaná, protože ve Mně není žádná nespravedlnost. 

11 Žehnám vám, zástupy lidí, kteří jste se naučili naslouchat Mi v tichosti a zadržovat vzlyky, které z 

vás vytrhávají trny na cestě. Tvé rty mlčí, aby nebylo slyšet nářek, ale tvé srdce Mi žehná. Jak by ti Otec, 

který se cítí být tak chápán svými tvory, nemohl na oplátku požehnat? 

12 Světlo se nyní šíří do celé vaší duše. Je to čas, kdy temné stíny odcházejí od lidí, které právě 

hledám a sjednocuji. 

13 Tento lid tvoří mnoho generací a od každé z nich přijímám v tento den jejich daň, to znamená 

plody jejich práce, aby každý dostal odměnu podle svých skutků, úsilí a cílů. 

14 Kdo touží po poctách a chvále světa, může je získat zde, ale v den vstupu do duchovního světa mu 

budou krátkodobé a k ničemu. Kdo touží po penězích, může zde dostat svou odměnu, neboť právě o ni 

usiloval. Ale až přijde hodina, kdy bude muset všeho zanechat zde, aby se upravil na onom světě, nebude 

mít nejmenší právo žádat pro svou duši nějakou odměnu, i kdyby si myslel, že udělal mnoho pro dobro 

dobročinnosti. 

Naproti tomu ten, kdo vždy odmítal lichotky a laskavosti, kdo čistě a nezištně miloval své bližní a 

odmítal každou hmotnou odměnu, kdo se zabýval rozséváním dobra a kdo měl potěšení z konání skutků 

lásky - ten nebude myslet na odměny, protože nebude žít pro své vlastní uspokojení, ale pro uspokojení 

svých bližních. Jak velký bude jeho pokoj a blaženost, až bude v náručí svého Pána!  

15 Stromy je třeba nechat růst, abychom je poznali podle plodů. Tehdy nastane hodina soudu, kdy 

budou v ohni Mé spravedlnosti lásky zničeni všichni ti, kdo lidem dávali jedovaté plody, a jen ti budou 

vysoce váženi, kdo přinášeli plody života a zdraví. 
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16 Stejně tak budou souzeny náboženské komunity a všechny sekty, které na zemi existují - a to tak, 

že zůstanou jen ti, kdo milují pravdu a následují ji, a všichni, kdo ji skrývají za závojem lží, falše a 

pokrytectví, zmizí. 

17 Zákon je jen jeden, a proto existuje jen jeden způsob, jak ho naplnit. Toho musíte všichni hledat, 

abyste byli duchovně sjednoceni. 

18 Vy, kteří slyšíte můj hlas, se v tuto chvíli vnitřně posuzujete. Ptáte se sami sebe, zda je váš ideál 

vysoký a vaše skutky čisté. Ptejte se sami sebe, zda jste již dostatečně připraveni, abyste po mém odchodu 

uměli zůstat mezi lidmi jako patriarchové, proroci a apoštolové. Ptejte se sami sebe, zda jste se již 

zduchovnili, zda žijete v souladu s označením "spiritualista", které jsem vám dal, abyste se mohli 

identifikovat. 

19 V roce 1948 otřásl tímto národem otřes. Probudil tě úder mé spravedlnosti, jako vždy, když 

upadneš do letargie fanatismu nebo rutiny. 

20 Kdybyste se snažili pochopit smysl mého nového poselství od počátku mého projevu v tomto čase 

- kolik bolesti, kolik hádek a kolik vnitřních bojů byste si ušetřili! Vy jste se však jako vždy přiklonili k 

vnějšímu kultu, který popírá svobodu a povznesení duše. Musel tedy nastat čas, abyste stanovili hranici 

svých chyb. Jste spiritisté? Pak to musíte dokázat ve svém uctívání, ve svém životě a ve svých vzájemných 

vztazích. 

21 Zatímco někteří se probudili a pochopili, co je pravda, a začali pracovat na oduševnění, jiní lpěli na 

svých zvycích, lpěli na svých symbolech, na svých kultovních formách a zvycích a říkali, že jsem vám 

všechny tyto symboly ukázal, a proto jsou pro ně zákonem. 

22 Vypukla hádka, ale není to poprvé, co se to stalo mezi lidmi, které učí Bůh. Již v první éře jsem v 

jednom z přikázání, které Bůh nadiktoval na vrcholu hory Sinaj, přikázal lidem, aby nepoužívali žádné 

obrazy, které by představovaly božství, a zároveň jsem jim dal pochopit, že pravá služba Bohu spočívá v 

plnění onoho zákona, který se zcela omezuje na lásku k Bohu a lásku k bližnímu. 

23 Přesto si lidé vytvářeli nekonečné tradice a denně zvyšovali svůj fanatismus a modlářství. Nyní už 

symbol nebyl významovým obrazem, skrze který dostával vysvětlení něčeho vyššího, ale předmětem 

modloslužby a uctívání. 

24 Bylo nutné, abych přišel na svět, abych vám ukázal cestu, z níž se stále více vzdalujete. Když však 

kněží a farizeové zjistili, že jsem nepřišel kázat tradice, obvinili mě a řekli lidu, že mé slovo je proti 

Mojžíšovu zákonu. Tehdy se Můj hlas zvedl, aby pokryteckým představitelům Zákona odpověděl, že jsem 

nepřišel proti tomu, co ustanovil Otec, ale abych to naplnil Svým životem, že to, co chci vymýtit ze srdcí, 

jsou zbytečné tradice a obřady, kvůli kterým zapomněli naplňovat Zákon, to znamená: milovat Boha a 

milovat se navzájem. 

25 Nepovažujete za správné, abych dnes, kdy žijete v čase Ducha Svatého, očistil vaše srdce od 

všeho, co jste do tohoto díla vnesli, co jste poznali jako spiritualismus, pokud jde o tradice a vnější formy 

uctívání. 

26 Je pravda, že na začátku každého ze tří zjevení, která Bůh lidstvu dal, vám byly povoleny některé 

symboly a úkony uctívání, které vám měly usnadnit pochopení a osvojení Božích nauk, ale ne proto, 

abyste je navždy zachovávali, a už vůbec ne proto, abyste je uctívali. To byl vždy důvod vaší duchovní 

stagnace a důvod, proč jsem vždy přicházel, abych vás odvrátil od nebezpečné cesty a přivedl vás na 

pravou cestu světla. 

27 Dnes neodmítám to, co jsem nařídil v minulosti, ale učím vás, abyste to dodržovali tím, že svému 

životu a svým skutkům dodáte vyšší stupeň duchovnosti, která je zároveň pravdivostí. 

28 Až k vám přestanu mluvit v této podobě, nebudete již toužit po hmotných předmětech ani po 

obřadech a formalitách, protože se již osvobodíte od modlářství a materialismu, abyste hledali přítomnost 

Otce, který je rovněž Duch, s Duchem. 

29 Brzy se ocitnete uprostřed lidí, kteří jsou unaveni vnějšími kulty a unaveni jejich náboženským 

fanatismem. Proto vám říkám, že poselství o oduševnění, které jim přinesete, zasáhne jejich srdce jako 

svěží a osvěžující rosa. 

30 Myslíte si, že když k nim přijdete s fanatickými kulty a způsoby jednání, které jsou v rozporu s 

oduševněním, že by vás pak svět mohl uznat za nositele božského poselství? Vpravdě vám říkám, že byste 

byli považováni za fanatiky nové sekty! 
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31 Vzhledem k jasnosti, s jakou k vám mluvím, se najdou tací, kteří mi řeknou: "Mistře, jak je možné, 

že odmítáme mnohé z obřadů, které nám zanechal Roque Rojas jako dědictví? K tomu vám říkám, že jsem 

vám dal onen příklad z "Druhé éry", kdy jsem lidem vysvětlil, že kvůli dodržování obřadů, formalit, tradic 

a svátků zapomněli na Zákon, který je tím podstatným. Připomněl jsem vám tento čin vašeho Mistra, 

abyste pochopili, že i dnes byste měli zapomenout na tradice a obřady, i když jste se je naučili od Roque 

Rojase, stejně jako je lidé zdědili od Mojžíše. 

32 Tím nechci říct, že vás naučili něco špatného - to ne. Byli nuceni se uchýlit pouze k symbolům a 

činům, které měly lidem pomoci pochopit božská zjevení. Jakmile však bylo tohoto cíle dosaženo, bylo 

nutné odstranit všechny nyní zbytečné formy uctívání nebo alegorie, aby mohlo zazářit světlo pravdy. 

33 Od nositele hlasu, který předává Mé Slovo, počínaje posledním z "dětských učedníků", požaduji 

upřímnost. 

34 Největší odpovědnost leží na těch, kdo volí, neboť jejich ústy vyhlašuji zákon. Nepochopili však 

svou odpovědnost. Říkám jim: Probuďte se! Slyšte hlas svého svědomí! Pohleď na tento lid - nevědomý, 

dychtivý po Mém slově - oděný pokorou a vnímavostí k tomu, co mu nabízíš. Co by se s vámi stalo, 

kdyby lid povstal a požadoval po vás přípravu a oduševnění? A jak moc by k tomu měla důvod a právo, 

protože se to týká její víry, její duše, míru na zemi a cesty k věčnosti. 

35 Hlasatelé, hlasatelé Mého Slova, proroci třetí éry: není to vaše nešikovnost, ani vaše nezralost, ani 

vaše chudoba, co brání tomu, abych se dal poznat lidstvu vaším prostřednictvím; je to váš hřích a vaše 

nepřipravenost, které omezují význam Mého Slova a zakrývají pravdu, kterou jsem přinesl Svému lidu. 

36 Vpravdě vám říkám: Kdo se necítí být schopen se oduševnit, ať raději drží své rty zavřené a 

nepřidává k pravdě nepravdu. Zástupy lidí, kteří ji slyší, totiž ještě neumějí oddělit zrno od plev, tedy lež 

od pravdy, zbytečné od podstatného. 

37 Mé slovo je přísné a jednoznačné. Ale podívejte se, i tento projev jednou skončí a je nutné, aby 

vaše nejlepší práce byla završením duchovního díla, které jsem vám svěřil. 

38 Vězte, že toto slovo, které vyšlo z vašich úst, je duchovním poselstvím, které boří království, říše a 

trůny, aby do lidských duší mohlo vstoupit nebeské království, které je královstvím lásky, pokoje a 

spravedlnosti. 

39 K jiným národům jsem poslal posly svého slova. Modlete se za ně a dodávejte jim sílu svými 

myšlenkami. Vzkřísí semena a sjednotí zástupy lidí, kteří se s vámi po oduševnění spojí pouty bratrství a 

porozumění. 

40 Připravuji nové posly Svého Slova, kteří budou tuto Dobrou zprávu přinášet i do jiných zemí. Nad 

všemi rozprostírám plášť svého pokoje. 

41 Doba, ve které žijete, je obdobím přechodu, vývoje, zkoušek, změn a překvapení. Žijte bděle, 

bděte a modlete se a vytrvejte v mém zákoně. 

42 Dnes je tu boj, dnes je tu zásluha, dnes je tu utrpení, boj a dřina. Zítra, až budete všichni se Mnou, 

až dosáhnete dokonalosti duše, budete mít svůj domov v lůně Otce, kam všechno putuje a kde se 

uchovávají všechny věci, které dosáhly své dokonalosti - v "lůně", které obsahuje moudrost, dokonalost a 

slávu, kterou si zde nedokážete představit. 

43 Mé Slovo je cesta, pravda a život, které vedou tvou duši do zaslíbené země. Přijďte k němu, 

neblouděte, milovaní lidé. 

44 Můj paprsek světla se usadí na hoře, odkud se tě ptám: Proč jsi stále na jejím úpatí, proč se ti ještě 

nepodařilo na ni vystoupit? 

45 Mnozí Mě slyší s velkou radostí v srdci. Někteří však, když slyší Mé slovo, jsou zachváceni 

velkým smutkem. Jsou to ti, kteří se podobně jako Izrael v Egyptě cítí jako otroci. Stále si nesou šrámy od 

bičů a touží po svobodě a světle. 

46 Vězte, že jsem přišel kvůli vám, protože jsem viděl, že hladovíte a žízníte po spravedlnosti, 

svobodě a lásce. 

47 Pojďte a poslechněte si tento hlas, který vám dodá odvahu, naplní vás silou a osvítí vás, abyste se 

mohli obrátit zády k faraonovi a odejít z jeho země, kde jste byli vězněni, zraněni a ponižováni. 

48 Pozvedněte oči a rozjímejte o božské hoře, která vás vyzývá, abyste na ni vystoupili. Přistup k 

němu, věř, že dosáhneš vrcholu, udělej první kroky, vystoupej nahoru a brzy bude tvá radost veliká, až 

pocítíš, že řetězy, které tě držely dole, a jho, které tě svíraly, ustoupily. 



U 253 

64 

49 Ó lidé všech dob! Odstraňte ze svého srdce nevděčnost, abyste mohli skutečně zakusit Otcův 

pokoj. 

50 Takto slepí zrak získávají, unavení znovu nabývají sil, chromí chodí, nemocní se uzdravují, trpící 

zpívají radostí. 

51 Sjednocuji svůj lid a potvrzuji jeho duchovní poslání pro lidstvo. Z vyvrhelů dělám lidi, kteří jsou 

užiteční svým bližním, a z těch, kteří si mysleli, že jsou vydědění, proroky a lékaře duše. 

52 Jste to vy, kdo musí vydat svědectví o mém příchodu v této třetí éře. Vím, že národy a provincie 

potřebují vaše svědectví. Vězte však, že když se vydáte na cestu, musíte dokázat, že jste děti Světla. 

53 Chci, abyste předem pochopili duchovní velikost poslání, které vám v této době svěřuji. Teprve 

pak si vaše duše uvědomí zodpovědnost vašeho poslání. 

54 Pokud se však domníváte, že musím čekat, až se vám zalíbí připravit se na to, abyste světu přinesli 

toto poselství světla, jste na velkém omylu. Neboť jsem to já, kdo vykupuje lidi a zachraňuje jejich duše. 

Budete pouze hledači cest, hlasateli, proroky, služebníky. Kvůli plnění těchto úkolů vás učím. 

55 Do srdce každého žáka jsem vložil esenci. Tato podstata bude přítomna ve vašich myšlenkách a 

modlitbách, ve vašich slovech a skutcích lásky. 

56 Nepamatujete si, že jsem vám řekl, abyste byli duchovní vůní mezi lidmi? 

57 Co víc si můžete na zemi přát než být rádci, průvodci a lékaři duší těch, kteří to potřebují? 

58 Milosrdenství je jedním z nejkrásnějších květů lásky a právě tento květ chci ve vás otevřít, abyste 

jeho vůni šířili mezi své bližní. Vpravdě vám říkám, že pokud máte ideál nebo touhu dát své duši velikost, 

nabízím vám cestu milosrdenství. Nabízím ti tuto cestu, po které lidé chodí málo, abys po ní mohl stoupat 

ke Mně. 

59 Chci, abyste na konec této cesty došli s uspokojením, že jste věrně naslouchali mému učení. Mé 

slovo vás posiluje, abyste mohli pevným krokem pokračovat ve své cestě až do konce. 

60 V posledních dnech Mého zjevení se na vaší cestě objeví mnoho pokušení a překážek, proto vás 

varuji a vyzývám, abyste bděli, abyste mohli bdít a modlit se. 

61 Buďte silní, ó lidé, a zkouška pomine. Kdybyste totiž nezůstali poslušní a věrní a upadli do 

pokušení, vytvořili byste si nekonečný řetěz zkoušek, který by zmátl mysl mnoha lidí a zničil víru mnoha 

srdcí. 

62 Plán vaší mise je již vypracován a vy se od něj nesmíte odchýlit. 

63 Řekl jsem vám, že až ukončím svá slova, dám vám dostatek času, abyste se připravili, studovali, 

přemýšleli a uplatnili mezi vámi své učení. Až zjistím, že se Můj lid zduchovnil, otevřu vám cesty, po 

kterých musíte vyjít a přinést lidstvu poselství světla, které jsem vám svěřil, abyste ho poznali. 

64 Plán, který jsem pro vás navrhl, je jasný a jednoduchý, takže ho ani v nejmenším nezměníte, pokud 

se chcete nazývat duchovními. 

65 Kdo chce mít moc obracet své bližní - moc uzdravovat nemocné, jakou jste ještě nezažili, a sílu 

konat zázraky -, musí být věrný Mému Zákonu a oddaný Mým přikázáním, pak nikdy nebude bez 

vnuknutí a moci konat velké skutky plné lásky a moudrosti. 

66 Kdo pohrdá duchovními dary a plody, které přináší čisté praktikování Mého učení, protože ho více 

lákají chvály a hmotné odměny, ten se sytí marnostmi a falešnými uspokojeními, která nenasytí duši. To je 

to, co miluje na zemi a co hledal v mé práci, a já mu to dopřávám. Ale vpravdě vám říkám, že ti, kdo 

nedosáhnou toho, co jsem předpověděl, kdo setrvávají ve stagnaci a neopouštějí svůj fanatismus, 

marnivost a hmotné touhy, budou překážkou, která nedovolí těm, kdo milují Má nařízení a chtějí je 

skutečně poslouchat, aby pokročili. 

67 Jakými slovy nebo záminkami Mi budou odpovídat ti, kdo neuposlechnou Mých příkazů, až jim 

ukážu lidi, kteří zůstávají ve stagnaci, v zajetí fanatismu a neužitečných tradic - až jim ukážu národy, které 

musí nadále čekat na příchod apoštolů Třetí éry? 

68 Je to má láska, která k vám promlouvá, mé světlo, které nad vámi nepřetržitě bdí, které vás varuje, 

abyste si místo duchovního pokroku nepořídili kalich utrpení. 

69 Připravuji vás na den, kdy k vám budu mluvit naposledy. Od té chvíle se totiž pro tento lid v 

duchovním ohledu všechno změní. Proto jsem vám už dlouho říkal, abyste nebyli tradicionalisty ani 
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strážci vnějších forem, abyste si ze svých bohoslužebných úkonů nedělali zvyky nebo návyky, které pak 

už nebudete moci vytrhnout ze svých srdcí. 

70 Myslíte si, že vše musí pokračovat donekonečna ve stejné podobě? Myslíte si, že budete na těchto 

místech setkávání po celý život? Ne, lidé, je nutné, aby vše, co jste dosud měli, zmizelo z vašich očí, 

abyste mohli pocítit, jak se objevuje světlo pravého oduševnění. Až dosud jste nepochopili ani smysl mého 

poselství, ani účel této práce. 

71 Je pravda, že "první" nebyli kvůli nedostatku učení a poučení schopni pochopit význam zjevení, 

které je překvapilo. Ale vy, kteří patříte k "posledním" - k těm, kteří měli být svědky konce tohoto období 

-, považujete za správné, abyste si ponechali omyly "prvních" a abyste nadále neznali význam tohoto 

poselství, stejně jako ho neznali ti, kteří viděli teprve úsvit třetí éry? 

72 Ne, říká mi tvé srdce. Říkám vám všem, že toto přesvědčení, které máte v těchto chvílích, vás 

nesmí opustit v hodině vašich pokušení. Nezapomínejte, že vám dnes říkám, že za vaši poslušnost a 

upřímnost budete mít pokoj ve svých domovech a na všech cestách, po kterých se pohybujete. 

73 Udělejte vše pro to, abyste do blížící se doby zmatku vstoupili připraveni a silní. Nezvyšujte svým 

zmatkem zmatek, který způsobují sekty, církve, filozofie a nauky, až přijde čas, aby všichni popřeli 

pravdu. 

74 Chci, aby tento lid, který jsem v duchovní formě učil, vstoupil do této doby klidně, vědomě, bděle 

a pokorně a aby jeho přítomnost byla paprskem světla a závanem uklidnění v této bouři. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 254 
1 Přicházím, abych přijímal a dával, přicházím, abych vás slyšel a abyste vy slyšeli mne. 

2 Nesčetněkrát jsem se představil jako Otec a Mistr. Dnes je Mou vůlí ukázat se jako Soudce, 

protože jsem vám svěřil rok, jehož ovoce od vás žádám. Ve věčnosti je toto období pouhým okamžikem. 

Ale skutky, které v něm vykonáš, zůstanou zaznamenány v knize, do níž zapisuješ historii svého života. 

Tato kniha, napsaná ve tvém duchu, uchová stopy tvého úsilí o dosažení cíle a bude tou, kterou předložíš 

nejvyššímu soudci. 

3 Dnes mi ukazujete pouze stránku, která představuje nepatrný časový úsek, v němž jste udělali krok 

vpřed na cestě vývoje. 

4 V míře, v jaké se povznesete, dosáhnou vaše skutky větší dokonalosti a Mé Dílo uchopíte více a 

hlouběji. Proto vás povzbuzuji, abyste důvěřovali mým zaslíbením, pozvedám vás, probouzím vás a 

uzdravuji. 

5 Chci přijímat vaše ovoce, protože jste ho získali díky ideálu lásky, díky úsilí a s úmyslem potěšit 

svého Otce. Bojovali jste v těžkých zkouškách, překonávali jste balvany. Oči tvého těla plakaly a tvá duše 

také vzlykala. 

6 Tvé rty mlčí a duše si v tu chvíli nestěžuje a veškerou hořkost, kterou jsi dostal, proměňuješ v 

naději ve Mne a v odpuštění pro své bližní. Žehnám vám za vaši poslušnost. 

7 Cítíte, že se probouzíte do nového dne, že děláte krok vpřed, a od té doby vás váš duch ještě více 

osvěcuje a vy Mi lépe rozumíte. Svou odpovědnost, kterou jste převzali vůči Otci a světu, také správně 

měříte. 

8 Dnes víte, že čas je vzácný poklad, kterým nesmíte plýtvat, a že vaše dary jsou jako klenoty, které 

by se neměly schovávat. 

9 Čas temnoty a nevědomosti pro vás skončil. Dnes jako apoštolové víte, co říkáte, co děláte a co si 

myslíte, a chcete si vydobýt zásluhy, abyste získali právo na mé výhody. Žijete uprostřed světla, a pokud 

je jím někdo oslepen, je to proto, že nemá jasný pohled. 

10 Svou milost dávám všem stejným způsobem, ale každý ji přijímá podle své duchovní přípravy a 

úrovně. 

11 Nyní přijímám výsledek práce vtělených bytostí, protože pozemský život se měří časem. Když 

vstoupíte do duchovního života, uvědomíte si, že věčnost se nedá měřit na hodiny, dny ani roky, protože 

čas nemá na duchovno žádný vliv. 

12 Jsem přítomen, neviditelný pro celé lidstvo, jehož život pulzuje ve Mně, protože jsem jejich Otec - 

jediný, kdo může dokonale posoudit jejich životy a skutky. Vidím lidi, kteří bloudí v chaosu, nesou válku 

ve svých srdcích a dokonce i v duších, nesou vražednou a ničivou zbraň nejen v rukou, ale i v srdci, 

používají jazyk jako skutečně dvousečný meč. Někteří útočí, jiní se brání. Někteří rozsévají smrt, jiní se 

drží života. A jako stín se šíří plášť nového učení a postupuje od srdce k srdci a od duše k duši. 

Tváří v tvář této hrozbě se lidé a národy třesou a ptají se sami sebe, proč Všemohoucí nezabrání šíření 

těchto beznadějných nauk. Na to Otec odpovídá: Nechávám je klíčit, růst, kvést, šířit se a nést plody, aby 

tyto stromy lidstvo poznalo podle jejich vlastních plodů. 

13 Tato učení, teorie a světonázory se rozšíří po celém světě, aby lidé, kteří pojedli ze všech plodů, 

obrátili svůj zrak ke stromu života a pochopili, že pravým ovocem - tím, které obsahuje sladkost ve své 

chuti a život ve své podstatě - je to, co jsem vám od počátku věků nabízel ve Svém Zákoně lásky. 

14 Lidský mír je pomíjivý. Pouze mír, který ti nabízím, je věčný. 

15 Mluvím k vám skrze lidský rozum a Mé Slovo je stejné semeno lásky, jaké jsem do vás vždy 

zaséval. 

16 Dal jsem vám sílu - ale ne proto, abyste skrze ni vnucovali mou vůli svým bližním. Osvobodil 

jsem tvou duši - ale ne tak, aby tuto svobodu špatně využívala. Mými zbraněmi jsou pravda, láska, 

milosrdenství, pokoj a odpuštění. 

17 Abyste Mě důstojně reprezentovali a byli Mými věrnými svědky, musíte používat Mé učení a 

ponořit se do Mého Slova, abyste neupadli do omylů, které vás rozdělují a způsobují, že jedni hájí a snaží 

se zachovat vnější formy uctívání a tradice, zatímco druzí bojují za podstatu a duchovnost Mého učení. 

Vzpomeň si, že v prvním přikázání Zákona, které jsem dal lidstvu skrze Mojžíše, jsem řekl: "Neuděláš si 
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žádný rytý obraz ani podobu nebeských věcí, abys před nimi klečel a klaněl se jim." V tomto přikázání 

jsem řekl: "Neuděláš si žádný obraz ani podobu nebeských věcí, abys před nimi klečel a klaněl se jim." Od 

té doby je cesta pro člověka a cesta pro duši jasně vyznačena. 

18 Mojžíš se neomezil pouze na předání Desatera lidstvu, ale vydal také druhotné zákony pro lidský 

život a zavedl tradice, obřady a symboly v rámci duchovního uctívání Boha, a to vše v souladu s 

vývojovými kroky, které v té době lidský duch činil. Přišel však zaslíbený Mesiáš a zrušil tradice, obřady, 

symboly a oběti, pouze zákon ponechal nedotčený. Když tedy farizeové říkali lidem, že Ježíš se staví proti 

Mojžíšovým zákonům, odpověděl jsem jim, že se Zákonu neprotivím, ale že jsem ho přišel naplnit. Kdyby 

Mé učení mělo zrušit tradice, bylo by to proto, že lidé, aby je naplnili, zapomněli dodržovat Zákon. 

19 Tento případ se opakuje i v této době. V roce 1866 zjevil Mou Přítomnost lidským intelektem 

Roque Rojas, který vám ji dal poznat. I on však vytvořil tradice, formy uctívání a symboly, které vám 

pomohou pochopit význam zjevení. 

20 Nyní, když se blíží čas, kdy k vám již nebudu mluvit v této podobě, chci z vašeho srdce vymazat 

každý materialismus a fanatismus, který by mohl existovat ve vaší sektě a ve vašem způsobu jednání, 

abyste mohli právem nést jméno: "Učedníci Ducha Svatého". Ale pochopte: Odstraňuji-li zbytečné tradice 

a zvyky, nejsem tím proti svému Zákonu. Stejně jako ve druhé éře totiž můžete kvůli dodržování tradic 

porušit pravé duchovní uctívání Boha a své povinnosti vůči lidstvu. 

21 Pokud jste se ve své oddanosti Otci již osvobodili od veškerého materialismu, nebuďte pyšní, 

protože si myslíte, že jste dosáhli vrcholu spiritualizace, od kterého považujete všechny, kdo se hlásí k 

sektám nebo církvím, za nedospělé. Zatímco vy vidíte v očích svých bližních smítko, já vám mohu ukázat 

břevno, které s sebou vláčíte. 

22 Lidé jsou unaveni tradicemi, formalitami a obřady. Chci jim ukázat světlo svého učení jako místo 

odpočinku pro duši unavenou hledáním světla. 

23 Lidé, nechte mě být vaším soudcem, slyšte můj hlas, který k vám promlouvá ve vašem svědomí. 

Nehledejte odměnu ani pochvalu ode Mne, nehledejte odměnu. Kdybych vám tyto úlevy poskytl, špatně 

byste jich využili a pasovali se na pány. Hledejte mě pokorně jako nejmenší z mých dětí. Budete-li činit 

pokání, pokloňte se přede Mnou, neboť Já budu vaším Soudcem a budu k vám mluvit s největší 

pravdivostí a milosrdně vás napravím. Pak za Mými slovy rozpoznáte božský příslib něčeho, co nikdy 

nebylo předvídáno, něčeho, co přesahuje všechny touhy. 

24 Dávám vám dar Slova, aby jako zvuk zvonů probudilo ty, kdo spí, aby dalo sílu, balzám a život. 

25 Nečekejte, až katastrofické události přimějí lidstvo, aby se ke Mně vrátilo. Bděte, modlete se a 

rozsévejte, a světlo a pokoj Mého Ducha se budou šířit od srdce k srdci. 

26 Ačkoli Mé Slovo prochází mozkem a rty člověka, je stvořeno ze světla a lásky. Připravte se, 

zástupy, a dovolte Mi, abych se vám dal poznat skrze své nositele hlasu. A vy, kteří jste byli vybráni pro 

tento vysoký a delikátní úkol, se připravte ještě více. Ti, kdo se necítí být schopni předávat Mé Slovo v 

čistotě, připravte se. Pokud toho není schopen, měl by raději mlčet a zapečetit své rty. Uvědomte si však, 

že vaše chudoba, nešikovnost ani skromnost nejsou překážkou mého hlásání. Využil jsem nešikovné a 

nevzdělané lidi, abych ohromil svět. Co mi vadí, je nepoctivost, hřích. 

27 Chci, abyste se stali hodnými toho, že v posledních letech mého slova se bude konat jedno mé 

zjevení za druhým a ve shromažďovacích místnostech nebudou slyšet žádné stížnosti. 

28 Dostalo se mi pocty od všeho stvoření - od největších hvězd až po bytosti, které tvůj pohled sotva 

vnímá. Všechno podléhá vývoji, všechno se vyvíjí, všechno postupuje, všechno se proměňuje, vyvíjí se 

výš a zdokonaluje se. Až pak dosáhne vrcholu dokonalosti, bude můj duchovní úsměv jako nekonečný 

úsvit v celém vesmíru, z něhož zmizí každá vada, všechna bída, utrpení a nedokonalost. 

29 Poznejte mou spravedlnost v jádru mého slova. 

30 Mé Slovo, vy zástupy, je klíčem, kterým otevírám vaše srdce - to srdce, které pro Mne tak málo 

tlouklo. 

31 Dnes začínáte druhý rok z posledních tří, které vám byly svěřeny k přípravě. 

32 Čeho jste zatím dosáhli? Nic rozhodujícího. Po sebezkoumání ve světle svého svědomí jste si 

uvědomili, že jste neudělali ani krok vpřed směrem ke sjednocení a oduševnění. 
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33 Na mé výtky jste si už zvykl, a proto zůstáváte lhostejně opřený. Nebuďte však přehnaně sebejistí, 

odmítněte názor, že prodloužím dobu svého zjevení mezi vámi. Pokud totiž upadnete do tohoto omylu, 

budete žít oklamáni a podvedeni. 

34 Kdo se odváží žádat o další příležitost - po těch, které jsem mu poskytl? Pouze hlupáci nebo 

ignoranti. Vy však nejste nevědomí, protože jsem k vám mluvil rok co rok. 

35 Proč vám to říkám? Protože vidím tuto touhu a tento tajný záměr na dně některých srdcí - touhu a 

záměr, který, aniž by byl uskutečněn, již znesvěcuje pravdivost a upřímnost Mého díla. 

36 Tato touha, aby mé slovo pokračovalo donekonečna, aby vše pokračovalo jako dříve, je důkazem 

toho, že nevyužili drahocenný čas, který jim byl svěřen, a nyní chtějí další čas, aby mohli něco udělat. Ale 

až uplyne naznačený čas, nikdo nebude schopen božské rozhodnutí změnit. Kdybychom to totiž chtěli 

udělat, popřeli bychom dokonalost toho, co Bůh poskytl. 

37 Neuposlechněte Mých nařízení, ó lidé! Kdyby to totiž někdo udělal, bude svědkem Mé 

spravedlnosti a uvidí, jak se na tento národ vrhnou nespoutané přírodní síly, které mu dají poznat jeho 

neposlušnost, protože Mne neposlechl navzdory Mým slovům lásky. 

38 Jaký smutek a výčitky budou mít tyto duše, až se probudí ze své aberace a uvědomí si svůj 

duchovní regres, až zakusí, že je Otec musí stále burcovat a trápit prostřednictvím přírodních sil, jako se to 

dělo starým lidem! 

39 Zlikviduji každé nečisté semeno mezi tímto lidem a ponechám pouze dobré semeno, skrze které 

Mě lidstvo zítra pozná. Jak by mohli lidé spatřit nádheru Mé pravdy skrze zmatený, neposlušný nebo 

fanatický lid? 

40 Tyto dny přípravy jsou pro vás, lidé, ve znamení hlubokého zamyšlení, abyste si po tomto 

zamyšlení a zpytování svědomí mohli zvolit cestu, kterou chcete jít, a zdůraznit, že ten, kdo plní Mou 

Vůli, bude moci jít svou cestou v pokoji, a ten, kdo plní svou, se musí rozhodnout přijmout zkoušky, které 

ho, až přijde čas, neúprosně zasáhnou. 

41 V tom, kdo poslouchá mé pokyny, bude opravdový pokoj, protože to bude člověk dobré vůle, který 

poslouchá svého Otce. Kdo neuposlechne mých pokynů, nebude mít ani na chvíli klid. Neustále bude 

slyšet výčitky svého svědomí a žít v neustálé hrůze. 

42 Nikoho nesoudím a omezím se na to, abych vám včas odhalil, co vás může postihnout jako 

přirozený důsledek vašich skutků. Říkám vám to včas, protože vás miluji a proto, abyste se tomu vyhnuli, 

abyste čelili pravdě a nesešli z cesty. 

43 Neposlušný je vždy pyšný. Ale kdo je ten, kdo si myslí, že má právo plnit jeho vůli nebo způsobit 

změnu vůle svého otce? Kdo věří, že dary, které jsou v něm, obdržel díky skutečným zásluhám? Kdo věří, 

že tento lid je pro Mne nezbytný k uskutečnění Mých božských plánů? 

44 Nedovolte, aby se vaše mysl zatemnila, neumlčujte hlas svědomí, nedovolte, aby pokušení těla 

způsobilo klopýtnutí vaší duše, neboť by to bylo velmi smutné. 

45 Bděte a modlete se, aby vám nikdy nechyběla síla. Zamyslete se, přísně se posuďte, pak váš duch 

vlije světlo do vaší mysli a srdce, aby mezi vámi zavládl mír. 

46 Mé pokyny nadále ukazují tvé duši stránku po stránce Knihu života, protože musí zůstat silná a 

připravená, dokud tento čas pokynů neskončí. 

47 Pokud skutečně toužíte působit jako proroci První éry a být jako oni majáky na cestě lidstva, 

směřujte k oduševnění, které nebude těžké najít, neboť každé z těchto učení je lekcí oduševnění pro 

lidstvo. 

48 Chci, abyste věděli, že - ještě než přijdou na svět generace oduševnělých duší, které jsem vám 

oznámil - bude toto poselství rozšířeno mezi národy a lidmi, aby našli cesty dlážděné lidmi, kteří slyšeli 

hlas Pána, a těmi, kteří se k tomuto lidu připojili, protože uvěřili jeho svědectví. 

49 Neustále vás vyzývám, abyste na této cestě, která je věčným vzestupem, dělali nové kroky. 

Nepřestávejte, a pokud ano, bude to k užitku, protože jste museli dozrát k nějakému záměru, posílit víru 

nebo se zamyslet. Poté však pokračujte. 

50 Kolik lidí mi v srdci říká: "Mistře, proč jsi k nám nepřišel jako člověk v této době, abychom mohli 

vidět tvou přítomnost?" "Ne," odpověděl jsem. Odpovídám ti však jinou otázkou: Nejsi si vědoma, že 

když toužíš po Mé přítomnosti ve světě v této podobě, žádáš znovu Mou Krev? Přijměte Mne takto: v 

duchu, neviditelného pouze pro vaše fyzické oči, ale vnímatelného všemi smysly vaší duše. 
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Tehdy jsem prolil svou Krev, abych jí zpečetil lásku, kterou jsem hlásal ve svém učení. Dnes všechny 

zasypávám božskou esencí jako důkaz, že Má láska k lidem je stejná navzdory jejich nevděčnosti, a proto 

se k nim přibližuji, abych jim ukázal světlou cestu, která je povede k tomu, aby se Mnou navždy přebývali 

v Mém Království. 

51 Jiní mi duchovně říkají: "Kéž bys nás alespoň nikdy nepřipravil o toto slovo, které jsi nám dal s 

takovou láskou slyšet." Těmto lidem říkám, že pokud skutečně využijí mého učení a pokusí se pochopit 

mé záměry, nebude pro ně bolestné zříci se tohoto hlásání, až přijde hodina, kdy ho prohlásí za ukončené. 

A nebude to pro ně bolestné, protože vaše duše zůstane prostoupena Mou Podstatou a naplněna Mým 

Světlem. Pokud jste si však některé nebo mnohé z mých učení nedokázali uchovat v paměti, nařídil jsem v 

takovém případě vytvořit knihu, která obsahuje mé slovo z této doby. V této knize, která bude vytvořena 

na základě mého božského učení, najdete pravou Archu úmluvy, kterou první spiritisté nebyli schopni 

pochopit, a proto ji museli znázorňovat pomocí předmětů nebo symbolů. 

52 Pravou archou smlouvy je mé slovo. Kdo ji totiž otevře a vstoupí do ní s úctou, oduševněním a 

láskou, objeví na jejím dně moudrost, hluboké zjevení, proroctví a všechny duchovní dary. Právě k této 

arše smlouvy se budete obracet, až mé slovo už nebude slyšet prostřednictvím nedokonalých lidských 

hlasatelů, a budete svědky toho, jak k vám ve vašich meditacích, ve chvílích vašeho studia nebo ve 

chvílích vaší modlitby, k nejjemnějšímu místu vaší bytosti, pronikne vyšší světlo, které vám vše vysvětlí - 

otcovský vliv, který vás obejme, a hlas, který není lidský a který k vám bude mluvit svým a dokonalým 

způsobem. Bude to světlo mé inspirace, které k vám přichází ve skutečném dialogu ducha s duchem. 

53 Buďte požehnáni - vy, kteří jste dokázali ze svých bohoslužeb odstranit mnoho zbytečných a 

nepotřebných obřadů, které vám odkázali "první", a ponechat si jen to podstatné. Uvědomte si však, že 

stále máte co uklízet a co oduševňovat. 

54 Jak šťastná bude tvá duše, bude-li Mi moci na této zemi vzdávat úctu, kterou od ní očekávám! Ale 

až odtud odejde do Duchovního údolí, zanechá-li po sobě něco, co by nemělo být hodno Mého díla, nové 

generace, které budou přezkoumávat dědictví, jež jste jim zanechali, budou vědět, jak odstranit vše, co jste 

po sobě zanechali nespravedlivého, a tak učiní krok, který jste nebyli schopni učinit. 

55 Říkám vám: Čím více budete očišťovat své bohoslužebné úkony a zdokonalovat své uctívání 

Boha, tím méně budou muset trpět ti, kdo přijdou po vás, a že vaše zásluhy přede Mnou budou větší, 

protože jste nepracovali pro sebe, ale dělali jste to s ohledem na své bližní, protože jste k nim ve svých 

srdcích cítili lásku. 

56 Cožpak jste sami nezažili, jak moc jste se museli namáhat, abyste uklidili to, co jste dostali od 

svých bratří, kteří vás předešli? Nenechávejte proto tuto bolestivou práci na těch, kteří jdou ve vašich 

stopách. 

57 Ve Druhém čase dosáhlo mé učení vrcholu, když už bylo mé rozloučení velmi blízko. 

58 Učedníci - dobře věděli, že to jsou poslední chvíle, které stráví s Mistrem - věnovali veškerou svou 

pozornost tomu, aby slyšeli i poslední z těchto slov a uchovali si je v srdci. 

59 Ježíš toužil po tom, aby se jeho učedníci stali rozsévači jeho spásného učení. Na vrcholu své 

poslední promluvy k učedníkům, která byla zároveň posledním rozhovorem mezi Otcem a dětmi, jim 

proto láskyplným tónem řekl: "Nyní vám dávám nové přikázání: Milujte se navzájem." Světlem tohoto 

nejvyššího přikázání tak zažehl největší naději pro lidstvo. 

60 I v této době, kdy brzy ukončím své hlásání mezi vámi, vidím, s jakou oddaností a pozorností 

nasloucháte mému učení. Nesmazatelně se vryjí do mysli mých nových učedníků. 

61 Jako jsem tehdy řekl svým apoštolům, že budou ve světě jako ovce mezi vlky, aby žili stále ve 

střehu, tak vám nyní říkám, abyste se připravili, bděli a modlili se. Mnozí totiž proti vám povstanou, 

budou používat pomlouvačné zbraně a všechny prostředky, aby vás zmátli. 

62 Nyní je doba boje, všichni to víte, takže nikdo není překvapen. 

63 Své učení jsem maximálně zjednodušil, abyste mu porozuměli a pochopili jeho smysl. Až přijde 

čas, budete mít snadnou odpověď na každou otázku, která vám bude položena. Nebudete muset mluvit 

příliš mnoho, abyste přesvědčili. Pokud jste opravdu připraveni, budou vaše slova nejen jednoduchá, ale 

také krátká. Nepotřebujete znát vědu, abyste odpověděli vědci, ani teologii, abyste odpověděli teologovi. 

Slovo světla všechno osvěcuje a já chci, aby z tvých rtů zazněla slova světla. 
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64 Ne všichni, kdo Mě v této době slyšeli, povstávají, aby vydávali svědectví o Mém Slově. 

Povstanou ti, kdo Mě opravdu milují - ti, kdo Mě milují ve svém bližním a obracejí se k těm, kdo jsou v 

nouzi, kterým poskytují své milosrdenství a útěchu. 

65 Ti, kdo mému učení rozumějí a hluboce ho prožívají, ho přijmou s vírou. Budou to oni, kdo se 

musí postavit proti veškerému odporu, kdo se musí chopit zbraní pravdy, lásky a spravedlnosti. V 

těžkostech a ve světě, který se od této spravedlnosti a pravdy dávno vzdálil, budou tito rozsévači, plní míru 

a důvěry ve svého Boha, šířit duchovní poselství třetí éry po celém světě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 255 
1 Vstoupili jste do období boje, modlitby a zásluh. Cítíte, že čas rozkoší je u konce a že musíte 

uspíšit své kroky, protože lidstvo je v zoufalství a vy máte povinnost přinést jim radostnou zvěst a 

svědectví o mém příchodu slovy i skutky. 

2 Podívejte se, jak lidé všech vyznání a sekt hledají v čase, životě a událostech v naději, že objeví 

znamení, která ohlašují můj příchod. Jsou to nevědomí lidé, kteří nevědí, že se již dlouho projevuji a že 

tento druh projevu brzy skončí. Říkám vám však také, že mnozí z těch, kdo na Mě tak toužebně čekají, by 

Mě nepoznali, kdyby byli svědky toho, jak se projevuji, a spíše by Mě rovnou odmítli. 

3 Pouze svědectví se k nim dostanou a díky nim budou stále věřit, že jsem byl mezi svými dětmi. 

4 I ty jsi Mě vnitřně netrpělivě očekával, ale věděl jsem, že Mě v této době poznáš a budeš mezi 

Mými pracovníky.  

5 Ať si svět dělá legraci z toho, jak jsem se dal poznat. Nebudou se však smát mně, ale sami sobě. 

Vždyť ani netuší a nechápou, co každý tvor znamená pro božství. 

6 Pro Mne je nejsprávnější, co mohu se svými dětmi udělat, dát se jim poznat prostřednictvím 

schopností, kterými jsem je obdařil, aniž bych se vymlouval, že jsou hříšníci a že jsou nečistí. Co může být 

pro dítě lepším podnětem než poznat svého Otce, vidět ho a cítit, aby ho mohlo milovat? 

7 V jednom dávném proroctví bylo řečeno, že mě spatří každé oko, ať už hříšné, nebo ne. Nyní, v 

tomto čase, jsem vám řekl: Nepřišel jsem s touhou po spravedlivém, abych se dal poznat skrze jeho 

prostřednictví, ale právě s touhou po hříšníkovi, který se očistil ve zkouškách života a ve chvíli pokání. Je 

to totiž dítě, které, když pozná, že je Otcem milováno a oceňováno, jde zcela cestou obnovy a ctnosti. 

8 Kdo z nositelů hlasu, skrze něž jsem k vám promluvil, měl tušení o daru, který již měl, a o službě, 

k níž byl určen, dříve než uslyšel Mé Slovo? Žádné. Po celý svůj život byli očišťováni jako v tyglíku. 

Jejich dar však zůstal tajemstvím, dokud nenastal čas jej odhalit. 

9 To je začátek nebo příprava na to, aby duše člověka poznala vyšší komunikaci s Otcem, a vy jste 

byli překvapeni. Kdybys věděla, co všechno jsem ti chtěl v pravý čas zjevit, nemohla bys pochopit, proč tě 

tak miluji, ani jaké zásluhy musíš vykonat, abys získala tak velkou milost. 

10 V roce 1866 vznikla první kongregace spiritistů, žáků tohoto díla. Pod světlem mého Ducha a 

poučeni Eliášem začali tito první učedníci přijímat paprsky poselství, které nyní v hojné míře přijímáte 

před jeho závěrem. 

11 Od té doby až do současnosti se z "kmene", který založil Roque Rojas, zformovalo mnoho 

komunit. 

12 Jediné světlo ozářilo množství lidí, kteří tvoří tento lid, a přesto je mezi jednotlivými sbory tolik 

rozdílů! Po mnoho let jste se těšili z projevů mého Slova prostřednictvím jednoduchého, jasného a 

srozumitelného učení. Je však jen málo těch, kteří dokázali vysvětlit smysl duchovního učení. 

13 Do konce mého vyhlášení v této podobě zbývá pouze jeden rok. Většina lidí je však stále velmi 

daleko od pravdy. Od "prvního" do "posledního" jsem odpustil, že jsem zhmotnil božské zjevení, které 

zpočátku nebyli schopni pochopit. Ale poté, co se duchovní učení rozšířilo po mnoho let a Mé Slovo stále 

více vysvětlovalo toto dílo kousek po kousku, vidím, že nastal čas požádat vás, abyste opustili své zaběhlé 

cesty, pronikli trochu více do jádra Mého učení a učinili rozhodný a pevný krok na cestě k oduševnění. 

14 Jak Mě budete následovat, dokud Mě budete uctívat pomocí symbolů a vzorů, vnějších kultovních 

forem a materializací? Říkáte mi: "Je to dědictví "prvních" a my ho respektujeme. 

Nuže, lidé, nyní vám říkám, že tito "první" byli pouze vašimi předchůdci, abyste dovedli k dokonalosti 

formu uctívání a formu duchovní komunikace, kterou oni začali. 

15 Nezaměňujte Boží zákon s náboženstvími nebo metodami, kterými tento zákon vykládáte. 

16 Zákon je věčný a neměnný, náboženství, formy uctívání a jednání se vyvíjejí a mění podle 

morálního a duchovního vývoje těch, kdo je vyznávají. Nebýt tohoto duchovního vývoje, stále byste 

uctívali Boha ve hvězdách a přírodních silách, jak to dělaly primitivní národy. 

17 Nezastavuj se na své cestě k tomu, abys Mě miloval, sloužil Mi a uctíval Mě. Jděte stále kupředu, 

stále se zdokonalujte, usilujte o svou dokonalost. Zákona se však nedotýkejte, neměňte ho, nevyměňujte 

ho. Vždy vás naučí to nejvyšší, vždy vás poučí, jak to dokonale naplnit. Bude přítomný a věčný jako 

univerzální zákon, který vás naučí pravé lásce k Bohu a pravé lásce k bližnímu. 
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18 Nebuďte strážci zvyků, forem uctívání nebo tradic, protože pak zůstanete po staletí v letargii 

dogmat a nevědomosti. Místo toho buďte strážci práva a pravdy. 

19 V této době nebuďte jako židovský národ "druhé doby", který - protože byl svázán tradicí, 

konzervativní a fanatický - nemohl jíst nebeský chléb, který mu přinesl Mesiáš, na něhož čekal po mnoho 

staletí. Když přišla hodina, nemohli Ho poznat, protože jejich materializace jim bránila spatřit světlo 

pravdy. 

20 Dnes vám ponechám pouze dvě slova, abyste je mohli hluboce pochopit a vzít si z nich celý 

význam, pokud jste toho díky dobré přípravě schopni: "Spiritualismus" a "Spiritualizace". Jedině tak - 

rozjímáním, modlitbou a bděním - budeš schopen pochopit, jak má vypadat pravé a správné uctívání Boha, 

které musíš na základě tohoto učení obětovat svému Pánu. 

21 Ano, lidé, milovat Mne vnějšími formami uctívání, hledat Mne v obrazech a symbolech a uctívat 

Mne liturgiemi, obřady a oslavami, na to je mnoho církví a sekt, v nichž můžete uspokojit své srdce, 

pokud po takovém uctívání stále touží nebo cítí potřebu. Chcete-li Mi však sloužit touto duchovní prací a 

milovat Mne, a proto odmítáte jinou formu uctívání, pochopte, co znamená "spiritualismus" a co 

"zduchovnění", abyste, chcete-li být skutečně žáky tohoto učení, nepatřili k těm, kdo vnucují zvyky, 

pravidla, tradice a vnější formy uctívání, neboť pak opět upadnete do materialismu, modlářství a fanatismu 

a ze spiritualismu budete znát jen jméno. 

22 Povstaňte, jak jen můžete, ve snaze přizpůsobit se mému učení. Nedělejte však pravý opak, tj. 

nepřizpůsobujte mé učení svým omezením a pohodlnosti, a tím ho nezměkčujte, nedeformujte a nefalšujte. 

23 Ať toto dnešní učení slouží jako výzva k probuzení těm, kdo ho slyšeli, aby se jím nechali 

inspirovat a naplnit energií, zápalem, láskou a vírou, aby rozbili sítě, které je dlouho držely v zajetí. Ať se 

v jejich myslích vytvoří pravdivá představa o tom, co znamená "spiritualismus", a ať se v jejich srdcích 

zrodí ušlechtilý ideál stát se skutečným žákem tohoto učení o světle a dokonalosti. 

24 Milovaní lidé: Jakmile zmizí vaše rozdíly, jakmile nejednota, která mezi vámi nyní panuje, ustoupí 

bratrství a jakmile pochopíte své poslání, z vaší duše vzejde touha a z vašeho srdce impuls, abyste se 

vydali zasít semeno oduševnění, které jste obdrželi v Mém Slově. 

25 Přijde pro vás okamžik osvícení, kdy s největší jasností pochopíte velikost tohoto Díla a s úžasem 

objevíte na jeho dně úžasná zjevení, jaká jste si nikdy nedokázali představit. Pak se spontánně vydáte na 

cestu, rozprostřete se po zemi a budete rozdávat milosrdenství, světlo a útěchu. Soudy vašich sousedů vám 

již nebudou škodit, ani neúcta členů vaší rodiny vás nebude trápit, protože všechna utrpení na zemi se 

budou zdát malá tváří v tvář velikosti vašeho poslání. 

26 Blahoslavení jsou ti, kdo dosáhnou takového stupně duchovnosti, který je učiní odolnými vůči 

bolesti, neboť budou chráněni pláštěm mého milosrdenství. 

27 Víra, láska a duchovnost jsou tři ctnosti, které učiní vojáky a apoštoly třetí éry neporazitelnými. 

Tyto ctnosti byly přítomny ve všech služebnících, kteří od nejstarších dob vydávali svědectví o mé 

existenci, mé přítomnosti, mém zákonu a mé pravdě. 

28 Mezi těmito služebníky můžete objevit patriarchy, proroky, apoštoly a mučedníky. Nebyli však 

jediní v dějinách lidstva, bylo jich mnohem více, kteří se vydali různými cestami, aby splnili své poslání a 

vydali svědectví o mé pravdě, odolávajíce všem druhům útoků, posměchu, pronásledování a pomluv. 

Jejich víra, shovívavost vůči těm, kdo jim ubližovali, stálá a věrná láska k bližním - láska, která se 

inspirovala v jejich Pánu - jim umožnila překonat bolest, nespravedlnost a smrt. Jak jinak si vysvětlit, že se 

mučedníci vzdali svým katům? Jak bys mohl pochopit trpělivost a vyrovnanost tváří v tvář pronásledování 

všech těch, kteří Mě milovali a následovali? 

29 Když Mě budete takto milovat, nebudete se už moci ničeho na světě bát. Dokud vaše víra nebude 

úplná a vaše láska neotřesitelná, bude ve vás boj vyvolávat strach. 

30 Čeho se bojíte? Proč se vrháte do vězení, proč si berete život? Víš, že ty časy jsou pryč a že bylo 

mnoho mučedníků, kteří obětovali své životy, aby dokázali nepřátelům pravdy, že mučednictví, vězení a 

krvavé popraviště - místo aby uhasily víru mých služebníků - roznítí oheň jejich lásky a přimějí je šířit mé 

učení s ještě větší silou. 

31 Bojíte se soudu bližních a bojíte se, že ztratíte svůj klid ve světě. Proč se raději nebojíš soudu 

svého Boha nebo neztrácíš klid své duše, protože jsi nesplnil své poslání? 
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32 To, co od vás žádám pro "zaslíbenou zemi", se dnes zdá být hodně. Ale opravdu vám říkám, že až 

v ní jednou budete, budete se divit, že jste v ní, dokonce se budete cítit nehodní a řeknete si: "Jak málo 

jsme udělali, abychom si zasloužili tak velkou milost!" 

33 Ptáš se mě ve svém srdci: "Mistře, dáváš nám snad víc, než si zasloužíme?". Na to vám 

odpovídám: Kdybych vám měl dát podle vašich skutků, měli byste docela málo nebo nic. Věříš, že život, 

který máš, tělo, které máš, dary, které se ve tvé bytosti probouzejí, a vše, co tě v tvé existenci obklopuje, 

jsou spravedlivou odměnou za tvé zásluhy? 

34 Vpravdě vám říkám, že jsem vám vždy dával a vždy vám budu dávat víc, než si zasloužíte, protože 

vás miluji, protože jsem váš Otec. 

35 Pláčete, lidé, protože poznáváte nedostatek víry a lásky. Pak se Mě zeptej, co máš dělat, abys Mi 

byl milý a získal přede Mnou zásluhy. Na to odpovídám, že máš sloužit bližnímu s nejlepší vůlí, že máš 

učinit bolest trpících svou vlastní, že máš rozvíjet své dary a zdokonalovat je ve prospěch potřebných. To, 

co uděláte pro své bližní, totiž závisí na tom, co obdržíte, až dorazíte do duchovní říše. 

36 Co mi můžete dát, co nemám? Mám moc, mám mír, mám světlo, jsem vlastníkem vesmíru, jsem 

milován a slouží mi. V Mém duchu není ani stín sobectví, protože jsem dokonalý. 

Ale mezi vašimi bližními, kteří jsou dětmi mého Ducha, je tolik bídy! Kolik bolesti a temnoty! Kolik 

bídy! Proč mě v nich nemilujete? Proč Mi nedáte všechnu lásku, která je ve vás, tím, že se budete milovat 

navzájem? 

37 Lidé, toto je moje odpověď na vaši otázku a moje nebeská rada pro vaše předsevzetí. 

38 Milované děti, které přijímám jménem lidstva, blíží se konec mého projevu skrze lidskou mysl. 

Poté musí váš duch usilovat o dialog ducha s Mým Božstvím. 

39 Dnes je mé slovo vaší obranou, vaší pobídkou. Ale také po této době mého zvěstování budete moci 

pocítit mou přítomnost. 

40 Doby, kdy jste na světě potřebovali duchovního průvodce, jsou pryč. Od nynějška nebude mít 

každý, kdo půjde touto cestou, jinou cestu než cestu mého Zákona ani jiného průvodce než své vlastní 

svědomí. Nicméně vždy budou existovat muži a ženy velkého světla a duchovní síly, kteří budou svým 

příkladem a inspirací pomáhat zástupům. 

41 Kdyby tomu bylo jinak, už bych vám na zem poslal duchy jako Mojžíše nebo Eliáše, aby vám 

ukazovali cestu a neustále vám připomínali zákon. Také oni stojí při vás, chrání vás a doprovázejí, ale už 

ne v lidské podobě, nýbrž z duchovního světa. Kdo je vidí? Nikdo. Pokud se však připravíte, pocítíte nad 

sebou přítomnost velkých duchů, kteří byli vždy v kontaktu s lidstvem a měli v něm velké poslání. 

42 Obracejte se na ně ve svých modlitbách, a pokud jim budete opravdu důvěřovat - říkám vám - 

nikdy nezahynete, protože vás povedou s láskou a oddaností, o nichž vám dali tolik důkazů na světě. 

43 Znovu vám říkám, že na světě nebudete mít nouzi o lidi obdařené velkým světlem, kteří vám 

budou osvětlovat cestu a zasévat váš život láskou. Lidstvo mělo vždy na zemi přítomnost těchto lidí, ale 

přicházejí časy, kdy na svět přijdou velké legie vysokých duchů světla, kteří zlikvidují falešný svět, který 

jste vytvořili, aby pozvedli nový, v němž bude vládnout mír a pravda. 

44 Budou hodně trpět zlobou lidí. To však není nic nového, protože žádný z Božích poslů neunikl 

pronásledování, posměchu a nepřátelství. Musí přijít na svět a přebývat na něm, protože jejich přítomnost 

na zemi je nezbytná. 

45 Přijdou a s láskou osloví lidská srdce. Jejich slovo, prodchnuté Otcovou spravedlností, zasáhne 

aroganci a pýchu všech, kdo nahradili oděv pokory své duše leskem marnivosti, povýšenosti, falešné moci 

a falešné slávy. 

46 Ti povstanou jako první a budou na mé posly ukazovat prsty třesoucími se hněvem. To však 

poslouží mým služebníkům k tomu, aby v každé zkoušce, které jsou vystaveni, vydali světu velké 

svědectví o pravdě, kterou přinesli. 

47 V současné době nevíte, v jakých oblastech lidského života se objeví. Říkám vám však, že někteří 

se objeví v lůně velkých náboženských společenství. Ti budou bojovat za sjednocení a duchovní harmonii 

všech lidí. Mezi vědci se objeví další, kteří svými vnuknutími ukáží, že skutečným konečným cílem vědy 

je duchovní zdokonalení člověka - a ne jeho ochuzení a zničení. Tak se ve všech oblastech života objeví 

Moji služebníci, kteří ponesou Můj zákon ve svých srdcích a potvrdí slovy a skutky vše, co jsem k vám v 

tomto čase promluvil.  
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48 Říkám vám také, že mé sémě, kterým je toto učení, jež jste přijali, ve vás přinese své plody a že 

těmito plody budou velké duše, které se vtělí do vašich dětí nebo do dětí vašich dětí. 

49 Toto jsou již Mé poslední lekce, a přesto k vám mluvím o nových učeních, a to proto, že do 

poslední chvíle plním Své poslání Mistra a vlévám světlo do každého Svého slova, abyste nezůstali v 

temnotě v časech hořkosti a bolesti, kdy se Božská Spravedlnost projevuje jako nikdy předtím. 

50 Bděte a modlete se za svět, milovaní lidé. 

51 Pojďte ke mně, já jsem útěcha a pokoj. 

52 Na zemi jste zažili utrpení a neštěstí, protože duše nerozvinula své schopnosti a dary, aby se 

povznesla nad lidské těžkosti. 

53 Tento svět by mohl být rájem a ne slzavým údolím, kdyby lidé měli dobrou vůli. Zasévám tento 

domov požehnáním, nerozsévám trní na cestách. Bolest lidí pochází z jejich přestupků. Ale stejně jako 

bolest vytvořili, budou muset usilovat o její odstranění. 

54 Vy, kteří mě slyšíte, nejste ztracený nebo bloudící lid. Jste jako rodina, která se usadila ve stínu 

mohutného stromu, jehož větve vám neustále nabízejí své ovoce. 

55 V tomto stínu nabereš novou sílu a ošetříš si rány, protože budeš muset pokračovat ve svém 

putování, abys vystoupil na vrchol hory. 

56 Tvůj duch je již schopen vystoupat na šestou příčku nebeského žebříku, kde najdeš světlo, které 

odstraní všechny omyly a nabídne ti svou pomoc, abys dosáhl sedmého stupně. 

57 Odstraním zmatek a špatné výklady, které mezi vámi ohledně sedmi pečetí panují. Vpravdě vám 

říkám: Nepatříte k určité pečeti, ale - protože vaše duše musí projít od první k poslední - žije dnes v době 

šesté pečeti neboli v šestém období vývoje své duše. 

58 Jak velké byly lekce a zkoušky, kterými musela duše projít, aby postoupila od jedné pečeti k 

druhé! Kolik zásluh musel získat! Ale vrchol, sedmá část, stále chybí. 

59 Moc zla se svými pokušeními vám bude vytrvale stát v cestě. Vy si však vzpomeňte na svého 

Mistra, který zvítězil nad světem, bolestí a tělem, abyste po jeho vzoru vyšli ze zkoušky jako vítězové. 

Hledej ve svém duchu meč k boji, zde najdeš vždy připravenou zbraň. 

60 Jak by mohla být duše pro Mne nenávratně ztracena, když v sobě nese jiskru Mého světla, která 

nikdy nezhasne, a Já jsem s ní ve všem? Dokud bude trvat její vzpoura nebo zmatek, nebudou tyto temné 

síly odolávat Mé věčnosti.  

61 Znovu jsem vás osvobodil. Nebo se necítíte svobodnější, když jste se zbavili fanatické minulosti a 

předsudků? 

62 Já jsem Život a rozlévám ho do všech stejně, ačkoli jsem vždy vyhledával lidi nebo několik lidí, 

abych se jim zjevil. Stalo se tak proto, aby se stali posly, proroky nebo svědky Mého Božství ve službě 

lidstvu, ale ne proto, že bych je odlišoval větší láskou nebo dobrotivostí než ostatní. 

63 Posilněte se v mém slově, děti moje, abyste se na své bližní dívali s opravdovou láskou a nebyli 

soudci hříšníků, neřestníků, fanatiků a namyšlenců. Tehdy totiž uslyšíte ve svém svědomí můj hlas, který 

vám říká: "Kdo je čistý, ať první hodí kamenem." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 256 
1 Můj pokoj pocítí vaše duše, lidé, když uslyšíte mé slovo dobré vůle. 

2 Já jsem božský zahradník, který pečuje o zahrady ve vašich srdcích a zalévá je nebeskou vodou 

své lásky. Prolévám kapku této božské lásky na každou hořkost v lidstvu. Ukážu vám cestu, která vede do 

Otcova království. Nikdy neobjevíte konec této cesty, ale vždy budete postupovat a poznávat novou slávu. 

3 V současné době vás mé slovo rozmělňuje a dává vám tvar. Pracuji na tvé duši jemným dlátem. 

Učte se na sobě pracovat a dávat si krásné podoby naplňováním mého Zákona. Pak požehnám vaší práci, 

abyste mohli uskutečnit své velké poslání na tomto světě a přivést své bližní na cestu lásky. 

4 Já jsem váš Mistr, ale nevidíte mě odděleně od Otce, neboť Já jsem Otec. Mezi Synem a Duchem 

svatým není žádný rozdíl, neboť Duch svatý a Syn jsou jeden Duch a ten Duch jsem já. V Mých zjeveních 

v průběhu věků spatřujte jediného Boha, který vás vyučuje prostřednictvím četných a rozmanitých lekcí: 

Jedna kniha s mnoha stránkami. 

5 Posvěťte mé jméno svými skutky a naleznete v sobě světlo, které vás vysvobodí z noci 

nevědomosti a hříchu. 

6 Vzpomínáte si, lidé, kým jste byli, než jste byli utvořeni mým Slovem? Vzpomínáte si, že dříve 

jste byli schopni mnoha nevděčných činů, kterých byste dnes nebyli schopni? Nemůžete srovnávat svůj 

dnešní život se svým dřívějším životem. V minulosti jste byli osamělými poutníky na zemi, kteří putovali 

svou cestou bez světla, jež by učinilo jejich existenci šťastnou a zažehlo v nich naději. Dnes jsi žákem 

mého učení, v jehož prameni lásky jsi uhasil svou žízeň a omyl své rány. Má láska ti vytrhne trny, které 

máš na nohou, a pokud máš na kříži hřeby, vytrhnu ti je také. 

7 Jsem světlo tohoto světa a všech světů a chci, abyste se tímto světlem oblékli. Mé Slovo je 

uzdravující balzám; uzdravujte jím, naslouchejte mu a používejte ho. Každé slovo je kapkou pramene 

života. Proč jsi nemocný, trpíš a pláčeš, i když v sobě nosíš Boha? Prověřte se a napravte, co je třeba 

napravit, a očistěte vše, co je třeba očistit. Říkám vám: Očistěte nádobu uvnitř i vně, to znamená, aby vaše 

duše souzněla ve své vůli a snaze s vaší hmotnou nebo lidskou částí. 

Utvářím tvůj vnitřní obraz - to, co skrýváš před lidmi, ale nemůžeš skrýt přede Mnou. Pokud svůj 

zevnějšek formujete tak, aby vaše tvář byla pravdivým odrazem duše, pak se ve vašich činech projeví 

upřímnost a pravdivost. Důvodem, proč si lidé nedůvěřují, je to, že jednu tvář ukazují světu a druhou 

skrývají. 

8 Řiďte se mými pokyny a využijte svých darů. 

9 Už jste si prohlédli svá zranění? Nechal jsi do nich proudit balzám, který jsem ti dal? 

10 Pokud pochybujete o účinnosti mého balzámu, ošetřete je znovu. Ale pokud věříte, nechte je 

neléčené a uvidíte, jak je má láska léčí, a až je budete hledat, budou už zavřené. 

Jiným dopřeji, aby své zdraví nalezli díky víře, modlitbě a síle myšlenek. Přijdou zástupy duchovních 

bytostí, které spojí svou moc a sílu, "pomažou" vás a vy se s jejich pomocí uzdravíte. 

11 Mé slovo se musí naplnit: "Tvá víra a tvé zásluhy tě zachrání". Neboť potom, až budeš zdravá, 

pošlu tě do boje, abys dosáhla toho nejvyššího ve svém životě: lásky k bližnímu. 

Nepotěšilo by vás, kdybyste byli světlem pro druhé? Nepotěšilo by vás, kdyby vaše slova měla 

podstatu pravdy? Nepotěšilo by tě, kdybys měl o čem poučit ty, kdo u tebe hledají útěchu? Pokud se vám 

to líbí, můžete to udělat, protože hodně záleží na vaší dobré vůli a snaze toho dosáhnout. Všechno ostatní 

dělám já. 

12 Oduševnělý člověk říká: "Jak krásný je život!" Všední člověk, materialista, říká: "Jak hořký, jak 

smutný a jak pochmurný je život!" 

Člověka bez vyšší mysli všechno uráží, všechno ho zraňuje. Ten, kdo je duchovně povznesený, si ani 

nevšímá nepřízně cesty. Když se vznešená mysl zabývá druhými, chválí jejich ctnosti nebo omlouvá jejich 

chyby, ale nikdy je nesoudí ani neodsuzuje. Pokorná mysl soudí, pomlouvá, šíří špatnosti druhých a 

nachází v tom potěšení. 

13 Těch, kdo soudí a zabývají se záležitostmi svých bližních, se ptám: Zdá se vám vaše břemeno 

hříchu příliš lehké, než abyste se s potěšením přidávali k břemenu druhých? Když se nemůžete zbavit 

svého břemene, proč k němu přidáváte břemeno svých bližních? Proč místo toho, abyste hledali klenoty u 

svých bližních a těšili se z jejich světla, raději se zabýváte špínou, abyste se pošpinili? 
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14 Otcův dům má mnoho příbytků. Ti, kdo přebývají ve vysokých duchovních oblastech, však 

pomáhají lidem zbavit se jejich břemen nebo jim je pomáhají nést, aniž by je však odsuzovali nebo se 

škodolibě radovali z jejich neštěstí. 

15 Viděl jsem, jak se jeden den rouháte a druhý den činíte pokání. Viděl jsem, jak popíráte mé 

prohlášení a pak dosvědčujete, že je pravdivé. Viděl jsem, jak jeden den pomlouváš a druhý den obhajuješ 

to, co jsi pomluvil. Je dobře, že napravujete své chyby, ale bylo by lepší, kdybyste už žádné zlo nepáchali, 

abyste je nemuseli napravovat. 

Viděl jsem, jak jsi jednoho dne dával dávky tomu, kdo je nepotřeboval, a viděl jsem, jak jsi je odpíral 

skutečně chudým. Nechci vás však obviňovat ani soudit, přicházím se světlem svého učení, abych vás 

osvítil, abyste už nehřešili. Mohu ti také říci, že jsem tě viděl vstřícného, štědrého, dobročinného a 

chápavého a že jsem tyto tvé zásluhy vždy bral v úvahu a připisoval ti je. Pochopte však, že ve vašich 

srdcích by již mělo být více pšenice než koukolu. 

16 Nemodlete se bez citu, mechanicky pohybujte rty. Modlete se s citem, aniž byste mluvili. Využijte 

lehkosti, s níž jste v minulosti skládali falešné sliby a marně přísahali, k tomu, abyste dnes mluvili pravdu. 

17 Neodnášejte nic cizího. Kdo si vezme cizí, musí to splatit bolestí a hanbou. Na nikoho neukazuji, 

ale chci, aby si každý z mých slov vzal to, co se ho týká. 

18 Nebudu vás obviňovat ani volat k odpovědnosti za to, co jste dělali, když jste kráčeli po své cestě v 

temnotě nevědomosti, nezralosti a materializace. Jestliže však dnes, kdy plně znáte můj Zákon, setrváváte 

v nedovoleném, v nečistém, budete se muset zodpovídat ze svých činů před Bohem, který se pro vás ukáže 

neúprosným ve vašem vlastním svědomí. 

19 Všichni jste moje sémě a Mistr ho sklízí. Když se mezi dobrým semenem objeví semeno plevele, 

vezmu ho také s láskou do svých rukou, abych ho proměnil ve zlatou pšenici. 

20 Vidím v srdcích sémě plevele, bahna, zločinu, nenávisti, a přesto tě sklízím a miluji. Hladím a 

čistím toto semínko, dokud nezazáří jako pšenice na slunci. 

21 Myslíš si, že tě síla mé lásky nemůže vykoupit? Až tě očistím, zaseju tě do své zahrady, kde 

poneseš nové květy a nové plody. Mým božským úkolem je učinit vás mne hodnými.  

22 Přicházím, abych se z vás radoval, abych promlouval k vašemu srdci. Má přítomnost vám dává 

sílu plnit poslání, které jsem vám svěřil. 

23 Ale vy - copak necítíte bolest lidí? Necítíte smutek, když vidíte, že smrt odnáší hřích tohoto světa 

místo světla svědomí? 

24 Jako Ježíšovi učedníci ve třetí éře máte velmi důležité poslání, protože patříte k těm, kteří slyšeli 

Mé Slovo a učili se ode Mne. 

25 Vězte, že lidé se snaží komunikovat se záhrobím také pomocí vědy. Vydejte svědectví o mém 

učení, pokud nechcete, aby vás to otřáslo. 

26 Vědec, který často popíral Mou existenci, zkoumá přírodu ve všech jejích částech, zkoumá zemi, 

moře, vesmír a na každém kroku se setkává se Mnou, protože každý jeho objev vypovídá o lásce, s níž 

jsem stvořil celé stvoření. 

27 Musíte hodně mluvit, aby mé světlo dosáhlo ke všem vašim bližním a aby pochopili, že vše 

stvořené - od atomů až po největší hvězdokupy - je určeno k tomu, aby přineslo život, výživu, blahobyt a 

dokonalost. 

28 Učiň mé učení dokonalým, aby mu nevědomí lidé nepřipisovali nedokonalosti. Zasévejte dobře, 

pak generace, které po vás přijdou, nebudou muset trpět vašimi chybami a nebudou sklízet bolest jako 

dědictví. 

29 Chci, aby z vás vzešlo čisté a zdravé semeno, které všude nese požehnání. 

30 Osévejte cestu života dobrými příkladnými skutky, nefalšujte Mé učení. V tomto ohledu si 

vezměte za příklad mé apoštoly "druhé éry", kteří nikdy neupadli do smyslných kultů, aby mohli učit a 

vysvětlovat mé učení. Nelze je vinit z modloslužby, do níž lidstvo následně upadlo. Jejich ruce nikdy 

nestavěly oltáře ani paláce pro duchovní uctívání Boha. Přinášeli však lidem Kristovo učení, přinášeli 

zdraví nemocným, naději a útěchu chudým a trpícím a stejně jako jejich Mistr ukazovali ztraceným cestu 

ke spáse. 

31 Křesťanské náboženství, které znáte dnes, není ani odrazem učení, které praktikovali a učili moji 

apoštolové! 
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32 Znovu vám říkám, že v těchto učednících můžete najít dokonalé příklady pokory, lásky, 

milosrdenství a povznesení. Pravdu, kterou jejich ústa vyslovila, zpečetili svou krví. 

33 Lidstvo od vás nebude požadovat více krve, aby uvěřilo vašemu svědectví, ale bude od vás 

požadovat pravdivost. 

34 Moje učení vždy učilo člověka, aby nebyl materialista. Zdaleka vás však nenaučí pohrdat statky 

země. Říkám vám: Milujte zemi, její divy, její krásy, její rozkoše tou láskou, kterou byste měli milovat 

všechno, co jsem stvořil já. Buďte však připraveni vše odmítnout, bude-li to nutné, a nezapomínejte, že 

vaše duše je v tomto životě jen dočasně a musí se vrátit do světa, který opustila a z něhož duchovně touží 

po svém klidu. 

35 Dnes se Mě z hloubi srdce ptáš, zda máš pohrdnout hmotným životem a zapomenout na vše, co 

máš na zemi rád, abys Mi lépe sloužil. Na to vám odpovídám, že kdo by se domníval, že jsem to řekl, je na 

omylu a nepochopil mé poučení. 

36 Jak si můžete myslet, že vás připravuji o to, co vám nabízí hmotný život, ačkoli jsem přírodu 

stvořil pro obživu svých dětí? Nic z toho, co jsem stvořil, nemůže být proti vám, takže vám to zakazuji, ale 

všeho užívejte s mírou. Když jsem vám říkal, abyste se odvrátili od zhýralosti a materialismu, vždy jsem 

měl na mysli nízké vášně, neřesti, nestydatost nebo užívání škodlivých a špatných věcí. 

37 Dnes, když vám podrobně vysvětluji své učení, vám musím vysvětlit, že vše, co děláte mimo 

zákony, jimiž se řídí duše nebo tělo, je ke škodě obou. 

38 Svědomí, intuice a znalosti jsou průvodci, kteří vám ukáží bezpečnou cestu a pomohou vám 

vyhnout se pádům. Tato světla patří duchu, ale je třeba, aby zářila. Jakmile se v každém z vás objeví tato 

jasnost, zvoláte: "Otče, Tvé semeno spásy vyklíčilo v mé bytosti a Tvé slovo konečně vykvetlo v mém 

životě." 

39 Inspiruji vás velkými myšlenkami, které pohnou vaše srdce k velkým činům. Vpravdě vám však 

říkám, že toto učení se neomezí jen na tento národ, protože spiritualismus je celosvětový. Učení nebo 

zjevení 

Duch svatý není určen jen pro jeden národ, ale pro všechny lidi. Jako dravý proud, který všechno odnese, 

bude i povodeň, kterou vytvoří spiritistické masy lidí - povodeň, kterou nikdo nebude moci zastavit, 

protože její síla bude nepřekonatelná. A každý, kdo se mu chce postavit do cesty, bude stržen proudem. 

40 Kdo na zemi by mohl mít moc zastavit vývoj duší nebo uskutečnění Božích rad? Nikdo. Jediná 

bytost, která má absolutní moc a spravedlnost, je tvůj Otec, který určil, aby každá duše dospěla k 

dokonalosti. 

41 Jestliže lidé po krátkou dobu nedbali mých božských zákonů, zajistím, že můj hlas uslyší jako 

zvuk hlasitého zvonu i ti, kdo jsou pro duchovní život mrtví.  

42 Hlas tohoto lidu bude také znít v srdcích jako zvuk zvonů, bude vás probouzet a vybízet k 

modlitbě a rozjímání. Je však nutné, abyste se oblékli do pokory a vaše srdce byla naplněna láskou, aby 

vaše skutky zářily jako pravý příklad mezi lidmi. 

43 Přestaňte milovat svou osobu, abyste mohli začít milovat druhé. Nehledejte pocty pro své jméno a 

dbejte jen na to, aby vaše skutky byly čisté, a vejdete do nesmrtelnosti. Amen, pravím vám, že ten, kdo 

seje s pokorou, zanechá po sobě na světě nehynoucí stopu. Na druhé straně ten, kdo pracuje v Mých dílech 

v touze po obdivu a slávě světa, zjistí, že jeho díla budou brzy zapomenuta a že jeho jméno nebude znát 

ani třetí generace po něm. 

44 Svěřil jsem vám krásný úkol, ale zároveň je těžké ho splnit. Proto to však není nad vaše síly, 

protože každému z vás je přidělena jen malá část, kterou musíte vykonat. 

45 Vykoupení lidstva nedosáhne jeden člověk, dokonce ani jeden národ. Budu to Já, kdo vám dal 

svou Krev, skrze niž jsem vyjádřil svou lásku, a kdo v této době přiměje lidi, aby povstali a hledali cestu, 

kterou učil Kristus. 

46 Stále bděte a modlete se, neboť nyní je čas, kdy se rozpoutávají temné a matoucí síly, kdy temné 

zástupy obklopují a znepokojují lidi. 

47 Mějte plné pochopení pro to, že jsem se vám zjevil, abych uzdravil vaši duši, osvobodil ji, obnovil 

ji a pozvedl ke světlu; abych jí zjevil velké poznání a vysvětlil tajemství, kterým lidé nerozumějí, a také 

abych vám odhalil to, co vám bylo skryto. 
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48 Uchovávejte mé Slovo plné podstaty a věčného života, pociťujte v sobě mou sílu. Nebojte se: Já 

vím všechno, i to poslední vaše utrpení je přede Mnou. 

49 Moje spravedlnost se postará o vaše záležitosti. Osuším ti slzy, nabídnu ti hůl, o kterou se můžeš v 

životě opřít, a políbím tě na čelo, aby ses cítil pomazaný a milovaný svým Mistrem. 

50 Nebojte se malých kamínků na cestě, naučte se po nich chodit, aniž byste si ublížili, což je totéž 

jako: žít povznesen nad ubohost lidského života. 

51 Modlete se za národy s takovou vírou a soucitem, aby váš vliv pocítili vaši bližní a abyste cítili, jak 

vás všechny zahaluje můj plášť lásky. 

52 V každém čase, který jsem vám poskytl pro rozvoj vaší duše, jste získávali stále více světla. 

53 Toto světlo osvětluje vaši inteligenci a vaše pocity. 

54 Ještě než jsi přišel na zem, znal jsem tvou životní cestu a tvé sklony, a abych ti pomohl na tvé cestě 

životem, postavil jsem ti na cestu srdce, které ti svou láskou osvětlovalo cestu. Toto srdce bylo srdcem 

muže i ženy. Chtěl jsem vám jím dát pomoc, abyste se stali hůlkou víry, morální síly a milosrdenství pro 

ty, kdo to potřebují. 

55 Bojíte se otevřít rty a otevřeně mluvit o Mém příchodu a ve vás probíhá boj mezi touhou konat 

dobro a strachem, že budete odmítnuti. Pak se raději schováte se svými dary a úkoly, které jste ode Mne 

dostali. Pamatujte si však, děti, že skrývat dary, které máte, je totéž, jako popírat Mne a popírat svůj 

rozvoj. 

56 Věřte Mi: kdyby se tento lid sjednotil a vydal se plný víry a odvahy předávat tuto Dobrou zprávu 

slovy a skutky, vědomí, že se právě dávám lidem poznat, by už dosáhlo až na konec země. 

57 Jestliže se stále cítíte slabí, říkám vám: Jezte a pijte, neboť nechci, abyste trpěli hladem nebo žízní. 

58 Plňte mou Vůli a odměna přijde rychle, až v sobě pocítíte mou lásku, až budete očekávat mír 

záhrobí jako dveře, které vás zvou, abyste jimi prošli a spatřili mou Tvář. 

59 Všechny vás učím pozvedat duši v modlitbě. Někteří už vědí, jak se touto milostí občerstvit, jiní 

toho ještě nebyli schopni, protože jejich předchozí dojmy zanechaly hlubokou stopu v jejich mysli, protože 

nezapomněli na náboženské zvyky a tradice. Všichni však usilují o očistu svých rituálů, obnovu a 

duchovní povznesení. 

60 Blahoslavení ti, kdo uvěřili v mou přítomnost skrze lidský rozum, neboť oni pevným krokem 

vstoupí do doby společenství ducha s duchem. 

61 Obrátili jste se na Mne, abyste obdrželi útěchu a teplo, které potřebujete jako oddech ve svém 

životě, neboť to je jako kovadlina, která oceluje duše ve velkých zkouškách. Ale tvá důvěra v osud je 

velká a ty víš, že z tohoto krucifixu vyjdeš čistý pro boj. 

62 Den co den ke Mně doléhá tvá duchovní modlitba, jejíž jazyk tvá pozemská přirozenost nezná, 

protože to nejsou slova vyřčená tvými rty ani myšlenky vytvořené tvou myslí. Modlitba ducha je tak 

hluboká, že přesahuje lidské schopnosti a smysly. 

63 Při této modlitbě duch vstupuje do oblastí světla a míru, kde přebývají vysocí duchové, a tam se 

sytí touto esencí a pak se vrací do svého pomíjivého těla, aby mu předal sílu.  

64 Nyní je čas, kdy člověk osvobozuje svou duši, kdy jsou přetrženy řetězy, které ji dlouho svazovaly, 

a do jeho srdce vstupuje opravdový mír. 

65 Buďte bdělí, abyste nebojovali s těmi, kdo se stejně jako vy vydávají plnit poslání, která jim 

svěřilo Mé Božství, abyste rozpoznali pravé a falešné proroky a potvrdili díla jedněch a zničili díla 

druhých. V této době totiž všechny síly povstaly k boji. Podívejte se, jak dobro bojuje proti zlu, světlo 

proti temnotě, poznání proti nevědomosti, mír proti válce.  

66 V současné době se stáváte vnímavými pro Ducha Svatého a probouzíte toho, kdo spí, aby mohl 

spatřit světlo, které odstraňuje hranice a omezení a činí ze všech lidí jednu rodinu sjednocenou láskou. 

67 Chci, aby Mě všichni Moji učedníci a Mé "dětské učednice" slyšeli v Poslední den, abych je přijal 

v zastoupení lidstva. Roztáhnu ruce, ale nechci, aby to bylo jako tenkrát u kříže. Chci vás obejmout 

láskyplným objetím, které ukončí tento projev Božského Ducha skrze člověka. 

68 Přišla hodina, kdy i ti, kdo zemřeli pro život duše, uslyší zvuk hlasitého zvonu. 
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69 Ať se nikdo z těch, které jsem v této době vyvolil, nestane arogantním, protože se domnívá, že 

svými duchovními dary převyšuje ostatní. Vždyť se ještě nemůžete srovnávat s Janem, o němž jsem řekl, 

že ačkoli je největší z proroků, je v nebeském království menší než nejmenší. 

70 Žijte pro Otce láskou k Jeho dětem, které jsou vašimi bratry a sestrami, a dosáhnete nesmrtelnosti. 

Pokud propadnete sobectví a uzavřete se do své sebelásky, semena, která po sobě zanecháte, sotva přežijí 

vaši paměť. 

71 Buďte mírní a pokorní srdcem a budete vždy plní mé milosti.   

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 257 
1 Mlčel jsi, tvé myšlenky se vznášejí k tvému Otci. 

2 Buďte vítáni, říká vám Mistr. Hledáte klid, mír nebo útěchu a dosáhli jste toho, že Mě slyšíte, 

neboť jsem to Já, kdo má vše, co potřebujete. 

3 Hledáte-li smysl Ježíšova slova - vpravdě vám říkám, že ho také najdete. 

4 Ježíšovo slovo bylo hlasem božského "Slova". Ježíš bylo jméno Kristova těla - těla, které bylo jako 

chrám, v němž jsem mohl přechovávat svého ducha a svými slovy zjevovat pravdu. 

5 Pokud však ve Mne věříš, pokud Mne miluješ a následuješ, není důležité, jakým jménem Mne 

nazveš z mnoha, které máš. Podstatné je, abyste Mě cítili, i když nevyžaduji, abyste to dělali zcela 

dokonale. 

6 Šťasten budiž ten, kdo Mě cítí ve své vlastní bytosti do té míry, jakou mu dovoluje jeho duchovní 

vnímavost. 

7 Některým bije srdce silou, jiní mi chtějí něco říct a nejsou schopni uchopit myšlenku. Jiní cítí 

potřebu plakat a nechat oči přetéct a někteří se cítí přemoženi strachem, protože vědí, že je sleduje 

pronikavý pohled. 

8 Ti, kdo se dokáží připravit a pocítit mou přítomnost, jsou ti, kdo skutečně přistupují k duchovnímu 

stolu, aby jedli chléb milosti. Jsou to duše, které se od lekce k lekci jednoho dne dostanou za hranice 

intelektu a lidskosti, aby pronikly do smyslu mého Slova a našly v něm jeho duchovní obsah. 

9 To budou ti, kdo se věnují provozování milosrdenství - tvůrci pokoje, protože nalezli zdroj pokoje 

a budou trpět, když budou uvažovat o těch, kdo žijí uprostřed sváru a sváru, což je pro duši skutečná 

temnota. Budou to ti, kdo budou žít, aby utěšovali, povzbuzovali, přinášeli světlo do zatemněné mysli, 

uzdravovali tělesně nebo citově nemocné. 

10 Jen ten, kdo cítí mou přítomnost, kdo ve své duši chápe význam a lásku mého slova, bude později 

schopen soucítit s těmi, kdo trpí, a bude také schopen cítit bolest, nahotu, chudobu a tragédie lidí. 

11 Když jsem vás všechny pozval ke svému stolu a požádal vás, abyste se připravili na duchovní 

požitek z mé přítomnosti, říkám tím, že jste všichni určeni k tomu, abyste požívali pokrm nebeského 

království, ale zároveň máte všichni za úkol osít láskou pole, kde rostl nesoulad, a naplnit světlem každé 

místo, kde se skrývá neřest, bída a nevědomost. 

12 Tuto lekci vám dává Ten, který, protože k vám cítil nekonečnou lásku, opustil všechno, aby vás 

zachránil z vaší temnoty, ačkoli se kvůli tomu musel stát člověkem, žít život v pronásledování a nechat se 

zesměšňovat, dokud nezemřel na kříži. 

13 Učedníci: Než uděláte první krok na zemi, znám předem váš život, vaše skutky i vaše myšlenky. 

Proto vám dávám vše, co potřebujete na cestě životem, kterou pak začnete. 

14 Duše začíná období zkoušek prostřednictvím svého těla. Ale už předem se osvítila a posílila, aby 

se nenechala svést pokušeními, která jí svět předkládá. 

15 Někdy jí vyhovuje přebývat v člověku, jehož srdce obsahuje velkou neukázněnost, a pak se jí zdá 

obtížné odhalit své světlo. Toto srdce bude jejím prubířským kamenem a životní zkouškou, a pokud se jí 

podaří podmanit si ho a přesvědčit, že pouze v harmonii těla a duše může člověk nalézt mír, projde svou 

zkouškou a bude moci doufat ve vyšší svět. 

16 Je-li srdce tváří v tvář utrpení a životním neštěstím slabé a stává se rouhavým, je to proto, že se 

duše nechala ovládnout utrpením, že klesla na úroveň hmoty a za své přijala všechny těžkosti a maličkosti, 

které jí nebyly určeny. 

Kdo se včas vzpamatuje, modlí se a posiluje se ve víře, bude schopen zvítězit a z této zkoušky mu 

zůstane ovoce zkušenosti, takže neselže ani nezeslábne. Na druhé straně ten, kdo na krátkou dobu 

zapomene na podstatu své bytosti a spokojí se s tím, že žije a trpí pro svět, padne, poražen mocí hmoty, 

těžkostmi, pokušeními a ubohostí lidského života. 

17 Ach, kdybys tak mohl od svých prvních kroků na zemi slyšet z úst svých rodičů moudré, posilující 

a utěšující učení - jak moc by to pomohlo duši vést mysl a srdce k povznesení k tvému Bohu. 

18 Aby člověk mohl žít v souladu s hlasem svého svědomí, je třeba velkého duchovního poučení. 

Ačkoli je totiž všechno prostoupeno božskou láskou, moudře stvořenou k prospěchu a štěstí člověka, 
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hmota, která ho ve světě obklopuje, znamená pro duši zkoušku od chvíle, kdy obývá svět, do něhož 

nepatří, a spojuje se s tělem, jehož přirozenost je odlišná od její vlastní. 

19 V tom vidíte důvod, proč duše zapomíná na svou minulost. Od okamžiku, kdy se vtělí do 

nevědomého stvoření, které se právě narodilo, a splyne s ním, začíná život, který je s tímto tělem úzce 

spojen. Z ducha zůstávají přítomny pouze dvě vlastnosti: svědomí a intuice, ale osobnost, vykonaná díla a 

minulost zůstávají na čas skryty. Tak to zamýšlí Otec. Co by se stalo s duší, která přišla ze světla 

vznešeného domova, aby žila v bídných podmínkách tohoto světa, kdyby si vzpomněla na svou minulost? 

A jaká by to byla marnost mezi lidmi, kdyby se jim zjevila velikost, která existovala v jejich duši v jiném 

životě?  

20 Musíte vědět, že duše prochází před svým pozemským vtělením důkladnou přípravou, protože ji 

čeká dlouhá a někdy i těžká zkouška. Díky této přípravě však není narušen, když vstoupí do tohoto života. 

Zavírá oči před minulostí, aby je otevřela nové existenci, a tak se od prvního okamžiku přizpůsobuje 

světu, do kterého přišla. Jak odlišný je způsob, jakým se vaše duše přizpůsobuje prahům duchovního 

života, jakmile opustí své tělo a svět. Protože se mu nedostalo skutečné přípravy na návrat domů, je 

zmatené, pocity hmotného těla ho stále ovládají a neví, co má dělat, ani kam se obrátit. To je způsobeno 

tím, že se nenaučila, že v posledním okamžiku musí zavřít oči i před tímto světem, protože teprve pak je 

bude moci znovu otevřít před Duchovním světem, který opustila, kde na ni čeká celá její minulost, aby se 

spojila s novou zkušeností, a všechny její dřívější zásluhy se přidají k novým. 

21 Hustý závoj zahaluje její mysl, když se jí vrací světlo; úporný vliv všeho, co zanechala za sebou, jí 

brání cítit vibrace jejího ducha; ale jak se její stíny rozpouštějí, aby se spojily s pravým jádrem jejího bytí - 

kolik rozrušení, kolik bolesti. 

22 Je tu někdo, kdo po vyslechnutí nebo přečtení tohoto poselství odmítá, že je to zbytečné nebo 

falešné učení? Říkám vám, že jen ten, kdo je na stupni krajního materialismu nebo slepé nepoučitelnosti, 

by mohl toto světlo odmítnout, aniž by to jeho duší hluboce pohnulo.  

23 Během této doby neodhaluji člověku minulost jeho duše, ale přesto ho ujišťuji, že jeho duše žila již 

dříve, že přišla splnit vysoký úkol na zemi a že se musí vrátit do svého domova - nejen bez poskvrny, 

dokonce ani se stejným světlem, jaké si přinesla, ale s ještě větším světlem. 

24 Duše, které přebývají na zemi: Pociťte mou Přítomnost, pohleďte na božské světlo, které se na vás 

vylévá. Váš Otec má mnoho prostředků, aby vás jeho paprsky a inspirace zasáhly. Kromě toho vám však 

posílám toto Slovo, které jsem vám dal poznat prostřednictvím lidských intelektuálních orgánů, aby se k 

vám dostalo a vy jste o něm mohli přemýšlet. Je manou života na tvé poušti, rosou milosti na neúrodě tvé 

existence, balzámem na tvou bolest a nekonečným světlem ve tvé temnotě. 

25 Dojímá vás, zástupy posluchačů a svědků mého projevu. Připravte se na to, aby má božská 

poselství zasáhla celé lidstvo. 

26 Mé nekonečné milosrdenství je připraveno přijmout vás všechny - jak toho, kdo přichází unavený 

a plačící, tak toho, kdo přichází bez pravé víry, aby Mě vyslechl, i toho, kdo přichází dychtivě jako dobrý 

učedník, aby Mi nabídl plody svého naplnění poslání. 

27 Já jsem Otec, který hledá vaši duši, aby ji naplnil světlem, protože žijete v době nejistoty a zmatku. 

28 Přináším lidem poučení, které je povede k uskutečňování skutků pravého milosrdenství, duchovní 

užitečnosti a povznesení, jimiž budou lidé připomínáni, požehnáni a dáváni za příklad budoucím 

generacím. Pouze stopa po dílech obsahujících pravdu zůstane na světě nepomíjivá. Blíží se totiž hodina 

soudu, v níž bude zničeno každé dílo, které není založeno na základech pravdy, a v níž nezůstane kámen 

na kameni. 

29 Vám, učedníci, říkám, že chcete-li zanechat v srdcích svých bližních sémě, mělo by spočívat ve 

vašich skutcích a příkladech - skutcích bez marnosti. Vždy si buďte vědomi toho, že abyste si cestu 

nezkřivili nebo ji nepřehlédli, musíte být pokornými služebníky a poslušnými učedníky Krista, jehož 

skutky jsou zapsány ve vašem duchu. 

30 Tam jsou moje příkladná díla přítomná, věčná a nesmazatelná, navzdory tolika bouřím a 

hurikánům. 

31 Lidé, uvědomujete si, že vás mé Slovo v této době zachránilo před lidskými útrapami? Pak vězte, 

že totéž musíte dělat i se svými bližními. Tvé srdce mi říká: "Pane, Ty jsi nám udělil dary a milosti - jak 

bychom mohli totéž udělat našim bližním?" Na to vám odpovídám: I když nemůžete udělovat duchovní 
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dary ani milosti, můžete způsobit, aby vaši bližní, když slyší mé učení z vašich úst, pocítili probuzení 

svých darů a schopností a aby tím, že se naučí komunikovat se svým Otcem, přijali vnuknutím úkol, který 

mají vykonat. Nepřipadá ti teď tvůj úkol dost velký a záslužný? 

32 Musím vám říci, učedníci: Pokud vám záleží na tom, aby vaše skutky měly přede Mnou hodnotu, 

nesmíte za ně od svých bližních nic požadovat. 

33 Na tento lid sestoupila božská mana třetího věku - jak jste se mohli z dětí světla stát dětmi 

temnoty, znesvěcení a neposlušnosti? Jak jste se mohli stát ubohými bytostmi na zemi, když jste byli 

jmenováni správci mých zjevení? 

34 Bděte a modlete se, říkám vám stále, abyste neupadli do pokušení, abyste před nikým neskrývali 

své dary, ať už ze strachu nebo ze sobectví, protože chápete, že ve svém cestovním balíčku nesete mnoho 

darů, které vám nepatří. Dal jsem vám je, abyste je vložili do svých bližních. 

Vězte, že ať máte sebevíc, když nic nedáte, je to, jako byste neměli nic. Proto jsem vás často volal k 

zodpovědnosti, protože ačkoli jste ode Mne tolik dostali, přicházíte sem a ukazujete Mi své prázdné ruce, 

protože nic nedaly, protože nezasely Mé slovo lásky. 

35 Vpravdě vám říkám: Pokud potřebujete podnět k naplnění svého poslání, konejte skutky 

opravdové dobročinnosti. V praktikování Mého učení totiž naleznete pobídku a odměnu. 

36 Ti, kdo ode Mne očekávají milosrdenství, ale nevykonávají je, ačkoli by je svým způsobem 

vykonat mohli, nemají milosrdenství ani se svými bližními, ani sami se sebou. Jsou to ti, kdo nechali svá 

srdce vychladnout, kdo zhasli svou lampu - ti, kdo se podobají slabým ptáčkům, kteří vypadli ze svých 

hnízd, nebo uschlým listům, které na podzim padají ze stromů, aby je vítr bezcílně rozfoukal. 

37 Možná shledáváte chybu v Mém projevu v tom, že vám ho dávám prostřednictvím hříšných tvorů? 

Rozhodně to nejsou čisté bytosti. Ale řekni Mi, zda Má slova, která jsem ti pronesl těmito lidskými rty, 

nenašla ve tvém srdci odezvu nebo zda jejich sladkost někdy neodstranila hořkost, kterou jsi nosil ve svém 

srdci. 

38 Muži, vzpomeňte si, že jste sem přišli se zraněným srdcem, s narušenou myslí a rozervanou duší, a 

když jste mě vyslechli, povstali jste posíleni. Kdo vám to kdy udělal? 

39 Vy, ženy, jste přišly s očima a srdcem unaveným pláčem. Ale když sis myslela, že už nemáš slzy, 

uslyšela jsi mé slovo a tváře se ti opět zalily slzami. Teď to však byly slzy naděje a dojetí. Kdo si sáhl na 

dno vašich srdcí přede dnem, kdy jste uslyšeli můj hlas? 

40 Toto učení vám dokázalo, že není prázdným slovem, ale že je prodchnuto božskou podstatou. 

Proto je ve své formě jednoduchý, protože jeho hloubka a význam jsou založeny na jeho výpovědi. 

41 Stejně jako jsem vás přišel potěšit ve vašich souženích, přišel jsem také dát světlo vaší duši. 

Všechny temné síly se totiž rozpoutaly a rozvířily ve svých propastech a je nutné, abyste věděli, jak se 

bránit. 

42 Rozsviťte znovu svou lampu, probuďte ve svém srdci lásku, věnujte se věčnému životu a smilujte 

se nad svou duší. Jen tak budete schopni soucítit s bližním a věnovat část svého života činnosti lásky. 

43 Střežte svůj "poklad", podělte se o něj s ostatními a vždy dobře využijte vše, co obsahuje. Pak ve 

vás povstane síla, zdraví a světlo, jaké jste nikdy předtím nezažili. Tato síla, světlo a zdraví budou 

vycházet z duše a odrážet se v těle. 

44 Lidé, už nejste poutníkem, který náhodně hledá světlo. Už jste ji našli. 

45 Toto Slovo vykonalo zázrak, že vás pozvedlo k životu, bylo mocí, která vás pozvedla a uzdravila. 

Kdo by tě mohl přesvědčit, že to není od Boha, ačkoli jsi zažil proměnu své bytosti, kterou lze přičíst 

pouze mé moci? 

46 Nyní máte krásnou příležitost zlepšit svůj život, být užiteční a vytvořit pro svou duši důstojný 

domov v duchovním světě. Kdo by vám mohl tuto příležitost vzít? - Nikdo, ledaže bys zapomněl bdít a 

modlit se a svou nedbalostí bys upadl do pokušení. 

47 Chcete-li zůstat v klidu, až nastanou velké události, které jsem ohlásil ve svém učení, zůstaňte 

věrni svým předsevzetím. 

48 Dočkáte se doby, kdy představitelé velkých církví pocítí přítomnost Boha a poznají příchod 

Nového věku. 
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49 Uvidíte je, jak se mezi sebou radí, ptají se jeden druhého a navrhují, i když se díky své ješitnosti na 

chvíli domnívají, že jsou jeden druhému nadřazeni. 

50 Toto období boje bude pro vaši duši nezapomenutelné, protože v něm dokázala překonat 

materialismus a posílit svou víru, lásku a touhu vystoupit k Bohu na cestě spiritualizace. 

51 Mysl a srdce duchovního člověka se budou podílet na radosti své vyšší části bytosti, a dokud v 

nich bude život, budou spolupracovat s duší při plnění jejího vysokého poslání. Až však přijde hodina, kdy 

budou odpočívat v lůně země, učiní tak v pokoji a s uspokojením, že se věnovali dílu Páně, a poslední 

myšlenky i poslední údery srdce toho člověka se nesmazatelně zapíší do duše toho, kdo obýval pokornou, 

ušlechtilou tělesnou schránku poslušnou Božích přikázání. 

52 Uvědom si, proč ti říkám, abys své tělo učinil holí, oporou duše zde na zemi, čímž jsem ti dal 

pochopit, že musíš svému tělu vyrvat žezlo a moc, jimiž se snaží podmanit si duši, která je vedena 

svědomím, jedinou kontrolou a jediným světlem v životě člověka. 

53 Mluvil jsem k vám podle vašich schopností chápání, protože nechci, abyste nechápali význam 

žádného z Mých slov, a také vám říkám, že podle přípravy každé skupiny, davu nebo shromáždění je také 

forma, v níž se dávám poznat. 

54 Každá duše má vůči svému Otci velkou povinnost. Z lásky k vám jsem vám nabídl tuto novou 

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

přejít do dalšího domova. 

55 Ó požehnaný potřetí! Přinášíš ve své "arše úmluvy" vše, co svět potřebuje, aby se zachránil ze 

svého otroctví. Blaze těm, kdo používají tvé světlo, neboť budou spaseni. 

56 Vedl jsem vás po celou dobu vývoje vaší duše, zkoušel jsem vás a připravoval na zjevení této 

doby. Nebudou to lidé, kdo bude utvářet nový izraelský národ, budu to já, kdo ho bude utvářet, očišťovat, 

pozvedat a posílat mezi lidstvo, aby plnil své poslání, jak bude tento národ růst a bořit překážky, aby mohl 

postupovat vpřed. Totéž jsem udělal s Izraelem, když jsem ho vyvedl z Egypta a vedl ho přes moře a 

poušť. 

57 Tento lid má za úkol duchovně probudit lidstvo. Ale až se naplní a lidé si uvědomí, v jaké době 

žijí, uvidíte, jak z jejich srdcí vytryskne touha po světle a z jejich duší ideál pozvednutí, který otřese 

lidským životem až ke kořenům a promění svět. 

58 Svědomí pak bude vyslyšeno a posloucháno, povolaní Duchem budou pochopeni, duchovní touhy 

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

a vidět jeho pravdu. 

59 To vše se v lidech objeví, až je hlad a žízeň přivedou na hranice jejich odolnosti, až bude jejich 

pýcha zlomena a oni kajícně vyznají svou vinu před svým Pánem, až sestoupí ze svých trůnů a honosných 

sídel, odkud se Mě snažili zapřít, odkud Mě soudili a zapírali. Stane se tak proto, aby litovali svých chyb, 

obrátili své oči ke Mně a mluvili se Mnou jako děti s Otcem, který na ně po mnoho staletí čekal, aby je 

zahrnul svou láskou. 

60 Jak hluboko klesl člověk ve svém materialismu, až nakonec popřel Toho, který všechno stvořil! 

Jak se mohla lidská mysl zatemnit do takové míry? Jak by mě mohla vaše věda popírat a ponižovat život a 

přírodu, jak to dělá? 

61 V každém díle, které vaše věda objeví, je má přítomnost, v každém díle se zjevuje můj zákon a je 

slyšet můj hlas. Jak je možné, že tito lidé necítí, nevidí ani neslyší? Je důkazem pokroku a civilizace 

popírání mé existence, mé lásky a mé spravedlnosti? 

62 Nejste tedy o nic vyspělejší než primitivní lidé, kteří uměli v každé přírodní síle a v každém 

zázraku přírody objevit dílo božské, vyšší, moudré, spravedlivé a mocné bytosti, jíž přisuzovali vše dobré, 

vše, co existuje, a proto ji uctívali. 

63 Pomocí zvyšování inteligence se snažili pochopit, co vnímají jejich fyzické smysly. Jaké dokonalé 

uctívání mi už mohli nabídnout? Jaké úplné pochopení pravdy by mohli mít? Přesto jsem jejich údiv, 

jejich víru a jejich uctívání přijal jako prvotiny rozsáhlého pole, o které se Můj Duch musel starat po celé 

věky. 

64 Kolik učení jsem od té doby až dodnes lidstvu poskytl! A kolik zjevení jí svěřila Má láska! 

Přestože by tito lidé měli dosáhnout vrcholu porozumění a jejich uctívání Boha by mělo být dokonalé, 
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jejich sobecká, pyšná a nelidská věda povstala, aby Mě popřela, a náboženská společenství, která existují, 

žijí v letargii rutiny a tradic. 

65 Dal jsem vám dar svobodné vůle a respektoval jsem tuto požehnanou svobodu udělenou mým 

dětem. Vložil jsem však do vaší bytosti také Božské světlo Ducha, abyste pod jeho vedením nasměrovali 

své schopnosti na správné cesty. Ale já vám říkám: V boji mezi duší a tělem utrpěla duše porážku, 

bolestný pád, který ji postupně stále více vzdaloval od Zdroje Pravdy, jímž jsem Já. 

66 Její porážka není konečná, je dočasná, neboť se z hlubin své propasti vynoří, až už nebude moci 

snášet svůj hlad, žízeň, nahotu a temnotu. Bolest bude její záchranou, a když pak uslyší hlas svého ducha, 

povstane silná a zářivá, vroucí a inspirovaná, a bude znovu používat své schopnosti. Ne však již s touto 

svobodou, abyste je používali k dobrému či zlému, ale věnujte je výhradně naplňování božských zákonů, 

což je ta nejlepší služba, jakou můžete mému Duchu nabídnout. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 258 
1 Ukazuješ, že se mě bojíš, lide, protože se třeseš před mým hlasem spravedlnosti, ale já tě žádám: 

Bojíš se Mé spravedlnosti nebo nespravedlnosti? Pokud je to Moje spravedlnost, vězte, že musíte souhlasit 

s tím, abyste přijali Boží soud nad svými skutky. Pokud je to nespravedlnost, jste na omylu, protože já 

bych se takové nespravedlnosti nemohl dopustit. 

2 Máš za soudce toho nejneúprosnějšího, ale zároveň nejlaskavějšího, nejtrpělivějšího a 

nejchápavějšího Otce - soudce, který, místo aby ti dal najevo tvé prohřešky nebo tě prozradil tvým 

blízkým, tě volá jednoho po druhém, promlouvá k tvému srdci, zkouší tě podle potřeby a dává ti novou 

příležitost, ať už k dokončení díla nebo k nápravě chyby. 

3 Kdyby Otcova největší láska nebyla přítomna v božské spravedlnosti, kdyby jeho spravedlnost 

neměla tento původ, toto lidstvo by již neexistovalo, jeho hřích a neustálé přestupky by vyčerpaly božskou 

trpělivost; to se však nestalo. Lidstvo žije dál, duše se stále vtělují a na každém kroku, v každém lidském 

díle se projevuje má spravedlnost, která je láskou a nekonečným milosrdenstvím. 

4 Aby lidé pochopili látku, o níž k vám mluvím, museli by se ponořit do smyslu Mého poučení, a 

dosud se zabývali svými pozemskými záležitostmi a cíli. Nyní však přichází hodina, kdy na krátký čas 

opustí to, co je tolik zaměstnává a zotročuje, aby pozvedli svůj pohled k obloze a vnitřně se Mě zeptali: 

"Můj Bože, co se děje ve světě? Co se stalo s naším životem a co jsme s ním udělali, o čem nevíme?" To 

bude okamžik osvícení, kterého se nyní mnohým dostane. 

5 Ostatní budou překvapeni slovem, které jsem vám v této době dal a které zasáhne srdce Mých 

poslů, Mých svědků a učedníků, jimiž jste vy. 

6 Lidé se budou snažit popřít pravdivost Mého zjevení, ale fakta, důkazy a události budou mluvit a 

svědčit o této pravdě, která vyjde z úst Mého lidu jako velké poselství "třetí éry". A také prostřednictvím 

spisů se Mé učení bude šířit po celém světě, protože to je přípustný prostředek, který jsem dal Svým 

poslům od nejstarších dob. Chci jen, abyste bděli nad mou pravdou a předávali ji srdcím tím nejčistším a 

nejjednodušším způsobem. 

7 Učedníci, podívejte se, jak vám Mistr, který brzy ukončí své slovo, dává v každém vyučování lekci 

duchovní přípravy na váš boj. 

8 Přicházíte, abyste přijali mé pokyny poté, co jste prošli obrovskou pouští plnou proměnlivých 

osudů. Důvodem je to, že vaše duše pocítila, že nastal čas ohlášeného mého návratu, že uslyšela božský 

hlas, který ji volá. 

9 Davy nemocných, hladových, žíznivých a unavených lidí, kteří přicházejí do přítomnosti svého 

Stvořitele, inspirováni světlem naděje, toužící po chlebu lásky, maně života. 

10 Buďte všichni vítáni! Odpočívejte ve stínu mého pokoje, jezte a pijte a zbavte se svých nemocí. 

11 Budete-li vytrvale naslouchat tomuto slovu a odhodláte-li se vytrvat v životním zápase, pocítíte, 

jak se vaše břemeno ulehčuje, protože jste se posílili ve víře a poznání. 

12 Ti, kdo ode Mne hledají pouze statky nebo poklady světa a neuznávají existenci duchovních darů, 

zažijí zklamání, a když sejdou z cesty, na kterou byli povoláni, najdou své ruce prázdné a svá srdce 

opuštěná. Jsou to duše, které stále milují nečisté, a Já jim budu muset dát další čas, aby se mohly rozvíjet, 

získávat zkušenosti, a až se vrátí na Mou cestu, byly připravenější Mě přijmout. 

13 Pro toho, kdo přišel s duchovností, je má přítomnost prostřednictvím tohoto slova skutečnou 

hostinou světla, kde se nejlepší pokrmy duchovního království nabízejí touze člověka lačnícího po lásce, 

spravedlnosti, moudrosti a míru. Ti nebudou moci sejít z mé cesty a budou vědět, jak na ní přijímat statky 

světa. 

14 Moje práce bude v jejich životě tím podstatným a materiál bude doplňkem, aby se udrželi při 

životě a splnili úkol, který jim byl svěřen. 

15 Ach, kdybyste tak všichni pochopili, že slunce tohoto Slova bude brzy skryto - pospíšili byste si 

uchovat něco z jeho hodnoty a světla ve svých srdcích. Jste však příliš pomalí, abyste pochopili, příliš se 

bráníte rozvinout dar vidění, abyste již nyní mohli spatřit blízkost Nové éry. 

16 Má přítomnost mezi vámi v podobě, v jaké jsem byl s vámi, bude jistě krátká a je nutné, abyste žili 

přítomností a budoucností a zapomněli na mnohé zvyky, víru, představy a způsoby jednání z minulosti, 

které jsou součástí obrovského břemene, jež jste si s sebou nesli, když jste přišli poprvé slyšet mé Slovo. 
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17 Jsem Spasitel duší, jsem Ochránce vaší víry a vašeho života. Nemohl jsem vás nechat ponořené do 

propastí nebo ztracené v pouštích, aniž bych vás nechal slyšet můj utěšující hlas, aniž byste viděli pravé 

světlo, které vychází z mého Ducha. 

18 Spokojíte se pouze s tím, že Mě slyšíte, abych dal vašemu srdci pokoj, aniž byste se připravovali 

na to, abyste zasévali Mé Dílo do srdcí svých bližních nebo abyste se stali Mými učedníky? 

19 Chceš-li Mi být milá tím, že budeš užitečná svým bližním, nech je sdílet a využívat božské nauky, 

které ti dávám pokaždé, když se do toho vložím, abys mohla mluvit o Mně, o Mém Zákoně a Mém Učení 

a nebyla překvapena těmi, kdo jsou připraveni bojovat proti každému novému světlu, které se objeví, i 

když je to světlo absolutní pravdy, moudrosti všech dob. 

20 Pochopte, že jsem vás povolal nejen proto, abych vás utěšil ve vašich souženích, ale také proto, 

abych vás naučil cítit bolest vašich bližních a utěšovat je v jejich utrpení. 

21 Chcete-li vědět, co máte dělat mezi lidmi, stačí, když si uvědomíte, co jsem mezi vámi dělal ode 

dne, kdy jste poprvé uslyšeli Mé slovo. 

22 Odpustil jsem ti, přijal jsem tě s nekonečným milosrdenstvím a láskou, nechal jsem tě odpočinout 

od námahy tvého dne. Nepřestal jsem uvažovat o tvém společenském postavení, tvé 

Neodsuzoval jsem vaši třídu ani kastu. Očistil jsem malomocenství vašeho hříchu a uzdravil vaše neduhy. 

Byl jsem chápavý, shovívavý a laskavý, když jsem posuzoval vaše nedostatky. Přivedl jsem vás zpět k 

pravému životu tím, že jsem vám dal učení lásky, které vám umožňuje zachránit sebe tím, že zachráníte 

své bližní. 

23 V těchto mých skutcích, které jsem vykonal pro každého z vás, můžete najít nejlepší příklad, který 

můžete použít mezi těmi, kdo jsou v nouzi, tělem i duší, a kteří k vám budou houfně přicházet. 

24 Když mluvím ke zdejším lidem, mluvím k lidstvu. Vaším zítřejším úkolem je oslovit srdce lidí a 

bratrsky jim předat Mé Slovo, které dokončí dílo vykoupení.  

25 Dnes cítíte, že vás postihla bolest, a někdy nechápete, že se tímto kalichem očišťujete. Jak bys o 

Mně mohl mluvit, když jsi potřísněný? Jak by mohla z vašeho srdce proudit láska, která se projevuje 

milosrdenstvím a lidskostí, kdyby bylo plné sobectví? 

26 Nedokonalost Božích dětí způsobila bolest - bolest, která se stala učitelem, aby působila na vaše 

srdce a ukázala vám cestu, kterou jste ztratili. Má láska se usadí ve vašem srdci, aby z něj odstranila 

všechno zlé, protože vás chci vidět silné, zdravé a čisté. 

27 Naslouchejte tomuto hlasu, který se mezi vámi ozývá v této podobě, neunavujte se ho poslouchat. 

Prodloužil jsem své zjevení s úmyslem uhladit hrubost vašich srdcí, a když se po roce 1950 již nebudu 

zjevovat, zanechat vás pevné ve víře. 

28 Lidé jsou oddáni své vědě, jejich srdce a mysl jsou zcela pohlceny životem, který žijí na zemi. 

Proto jsem si mezi lidmi vybral ty, skrze které mluvím, prostě a bez vědy. Dotkl jsem se těchto srdcí a pak 

jsem jejich mysl pronikl svým světlem, abych Svému lidu přinesl poselství lásky. 

29 Toto světlo osvítilo cestu vašeho života, a proto jste se Mi odevzdali. Po svém odchodu vás 

zanechám mezi lidmi, abyste vydávali svědectví o mé pravdě, a mezi učedníky se objeví mistři, kteří 

budou svými skutky hlásat učení o duchovní lásce. 

30 Radosti nebeského království jsou pro všechny. Tady na zemi budeš mít trochu toho pokoje a 

záblesk věčného života. Buďte na zemi dobré vůle a můj pokoj vám nebude chybět. 

31 Od té doby, co jsem ti dal své Slovo, jsi viděl projít mnoho stránek Knihy života. Každý z nich byl 

dokonalým návodem. Někdy k vám promluvila Otcova láska, jindy to byl Mistr, kdo vás postavil před své 

křeslo, a někdy to byl Soudce, kdo vás vyburcoval. 

32 Všichni jste obdrželi mé slovo, proto jste všichni obdrželi pokyny a úkoly v duchu, kterými se 

máte řídit. Někteří již začali, jiní stále čekají na čas vyrazit, další se připravují. Není mezi vámi nikdo, kdo 

by neobdržel schopnosti k rozvinutí. Zatímco někteří se již začali rozvíjet, protože se stále projevuji v této 

podobě, jiní začnou rozvíjet svou duši až po čase Mého projevení. Povstaňte však v těchto časech všichni 

jako jeden duch. 

33 Máte dary, abyste porozuměli mému Slovu, přijali má vnuknutí a vize, které vám oznámí, co 

přijde. 
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34 Ti, kteří se dnes zastavili - ti, kteří obdrželi dary, aby přijali Můj Božský paprsek, nebo ti, kteří 

měli umožnit, aby se skrze ně projevil Duchovní svět, a kteří nesplnili své poslání, se ho ujmou později, 

ačkoli jim již nyní říkám, že forma přenosu se musí změnit, aby nepřinášeli lidstvu zmatek. 

35 Přijde den, kdy budete rozptýleni po celém světě - jedni v jednom národě, druzí v jiných zemích, a 

přesto se budete všichni cítit sjednoceni duchovní harmonií, kterou jsem vám přinesl. 

36 Připravuji vás, abyste se navzájem milovali a skrze toto pouto byli silní a nepřemožitelní. Proto 

jsem byl milujícím a trpělivým Mistrem, který svým příkladem ukazuje učedníkům cestu. Bděte nad 

svými kroky, nad svými skutky a dokonce i nad svými slovy a myšlenkami. Nebude to člověk, kdo bude 

posuzovat vaše nedostatky, ale vždy to bude Mistr, kdo vás bude napravovat prostřednictvím vašeho 

svědomí. 

37 Mou vůlí bylo dát se poznat skrze hříšné lidi, abych vám podal důkaz o své moci a lásce. Nyní se 

prostřednictvím Ducha obraťte na svého Otce, abyste mu dokázali, že ho také milujete. Usilujte o tento cíl, 

dosáhněte vznešeného dialogu ducha s duchem, aniž byste se spokojili s prvními plody, které sklidíte, ale 

až když dosáhnete dokonalosti. Každá lidská bytost pak bude mít v sobě božského průvodce, který ji bude 

věčně vést po cestách určených těm, kdo se umí vyvíjet vzhůru v touze po lásce svého Stvořitele. 

38 Mé světlo, které se stalo slovem, život, zkoušky - to vše má za cíl osvobodit vás od vašeho 

materialismu. Zítra bude mít i lidská věda duchovnost, vznešenost, ušlechtilé cíle a bude umět mluvit o 

tom, co jí bylo navenek skryto a co ve skutečnosti jen nedokázala objevit. Do tajemství totiž nepronikne 

intelekt, ale duše, a to pouze tehdy, když dosáhne čistoty. 

Nebojte se však, lidé, že kvůli obrácení se k duchu a tomu, co k němu patří, bude zanedbán lidský život 

a vaše pozemské povinnosti a že vaše zdraví a tělo v důsledku toho utrpí následky, o kterých dnes ještě 

nemáte tušení. Až totiž duše dnešních lidí povstane ze špíny, v níž dnes žije, pocítí ve svém těle novou sílu 

a dosud nepoznané světlo, které povede lidi k vytvoření existence bohaté na blahobyt, blahobyt a zdraví. 

39 Proč se lidé neustále snaží přiblížit své duši pomíjivými a někdy i bezvýznamnými úkony 

uctívání? Neměli byste klamat duši ani srdce obřady, které nemají podstatu ani obsah věčného života. 

40 Je nutné, aby toto světlo brzy proniklo do srdcí lidí. Nezáleží na tom, že je zpočátku příčinou sporů 

nebo bojů. Světlo a tma, pravda a lež, dobro a zlo se vždy střetávaly. Tak jako noční stíny mizí za svítání, 

tak i lidské zlo ustoupí před mým poselstvím lásky. 

41 V této "druhé éře" mému příchodu jako lidské bytosti věřilo jen několik srdcí. Nicméně lidstvo 

později určilo narození Spasitele jako počátek nového věku. Stejně tak v tomto čase bude počátek mého 

zjevení se vám, tedy můj příchod jako Ducha svatého, stanoven zítra jako počátek dalšího věku. 

42 Poslouchejte, co vám říká Kristus, ztělesnění božské lásky. 

43 Pokoj lidem dobré vůle, těm, kdo milují pravdu a rozsévají semena lásky. 

44 Já jsem 'Slovo', které vyhledává lidi, protože se ke mně nemohli dostat. Je to Má pravda, kterou 

jim zjevuji, neboť pravda je království, do kterého všichni vejdete podle Mé vůle. 

45 Jak objevíte pravdu, když vám nejprve neřeknu, že je k tomu třeba mnoha odříkání? 

46 K nalezení pravdy je někdy nutné zříci se toho, co člověk má, dokonce se zříci sám sebe. 

47 Samolibý, materialistický a lhostejný člověk nemůže vidět pravdu, dokud nezničí zdi, mezi nimiž 

žije. Je nutné, aby překonal své vášně a slabosti, aby mohl spatřit mé světlo tváří v tvář. 

48 Materialista miluje pouze lidský život. Uvědomuje si však, že všechno v něm je pomíjivé, a proto 

ho chce intenzivně prožívat. Když se pak jeho plány nebo přání nenaplní nebo ho nějakým způsobem 

postihne bolest, zoufá si a rouhá se; zpochybňuje osud a obviňuje ho, že mu nedopřál výhody, na které má 

podle svého přesvědčení nárok. 

49 Jsou to slabé duše v nezdolných tělech, jsou to morálně nezralé bytosti, které jsou zkoušeny mnoha 

způsoby, aby pochopily, jak falešně si váží málo záslužných děl v jejich zhmotnění. 

50 Jak moc by zhmotnění chtěli změnit svůj osud! Jak touží po tom, aby vše probíhalo podle jejich 

představ a jejich vůle. 

51 Člověk může od Boha získat vše dobré, po čem touží, aniž by musel zpochybňovat jeho 

spravedlnost nebo nedůvěřovat jeho moci. Moje láska je připravena naslouchat každému, kdo chce zlepšit 

svou existenci. 
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52 Znovu vám říkám: Pokoj lidem dobré vůle, kteří milují pravdu, neboť oni něco dělají, aby se 

podřídili Boží vůli. A ti, kdo se dávají pod mou ochranu, musí nevyhnutelně cítit mou přítomnost - ve své 

duši i ve svém lidském životě, ve svých zápasech, potřebách a zkouškách. 

53 Lidé dobré vůle jsou děti, které poslouchají zákon svého Otce. Kráčejí po správné cestě, a když 

velmi trpí, pozvedají ke Mně svou duši v touze po odpuštění a pokoji. Vědí, že bolest je často nezbytná, a 

proto ji snášejí trpělivě. Teprve když se to stane nesnesitelným, žádají, aby jim bylo břemeno kříže 

ulehčeno. "Pane," říkají mi, "vím, že moje duše potřebuje očistu, utrpení, aby se mohla posunout vzhůru. 

Vy víte lépe než já, co potřebuji. Nemůžete mi dát nic, co nepotřebuji. Staň se mi tedy vůle tvá." 

Blahoslavení jsou ti, kdo takto přemýšlejí a modlí se, protože hledají příklad svého Mistra, který by mohli 

uplatnit ve zkouškách svého života. 

54 Je pravda, že každá bolest, každé utrpení obnovuje srdce, otřásá duší a očišťuje ji od skvrn, dává jí 

příležitost růst a rozvíjet se směrem vzhůru. 

55 Kolik užitku přináší bolest v duši, když se tento kalich pije s láskou a trpělivostí! 

56 Daleko byla zkouška pro tvou duši. Jste jako tisícileté stromy, které ztrácejí své řídké listy, když je 

vítr bičuje a obnažuje, aby se později pokryly novými listy. Strom tak plní Otcovu vůli. Stejně tak vy 

všichni byste ho měli naplnit tím, že dovolíte, aby vás zkoušky a lekce, které vám Otec během života dává, 

zbavily starých šatů, nečistot a hadrů duše, abyste se oblékli do nového svátečního roucha. 

57 Vězte, učedníci, že bolest odstraňuje špatné ovoce z vašeho srdce, dává vám zkušenost a způsobuje 

nápravu vašich chyb. 

58 Tímto způsobem vás váš Otec zkouší, aby se ve vaší mysli rozjasnilo. Pokud však nechápeš a 

marně trpíš, protože neodhaluješ smysl mých moudrých lekcí, je tvá bolest nesmyslná a lekci nehodnotíš. 

59 V této době jsem vám vysvětlil smysl života, v němž byste měli poznat důvod své bolesti, co 

znamená odčinění a náprava a proč se musíte očistit. Až můj lid pochopí a pocítí mé učení, budou 

položeny základy nového lidstva. 

60 Otřásla vámi někdy bolest? Ohnuly se vám větve, uvolnily se z nich řídké listy a spadly z vašeho 

stromu špatné plody? Říkám vám, že dobro, které vaše duše získala, má nesrovnatelně větší cenu než to, 

co je na světě nejcennější. 

61 Uvádím příklady, které můžete denně pozorovat v přírodě, jako například strom, který je bičován 

bouřkovým větrem. Hmotná příroda je totiž projevem božské přirozenosti, a proto můžete ve všem, co vás 

v tomto životě obklopuje, najít poučení nebo zjevení pro svého ducha. 

62 Stejně jako vaše tělo potřebuje k životu vzduch, slunce, vodu a chléb, tak i duše potřebuje životní 

prostředí, světlo a potravu, které odpovídají její přirozenosti. Je-li zbaveno svobody vznášet se v touze po 

potravě, slábne, chřadne a otupuje; jako když je dítě nuceno zůstávat stále v kolébce a být zavřené ve své 

komůrce. Jeho končetiny by zchromly, zbledl by, jeho smysly by otupěly a jeho schopnosti by atrofovaly. 

63 Uvědomte si, že duše může být také chromá! Mohl bych vám dokonce říci, že svět je plný duševně 

chromých, slepých, hluchých a nemocných! Duše, která žije uvězněná a nesvobodně se rozvíjí, je bytostí, 

která neroste - ani v moudrosti, ani v síle, ani v ctnosti. 

64 Nečekejte na divoké bouře, aby vás očistily od nečistot, neboť můžete také čekat na příchod 

ročních období, aby vás v nich obnovily, očistily a nechaly rozkvést. 

65 Na tomto světě se musíte mnohému naučit, abyste mohli dosáhnout jiných, vyšších světů života. 

66 Učit se, přemýšlet, chápat, bojovat, trpět a doufat. Vždy milujte a také věřte. Buďte lidmi víry a 

dobré vůle a budete velkými dušemi. 

67 Chcete-li hledat Mou přítomnost v přírodě, která vás obklopuje, učiňte tak. Vím, že Mě objevíte ve 

všem, protože Já jsem ve všem a v každém svém díle. 

68 Podívejte se, jak se dávám poznat skrze tyto lidi, v nichž se na krátkou dobu skrývám, abych 

nechal z jejich rtů plynout Své božské Slovo. Kdy Mě spatříš mimo to, co patří k tomuto světu? Kdy Mě 

uslyšíte svými duchovními smysly, aniž byste potřebovali lidský nástroj? 

69 Věčné Boží slovo, které nás učí, zaznívá neustále, protože On je "Slovo". Ale pouze osvícení lidé 

ji slyší přímo, to znamená z ducha do ducha. 

70 Jakmile budete v přímém spojení s Božským a lidským, jakmile dosáhnete harmonie svého bytí, 

uslyšíte píseň, v níž se spojují anděl a člověk, nebe a svět, záhrobí a pozemská říše, duch a hmota. Všichni 
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se spojí v hymnu lásky k Božské bytosti, která dala život svým dílům a učinila je svými dětmi. V tomto 

chvalozpěvu se spojíte, učedníci, neboť za tímto účelem jsem znovu přišel k lidem. 

71 Je nutné, abyste vstoupili do své vnitřní svatyně - do svatyně, kterou nevybudovala lidská ruka, ale 

božská mysl. Říkám vám, že tam poznáte zjevení pravdy, tam pochopíte podstatu Věčnosti, abyste ji 

mohli milovat více než vše pomíjivé. 

72 Co je vaše tělo? Pomíjivý ptáček, jehož let je krátkodobý - ptáček, který nevědomky zpívá o svém 

brzkém zmizení. Ubohé tělo, které ve svém egoismu vyžaduje a žádá mnoho pro sebe. Duše je naproti 

tomu pták, který je pro svět neviditelný, ale čistý a zářivý a který se v průběhu času vznáší stále výš a výš. 

Je to bytost, pro kterou neexistují věky, roky ani staletí. 

73 Víte, který den, v kterou hodinu a v kterém roce jste se narodili. Ale víte, kdy jste duchovně ožili? 

74 Pozvedněte duši, je to podstata vašeho života, je to váš osud a účel, pro který jste byli stvořeni. 

Vstaňte, neboť tak přijdete ke Mně. Mám vám co dát, mnohem víc, než s čím jste se setkali ve světě. 

75 Láska vás nakonec musí přemoci a skrze lásku Mě poznáte. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 259 
1 Vítejte, moji učedníci. Přišli jste si poslechnout Mé učení a Já pro vás připravuji hostinu, abyste se 

mohli nasytit pokrmem věčného života. 

2 I když je tvé "tělo" slabé, tvá duše je dost silná, aby mě poslouchala. Blahoslavený je učedník, 

který připravil své srdce a opustil to, co patří světu, aby naslouchal "Slovu". 

3 Nabízím tvé duši roucho milosti. Vždyť z toho, co jsem vám dal, jste si časem udělali hadry. 

4 Můj Zákon je učení, které jste vždy přijímali - Zákon, který jste nedodržovali, a svou neposlušností 

jste upadli do zmatku. Nyní vás znovu osvěcuji světlem Ducha svatého. 

5 Svěřil jsem ti klenot nevyčíslitelné hodnoty, aby zářil před lidstvem. Neskrývejte ji a neochuzujte 

se o ni. 

6 Dnes si připomínáte můj triumfální vjezd do starověkého Jeruzaléma. I dnes se Mi člověk ukazuje 

s palmovými ratolestmi ve svých hmotných rukou. Ale v jeho srdci nevidím žádný klid. 

7 Tehdy mě zástupy přijaly zpěvem Hosana, protože věděly, že je s nimi Pánova milost. Tímto 

způsobem vydávali svědectví, že Boží Syn je s lidmi. 

8 Později, když jsem byl obětován na svatém oltáři kříže, abych vás naučil plnit vaše poslání, mnozí 

pochybovali o tom, že Ježíš má být Synem pravého Boha, Beránkem Božím, kterého dávno předtím 

ohlásili proroci. Ale tak bylo napsáno, že vás Beránek osvítí svou krví. 

9 Dnes přicházím v Duchu, abych vás znovu poučil, abych vás zduchovnil, abych rozptýlil temnotu 

světlem Ducha Svatého, abyste se obnovili a mohli plně projevit ctnosti. 

10 Lidé toto slovo ještě neslyšeli, neberou ohled jeden na druhého. Nazval jsem vás však "Silným 

Izraelem", protože se vydáte naplněni mou silou, abyste svědčili o mé duchovní přítomnosti mezi lidmi, 

abyste přinesli mou pravdu a odstranili kalich utrpení, který svět v této době vyprazdňuje. 

11 Mezi vámi je hladový vlk. Musíte bdít a modlit se, musíte praktikovat mé učení. Kdo se řídí mými 

přikázáními, pocítí můj pokoj. 

12 Během této doby jsem k vám mluvil zcela jasně, abyste Mi rozuměli. Ukázal jsem vám, že tato 

cesta je schůdná. Když vás zasáhne bolest, není to Otec, kdo vám ji poslal. To vy sami jste to způsobili 

svou neposlušností. 

13 Uvědomte si, že jsem nekonečná, vznešená a svatá Láska, že miluji všechny. Já vám však říkám: 

Milujte, jak vás miluje Otec, a já vás budu milovat navždy. 

14 Přišel jsem vás očistit jako zlato v tyglíku, abyste byli příkladem pro lidstvo. Je nutné, abyste 

porozuměli mému učení, abyste mohli být mezi svými bližními pochodní světla, která osvítí všechny duše. 

15 Je to vaše duchovní duše, které chci dát věčný život, protože vyšla ode Mne. Připravuji ji, aby Mě 

poslouchala a byla schopna se Mnou komunikovat z ducha do ducha. 

16 Ukažte mi své palmové ratolesti duchovním způsobem, neboť hmotné palmové ratolesti ke mně 

nedosáhnou. Prožíváte dobu, kdy lidstvo vyprazdňuje kalich utrpení. Bděte a modlete se, abyste i vy 

nebyli zasaženi tímto utrpením. 

17 V těchto dnech si lidstvo připomíná mé umučení. Ale vpravdě vám říkám, že nyní jste v době, kdy 

vás vzkřísím. 

18 Velká je bolest Mého Ducha, když vidím, jak Mě lidstvo stále křižuje ve svém fanatismu, úchylce 

a hříchu. Vy však, vyvolení lidé, kteří jste osvícení, následujte Mé pravé učení, které bude mezi lidmi 

vládnout navěky. Lidé nebudou moci zadržet mou lásku ani zastřít mé božské světlo. Povzbuzuji vás a 

vedu svým Slovem, abyste šli v mých stopách a naplňovali můj Zákon. 

19 Zítra povstanete v modlitbě k mému božství a osvíceni intuicí budete průvodci na cestě svých 

bližních. 

20 Poslání, které jsem ti svěřil, musíš plnit v každé době, neboť tvým prostřednictvím musí lidstvo 

přijmout Mé světlo a Já je pozvednu k životu v milosti. 

21 Izrael, nemají touhu pokračovat ve spánku. Pokud tak učiníte, přírodní síly vás probudí a budou 

vám vyčítat, že jste nesplnili vznešené a obtížné poslání, které jsem vám svěřil. 

22 Dal jsem ti poznat tvé dary a nesmírnost polí, která jsem ti svěřil, abys je čistil a obdělával. 

23 Jste mé děti, které jsou pod mou ochranou, pod listím stromu života, a vaše duše jsou plné radosti. 

Říkám vám, vyvolený lide: Kdo z vás, kdo mě prosil o milost, ji nedostal? Blaze těm z vás, kdo se s 
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vědomím mých velkých dobrodiní vydali svědčit, že Otec je s vámi. Pro vaše svědectví se totiž vydají na 

cestu velké zástupy. 

24 Svědčte, že jsem byl s vámi, aby lidé měli ve své duši život milosti, aby ve Mně objevili nejlepšího 

Lékaře a aby Mě hledali od ducha k duchu. 

25 Ve druhé éře moji učedníci šířili mé učení, aby ho lidstvo studovalo, přemýšlelo o něm a 

uplatňovalo ho. Později se však člověk od podstaty mého učení vzdálil a vytvořil si vlastní zákon, kterým 

se řídily masy. Nesouhlasím však s tím, co člověk vytvořil ve své aberaci a materializaci. Připomínám 

vám jen, že můj pravý chrám musí být vybudován ve vašem srdci a ve vaší duši. 

26 V této době jsem učil ty z vás, kteří Mě hledali, aby Mě cítili ve svém srdci, aby do něj vtiskli Mé 

učení, abyste byli lidmi, kteří žijí plni milosti a světla. 

27 Připravte se a vydejte se s pokorou přinést lidstvu toto poselství míru. Modlete se za ně, aby váš 

Otec způsobil, že všichni lidé budou uznávat a dodržovat jeho zákon, aby žili životem milosti a uměli mě 

hledat od ducha k duchu. 

28 Vzpomeňte si, že jsem řekl: Když se dva nebo tři z vás shromáždí v mém jménu, budu mezi vámi a 

zjevím se podle vaší přípravy. 

29 V tomto čase jsem přišel, abych dal lidstvu další důkaz své lásky tím, že se dám poznat mezi vámi, 

vyvoleným lidem. 

30 Musíš lidem svědčit a učit je, že když se připraví a odstraní svou materializaci, budou Mě cítit a 

vidět svým duchem. Proto jsem k vám promluvil skrze lidský intelekt a tento projev skrze hříšné lidi byl 

důkazem lásky, který jsem vám udělil, abyste mohli přijmout Mé Slovo a později je přinést lidstvu. 

31 Připrav se, Izraeli, neboť čas Mého projevu skrze lidský rozum je krátký a Já nechci, aby ses zítra 

cítil jako sirotek kvůli své nepřipravenosti a pak napodoboval davy, které se shromažďují ve svých 

honosných kostelech a spokojují se s obřady a hmotnými písněmi. 

Mezi těmito davy je jen málo těch, kteří Mě pocítili. Přišel jsem však k vám, abych připravil vaše srdce 

a osvítil vaše duše, abych vám dal Své Slovo plné lásky, abyste pocítili Mou přítomnost a byli mezi těmi, 

kdo budou zítra předávat tuto lásku a mír svým bližním. 

32 Pokud si nepřipravíte srdce plné lásky skrze mé Slovo, co se stane s vámi, co se stane s vašimi 

bližními, až přijde doba, kdy lidstvo postihnou velké zkoušky a bouře? 

V jejich srdcích není pokoj, a když se tito lidé v touze po pohodlí na krátkou dobu oddávají rozkoším, 

říkám vám popravdě, že ve všech těchto rozkoších mají trpící a nemocnou duši, která necítí Můj pokoj. V 

rozptýlení, které hledají, uspokojují jen své fyzické smysly, ale jejich duše v sobě mají jen bolest. 

33 Toto lidstvo Mě ještě nepocítilo, nikdo k němu ještě nepřišel, aby ho vzal za ruku a ukázal mu 

cestu. Přijmu ji jako nevinnou a její přestupky budu soudit milosrdně. Dám jí příležitost, aby se napravila. 

Ale jak se budete cítit přede Mnou vy, vyvolený lide, který jste Mě slyšeli, v němž jsem se zjevil - jak 

se budete cítit přede Mnou, až přijdete do duchovního a vyznáte Mi svou neposlušnost? Vy jste ti, kteří 

byli Otcem obdařeni milostí, a já vás chci přijmout spolu s naplněním vašeho obtížného poslání. Nechci, 

abyste byli v Mé přítomnosti obviňováni, chci vás přijmout s otcovským úsměvem a poslat vás znovu do 

světa jako duchy světla, jako průvodce a ochránce vašich bližních. 

34 Vpravdě vám říkám: Přišli jste ke mně, protože vás Eliáš různými cestami vyzvedl, protože jste 

vyvolení, které ke mně Eliáš přivedl jako ovce. Kdokoli je v Eliášově ovčinci, je jím chráněn. Tento 

neúnavný Pastýř vás chrání před lstivými rekonstrukcemi. 

35 Duch svatý vás osvítil. Tuto milost však nemají jen ti z vás, kteří mají Mou božskou pečeť, ale 

každý, kdo ke Mně povstane připraven a veden Eliášem. 

36 Osvítilo vás světlo Ducha svatého, abyste byli se mnou v duchu a v pravdě. Takto pocítíte Mou 

lásku a naleznete spásu. 

37 Přijímám ovce, které přede mne přivádí Eliáš. Bude i nadále hledat ztracené, neboť Já daruji své 

milosrdenství všem národům země a všem budoucím pokolením. 

38 Mistr vám říká: "Pijte z tohoto nevyčerpatelného zdroje, vy křišťálově čistá voda, živte se chlebem 

věčného života, berte ovoce vinné révy. Hle, připravil jsem ti nejlepší místo u svého stolu. 
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39 Ptám se tě, Izraeli: Co žádáš pro národy? Tato výhoda totiž není určena jen vám. Podívejte se, jak 

byly národy postiženy velkými zkouškami bolesti. Tobě však říkám: Izraeli, budeš-li se přimlouvat a 

modlit za své bližní, Má Vůle se naplní v celém lidstvu. 

40 Muži překroutili mé učení. Přišel jsem však k vám, abych vás znovu vycvičil svým učením, svou 

moudrostí, abyste se stali mými učedníky a byli těmi, kdo budou zítra poučovat lidi na světě a dávat jim 

pocítit mou přítomnost v jejich duších. 

41 Národy se připravují na nové války. Pokud však budete bdít a modlit se, nabídnu a daruji lidstvu 

Svůj mír. 

42 Přišel jsem v duchu do této Třetí éry, abych vás vzkřísil z hrobu k životu jako Lazara. Uzdravil 

jsem tvé malomocenství a odstranil tvou bolest. 

43 Dal jsem vám svůj návod, abyste nosili mou lásku ve svém srdci a vydali se tak připraveni vést 

lidstvo a ukázat mu strom, který vám poskytl stín a svými plody dal život. 

44 Pozvi lidi, aby ke Mně přišli, abych je otcovsky pohladil, osvítil jejich duše, zachránil je z 

nekonečného moře zla, dal jim mléko a med a odstranil hořkost z jejich života. 

45 Budete-li takto mluvit se svými bližními, splníte mandát, který jsem vám dal na všechny časy. 

Slyšte v sobě, milovaní lidé, hlas svědomí a posilujte své odhodlání milovat Mě a své bližní. 

46 Hledám lásku tvého srdce, abys mi v něm vybudoval svatyni. Miluji tě, ozdobil jsem tě božskou 

milostí a osvítil tě, abys mi byla k službám. 

47 Vložil jsem do vás toto Slovo, které se zítra rozmnoží jako dobré semeno. Až mě totiž přestanete 

slyšet v této podobě, budou se zástupy obracet k mým učedníkům, aby jim poskytli poučení, které nemohli 

slyšet prostřednictvím hlasatelů. Ty je budeš poučovat a já budu s nimi. Budete oddáni a poslušni Mého 

Zákona, aby vám Mé Dílo sloužilo jako ochranná ochrana a abyste mohli pozvednout prapor oduševnění. 

48 Izraeli, velké zkoušky jsou připraveny postihnout lidstvo, protože si to lidstvo přálo, protože v jeho 

srdcích stále žije předsevzetí ničit a také proto, že si v tomto světě vytvořilo svého vlastního Boha. Než 

však člověk vykoná svou vlastní vůli, Otec se znovu projeví mezi lidmi. 

Vy, můj lide, povstanete, abyste znovu ukázali archu spásy, která je mým zákonem, jak tehdy Noe 

mluvil k lidu. 

49 Připravte se, můj lide, na přijetí těch, kdo k vám přijdou. Dej jim Mou lásku, nauč je milovat jeden 

druhého, ukaž jim Můj Zákon, zapal v jejich srdcích plamen víry a dej jim pokoj s Mým Slovem, aby se 

jím mohli živit na svých cestách. Ty budeš učit tyto zástupy, aby Mě hledaly od ducha k duchu. 

50 Přišli jste na Zemi, abyste toto poslání naplnili. K tomu jsem tě připravil svým Slovem, abych 

touto křišťálově čistou vodou uhasil žízeň tvé duše, posílil tě a uzdravil. Směle povstaneš a budeš mluvit k 

lidem v mém jménu. Budete mými posly a já jim skrze vás předám své světlo. 

51 Povstaňte v modlitbě a Já budu s vámi a spolu s duchovním světem postupně probudíte lidi. Bděte 

a modlete se za ty, kdo Mě necítí a naříkají ve své bolesti a říkají Mi: "Otče, Otče, proč nás nevyslyšíš?" 

Vy však, kteří mě umíte hledat od ducha k duchu, naučíte své bližní modlit se a hledat mě v tichu a v 

povznesení vlastní duše. Učiním jim své odpuštění hmatatelným, dám jim světlo a moudrost, aby naplnili 

můj zákon. 

52 Prostřednictvím těch z vás, kteří Mě poznali a jsou se Mnou, pomohu těm, kdo hynou v obrovském 

moři zla. Odpouštím jim a žehnám jim. Vy však, kteří jste přijali dobro od svého Boha a Pána, vydejte 

lidstvu svědectví o všem, co jsem vás učil a zjevil, aby Mě i oni milovali a začali plnit své duchovní 

poslání. 

53 Je předpovězeno, že v současné době se na zemi objeví nový Boží lid, "lid Izraele", a mé slovo se 

musí naplnit. Nenechte se však mýlit tím, že když se zmiňuji o novém izraelském lidu, jde o židovský 

národ. Lid, o němž k vám mluvím, bude totiž složen ze všech ras a jazyků. Jeho společenství nebude 

fyzické, ale duchovní, stejně jako jeho poslání bude duchovní. 

54 Zatímco v první éře se Izrael skládal z dvanácti kmenů, nyní bude nový lid plnit dvanáct poslání - 

dvanáct božských poslání, která mu ve vzájemné souhře dodají sílu nepřemožitelného lidu. 

55 Lidé se nebudou muset sdružovat do skupin, aby vytvořili nové kmeny. Vytvořím je a každému z 

nich dám jiné poslání, které bude plnit mezi lidmi. 
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56 V duchu Nového Izraele se probudí dary intuice, zjevení a inspirace, neboť skrze ně bude přijímat 

má poselství. 

57 Lidé, kteří budou tvořit nový lid, nebudou vybráni na zemi, ale díky mé lásce budou již ve svých 

duších označeni nebo zapečetěni jako vyvinuté bytosti, jako bytosti světla, které nebudou moci sejít z 

cesty, jež je pro ně vytyčena. 

58 Stejně jako se v první éře Izrael připravoval na přechod pouště v touze po zaslíbené zemi a každý 

kmen byl pověřen jiným úkolem, tak i v této době budou jedni duchovně posilovat druhé a každý bude 

plnit úkol, který mu byl svěřen. 

59 Vy, kteří Mě nyní posloucháte, budete jen částí tohoto lidu, který bude rozptýlen po celé zemi a 

bude ho tolik jako hvězd na obloze. 

60 Znamení, které někteří z vás obdrželi, je pouze symbolem znamení, které nese ve své duši každý, 

kdo v této třetí éře plní úkol v rámci nového lidu Izraele. 

61 Mnohokrát jsem ti říkal, že tvá duše v sobě skrývá vše, co měla, ještě než přišla na zem. Proto byl 

akt, který nazýváte "zapečetěním", pouze symbolem. Radujte se však, protože váš úkol je již stanoven, 

protože již víte, jaký bude váš osud a vaše role v lůně Nového lidu. 

62 Budete hlasateli, kteří budou hlásat Mé pokyny národům, a budete těmi, kdo lidstvu zjeví božské 

poselství, jehož správci jsem vás učinil. V tomto poselství budou totiž všichni poslové a označené osoby 

duchovně sjednoceni. Zvěstujte lidstvu čas, kdy se uvolní všechny dary a schopnosti duše, a naučte ho, jak 

je objevit, rozvinout a používat. 

63 Inspirace, intuice, dar slova, uzdravování, proroctví, zjevení, duchovní dialog - to jsou dary, které 

vylité na můj lid učiní ze všech lidí nové lidstvo. Ale modlete se, mějte víru a odvahu, abyste mezi svými 

bližními šířili mír, spravedlnost a lásku. 

64 Moji poslové budou plnit úkoly všude, v lůně každé instituce. Jejich srdce nebude vědět, jaké 

duchovní poslání plní, ale jejich duchovní duše si bude plně vědoma všeho, co dělá. Ukáže srdci osud, 

který má na zemi naplnit, a odhalí mysli vše, co si má uvědomit. 

65 Jak velká je odpovědnost vás, kteří jste přijali toto poselství! Musíte se totiž připravit na to, abyste 

vydávali svědectví o tom, co jste slyšeli, a byli příkladem a učením duchovnosti. 

66 Až přijde čas, abyste otevřeli ústa a hlásali lidem radostnou zvěst, nesmí mezi vámi existovat 

jediná dvojznačnost a pravda a velkorysost se musí projevovat jak ve vašich skutcích, tak ve vašich 

slovech a spisech. 

67 Nyní se vás ptám: Chcete být těmi, kdo zazní jako budíček pro lidstvo a probudí je zvoněním, 

jehož zvuk je zvukem pravdy volající srdce? Nebo chcete, aby počkali, až na zemi zmizí poslední vaše 

stopy, aby to byly nové generace, kdo toto svědectví předá národům světa? 

68 Nemýlil jsem se, když jsem každého z vás vyslal, i když někdy pochybujete o svých silách dostát 

tak vysokému osudu. 

69 Pochybujete, že jste vybráni a vysláni, protože znáte své slabiny. Mohu vám však říci, že tyto 

slabosti nejsou v duchovní duši, kterou jsem vyslal, ale v těle, které vám slouží jako zkouška na zemi. 

70 Přijde čas, kdy duchovní duše získá převahu nad tělem a světlo poznání zazáří v každé mysli. Pak 

budete mezi sebou zajedno, protože zůstane jen jeden: Je to poslušnost přikázání, které vám Otec vepsal 

do duše, abyste byli hodnými dětmi nového izraelského lidu. 

71 Božské světlo Mistra se šíří po celé zemi. Vysílám výzvu svým "pracovníkům", abyste mohli 

zasednout ke stolu Páně. Vyjádřete svou poslušnost a pokoru, přijďte se živit, abyste v sobě měli lásku, 

porozumění a milosrdenství. 

72 Já, Nejvyšší Mistr, dávám svým "pracovníkům" dokonalý příklad. V této Třetí éře připravuji své 

učedníky, abyste byli srdci, která naplňují Zákon a uplatňují milosrdenství, které je vaše. 

73 Přicházím k vám, milovaní učedníci, abych vás povzbudil svou láskou, abyste Mě cítili a poznali, 

abyste věděli, od koho slyšíte Slovo, a abyste mu porozuměli, když ho studujete a zkoumáte. 

74 Ponořte se do ní, milovaní "pracovníci", neboť v lidstvu se šíří temnota - nenávist, chamtivost a 

marnivost. Ale vy máte velkou moc, vy jste ti, kdo musí mluvit o mém Díle, aby nemocní, "malomocní", 

nevěřící poznali, co "Božské Slovo" přináší v této době. 

75 Jste světlem světa. Ačkoli záříte mezi lidmi, sami sebe ještě neznáte a lidé vás nepoznávají. 
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76 Nevěřící lidstvo otevírá ústa, aby popřelo Mou moc, protože očekává, že uvidí důkazy a zázraky, 

které jsem mu dal ve druhé éře. Lidé živí modloslužbu, protože neuměli pozvednout svou duši, neuměli se 

modlit ani prosit. 

77 Když jsem vás naučil ptát se, uvedl jsem vás na cestu pravdy, vzestupu a přípravy. Řekl jsem ti: 

Budeš učit lidi bdít a modlit se. 

78 Přemýšlejte, studujte a pochopíte, že se Mistr dává poznat ve vaší nízkosti, aby vám dal světlo, 

odpuštění a požehnání, že vás nikdy neopustil. Jsem s vámi, abych vám ulehčil váš kříž, abych vám 

poskytl útěchu. 

79 Svěřil jsem vám pole a zemědělské nářadí, abyste mohli obdělávat pole a obdělávat je. 

80 Lidstvo je hladové a žíznivé po pravdě, kterou jsem vám svěřil. Lidstvo směřuje do temnoty, do 

propasti, do záhuby. Ale jsou srdce, která Mě milují, z různých jazyků, ras a barev. Dávám pouze výzvu 

duším, aniž bych se díval na rozdíly. 

81 Ty, Izraeli, jsi ten, kdo jim musí ukázat cestu, kdo jim musí dát mé pokyny. 

82 Uvědomte si milost, kterou máte, a hodnotu Mého Slova. Dejte se do práce jako jedno srdce, jako 

jeden muž a s jednou vůlí, abyste splnili poslání, které jsem vám svěřil. 

83 Milujte se navzájem, sjednoťte se a buďte příkladem pokory. Předávejte Mé Slovo, rozdávejte 

zdraví, dávejte útěchu, vzkříste Lazara z hrobu, vraťte slepým zrak a uzdravte chromé, pak Mě lidstvo 

skrze tyto duchovní zázraky uzná. 

84 Po roce 1950 Mě již nebudete slyšet prostřednictvím hlasatelů a pak si uvědomíte, že to byl Mistr, 

že to byl Duch Svatý, kdo se dal poznat skrze lidskou schopnost chápání. 

85 Dnes vám dávám svou milost jako Otec a své pokyny jako Mistr. Zavolal jsem vás svým 

melodickým zvonem a vyzvedl jsem vás z různých cest, abych vás učinil vůdci lidí v této době. Připomněl 

jsem vám poslání, které musíte splnit, a vycvičil jsem vaše duchovní oči, aby Mě viděly pomocí symbolů a 

čísel. Dal jsem ti dar slova, abys mohla lidstvu vydávat svědectví o zjeveních, která jsi ode Mne obdržela. 

86 Jste Moji vyvolení a řekl jsem vám: kamkoli půjdete, zanecháte po sobě světelnou stopu. Abyste 

však mohli zanechat tuto stopu, musíte se obnovit, musíte se připravit. 

87 Když se budete řídit Mým učením, čeho byste se mohli bát od světa? Mluvím k vám zcela jasně, 

abyste Mi rozuměli a mohli Mě následovat. 

88 Učím vás, abyste světu předávali slova pravdy, abyste pociťovali Mou přítomnost. Nabídněte Mi 

květy svého srdce, ať vůně vašich dobrých skutků stoupá k Mému Duchu, buďte dobrým příkladem svým 

bližním a zítra, až Mě už nebudete slyšet skrze tyto hlasatele, se vydejte jako Moji dobří učedníci, abyste 

lidstvu ukázali tuto cestu. 

89 Lidé zfalšovali mé dílo a sešli z cesty. Vy se však vycvičte a už neupadněte do modlářství. Obrazy 

vytvořené lidskýma rukama totiž nemluví, necítí a neslyší. Musí se moje podstata zhmotnit, abych mohl 

být s vámi? Pravda vždy zvítězí. Vždy jsem vám dával slova pravdy, abyste i vy o Mně vydávali 

svědectví. 

90 Pokušení vás chce připravit o vaše dary jako dravý pták. Vy však žijete v době, kdy máte svobodu 

víry, neboť doba útlaku již skončila, a musíte této svobody využít a nenechat se zotročit lidskou zlobou a 

lží. 

91 Předávejte toto učení s láskou, neboť láska je to, co jsem vám dal. Nepoužil jsem bič, abych vás 

přiměl věřit ve Mne. Kdybych to totiž udělal, nebyl bych už vaším Otcem a vaším Bohem. 

92 Na cestách a stezkách světa jste se setkali s bolestí. Nyní rozjímejte o této cestě, kde je má pravda, 

rozjímejte o její slávě svým duchovním pohledem. Svěřil jsem vám klíče, dary a moc. Využijte toho 

všeho, aby vás lidstvo poznalo jako mé učedníky. 

93 Nyní je čas, abyste se připravili a mohli se pustit do plnění svého poslání, až Mě již nebudete 

slyšet prostřednictvím hlasatelů. Nikdy se od tebe neodloučím. Budu vás inspirovat a promlouvat k vám z 

ducha do ducha, abyste mohli splnit své obtížné poslání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 260 
1 V této době se ke Mně vracíte, abyste slyšeli Mé nové učení, abyste obdrželi zákoník Mého učení, 

na který jste zapomněli, a abyste hledali knihu Mých zjevení, kterou vám lidé také zatajili. 

2 Otevřel jsem před vámi další kapitolu Knihy života, šestou pečeť, která obsahuje nekonečnou 

moudrost, kterou vám nyní odhaluji jednoduchým a srozumitelným způsobem. Toto zjevení vám 

vysvětluje tajemství, do kterých jste nebyli schopni proniknout. 

3 Šestá pečeť je zcela otevřená a já vám ukazuji jednu její stránku za druhou. 

4 Kdykoli jste se dobře připravili, když jste Mě vyslechli, získali jste velká Boží zjevení. Jste dědici 

Knihy moudrosti, a proto až se připravíte, vlije se do vás obsah šesté pečeti, abyste byli svědky, kteří 

potvrdí, že hlas, který slyšeli, byl Můj hlas, a vy to dosvědčíte svými skutky. 

5 Kdyby se Otec nedal poznat svým dětem, mohl by od nich očekávat dokonalé porozumění a lásku? 

Pamatuj, že jsem v průběhu času dával svá učení tvému duchu poznat stále jednodušeji. 

6 Musím vám říci, že ačkoli žijete v čase Ducha Svatého, ještě Mě plně nepoznáváte, nemáte 

dokonalou představu o tom, kdo jsem, ani jste nepochopili, co jsem vám zjevil. Ale vaše láska vás přivede 

k cíli životní cesty, povzbuzena slovem vašeho Mistra. 

7 Putujete duchovní pouští, kterou ozařuje světlo božského majáku. Není to horký písek, který vám 

spálí chodidla, ani sluneční paprsky, které vám poraní kůži na obličeji. Není to nedostatek vody a chleba, 

co tě trápí, a přece - život, který žiješ, je se svými oběťmi, těžkostmi a neštěstími také pouští, kterou 

pomalu přecházíš, ale s pevnou nadějí, že dojdeš do království pokoje. 

8 Eliáš je vůdce, který v této době vede lid, ukazuje mu cestu a povzbuzuje ho v boji. 

9 Toto putování zanechá ve vaší duši pokrok a dokonalost. Uvědomte si však, že pokud jste byli 

učedníky v Prvním čase, budete učedníky v Druhém čase a v tomto čase se vám dostane výcviku, abyste 

se stali mistry. 

Musíte být ostražití, protože lidé začnou zkoumat mou práci, kterou někteří budou považovat za 

vědeckou. Pak jim oznámíte, jak duchovní učení promění svět, a budete o tom svědčit svými skutky lásky 

k bližním. 

10 Nebráním se lidské vědě, neboť věda je poznání, poznávání, světlo. Mé poučení však převyšuje 

veškeré lidské poznání. Ve Svém Slově k vám mluvím o duchovní duši, o poznání duchovního, božského, 

o poznání vyššího života, který přesahuje všechno, co je hmotné a materiální. Vpravdě vám říkám, že 

žehnám vědě, kterou lidé vyvinuli pro dobro lidstva. 

11 Nyní je čas, kdy se bude hodně mluvit o duši a vědě. Věda není jen výsadou těch, kteří se k jejímu 

studiu fyzicky připravují. Je to totiž světlo, které vychází z duchovní duše, jež je přijímá od Boha. 

12 Mé božské pokyny jsou vyšší vědou, která vás učí zdokonalovat duši. Proto jsem vám dal mozek a 

srdce, abyste v nich zdokonalovali své myšlení a cítění. 

13 Učení, které vám nyní předávám, nemá žádné hranice, je všeobjímající, nekonečné. Najdete v něm 

pravé poznání duchovního a hmotného života. 

14 Vidím, že jsi schopen porozumět mému učení a proniknout do jeho tajemství. Díky hmotné vědě 

jste poznali zákony, které řídí hmotné stvoření - zákony, které jsou zhuštěny ve vašem vlastním těle. 

Když jsi však poznal to, co pro tebe bylo dříve tajemstvím, uvědomil sis, že stojíš před prahy záhrobí, 

kde cítíš srdce Otce, který se ti neustále snaží sdělit sám sebe. Co vám může být neznámé, když znáte mé 

učení? 

15 Proto vám říkám, že mé učení vám dává vyšší poznání, které zabrání vašemu srdci, aby si zoufalo 

v přítomnosti učenců tohoto světa. 

16 Chcete-li pochopit smysl nebo význam jakékoli události v přírodě nebo ve svém životě, nemusíte 

se obracet na vědecké knihy. Stačí, když si připravíte mysl a očistíte srdce, aby z vašich rtů mohla proudit 

inspirace. 

17 Má láska k vám je tak veliká, že jsem vám nabídl Své Království a sestoupil k vám, abych vám dal 

Svou Krev, i když jste ještě tak nezralí! 

18 Tento lid, který právě učím, nebude kvůli tomu větší než ostatní, ale bude zodpovědnější za to, co 

jsem mu svěřil a co jsem mu zjevil. Vaším úkolem je, aby se ostatní podíleli na tom, co máte, aby se vám 

vyrovnali, abyste, ačkoli jste byli první, kdo dostal, byli z pokory poslední. Nebojte se, že ti, kteří přijdou 
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po vás, udělají větší pokrok než vy. Čím více budete dávat, tím více se budou vaše znalosti rozšiřovat. 

Pokud naopak nepředáte nic z toho, co jste od Otce přijali, zůstane vaše duše nahá, vaše srdce prázdné a 

vaše ruce bez síly. Pak o poklad přijdete a kniha bude uzavřena. Tvá ústa zůstanou němá a nebudou již 

hovořit o duchovních naukách a ty ztratíš uzdravující balzám, který ti svěřil Ježíš. 

19 Vaše poslání mezi lidmi je posláním míru a lásky. Váš duch měl toto poslání již v první éře, kdy 

jste byli dětskými učedníky Mého Zákona, kdy jsem vás používal jako nástroje, abych dával lidem všech 

dob učení a příklady. Ve druhé éře jste byli Ježíšovými učedníky, protože jste z mých úst slyšeli to, co 

slyšelo dvanáct apoštolů, a šířili jste to, aby všichni lidé byli svědky. Proto po mém odchodu povstalo 

mnoho Kristových učedníků a mnoho mučedníků. 

20 Lidé: V tomto čase, kdy přijdu jako Duch Svatý, vás zanechám vyškolené jako mistry schopné 

přímého spojení s Božstvím. 

21 Většina lidských tvorů Mě neslyší skrze lidský rozum, ale skrze tebe se jim dostane Mého poučení. 

Již se blíží doba, kdy navždy zruším tuto formu, kterou vám dávám své Slovo na tomto světě. Ale mnoho 

národů, které mě neslyšely, mě uslyší skrze tebe. Dnes bude má smlouva s vámi zpečetěna ne mou krví, 

ale mým světlem. 

22 Nebudete se muset ptát lidí, co mají dělat, ani koktat či mlčet při jejich otázkách. Nosíte v sobě 

Mistra, který k vám bude promlouvat a inspirovat vás. Vaše modlitba získá dostatek síly a moci, aby 

mohla konat zázraky. 

23 Podívejte se, jak svět tváří v tvář svým velkým potřebám přemýšlí o slibech, které Ježíš dal v 

druhé éře, že se vrátí k lidstvu, a studuje proroky dřívějších dob v naději, že události provázející tuto éru 

jsou znamením mého blízkého příchodu. 

24 Pokud se jako následovníci mého díla budete cítit méněcenní a opovrženíhodní vůči svým bližním, 

budou vás považovat za hloupé a nevědomé. 

25 Je to pouze forma vyjádření, kterou používám, když vám říkám, že se projevuji skrze nevědomé. 

Neboť mozek, který nechává procházet Mou inspiraci, odhaluje světlo v duši a světlo je moudrost. 

26 Znovu vám říkám: Bojujte! Dokud je duše na cestě vývoje, je vystavena pokušením. Proto vás 

poučuji a dávám vám sílu, abyste překonali špatné sklony. Je-li vaše duše silná, dodá sílu mysli a pevnou 

vůli srdci, aby zvítězilo nad žádostmi těla. Pokud člověku chybí světlo, jeho duše se nerozvíjí. Pak na jeho 

srdce mocně působí všechny životní peripetie a on je jako loď, která se převrátí uprostřed bouře. 

27 Když je člověk duševně připraven, je to, jako by měl na sobě nezničitelnou zbroj proti zákeřnosti 

pokušení. 

28 Zjevil jsem vám toto učení, abyste, když na chvíli upadnete nebo klopýtnete na cestě, poznali svůj 

přestupek a znovu hledali cestu k nápravě. 

29 Jste-li pokorní, vaše duchovní bohatství v životě, který vás čeká, vzroste. Pak budete mít klid, 

který vám poskytne nejkrásnější pocit vaší existence. A ve tvém duchu se zrodí touha sloužit Otci tím, že 

budeš věrným strážcem všeho, co jsem stvořil, že budeš útěchou trpícím a pokojem nepokojným. 

30 Není to jen Mé Slovo, které ti v těchto chvílích oznamuje Mou Přítomnost, je to tvá vlastní duše, 

která Mě hluboce cítí uprostřed tohoto pokoje, který ti dávám. 

31 Mistr je s vámi. Tvá duše zaujala místo u mého nebeského stolu. Vpravdě vám říkám, že u tohoto 

stolu nejsou žádná privilegovaná místa, všichni jsou si rovni, protože jsou zahrnuti Mým milosrdenstvím. 

32 Má láska proniká vaše bytí, abyste milovali své bližní, jako já miluji vás, a aby ve vašich srdcích 

nebylo první ani poslední místo. Kdybyste se už vydali do národů, provincií a vesnic, našli byste lidstvo 

bez lásky, bez milosrdenství, všude byste objevili bolest a bídu. Všude bys našel vhodnou půdu k zasetí 

mého semene. 

33 Lidstvo cítí Mou přítomnost, aniž by vědělo, jakým způsobem jsem se mu dal poznat, a ve své 

bázlivé modlitbě Mi říká, že jen Má Krev ho může zachránit, že když mu dám Svůj chléb, nezahyne 

hladem a žízní po lásce a že jen Mé světlo přinese řešení jeho konfliktů. Její hlas plný bolesti a zoufalství 

se mě ptá: "Proč nepřicházíš? Proč se nepřiblížíš k tomu, kdo Tě volá a prosí ve svých bolestech?" 

34 Nevědí, že existují lidé, kteří Mě den co den poslouchají a přijímají přítomnost Mého Ducha, který 

svou milostí proměňuje vyvrhele ve služebníky božství. 

35 Kdyby věděli, že brzy opět odejdu, nemilosrdně by vás odsoudili jako nevděčníky, protože jste 

lhostejní k jejich potřebě útěchy, duchovního slova, paprsku světla. 
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36 V současné době vás připravuji na dobu po Mém odchodu, abyste zůstali jednotní navzdory 

proměnlivosti života, protože "Slovo" ve vás bude nadále duchovně vibrovat a zjevovat vám velké 

inspirace. Když se sejdete, abyste hovořili o duchovních projevech, obdržíte ode Mne božské vnuknutí a v 

těchto chvílích pocítíte teplo Mistrova srdce a sladkou tíhu Jeho ruky na své hlavě. Pak se vám bude zdát, 

že slyšíte můj milovaný hlas, který vám dá můj pokoj. 

37 Dávám vám kapku hojivého balzámu, abyste, až budete pronásledováni, mohli mezi lidmi konat 

zázračná uzdravení. Vždyť během velkých epidemií, kdy propuknou vědě neznámé nemoci, se projeví 

autorita mých učedníků. 

38 Svěřuji ti klíč, kterým otevřeš i ten nejzrezivělejší zámek, to znamená i to nejneposlušnější srdce, a 

dokonce i brány vězení, abys dal svobodu nevinným a zachránil viníky. Vždy budeš žít v pokoji a důvěře 

ve Mne, protože kamkoli půjdeš, budeš pod ochranou Mých andělů. Budou se podílet na plnění tvého 

poslání a doprovázet tě do domovů, nemocnic, věznic, na pole sváru a války - kamkoli půjdeš rozsévat Mé 

semeno. 

39 Tehdy bude mocně zářit světlo šesté pečeti, které bude jako univerzální pochodeň, jejíž paprsky 

uvidí všichni, a jméno mého Učení se stane známým mezi lidstvem. 

40 Tento kout země, kde jsem se dal poznat v tomto čase, bude odrazem Nového Jeruzaléma, který 

otevře svých "dvanáct bran", aby umožnil přístup cizincům, kteří přijdou ve velkých zástupech, aby se 

ptali, kde byl Mistr v tomto čase, aby žádali svědectví o zázracích, které vykonal, a o důkazech, které dal, 

aby studovali Jeho Slovo a pozorovali ty, kteří byli Jeho učedníky. Mnozí přinesou Písmo s proroctvími z 

minulých dob, aby zjistili, zda jsem byl skutečně mezi vámi. 

41 Někteří z mých učedníků zůstanou tam, kde jsou nyní. Jiní však budou muset odejít do jiných zemí 

a na své cestě jako apoštolové a misionáři uvidí bitevní pole, kde zkáza a smrt zanechaly své stopy. Uvidí 

mrtvá města, ruiny a bídu. Pak začne boj o návrat "mrtvých" do života víry, světla a lásky. Kdyby však 

lidé pochybovali o pravdivosti Mých "pracovníků", budu jejich prostřednictvím konat zázraky. Tehdy se 

nevěřící obrátí, budou plakat a zástupy zasypou srdce těchto poslů svou bolestí. 

42 Nevíte, kdo vás zavolá a přijme. Kamkoli však půjdete a komukoli se představíte, vždy budete 

mluvit v pokoře a tichosti. Budete vykládat zákon, zjevení a učení z minulých dob a to, co bylo v této době 

zjeveno Duchem svatým. Budeš mluvit obrazně, ale budeš umět vysvětlit mé obrazné výrazy a přirovnání, 

aby dospělí rozuměli, děti se probudily a staří si nelámali hlavu. 

43 Ti, kdo se obrátí k tomuto Slovu, se připojí k "dělníkům" a vydají se získávat srdce a duše pro 

Mne. 

44 Konfrontace bude tvrdá, ale plodná, protože bolest předem zúrodnila srdce. 

45 Uvědomte si proměny, ke kterým dojde díky mému učení! 

46 Materiální násilí bude zrušeno, věda bude zmatena, pýcha pokořena a vášně potlačeny. 

47 Duše člověka, která se již rozvinula díky svému vývoji, brzy pochopí a osvojí si zjevení mého 

učení. Za materialismem, sobeckými zájmy a marnostmi se skrývá duchovní duše, která očekává můj 

příchod. 

48 Dbejte na to, aby semeno, které sejete, bylo tak čisté, jak jsem vám ho svěřil. 

49 Setkáte se s lidmi, kteří smýšlejí jinak než vy, cítí a žijí jiným způsobem a jejichž zvyky, okolnosti, 

zákony, učení a rituály jsou také velmi hluboce zakořeněny v jejich srdcích. 

50 Budete svědky bojů světonázorů a nauk, přičemž někteří se budou částečně řídit mým zákonem, 

zatímco jiní se od těchto zásad zcela odvrátí. Dovolím jim, aby se střetli a bojovali spolu. 

51 V této konfrontaci uvidíte, že velká náboženská společenství používají více násilí a 

nespravedlnosti než lásky a milosrdenství. Uvidíte jejich snahu připoutat k sobě slabé. 

52 Rozklad se projeví u všech, protože pravda má své vlastní zbraně, kterými brání ty, kdo se drží 

právě této pravdy. Když se však v lidech objeví otázka: "Kde je pravda?", měli byste odpovědět: "V 

lásce." 

53 Učedníci, vaše radost je veliká, protože mé Slovo je stále s vámi - to Slovo, které vám dalo život, 

které vás podporovalo v hodinách zkoušky a které vás živilo. Když jste se s ním seznámili, zažili jste, jak 

se vaše rány uzavírají a vaše životy se proměňují. 

54 Kolik tužeb spojených s hmotou zemřelo ve tvém srdci, k velké radosti tvé duše, která viděla 

příležitost využít život konáním dobrých skutků s duchovním semenem! Obracíte oči k minulosti a 



U 260 

98 

hodnotíte, jací jste byli dříve a jací jste nyní. Všimněte si duchovního pokroku, kterého jste dosáhli, a z 

celého srdce Mi poděkujte. 

55 Pokud jste se dopustili přestupků, s láskou jsem vás napravil, aniž bych vás prozradil ostatním. 

Nechci totiž, aby svět mezi vámi viděl slabosti a polepšil vás. Svět je krutý a v jeho spravedlnosti není 

slitování. 

56 Dovolte mému duchovnímu světu, aby vás opravil. Jsou to vaši nejlepší přátelé, jsou to vaši bratři 

a sestry v lásce, kteří nevytrubují do světa své skutky lásky. Před kolika propastmi a nebezpečími vás 

zachránili, od kolika špatných rozhodnutí vás odradili. Kolikrát ti zavřely rty, aby vášeň tvého srdce 

nevydala slova, která by mohla být větou pro tebe samotného! 

Pokud jste neuspěli ve špatné snaze, kterou jste považovali za dobrou, pak pro vás vytyčili dobrou 

cestu. Neúnavně vám stojí po boku jako ošetřovatelé a ochránci. Když přestanu mluvit, přestanou 

komunikovat i oni. Neodmítejte však veškerou lásku k těmto bytostem, neboť vám budou velmi blízké a 

budou vám i nadále poskytovat svou pomoc. 

57 Moje práce neskončí, protože už k vám nebudu mluvit a nebude k vám mluvit ani můj duchovní 

svět. Naopak, přijde čas dokonalého dialogu s Otcem, kdy duchovně uslyšíte jeho hlas. 

58 Mé Slovo nebude slyšeno tak, jak ho slyšel Mojžíš na Sinaji, zhmotněné v hukotu bouře, ani 

zlidštěné jako ve Druhé éře z úst Ježíše, ani prostřednictvím lidských hlasatelů, jak jste ho slyšeli v této 

době z Ducha Svatého. Každý, kdo se připravuje, dosáhne rozhovoru ducha s duchem, který nebude 

výsadou jen některých. 

59 Pro duše je nejpřirozenější umět komunikovat a znát jazyk ducha, z něhož vzešly. 

60 Spiritualizace přinese probuzení spících darů nebo schopností a zjemnění všech vláken srdce. 

61 Moje přítomnost bude cítit. Když budete mluvit o Mém díle, budete Mnou inspirováni a budete 

mluvit věty nesmírné moudrosti, které překvapí i lidi s velkým věděním. Ti, kdo v této komunikaci 

dosáhnou velkého pokroku, obdrží nejen slova, věty nebo myšlenky, ale celé naučné přednášky plné 

dokonalosti. Vaše ruce budou schopny psát jako ty "zlaté pera", jako ruce apoštola Jana pod vlivem Ducha 

svatého. 

62 Jsi-li obklopen nevěřícími, zákoníky a kněžími, a cítíš se plný mého Ducha, nikomu neříkej, že 

tvými ústy mluví Otec. Ale skrze tebe budu k lidstvu promlouvat i nadále. Při této komunikaci nechť jsou 

vaše oči otevřené a vaše duše uchvácená tím, co vám rty v danou chvíli odhalí. 

63 Stejně tak bude uvolněn dar proroctví prostřednictvím vidění, který vám odhalí dosud nezjevená 

tajemství a umožní vám nahlédnout do budoucnosti. Vidoucí by však nikdy neměl být soudcem nebo 

odhalovatelem svých bližních. 

64 To bude komunikace z ducha do ducha v určitých formách, skrze kterou vám znovu řeknu, že v 

roce 1950, až mé slovo mezi vámi skončí, mé dílo nebude dokončeno. Její osud, její poslání na celé 

zeměkouli bude pokračovat. 

65 Připravte se na to, že kdykoli se shromáždíte - ať už v těchto komunitních centrech, ve svých 

domovech nebo pod širým nebem - budete na těchto shromážděních duchovně pociťovat mou přítomnost. 

66 Dávejte však pozor, protože se objeví i falešní učedníci, kteří budou hlásat, že mají přímý kontakt s 

Otcem, a budou předávat falešné pokyny a vnuknutí. Učil jsem vás rozeznávat pravdu od klamu, poznávat 

strom po ovoci. 

67 Budu zkoušet jedny i druhé a uvidíte, že praví učedníci svou vírou obstojí a falešní padnou svou 

slabostí. 

68 Až budu pronášet svou poslední učitelskou řeč, uvidím smutek u těch, kteří Mé učení nevyužili, 

ale u těch, kteří pochopí smysl Mého odchodu, uvidím uspokojení z jejich pokroku. 

69 Jako vodítko k dosažení Mne vám zanechám modlitbu - ne tu, kterou vyslovují rty, ani tu, kterou 

pronášíte prostřednictvím zpěvů, ale tu, která je prodchnuta čistými myšlenkami a ušlechtilými city. 

70 Pokud se proti vám někdo kvůli tomuto chování postaví, nebojte se. Pokud jste odsouzeni za to, že 

neklečíte před oltáři a obrazy, také se nebojte. Vaše chvíle promluvit přijde a vy přesvědčíte pravdou. 

Ukážete, že vaše uctívání Boha není veřejné ani se netýká vnějšího efektu, ale vnitřní a duchovní. Lidé v 

tom všem budou hledat chyby, ale nenajdou je. 

71 Vytrvejte a uvidíte, že modloslužebníci si uvědomí svůj omyl a zničí své modly vlastníma rukama. 
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72 Amen, pravím vám, že dříve pomine nebe a země, než se splní mé slovo! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 261 
1 Mé slovo je jasné, jeho prosté vyjádření přesvědčí a dojme vzdělané i nevzdělané. Tváří v tvář její 

jasnosti jste snadno pochopili mnohé lekce, které jste buď nedokázali pochopit, nebo jste je nechtěli 

přijmout. 

2 Dnes víte, že člověk může poznat svého Boha, aniž by potřeboval bujení citů, aby skrze ně vnímal 

duchovno. Dnes víte, že navzdory svému omezenému mozku si můžete vytvořit představu o tom, jak se 

dokonalé společenství mezi Bohem a člověkem stane skutečností, stejně jako jste přesvědčeni o 

pravdivosti mého projevu prostřednictvím intelektu mých hlasatelů. 

3 V těch, kdo Mě slyšeli, se stalo světlem, a proto falešné a nečisté již nemůže vstoupit do jejich 

srdce. 

4 Nyní je čas světla, kdy člověk kromě víry pochopí, zdůvodní a pocítí mou pravdu. 

5 Cílem mého učení je přesvědčit všechny, že nikdo nepřišel na tento svět bez oprávněného důvodu, 

že tímto důvodem je božská láska a že údělem všech lidských bytostí je naplnit poslání lásky. 

6 Od počátku se lidé vždy ptali sami sebe: "Kdo jsem? Komu vděčím za život? Proč existuji? Proč 

jsem sem přišel a kam jdu?" Na část svých nejistot a nedostatku znalostí dostali odpověď v mých 

vysvětleních a prostřednictvím svých úvah o tom, co jsem vám v průběhu času zjevil. Někteří se však 

domnívají, že už všechno vědí, ale já vám říkám, že jsou na velkém omylu, protože to, co je uloženo v 

Knize Boží moudrosti, lidé nemohou poznat, dokud jim to nebude zjeveno; a v této Knize Boží moudrosti 

je toho mnoho, její obsah je nekonečný. 

7 Tento svět učiní další krok k realizaci pravdy. Najednou bude zmatená, ale pak se uklidní a 

pochopí. 

8 Člověk se vždy snažil dosáhnout poznání pravdy. Zpočátku vše přisuzoval přírodě, ale později 

pozorováním a úvahami dospěl k přesvědčení, že není možné, aby tolik zázraků a dokonalých děl vzniklo 

z ničeho, že musí existovat tvůrčí síla, inteligence a vyšší moc. Toto přesvědčení posílilo víru lidí, kteří 

následně vytvořili kulty a obřady k uctívání Toho, z něhož vzešla všechna stvoření. 

9 V lidském srdci vyvstaly nové otázky: "Kdo je Bůh? Jaký je? Opravdu existuje, nebo ne?" Lidé se 

ptali na tyto a další otázky týkající se Mé existence a Mé bytosti a Já jsem vždy odpověděl na každý 

telefonát a každou otázku. 

10 Mnoho důkazů a zjevení dal Bůh lidem od prvních dnů lidstva - hmotných, hmatatelných a 

viditelných projevů, které závisely na naivitě, nevědomosti a prostoduchosti těchto tvorů, až když nadešel 

ten správný čas, ukázal jsem se světu skrze Ježíše, abych osobně odpověděl na všechny lidské otázky, 

rozptýlit všechny pochybnosti a připravit je na dobu, kdy už nebudou nevědomými, nevinnými a hloupými 

dětmi, ale díky světlu Božího Ducha se stanou velkými učedníky, Božími dětmi, povznesenými láskou a 

poznáním - lidmi, kteří si uvědomují svou přirozenost, svůj osud a důvod své existence. 

11 A tak zatímco někteří vždy hledali božskou podporu a pomoc, aby v životě zvítězili, jiní se s 

rozvojem inteligence stávali arogantními, protože se považovali za nezávislé, mocné a moudré. Domnívali 

se, že jsou schopni tvořivých nápadů a soběstačnosti. 

12 Spiritualisté a materialisté existovali v tomto lidstvu vždy, stejně jako boj světonázorů mezi 

jedněmi a druhými, kdy každý z nich bojoval o to, aby dokázal, že má pravdu. 

13 Má duchovní Přítomnost v této době se stala proto, aby vás uklidnila, aby vás usmířila, aby vám 

odpověděla na všechny vaše otázky a aby vám dokázala, že pravdu nemají ani ti, kdo bojují za duchovno, 

ani ti, kdo hlásají, že jediná pravda je ta, která je obsažena v hmotném životě. Ti první zhřešili jako 

fanatici a ti druzí jako ignoranti. Neuvědomili si, že jeden jako druhý má část této pravdy, ale nepochopili, 

jak je smířit, jak je smířit mezi sebou a sjednotit v lásce. 

14 Zdá se vám nemožné, že si rozumíte, nevěříte ve sjednocení tak velkolepé. Ale opravdu vám 

říkám, že vím velmi dobře, že se toto sjednocení stane skutečností. 

15 Jinak byste již neměli dokonalou přirozenost, v jaké vás Bůh stvořil, a neměli byste již mé světlo 

ve svém svědomí, abyste pracovali spravedlivě a správně, jak je tomu u všech Otcových skutků. Je však 

třeba ještě chvíli počkat, aby ono světlo, ona božská část, kterou nazýváte duchem, mohla projít člověkem 

v celém průběhu svobody vůle, která je mu dána, aby ho mohla uvést do díla obnovy, obnovy a 

duchovního vzestupu. 
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16 Své srdce jsi připravil jako svatyni, abys Mě v něm mohl přijmout. Předtím jsi prošel zpytováním 

svědomí a z mnoha očí ti tekly slzy pokání. 

17 Všechny jsem vás vyslechl a všem vám žehnám. 

18 Vím, kdo pocítil bolest, protože byl ve zkoušce slabý, kdo mi slíbil, že odpustí svému nepříteli, a 

neodpustil. Když se však ke Mně vrátil, aby Mě vyslechl, okamžitě pocítil výčitky svědomí, pokorně se 

vyznal ze svého přestupku a požádal Mě o další příležitost. 

19 Vězte, že vás posiluji, abyste již nepadali, že vás budu poučovat s nekonečnou trpělivostí a 

shovívavostí a že všem dám nové příležitosti, aby prokázali své porozumění, úsilí, sílu vůle a pokrok. 

20 Uvědomte si, že upřímné pokání smyje mnohé skvrny, ulehčí vaše břemeno a dodá vašemu srdci 

pokoj. Až se budete cítit osvobozeni od svého břemene, vzpomeňte si, že je mnoho vašich bližních, kteří 

se nemodlí, a přesto trpí, a modlete se za ně v plném přesvědčení, že můj uzdravující balzám bude vylit na 

všechny nemocné a potřebné. 

21 Nevyžaduji od vás modlitbu, která by trvala celé hodiny, ale krátkou a procítěnou modlitbu, 

jednoduchou ve své formě a hlubokou ve své duchovnosti. Tyto chvíle Mi budou stačit, abych ti udělil 

svou milost. 

22 Modlitba je duchovní prostředek, který jsem inspiroval, aby člověk mohl komunikovat s mým 

Božstvím. Proto se v tobě od počátku projevuje jako touha, jako potřeba duše, jako útočiště v hodinách 

navštívení. 

23 Kdo nezná pravou modlitbu, nezná požehnání, která přináší, nezná zdroj zdraví a dobrodiní, která 

jsou v ní obsažena. Cítí sice nutkání se ke Mně přiblížit, promluvit se Mnou a přednést Mi svou prosbu, 

ale protože mu chybí duchovnost, zdá se mu nabídka pouhého povznesení myšlenek tak ubohá, že se hned 

poohlíží po něčem hmotném, co by Mi mohl nabídnout, protože si myslí, že Mi tím vzdá lepší poctu. 

24 Lidé tak propadli modlářství, fanatismu, obřadům a vnějším kultům, které dusí jejich duše a 

zbavují je požehnané svobody modlit se přímo k Otci. Teprve když je bolest velmi silná, když úzkost 

dosáhne hranic lidských sil, duše se osvobodí, zapomene na formality a svrhne své modly, aby se pozvedla 

a z hloubi srdce zvolala: "Otče můj, Bože můj!". 

25 Modlitbou člověk získává mír, moudrost, zdraví, chápe hluboké, mysl je osvícena a duše 

povzbuzena. 

26 Kdo se umí modlit od ducha k duchu, cítí se všude chráněn, ale ne ten, kdo vyhledává postavy a 

obrazy, ke kterým musí jít, aby cítil jejich přítomnost a cítil se bezpečně. 

27 Vidíte, jak jsou národy v této době materialismu zaměstnány válkou proti sobě? Ale říkám vám, že 

mnozí lidé tam uprostřed těchto válečných událostí objevili tajemství modlitby - modlitby, která vychází 

ze srdce a přichází ke Mně jako naléhavé volání o pomoc, jako nářek, jako úpěnlivá prosba. Když pak na 

své cestě zažili požadovaný zázrak, poznali, že s Bohem se nedá mluvit jinak než jazykem duše. 

28 Učedníci: Vy, kteří tvoříte společenství, kteří jste obdrželi nejen lekci, ale celou knihu, budete 

připraveni mluvit o mně tak, jak ještě nikdo nemluvil. 

29 Nyní vám dávám mnoho příležitostí ke splnění vašich úkolů - využijte je. Dávejte všem, poučujte 

všechny. To, co jsem vám dal, nemá hranic a díky tomu nebude vaše srdce nikdy prázdné - naopak, čím 

více budete dávat, tím více se ve vás bude rozrůstat. Čím více budete milovat, tím větší budete mít ctnost. 

30 Zanechávám svou lásku mezi svým lidem jako svědectví své přítomnosti. 

31 Mé hlásání je s vámi, mé světlo svítí na lidský intelekt, aby jeho prostřednictvím vyslalo lidstvu 

mé poselství lásky. 

32 Vy budete posly, na jejichž rtech se mé slovo bude šířit od kraje ke kraji a od srdce k srdci. 

33 Tento čas je pro tento lid věnován sebereflexi, je určen k vašemu vnitřnímu zkoumání, abyste 

skutečně poznali, zda Mě milujete v čistotě, nebo zda jste propadli fanatismu. Hodina je příznivá pro 

zlepšení vašich chyb. 

34 Studiem významu slova "spiritualizace" jste pochopili, že je chybou chtít představovat Božské 

prostřednictvím forem, které nazýváte symboly - chyba, která je ještě větší, když uvážíte, že pak vnějšími 

projevy skrýváte skutečnost, kterou máte přímo před sebou. 

35 Pamatujte, že se vždy projevuji v inteligenci, v životě, v lásce, v síle, nikdy ne v neživých 

postavách. I dnes se účastníte jednoho z Mých projevů, který se děje prostřednictvím lidského intelektu. 
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Proč trváš na tom, že Mě chceš představovat v bezduchých obrazech a postavách? Člověk, skrze něhož se 

projevuji, Mě hluboce a intenzivně pociťuje ve své duši a dokonce i ve svém těle, jeho radost je hluboká a 

jeho nadšení mu umožňuje jasně vidět světlo, které dosahuje jeho intelektu. 

36 Jste jako tato osoba. Proč Mě tedy necítíte i ve svém srdci? 

37 Zamyslete se nad tímto učením a dojdete k závěru, že tam, kde je tendence materializovat božské, 

nemůže dojít k oduševnění. 

38 V současné době všichni nechápete, co znamená "zduchovnění", ani nechápete, proč vás žádám, 

abyste dosáhli tohoto vnitřního povznesení. Můžete být ochotní a poslušní Mých přikázání, když si ani 

neuvědomujete, co po vás žádám? Někteří však chápou ideál, který Mistr svým učedníkům vnuká, a 

spěchají za jeho pokyny. 

39 Láska k symbolice a formálnosti, stejně jako uctívání obrazů, je připomínkou duchovního dětství 

lidstva, primitivních časů, kdy lidé potřebovali vnější a viditelné věci, aby mohli věřit v božství. 

40 Lidská inteligence byla na počátku svého vývoje. Tehdy bych člověku neřekl: "Zkoumej a pochop 

to, co patří duši." Ale dnes, když člověk vstoupil na všechny cesty vědy, když rozvinul mnoho filozofií, 

když se intelektuálně rozvinul v mnoha oblastech - nepochopí nakonec spiritualismus? Bude tváří v tvář 

mému novému poselství zmatený? Ne, lidé, duše člověka potřebuje a touží po mém učení o spáse. 

41 Nebojte se boje za šíření a zasévání tohoto učení. Již mnoho národů respektuje posvátné právo 

svobodně myslet. Později lidé poznají svobodu mysli, kterou lidstvo dosud nepoznalo. 

42 Války ve světě budou pokračovat, na národy doléhá hrozba smrti a zkázy, a to proto, že lidé, kteří 

tvrdošíjně lpí na svých filozofiích a doktrínách, nechtějí uznat pravdu. 

43 Lidé, dávám vám duchovní povzbuzení, abyste se nebáli selhání. Jestliže jsem vám řekl, že toto 

světlo, které jsem ve vaší duši rozzářil, rozptýlí stíny, opakuji, že jsem vám řekl pravdu. 

44 V této chvíli vás zahaluji světlem svého Božství. Sestupuji, abych vás jako mistry připravil na to, 

abyste své bližní poučovali slovy a skutky lásky a milosrdenství, pokory a odpuštění. Ale opravdu vám 

říkám, že skutky vždy mluví hlasitěji než slova. 

45 Člověk také mluví o lásce k lidstvu, o bratrství a míru, ale svými skutky svá slova popírá. 

46 Dnes, když Otec sestoupil, aby se vám dal poznat prostřednictvím lidského rozumu, vám říkám: 

Nebuďte mezi těmi, kdo mluví o lásce a nosí nenávist, kdo mluví o dobru a činí opak, kdo mluví o míru a 

vyvolávají války. Ne, abyste viděli, jak mé slovo mezi vámi vzkvétá, musíte o něm mluvit skutky, které 

vycházejí ze srdce. 

47 Mluvte skrze duši, neboť jste na vrcholu času Ducha svatého. Zůstaňte vždy radostní. Kdybys mě 

na chvíli pocítil vzdáleného, nebudu to Já, kdo odešel, ale ty, protože jsi oslabil svou duši. Vždyť žiji ve 

tvém srdci navždy. 

48 Vzdálenosti a překážky mezi Božským Duchem a srdcem člověka vytváří sám člověk. Já však 

přebývám tak blízko tebe, že nemusíš svým pohledem hledat obzor, abys Mě spatřil. Bude stačit, když 

pronikneš své nitro oddaností a kontemplací, abys Mě objevil v Mé svatyni. 

49 Má zjevení v této době vás přivádějí do duchovního kontaktu s mým božstvím - do blízkosti, 

kterou vaše duše vždy hledala. 

50 Stále vidím a slyším toto lidstvo, jak Mi lichotí a vzývá Mě svými obřady, zpěvy, slovními 

modlitbami a různými formami uctívání, aby Mě cítilo nablízku. Všem dávám pocítit svou přítomnost, 

jsem se všemi. Nyní však nastal čas, kdy Pán chce, aby uctívání jeho dětí bylo dokonalé a aby jejich 

komunikace s Otcem byla také dokonalá. A to je to, co vám toto učení v této době zjevilo. Dnes jste se ode 

Mne naučili, jak se modlit a jak vést dialog ducha s duchem. 

51 Abyste mohli na této cestě pokročit, vyzval jsem vás, abyste zanechali všech rituálů a vnějšího 

uctívání. Poté z vašich shromažďovacích místností postupně zmizely všechny předměty, kterými jste se 

snažili znázornit božské kvality, a také smysluplnost či vnějškovost vašeho duchovního uctívání Boha. 

52 Moje učení vám má nejen dodat sílu a sebedůvěru během vaší pozemské životní cesty, ale má vás 

naučit, jak opustit tento svět, překročit práh záhrobí a vstoupit do věčného domova. 

53 Všechna vyznání posilují duši na cestě tímto světem, ale jak málo jí odhalují a připravují na velkou 

cestu do záhrobí. To je důvod, proč mnozí považují smrt za konec, aniž by věděli, že od té chvíle člověk 

spatří nekonečný horizont skutečného života. 
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54 Učení, které jsem vám dal jako Duch Svatý v této době, jste nazvali spiritualismem, protože vám 

zjevil mnohá neproniknutelná tajemství. Mezi posmrtným životem a člověkem již není současná opona. 

Zjevím vám z tohoto života tolik, kolik dokážete pochopit, a jen to, co je Mou Vůlí. 

55 Nevnímejte hrob jako konec, nevidějte za ním prázdnotu, smrt, temnotu nebo nicotu. Za fyzickou 

smrtí je totiž život, světlo, vše. 

56 Než vstoupíte do těchto oblastí, musíte se připravit, a pak budete moci díky povznesení své duše 

přebývat v "Duchovním údolí" nebo do něj vstoupit, i když jste ještě inkarnováni. 

57 Neviděj ve svém těle řetěz, nepřítele nebo kata, viděj ve svém těle slabého tvora, kterého musíš 

posílit, protože pak bude tvým služebníkem, tvou oporou a nejlepším nástrojem ke splnění úkolu a k 

výstupu na horu. Zduchovněte ji, aniž byste se nechali strhnout k fanatismu, abyste se mohli v modlitbách 

odpoutat a na křídlech myšlenek přinášet nemocným hojivý balzám. 

58 Když jsem ve druhé éře mluvil ke svým učedníkům o svém království, nechápali to a ptali se mě: 

"Kde je tvé království, Pane?" Když se však přiblížil den mého odchodu, mé slovo už nebylo alegorií, 

stalo se jasně srozumitelným a všichni mu rozuměli. 

59 Dokonce i v této době, kdy se blíží čas, kdy se již nebudu projevovat v této podobě, jsem opustil 

alegorické vyjadřování, abych k vám jednoduše mluvil o velkých věcech, které jsem si pro vás vyhradil. 

Všechno, co jsem k vám od roku 1866 mluvil, bude shrnuto v Mém učení z posledních tří let. 

60 Toto slovo, které jste v této chvíli slyšeli prostřednictvím Božího paprsku, jenž osvěcuje mysl 

člověka, bylo pro vás novou manou pro vaši duši. Stalo se to také jako zázrak s chleby a rybami, který 

Ježíš vykonal na poušti. 

61 Čas, ve kterém k vám budu mluvit, je již velmi krátký. Vzdělávejte se a používejte mé slovo a mé 

příklady, abyste s nimi mohli jít k lidstvu a svědčit o mém učení. Mnohé dveře se vám otevřou, jiné 

zůstanou zavřené. 

Přijdou si vás poslechnout zástupy lidí a mezi nimi budou i "hluší". Vy však budete sít, protože srdce 

člověka je jako půda. Sešlu na tvou setbu rosu a déšť a semeno vzejde. 

62 Ti, kteří mají jít k jiným národům, překročí hranice jako poslové míru. 

63 Svět tě očekává jako údolí odplaty se všemi svými bolestmi, neřestmi, nemocemi a ranami, abys 

na ně nanesla balzám, který jsem ti svěřil a který léčí všechno zlo. 

64 Ty se necítíš být schopen velkých činů, ale já tvým prostřednictvím, malým dílem tvé lásky a 

milosti vykonám překvapivé skutky, kterých se budeš cítit nehoden. 

65 Až mé slovo přestane znít v těchto shromažďovacích místnostech, budete se scházet, abyste si 

přečetli mé naučné promluvy, z nichž pochopíte mnohá učení, která jste dříve nemohli pochopit. Vizionáři 

spatří podobu Mistra, který vám dá nová zjevení jako Duch svatý. Tam, uprostřed vás, nemocní uleví 

svým bolestem a nevyléčitelně nemocní znovu získají život, truchlící naleznou útěchu a zoufalí novou 

naději. 

66 Vy budete učit příkladem vlastního života, zbytek udělám já. Bylo Mou vůlí nechat vás podílet se 

na tomto díle lásky, abyste milováním svých bližních milovali Mne samotného. 

67 Buďte připraveni až do dne mého posledního učitelského projevu, neboť to bude jako poslední 

jídlo ve Druhé éře, kdy obdržíte má poslední slova. 

68 Ti, kteří se neřídili Mými pokyny, ani neusilovali o zduchovnění, kteří tvrdošíjně lpěli na 

zastaralých zvycích a tradicích, budou muset prolévat slzy a později, až si přečtou v knize, kterou vám 

nyní svěřuji, si uvědomí své chyby. Pak se plni bolesti a výčitek svědomí pokusí své chyby napravit. 

69 Světlo mé lásky osvětluje svět a jeho cesty, když hrozí, že je zakryje temnota. Den co den se 

objevuje velké množství duší, které opouštějí tento život, aniž by věděly, kam jdou. Nezapomeň na ně, dej 

jim světlo své modlitby, svého milosrdenství. Nedělejte si starosti o bytosti světla, protože ony už jsou ve 

světle a přimlouvají se za vás. Nemodlete se jen za lidi, modlete se za všechny své bližní. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 262 
1 Můj Duch je potěšen, když vidí, že vás spojuje stejná touha přiblížit se Mistrovi. Zde, v projevu 

Mého Slova, zapomínáte na bídu, zášť, závist a utrpení. 

2 Uděláš dobře, když očistíš své srdce, neboť mé slovo k němu přijde, až ho připravíš jako svatyni. 

3 V duchovním uctívání Boha by měla být pokora a prostota, aby vás materiální a okázalé věci 

neodváděly od toho podstatného, což je láska k Otci a milosrdenství k bližnímu. Když jste připraveni na 

tyto okamžiky povznesení, vaše myšlení se přizpůsobilo božské myšlence. 

4 Vytvořte jednotný, bratrský lid, který miluje pravdu a dobré skutky, který se raduje z příchodu 

nových bratří a sester, který je přijímá s úsměvem na rtech, s opravdovou láskou v srdci a modlitbou v 

duchu. Dáš jim to, co jsi nashromáždil za dobu, kdy jsi Mě poslouchal. Ukážete jim pravou cestu, kterou 

jsem vám vytyčil, a budou se radovat z toho, že si ze Mne berete příklad. Nezáleží na tom, že vaše znalosti 

ještě nejsou příliš hluboké. Pokud je vaše dobročinnost velká, dokážete opravdové zázraky. 

5 Toto poslání se nikdy nebude zdát těžké, pokud ten, kdo ho plní, osvětluje své dílo láskou. Na 

druhou stranu pro toho, kdo ji vykonává jen jako povinnost, se může jevit jako těžký kříž. 

6 Nenechte se odradit, pokud si myslíte, že jste ještě příliš nedokonalí na to, abyste mohli plnit tak 

delikátní poslání. Dobrá vůle vítězí nad vším. 

7 Nyní vás učím určitému způsobu, jak se připravit, aby všechny vaše každodenní práce byly 

inspirovány ušlechtilými pocity a aby vás návštěvy a těžkosti nezastavily ani nepřiměly k ústupu: Až 

otevřete oči pro světlo nového dne, modlete se, obraťte se ke Mně svým myšlením, pak si vytvořte svůj 

denní plán inspirovaný Mým světlem a nyní se vzchopte k boji o život. Přitom se snažte být silní a ani na 

okamžik neporušit poslušnost a víru. 

8 Vpravdě vám pravím, že vás brzy ohromí vaše vytrvalost a výsledky vašich skutků. 

9 Dbejte na to, aby vaše jednání bylo pravdivé a čisté, a nebojte se posměchu svých bližních. V té 

chvíli zbrklosti totiž nebudou vědět, co dělají. 

10 Vidím, že se obáváte hanlivých odsudků a kritiky. Nechci, abyste byli zesměšňováni. Pokud ti 

však tvé svědomí nebude činit výčitky, odpustím těm, kteří tě možná urazili, a dám jim zazářit světlo 

pravdy. 

11 Mějte pravdivé poznání, co je milosrdenství, jak ho cítit a jak ho udělovat, aby bylo hlasitější a vy 

jste ho mohli působit bez okázalosti. Vždy "ať tvá levice neví, co dělá pravice", to znamená, nedávej 

okázale, protože bys zničil každé dílo milosrdenství. 

12 Chtěl jsem s každou z těchto komunit vytvořit opravdovou rodinu, ve které se budete všichni 

navzájem milovat, ve které si budete navzájem stát po boku ve svých utrpeních a potřebách, abyste se 

mezi sebou naučili projevovat milosrdenství. Až se tento pocit ve vašich srdcích rozvine a dozraje, budete 

se moci vydat na cestu boje a nabídnout jeho dobré plody těm, kteří potřebují lásku a světlo a kterých vám 

budou přicházet do cesty tisíce. 

13 Přijde den, kdy už nebudete součástí těchto zástupů učedníků, kteří se dnes shromažďují, aby 

naslouchali mému učení. Ačkoli jste rozptýleni v různých částech země, zůstanete v boji a při plnění svého 

poslání duchem jednotní. Nikdo nebude schopen tato pouta duchovní sounáležitosti přetrhnout. 

14 Buďte požehnaní, protože jste v souladu se svým Otcem. Ani jedna nečistá myšlenka nenarušila 

vaši mysl v této hodině společenství s vaším Bohem. Vše bylo harmonií a v ní jste slyšeli mé slovo v lůně 

přírody, daleko od jakéhokoli shromaždiště. 

15 Pohleď na slávu toho, co tě obklopuje: na vysoké hory, které jsou oltářem neustálého vzdávání 

úcty Stvořiteli; na hvězdu slunce jako nesmírně velkou lampu, která osvětluje život lidí; na harmonický 

zpěv ptáků, kteří vysílají k Otci své trylky, jež jsou jako prosebné písně, a uprostřed této slávy na koncertě 

božského Slova je tvá duše ve vytržení. 

16 Můj Duch útěchy je s vámi, Mé Světlo se rozlévá v paprscích a zároveň přijímám z vašich srdcí 

oběť, kterou jste Mi přinesli. 

17 Proto v této atmosféře povznesení a duchovnosti uvidíte, že se mezi vámi stanou skutečností ty 

největší zázraky. Proste, proste za nemocné, za potřebné, za nepřítomné, za ztracené, neboť pak se jim 

dostane hojnosti. 
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18 Milovaní lidé, kteří hledají tu nejlepší oběť, s níž by přede Mne předstoupili: Očistil ses a smyl 

prohřešky, na které tě upozorňuje tvé svědomí, a po lítosti nad tím, že jsi zhřešil, připravuješ svatyni, abys 

mohl být ve společenství se Mnou. 

19 Bděte a modlete se, učí vás Mistr, abyste byli silní tváří v tvář pokušení a už nehřešili. Modlete se 

za sebe i za ty, kdo se modlit neumějí. Kolik času budete potřebovat na každodenní modlitbu? O dlouhých 

hodinách, abyste ke Mně pozvedli svou duši? Ne, lidi, pět minut bude stačit. Tento krátký čas lásky, 

odevzdání se Mi, je čas, který potřebuješ, abys Mi nabídl svou odevzdanost a poslušnost Mým 

předběžným plánům pro den, který prožíváš. Potěším tě v tvých potřebách, povzbudím tě v tvé práci a 

osvítím tě, aby se ti dařilo. 

20 Kdykoli budete potřebovat důvěrníka, laskavého přítele, obraťte se na Mne a předložte Mi utrpení, 

které možná máte ve svém srdci, a Já vám poradím nejlepší cestu - řešení, které hledáte. Pokud je vaše 

duše zatížena břemeny, je to proto, že jste zhřešili. Přijmu tě a budu k tobě shovívavý ve svém soudu, 

posílim tvé odhodlání k nápravě a vrátím ti sílu, kterou jsi ztratil. 

21 Pouze následování mého učení vás udrží v milosti a zachová vaše duševní i fyzické zdraví. 

Zkušenosti, které získáte, budou světlem, které se vám postupně hromadí v duši. 

22 Můj soud a Můj zákon jsou neúprosné, a pokud musíte v tomto čase splatit svůj dluh, udělejte to s 

láskou a trpělivě. Ale až budeš vyčerpaný, pomohu ti nést tvůj kříž, abys získal novou sílu k dalšímu boji. 

23 Když víš, že tvůj osud je zapsán, že zkoušky jen obrušují srdce a ohýbají tělesnou přirozenost - 

proč se bouříš? 

24 Tvá duše byla obdařena velkou silou a zkoušky, které ti posílám, nejsou větší než síla a energie, 

kterou máš. Jsou to výhody, které vám pomohou získat zásluhy a ušetřit. 

25 Můj Otcovský duch trpí, když vidí bolest lidstva. Netrestal jsem je. Uplatňování mých zákonů 

lásky a spravedlnosti přináší jen blahobyt a mír. 

26 Prostřednictvím člověka se rozpoutaly ničivé síly. Válka zasévá svá semena do všech srdcí. Kolik 

bolesti už lidstvo zažilo! Kolik opuštěnosti, bídy, osiření a zármutku zanechal na své cestě! Myslíte si, že 

duše těch, kdo padli v boji, zanikly, nebo že ta část života, věčnost, která přebývá v člověku, už 

neexistuje? 

27 Ne, lidi: duše přežije válku i smrt. Tato část mého vlastního ducha povstala z polí bolesti a hledá 

nový obzor na své cestě, aby mohla dál žít, rozvíjet se a vyvíjet. 

28 A těm, kteří zůstali na zemi a viděli, jak jejich domoviny jsou zpustošené, jejich pole zpustošená, 

mor a hlad, pošlapané zásady morálky a dobra, jsem zachoval odvahu žít a nad všemi jsem bděl. 

29 V budoucích časech je použiji, aby nesli světlo mého Slova dalším lidem. Svěřím jim velké 

duchovní poslání. 

30 Naučili se modlit, jak jsem vás poučil. V těchto duších není žádná bolest, žádná bída, ale velikost 

duše, protože Mě milovaly uprostřed své zkoušky, pochopily Mě a byly Mi poslušné. Očistili se v bolesti. 

31 Lidé, spojte svou modlitbu s modlitbou těchto duší. Neočišťovali jste se v bolesti, vaším tyglíkem 

byl mír, který jsem vám v tomto čase nabídl ve svých slovech lásky. Jakmile budete připraveni - někteří 

bolestí a jiní láskou -, budete se pohybovat společně, spojíte se a společně, následujíce mé učení, 

pochopíte mé Slovo. Vypijete tento pohár lásky a potvrdíte, že vše, co jste obdrželi, bylo prospěšné. 

Pokročím ve své práci a ukážu vám konečný cíl, její výsledek. Na duchovních a morálních troskách, které 

lidstvo představuje, vybuduji celistvý a silný svět. 

32 Tvůj soud teprve přijde, lide, a jako ostatní národy nesly břemeno mého soudu, tak i ty ho dostaneš 

podle svých skutků v určeném čase. 

33 Vítám všechny, jak toho, kdo přichází dychtivě naslouchat, tak toho, kdo vstupuje, aby zkoumal, 

nebo toho, kdo s velkou samolibostí popírá vše, co slyšel, a přichází jen ze zvědavosti. 

34 Vpravdě vám říkám, že mé ozařování vždy bylo a vždy bude - dříve tak, dnes jinak, zítra jinak, a 

tak po celou věčnost. 

35 Mezi Otcem a dětmi existuje pouto, které nelze nikdy přetrhnout, a toto pouto je příčinou 

rozhovoru mezi Božským Duchem a vámi všemi. 

36 Blahoslavený, kdo hledá pravdu, neboť žízní po lásce, světle a dobru. Hledejte a naleznete, 

hledejte pravdu a přijde k vám. Nepřestávejte přemýšlet, nepřestávejte se ptát Knihy Boží moudrosti, a ona 

vám odpoví, neboť Otec nikdy nemlčel a nebyl lhostejný k tomu, kdo se Ho horlivě ptal. 
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37 Kolik z těch, kdo hledají pravdu v knihách, mezi učenci a v různých vědách, ji nakonec objeví v 

sobě, protože jsem vložil semínko Věčné Pravdy do nitra každého člověka? 

38 Zde je mé světlo, které září v lidském mozku a stává se slovem. Proč považujete tento projev za 

nemožný? Myslíte si, že lidé mohou být schopnější než Bůh, pokud pomocí své vědy dosáhnou 

komunikace na dálku? 

39 Vpravdě vám říkám, že neznáte-li schopnosti, jimiž je obdařena lidská duše, budete Mne znát ještě 

méně. 

40 Dávám se poznat skrze lidský orgán intelektu, protože mozek je "přístroj" dokonale stvořený 

Stvořitelem, aby se v něm mohla projevit inteligence, která je světlem duše. 

41 Tento "přístroj" je model, který nikdy nemůžete napodobit celou svou vědou. Jeho tvar a 

konstrukci použijete jako vzor pro své výtvory, ale nikdy nedosáhnete dokonalosti, kterou mají díla vašeho 

Otce. Proč tedy pochybujete, že mohu použít to, co jsem vytvořil? 

42 Znovu vám říkám, že neznáte sami sebe. Kdybyste se totiž duchovně poznali, nejenže byste tento 

božský projev potvrdili svým intelektem, ale pochopili byste, že na vás čekají ještě větší překvapení. 

Kdybyste znali sami sebe, nestěžovali byste si, že vás vaši bližní nechápou, protože neznáte ani sami sebe. 

Poznejte sami sebe, abyste pro sebe nebyli věčnou otázkou - abyste nehledali všude odpověď, kterou 

nosíte v sobě. 

43 Cílem veškerého mého učení je, abyste si uvědomili vše, co vaše bytost obsahuje, neboť z tohoto 

poznání se rodí světlo, které vám umožní najít cestu, jež vede k Věčnosti, k Dokonalosti, k Bohu. 

44 Cílem mého učení je vytvořit ve vás bytost, která je vyšší než cokoli, co existuje na světě - bytost, 

která je velkorysostí, světlem a krásou duše, ctností, moudrostí a silou. Jak velká pak bude vaše blaženost 

a vnitřní klid! Váš duch vám řekne: "Toto je pravá podstata vašeho bytí." 

Jak odlišné bude chování těch, kteří ze svých srdcí vypudili každé dobré sémě a zasvětili své bytí 

sobeckému, materialistickému a neřestnému životu. Jakmile se jednou podívají do svého nitra, jakmile 

vedou dialog se svým svědomím, spatří se v zrcadle, které nikdy neztmavne, které nikdy nelže, a jsou 

zděšeni monstrem, které v sobě nosí a které nemohou rozpoznat jako své vlastní dílo. 

45 Ó nevěřící! Přijďte a často Mi naslouchejte, Mé Slovo překoná vaše pochybnosti. Máte-li dojem, 

že výraz Mého Slova není stejný jako kdysi, říkám vám, abyste nelpěli na formě, na vnějším, ale abyste 

hledali podstatu, která je stejná. Podstata, smysl je vždy jeden, protože Božské je věčné a neměnné; ale 

forma, v níž k vám přichází zjevení nebo skrze niž vám dávám poznat další část pravdy, se vždy projevuje 

podle toho, jaké vnímavosti nebo vývoje jste dosáhli. 

46 Velká část mého učení směřovala k tomu, abyste objevili sami sebe, abyste poznali sami sebe, 

abyste již nepadali na cestě a nevolali o milost, když se cítíte ztraceni nebo nešťastní. 

47 Proč prolévat slzy, když v sobě nosíš tolik bohatství a skrytých pokladů? Jedním z cílů vašeho 

života, na který jste už dávno zapomněli, je toto: Musíte poznat sami sebe, abyste objevili vše, co duše 

skrývá. 

48 Ptejte se, zkoumejte, pátrejte, a čím více proniknete do své bytosti, tím větší poklady a překvapení 

objevíte. 

49 Vy, zástupy, pojďte se mnou, já vás zachráním. Když tě tvůj svět unavuje, když tě tvoji bližní 

špatně hodnotí, když tě tvoji milovaní nechápou, přijď ke Mně a Já tě přijmu. Dokážu ti, že vím o všem, 

co se ti stalo. 

50 Pojď, abych tě pozvedl k pravému životu a připomněl ti, že jsi byl stvořen, abys dával. Dokud však 

nebudete vědět, co v sobě nosíte, nebude pro vás možné dát to tomu, kdo to potřebuje. 

51 Podívejte se, jak vše, co vás obklopuje, naplňuje poslání dávat. Živly, hvězdy, bytosti, rostliny, 

květiny a ptáci - všechno, od toho největšího až po to, co už není vnímatelné, má schopnost a osud dávat. 

Proč děláte výjimku, ačkoli jste nejvíce obdařeni božskou milostí milovat? 

52 Oč více musíte růst v moudrosti, lásce, ctnosti a schopnostech, abyste byli světlem na cestě svých 

mladších bratří a sester! Jak vysoký a krásný osud ti dal tvůj Otec!  

53 Vnímejte můj pokoj a noste ho v hloubi svého srdce. Nenechte se nikým okrást o můj pokoj. Je to 

poklad - to největší, co člověk může mít. 
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54 Ani moc, ani věda vám nedokázaly dát klid. Přesto vám říkám, abyste nezoufali, pokud ji 

nenajdete. Nebude totiž trvat dlouho, než pochopíte, že mír je skutečně v lidech dobré vůle, kteří milují, 

slouží a dodržují zákony diktované Bohem. 

55 Poslechněte si mé učení, které vás naučí nejpraktičtější, nejjednodušší a nejsnadnější způsob, jak 

naplnit Zákon. Pochopte, že váš Bůh, Jeho skutky a život jsou prosté a jednoduché, že je to vaše 

nevědomost a nezralost, která způsobuje, že se vám to, co je jednoduché, zdá složité a to, co je zřejmé, 

záhadné. 

56 Bůh není ve svém stvoření složitý, tajemný ani bez řádu, protože to, co je dokonalé, je jednoduché. 

Na druhou stranu jsou tvorové v různých stádiích tím složitější, čím jsou nedokonalejší. 

57 Snažte se Mě poznat, proniknout do smyslu duchovního, dokud nebudete mít pravdivou představu 

o svém Otci. I když jsou vaše znalosti o Mně malé, budou přesto přesné. 

58 Až budete mít skutečnou představu o mé existenci, o mé podstatě, o mé moci a mé spravedlnosti, 

budete schopni, až přijde čas, přinést svým bližním pravdivou představu o tom, co je váš Otec. 

59 Pak uvidíte, jak zmizí Bůh, kterého si lidé představovali jako vzdáleného, nedostupného, 

tajemného a nepochopitelného, a na jeho místě se objeví pravý Bůh, jehož srdce je věčně otevřené jeho 

dětem, který je přítomen na každém místě a v každém okamžiku. 

60 Až Mě jednou skutečně poznáte - neboť vaše představa o Mně je zatím spíše lidská než duchovní a 

vaše víra malá - budete Mě milovat hlouběji než dnes. Jakmile Mě budete milovat dokonaleji, budete 

neúnavně nést světlo všude, kde se setkáte s temnotou. Tvůj soucit se všemi, kdo neznají pravého Otce, 

bude upřímný - s těmi, kdo si myslí, že Mě milují a znají, ale ve skutečnosti Mě skutečně neznají a 

nemilují Mě v čistotě. 

61 Ve Druhé éře jsem s potěšením putoval po polích, kde mě zemědělští dělníci, když mě viděli 

procházet, přicházeli přijmout a mluvili se mnou srdcem. Můj duch se radoval, když je viděl čisté a prosté. 

Vcházel jsem do domů, někdy ve chvíli, kdy rodiče usedali ke stolu se svými malými dětmi. Když 

uslyšeli Mé volání, radostně ke Mně přišli, pozvali Mě, abych s nimi jedl, otevřeli Mi svá srdce, aby Mě 

požádali o nějaký dar milosti. Všem jsem požehnal, a když jsem se znovu setkal se svými učedníky, řekl 

jsem jim: Tyto rodiny jsou odrazem nebeského království a tyto domovy jsou jako svatyně. 

62 Občas, když jsem byl sám, mě objevily děti, které ke mně přišly, aby mi podávaly kytičky, 

vyprávěly mi nějaká malá trápení a líbaly mě. 

63 Matky se úzkostlivě strachovaly, když našly své děti v mém náručí a poslouchaly má slova. 

Učedníci si mysleli, že to znamená nedostatek úcty k Mistrovi, a snažili se je od Mé přítomnosti odehnat. 

Tehdy jsem jim musel říci: "Nechte děti přijít ke mně, neboť abyste mohli vstoupit do nebeského 

království, musíte mít čistotu, prostotu a jednoduchost dětí." A tak jsem jim řekl: "Nechte děti přijít ke 

mně. 

64 Radoval jsem se z té nevinnosti a nestrannosti, jako se člověk raduje z pohledu na právě se 

otevírající poupě. 

65 I ony jsou duše v rozkvětu, přísliby do budoucna, životy, které začínají zářit. 

66 Miluji duše, protože jsou to poupata, která musí vykvést k životu pro Otcovu slávu. 

67 Při jedné příležitosti jsem byl pozván na svatbu spolu s Marií, svou pozemskou matkou. Chtěla 

jsem být se svými dětmi v tom významném okamžiku života dvou lidí, kteří se spojí z lásky. Chtěl jsem 

vidět radost těchto srdcí a prožít s nimi jejich hostinu, abyste pochopili, že mi není lhostejná žádná z 

vašich spásných radostí a že má přítomnost nesmí chybět v žádném z důležitých a významných okamžiků 

vašeho života, a Maria, milující Matka a vaše Přímluvkyně, také podala důkaz o tom, jaká je její povinnost 

vůči tomuto lidstvu, když požádala Ježíše, aby svou mocí doplnil víno na hostinu, kterého se na krátkou 

dobu nedostávalo. Udělil jsem ten zázrak kvůli té požehnané přímluvě, kvůli srdci té ženy, jejíž víra v mou 

moc a inspirace k prosbě jsou pro vás dokonalým příkladem. 

68 Dovolte mi, abych se o těchto událostech - byť jen krátce - zmínil. Neříkejte však, že je nezbytně 

nutné, abych se vrátil do světa. Pak vám totiž musím říci, že vše, co jsem prožil a o čem jsem mluvil, je 

zapsáno a přítomno ve vašem duchu. Na druhé straně poznáš, že tento život, nádherný ve všech svých 

vývojových stadiích, je hlubokou a nekonečnou učebnicí, která k tobě ode Mne věčně promlouvá. 

69 Pozorujte ji, vnímejte ji a objevíte v ní Mistra, Otce a Soudce, uslyšíte hlas, který k vám již zde 

promlouvá o jiném, vyšším, zářivějším a dokonalejším životě. 
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70 Učedníci: Vzkřísil jsem vás z prachu země, v níž ležíte skleslí a poražení bolestí, k životu plnému 

nadějí a uskutečnění. Dal jsem vám pocítit mou sílu ve vašich zkouškách, naučil jsem vás nepochybovat, 

nezoufat ani v největších utrpeních. 

71 Dnes víte, že celé lidstvo právě pije kalich utrpení, že nejste jediní, kdo trpí, ani jediní, kdo roní 

slzy nebo kdo vyprazdňuje kalich utrpení s větší intenzitou. Za to Mi děkujte a obraťte své myšlenky k 

bližním a trochu zapomeňte na sebe. 

72 Všichni si nesete v srdci ránu. Kdo by mohl proniknout do tvého nitra tak jako já? Znám vaše 

utrpení, váš smutek a sklíčenost tváří v tvář tolika nespravedlnostem a nevděčnosti, které ve vašem světě 

panují. Znám vyčerpání těch, kteří dlouho žili a pracovali na zemi a jejichž existence je pro ně jako těžké 

břemeno. Znám nenaplněnost těch, kteří v tomto životě zůstali sami. Všem vám říkám: "Proste, a bude 

vám dáno." Přišel jsem vám dát to, co ode Mne potřebujete, ať už je to společnost, klid mysli, uzdravení, 

úkoly nebo světlo. 

73 Nestyďte se přede mnou plakat, muži, neboť slzy nejsou jen pro děti a ženy. Blaze těm, kdo přede 

mnou pláčou, neboť má ruka osuší jejich slzy a mé slovo útěchy sestoupí do jejich srdce. Kdo ke mně 

přichází slabý, bude potom silný vůči svým bližním, protože věděl, jak se stát silným v síle svého Otce. 

74 Vězte, že se neomezuji na to, abych cítil vaše soužení, ale že je chci odstranit. Je však nutné, 

abyste to nejen věděli, ale abyste měli lásku a víru v můj zákon, abyste uměli prosit a modlit se a  abyste 

měli trpělivost ve zkouškách. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 263 
1 Ať je ve vás v této chvíli společenství pokoj mého Ducha, v němž vás osvěcuje božské světlo a 

posiluje vaši duši. 

2 Blahoslavení ti, kdo sní o ráji míru a harmonie. 

3 Blahoslavení ti, kdo opovrhují malichernostmi, marnostmi a vášněmi, které člověku nepřinášejí nic 

dobrého a tím méně jeho duši, a pohlížejí na ně s lhostejností. 

4 Blahoslavení jsou ti, kdo se zbavili fanatických kultů, které nikam nevedou, a opustili starobylé a 

mylné názory, aby přijali absolutní, holou a čistou pravdu. 

5 Žehnám těm, kteří odmítají vnější věci, aby se místo toho věnovali duchovnímu rozjímání, lásce a 

vnitřnímu míru, protože stále více poznávají, že svět nedává mír, že ho můžete najít sami v sobě. 

6 Blahoslavení ti z vás, které pravda nevyděsila a kteří jí nebyli pobouřeni, neboť vpravdě vám 

říkám, že světlo padne na vaši duši jako vodopád, aby navždy ukojilo vaši touhu po světle. 

7 Rozprostírám svůj plášť míru nad vámi, kteří jste shromážděni na tom či onom místě a kteří jste 

uchváceni touhou po Božském Mistrovi. Až ke mně přijdete, modlete se, modlete se, moji učedníci, neboť 

ačkoli jste ještě neviděli, že se splní vše, co jsem vám prorokoval, ještě to uvidíte. 

8 Modlete se i nadále, aby ustoupilo břemeno lidské nevědomosti a také marnost těch, kteří o sobě 

tvrdí, že jsou vzdělaní, protože nashromáždili vědomosti jiných lidí, a kteří nevědí, že pravý vzdělaný 

člověk není ten, kdo se snaží objevit nejlepší způsob, jak ničit, vládnout, vyhlazovat, ale ten, kdo povstává, 

aby mohl tvořit, aby učinil život lidí harmoničtějším, a inspiruje se láskou k Bohu všech stvořených věcí a 

láskou ke všem tvorům. 

9 Říkám vám, učedníci, abyste nehledali pravdu ve lži, ale v pokorné duši, v srdci povzneseném 

láskou k bližnímu, v prostotě a čistotě života. 

10 V moudrosti je hojivý balzám a útěcha, po které tvé srdce touží. Proto jsem vám kdysi slíbil Ducha 

pravdy jako Ducha útěchy.  

11 Je však nezbytné mít víru, abychom se na cestě nezastavili a necítili strach tváří v tvář zkouškám. 

12 Víra je jako maják, který vám osvětluje cestu životem, dokud nedorazíte do bezpečného přístavu 

věčnosti. 

13 Víra nesmí být vírou vlažných a bojácných duší, které dnes udělají krok vpřed a zítra krok zpět, 

které nechtějí bojovat s vlastní bolestí a věřit ve vítězství Ducha jen díky Otcově milosti. 

14 Víra je to, co cítí duše, která s vědomím, že je v ní Bůh, miluje svého Pána a těší se, že ho v sobě 

cítí a že miluje své bližní. Její víra v Otcovu spravedlnost je tak velká, že neočekává, že ji budou milovat 

bližní, že odpouští přestupky a provinění, ale věří, že zítra bude naplněna světlem, protože svými 

zásluhami dosáhla očištění. 

15 Kdo má víru, má pokoj, má lásku a je v něm dobro. 

16 Je bohatý duchem, a dokonce i hmotnými věcmi, ale skutečným bohatstvím, ne tím, které si 

myslíte.  

17 Lidé ve strachu utíkají před bídou a v hrůze se znovu a znovu propadají do propastí a strádání. 

Nepřemýšlejí o správných prostředcích, jak se z těchto spárů zachránit. Kdo však utíká před bídou světa, 

je egoista, který shazuje, utlačuje, trhá na kusy a vrhá do záhuby všechny, kdo mu zkříží cestu. Myslí jen 

na sebe, jeho jediným ideálem a cílem je jeho bezpečí a zachování. Ostatní nejsou jeho bratři, všichni jsou 

mu cizí. Nemá víru, nezná toto světlo, nevěří v pravdu, protože ji nechtěl poznat. 

18 Ale co jste udělali s těmi lidmi, s lidstvem, které jsem vám poslal, aby vám připomněli Mou cestu, 

cestu víry, která je cestou moudrosti, lásky a pokoje? 

19 Nechtěli jste vědět o jejich úkolech a bojovali jste proti nim s pokryteckou vírou, kterou máte kvůli 

svým teoriím a vyznáním. 

20 Vaše oči nechtěly kontemplovat světlo, které vám každý z mých vyslanců přinesl jako poselství 

lásky, ať už je nazýváte proroky, věštci, osvícenci, lékaři, filozofy, vědci nebo pastory. 

21 Ti lidé šířili světlo, ale vy jste nechtěli jejich světlo poznat, předešli vás, ale vy jste nechtěli 

následovat jejich kroky; zanechali vám jako příklad cestu oběti, bolesti, milosrdenství, ale vy jste se báli 

následovat jejich příkladu, aniž byste si byli vědomi, že bolest těch, kdo mě následují, je radostí Ducha, 

cestou plnou květů a obzorem plným příslibů. 
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22 Nepřišli si však přivonět k vůni pozemských květů ani se opájet pomíjivými rozkošemi světa, 

neboť jejich duše už netoužila po nečistém, ale po vznešeném. 

23 Trpěli, ale nehledali útěchu, protože věděli, že se přišli utěšit sami. Od světa nic neočekávali, 

protože po bitvě očekávali radost z pohledu na vzkříšení duší k víře a životu - všech těch, kteří odpadli od 

pravdy. 

24 Kdo jsou tyto bytosti, o nichž k vám mluvím? Říkám vám, že jsou to všichni ti, kteří vám přinesli 

poselství světla, lásky, naděje, zdraví, víry a spásy - bez ohledu na to, jaké měli jméno nebo jakým 

způsobem jste je viděli se zjevovat nebo jaký titul na zemi nosili.  

25 I vy se jim můžete podobat, když si vezmete příklad z velkých příkladů, které vám neustále dávám 

prostřednictvím Svých vyslanců. Nevymlouvejte se však na to, že lidé nerozumějí vašim dílům. Neříkejte, 

že ti, kdo vám přinesli poselství lásky, pouze zasévali a nikdy nesklízeli. Ne, lidé, sklizeň duše nepřichází 

rychle, když uvážíte, že "tělo" je neúrodná půda, kterou je třeba neustále zúrodňovat láskou, dokud 

nepřinese ovoce. 

26 Co vám mám říci o vašich dnešních učencích, o těch, kteří zpochybňují přírodu, její síly a živly, a 

tak dobro vydávají za něco zlého? Prožijí velké utrpení, protože zlomili a snědli nezralé ovoce ze stromu 

vědy - ovoce, které mohli nechat dozrát pouze s láskou.  

27 Zachránit tě může jen má láska! Podívejte se, v lidech nezbyl ani zbytek lásky. Modlete se, ale s 

opravdovou vírou v sílu modlitby, s vírou tak velkou, že překonává násilí zbraní, jimiž vaši bližní bojují v 

životě a ničí mír svých bližních. 

28 Vy, kteří jste odstranili ty postavy a obrazy, které jste používali k modlitbě, můžete praktikovat 

pravou modlitbu, protože už neomezujete Boha na starého člověka a nedovolujete své představivosti, aby 

dávala lidskou podobu tomu, co žádnou podobu nemá, protože je božské. 

29 Až vaše tělo zůstane na zemi a vaše duše vystoupí do nebeských domovů, až projdete tím, co 

nazýváte smrtí, a vystoupíte do nekonečna, uvědomíte si, kolik falešných představ si vaše mysl vytvořila, 

a pak pocítíte, jak lež odchází z vaší duše, jako by vám spadla páska z očí a umožnila jim spatřit světlo 

pravdy. 

30 Kolik lidí doufá, že dosáhne nejvyššího nebe, aby poznali Marii, kterou si vždy představují v 

lidské podobě jako ženu, kterou byla na světě, jako Matku vtěleného Krista, a kterou si představují jako 

královnu na trůně, krásnou a mocnou. Říkám vám však, že byste již neměli dávat Božskému ve své mysli 

podobu. Maria, vaše duchovní Matka, existuje, ale nemá podobu ženy ani žádnou jinou podobu. Ona je 

svatá a milující něha, jejíž milosrdenství sahá do nekonečna. Vládne duším, ale její vláda je vládou 

pokory, milosrdenství a čistoty. Nemá však žádný trůn, jak si lidé představují. Je krásná, ale taková, že si 

ji nedokážete představit ani s tou nejkrásnější tváří. Její krása je nebeská a vy nikdy nebudete schopni 

pochopit, co je nebeské. 

31 Říkám vám: Chcete-li se trochu přiblížit pravdě a ponořit se do jejího rozjímání, vytrvale 

odstraňujte ze svých očí a myslí všechny postavy, které jste si vytvořili ve snaze dát Božskému podobu. 

32 Až postupně pochopíte, že Božský Mistr má ještě mnoho co poučovat a napravovat, dovolíte mé 

pravdě, aby pronikla do vaší mysli, a pak uvidíte, že se před vaší duší objeví nový obzor, který vám 

nabídne pole, údolí, cesty a hory k putování, k učení, k poznávání nových věcí a k vyššímu rozvoji duše. 

33 Mé světlo je v každém duchu. Nyní se nacházíte v době, kdy bude můj Duch vylit na lidi. Proto 

vám říkám, že všichni brzy pocítíte mou přítomnost - učenci i nevědomci, velcí i malí, mocní i chudí. 

34 Někteří, stejně jako jiní, se budou třást tváří v tvář pravdě živého a pravého Boha. 

35 Zde máte novou lekci, učedníci, abyste o ní mohli hluboce přemýšlet. Pochopte, že jsem nepřišel 

jen proto, abych vám sdělil slova, která potěší vaše uši nebo pohladí vaše srdce. Pochopte, že Mistrovým 

záměrem je vyvést vás z temnoty, aby vám ukázal světlo pravdy. 

36 Já jsem věčné světlo, věčný mír a věčná blaženost, a protože jste Mé děti, je Mou vůlí a povinností 

učinit vás účastníky Mé slávy, a proto vás učím Zákonu jako cestě, která vede duši k výšinám tohoto 

království. 

37 Příležitosti k naplnění zákona a získání zásluh jsou tu každý den, každou hodinu. Nenechte je 

projít, nenechte je projít, protože pak už je nemůžete získat zpět. Připravte se na dobrý den a říkám vám, 

že až přijde noc, váš spánek bude klidný a mírný. Žijte ctnostným životem a váš duchovní rozvoj bude 

trvat věčně. 
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38 Milovaní učedníci, dvakrát jsem byl s lidmi: jednou v lidské podobě a podruhé v duchovní podobě. 

Nyní je čas, abyste pochopili Mé učení. 

39 Proč obvykle chodíte plakat a stěžovat si? Když jsem byl na světě, nežil jsem mezi pohodlími a 

rozkošemi, ani jsem neměl žezlo pozemské moci. Trpěl jsem, bojoval jsem a ani jsem se nebouřil proti své 

bolesti. Přišel jsem, abych vzal svůj kříž a splnil poslání, které jsem si dobrovolně uložil. 

40 Musel jsem vás naučit, jak duše, která plní Otcovu vůli, po vykonání svého díla stoupá vzhůru v 

touze po Nekonečném a opouští vše hmotné, aby směřovala k nebeskému kraji. 

41 Ve své bídě nebo těžkostech se často ptáte sami sebe, proč vám Otec nedává vše, po čem toužíte, 

protože podle svého pojetí toužíte jen po darech milosti pro své dobro. Já vám však říkám: Kdybych vám 

dal všechno, po čem toužíte, a dopřál vám na zemi veškerou blaženost, po které toužíte, později byste toho 

litovali, protože byste se sami přesvědčili o své stagnaci. 

Ano, žáci, kdybyste to všechno měli, promarnili byste to, neuchovali byste si to, protože vás to nestálo 

ani námahu, ani práci, abyste to získali. Pokud naopak dostanete to, o co dnes žádáte, aniž byste si to 

zasloužili, na základě zásluh, uvidíte, s jakou láskou si to ponecháte. 

42 Kdy bude mé slovo pochopeno? Kdy mu dovolíte, aby rozkvetl ve vašem srdci a přinesl ovoce ve 

vaší duši? Mysli na mě, jako já myslím na tebe. Kdo se cítí na světě sám? Kdo říká, že je sirotek? Až se 

připravíte, nebudete už říkat, že jste sami, protože všude budete cítit Mou pomoc. 

Hledejte světlo mé cesty a nebudete se muset ničeho bát. Neupínejte se na světlo vědy nebo lidského 

poznání, neboť světlo intelektu je příliš slabé na to, aby duši přivedlo do Boží přítomnosti. 

43 Vpravdě vám říkám, že to, co vás může povznést, je láska, protože je jí vlastní moudrost, cit a 

povznesení. Láska je souhrnem všech atributů božství a Bůh ji zažehl v každém duchovním stvoření. 

44 Kolik lekcí jsem ti dal, aby ses naučil milovat! Kolik příležitostí, životů a převtělení ti Božské 

milosrdenství přidělilo! Lekce se opakovala tak často, jak bylo třeba, dokud se ji nenaučili. Jednou splněné 

není třeba opakovat, protože ani na ně nelze zapomenout. 

45 Kdybyste se rychle naučili mým lekcím, nemuseli byste už trpět ani plakat nad chybami. Bytost, 

která využije lekce získané na Zemi, se může vrátit na svět, ale vždy tak učiní s větší vyspělostí a v lepších 

životních podmínkách. Mezi jedním a druhým životem bude mít vždy přestávku na zotavení, která je 

nutná k přemýšlení a odpočinku před zahájením nového dne. 

46 Někdo mi ve svém srdci říká: "Otče, je tento den prací nebo odpočinkem, abychom znovu vyšli 

hledat novou práci ve světě? Jak dlouho to bude trvat?" 

47 Ach, maličká, odpouštím ti tvou nevědomost a říkám ti, že jsem ti na cestě životem, kterou musíš 

urazit, neposkytl nic nespravedlivého ani nedokonalého. Duše ducha je neúnavná. Teprve když žije ve 

hmotě, pociťuje dopad únavy, kterou na něj tělo přenáší. Když se však vrátí k duchovní svobodě a 

duchovnímu světlu, odhodí únavu a stane se opět neúnavným. 

48 Buďte silní proti pokušením světa a těla. Až budete procházet zkouškou, vzpomeňte si na můj 

příklad. 

49 Ptáš se mě, jak je možné, že se Ježíše dotkla pokušení světa? Odpovídám vám, že to nebyla nižší 

pokušení, která se dotkla srdce vašeho Mistra. 

50 Tělo, které jsem měl na světě, bylo lidské a vnímavé, bylo nástrojem mého Ducha, který dával 

lidstvu lekce. Vědělo o zkoušce, která ho čeká, protože mu ji můj Duch zjevil, a to tělo trpělo kvůli bolesti, 

která ho čekala. 

51 Chtěl jsem, aby vám toto tělo dalo rysy skutečného lidství, abyste byli přesvědčeni, že moje bolest 

byla skutečná a moje obětní smrt jako lidské bytosti byla pravdivá. 

52 Kdyby tomu tak nebylo, neměla by moje obětní smrt u lidí žádnou cenu. Proto Ježíš třikrát vzýval 

sílu mého Ducha, která ho oživila, aby obstál v těžké zkoušce. Poprvé na poušti, podruhé v Getsemanské 

zahradě, potřetí na kříži. 

53 Bylo nutné, abych se stal člověkem a obětoval vám své tělo a svou krev, aby na ně zapůsobila 

bolest, kterou mu lidstvo způsobí. Kdybych však přišel v "duchu" - jakou obětní smrt bych skrze tebe 

vytrpěl? Čeho jsem se mohl zříci a jakou bolest jsi mi mohl způsobit? 

54 Božský Duch je nesmrtelný, bolest ho nepostihne. "Tělo" je však citlivé na bolest, má omezené 

schopnosti a je od přírody smrtelné. Proto jsem si zvolil tento způsob, abych se zjevil světu a nabídl mu 

svou skutečnou obětní smrt, abych mu ukázal cestu ke spáse. 
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55 Vezměte si Mne za příklad v tomto utrpení, dokud jste hříšníci, a pamatujte na tuto Krev, abyste se 

v pokání za svá provinění očistili v tomto příkladu nekonečné lásky, který jsem vám dal. 

56 Dokud jsi člověkem, pamatuj na mě na kříži, jak jsem odpustil, požehnal a uzdravil své katy, abys 

i ty na své těžké životní cestě žehnal těm, kdo ti křivdí, a konal všechno možné dobro těm, kdo ti činí zlo. 

Kdo takto jedná, je Můj učedník, a vpravdě mu říkám, že jeho bolest bude vždy krátká, neboť mu dám 

pocítit Mou sílu ve chvílích jeho zkoušky. 

57 Jen velmi málo je těch, kteří chtějí své bližní poučovat Mistrovým příkladem. Tak je tomu i mezi 

tímto lidem, který ve většině společenství učí slovy, jež nemají žádnou moc, protože nejsou potvrzena 

skutky a příklady. 

58 Nyní máš příležitost vyslechnout výklad Mého učení, které bude postupně působit na tvé srdce, 

dokud nebude připraveno plnit poslání, které jsem svěřil tvému duchu. 

59 Nebojte se následovat Mé kroky, od nikoho nebudu chtít, aby prošel stejným utrpením, jakým jsem 

trpěl ve světě, ani aby se obětoval stejným způsobem. Také ti musím říci, že jen toto tělo mohlo 

vyprázdnit kalich utrpení, jaké mu nabídl můj duch, jiný člověk by to nevydržel. Vždyť mé tělo čerpalo 

vitalitu z ctnosti a posilovalo se v čistotě Té, která nabídla své lůno, aby ho přijala: Mary. 

60 Shromážděte se, lidé, a využijte tohoto požehnaného ticha, do kterého vstupujete, když nasloucháte 

mému učení. Vpravdě vám říkám, že v těchto chvílích shromáždění a oduševnění mé semeno klíčí v 

nejskrytějších místech vašich srdcí. 

61 Blahoslavení jste vy, kteří využíváte poslední časy mého zjevení v této podobě, protože víte, že 

tuto milost už znovu nedostanete. 

62 Doba mého projevu byla dobou požehnání. Obdaroval jsem vyděděné, pozvedl poražené v 

životním boji a dal novou příležitost hříšníkům a vyděděncům. 

63 Byly to šťastné časy, na které budeme po jejich skončení vzpomínat se steskem. Ačkoli mé slovo 

zaznělo prostřednictvím hlasatele, srdce cítila mou přítomnost a duše byly naplněny mou božskou 

podstatou. 

64 Vy, zástupy lidí, zachovávejte si vždy duchovnost, kterou projevujete v této požehnané hodině. Ať 

je stále přítomna na vašich setkáních, ve chvílích vaší modlitby a v každém vašem díle. 

65 Pijte z tohoto vína, jezte z tohoto chleba, dokud se nenasytíte. Mé vyhlášení totiž pomine, protože 

jste v závěrečné fázi této doby přípravy. 

66 Učedník, který se skutečně připravuje, bude mít svědectví vždy na rtech a bude pro něj nemožné 

skrýt pravdu, kterou zdědil od svého Mistra. Světlo bude v něm a celá jeho bytost bude živým svědectvím 

Slova a skutků, které jsem vám zjevil. 

67 Kdo by Mé Slovo a dary, které jsem mu svěřil, skrýval ve svém srdci, nezažije štěstí, které s ním 

ztratil. Vždyť rozsévat na mých polích, bojovat a trpět je pro duši potěšením a štěstím. 

68 Boj nemusí být vždy snadný. Přijdou dny nebo chvíle hořkých zkoušek. Ale i v nich má duše 

odpovídat s pokorou a láskou na Otcovu vůli, protože právě v této pokoře zjevím svůj pokoj v dobrých 

učednících, ve věrných svědcích. 

69 Myslíte si, že pro mé apoštoly druhé éry byla cesta snazší a boj lehčí? Ne, lidé, stejně jako jejich 

Mistr, i oni měli své utrpení a svou Golgotu. Ve všech svých utrpeních však pozvedali své duše plné 

pokoje, protože věděli, že vše, co vytrpěli, bylo z lásky k bližním, k těm, kdo touží po pravdě. 

70 Kdybyste se těchto následovníků mého učení zeptali, zda zeslábli nebo zda pociťovali strach ze 

svých pronásledovatelů a katů, řekli by vám, že jejich víra ani na okamžik nezeslábla, že jejich důvěra v 

Boží moc byla absolutní a že díky této víře jim byly lhostejné prohry, posměšky, zkoušky a dokonce i 

smrt. 

71 To je stopa, která leží před vámi, živé svědectví, že není nemožné, aby člověk následoval Ježíšovy 

kroky a stal se mu podobným v moci, lásce, síle a milosrdenství. 

72 Nechci vám říci, že chcete-li být mým učedníkem, musíte nutně podstoupit pronásledování a boj 

na život a na smrt, jako tomu bylo u těchto mučedníků. Dávám vám najevo, že abyste mohli milovat 

bližního, musíte odložit lásku, kterou cítíte k sobě, že v určitých chvílích musíte zapomenout na své 

vlastní, abyste mohli myslet na druhé. Neboť jen z pravé lásky mohou vzejít nesmrtelné skutky, které jsou 

hodny toho, aby zůstaly příkladem pro ostatní, jako skutky těch učedníků, poslů Božího Slova, kteří dali 

všechno ze své horlivosti šířit Dobrou zprávu, ze své touhy přinést světlo svého Mistra do srdcí. 
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73 Byl to příklad, který jim byl dán zblízka, a oni se ze všech sil snažili být jako on. Kdo z vás kráčí 

cestou odříkání, tichosti a milosrdenství? Cesta je otevřená, čeká na tebe, po straně cesty jsou pole, která 

žízní po vodě a hladoví po osivu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 264 
1 Milovaní lidé, objevuji ve vás bojovného ducha, který se chce řídit Mým Zákonem, který se chce 

inspirovat Mým Slovem a zanechávat světelnou stopu na cestě lidstva. 

2 Aby se tento lid rozmnožil, jako se rozmnožil Izrael v Egyptě, a aby se k němu připojila další 

společenství, musíte prokázat skutečnou poslušnost mému Zákonu. Povzbuzuji vás, abyste pokračovali v 

duchovní denní práci, kterou jsem vám svěřil jako úkol, kterým vám říkám, že ten, kdo nechal mé slovo 

proniknout do svého srdce, pronikl jím a pochopil je, sotva selže. 

3 Nevyžaduji všechen tvůj čas na plnění tohoto poslání, stačí Mi, když věnuješ několik minut denně 

studiu Mého Slova, když vykonáš dobrou práci nebo když nějakým způsobem postoupíš na duchovní 

cestě. 

4 Jste jako zrcadlo, které chce odrážet mé milosrdenství a mou lásku, ale je zakalené a nedovoluje, 

aby se v něm odráželo světlo a pravda. Vyčistěte ji a uvidíte, jak se můj duch odráží ve vašem. 

5 Až Mi z hloubi srdce řekneš: "Mistře, jsem tvůj služebník, jsem připraven poslouchat tvou vůli", 

bude to okamžik, kdy se v tobě skutečně začnu projevovat. 

6 Navzdory vaší dobré vůli vaše srdce dnes ještě spí vůči mé lásce a vy jste ještě nepochopili, že 

naplnění vašeho poslání musí být inspirováno mou láskou. Učedník, který se nechá pohnout touto mocí, 

bude ve svém životě apoštolem, bude schopen velkých skutků, protože se nebude ničeho bát, nic ho 

neoslabí. 

7 Když mluvíte o pokoji, mějte pokoj ve svém srdci. Když mluvíte o Mně a Mém díle, poznejte Mne 

jako prvního, abyste nikdy nepošpinili pravdu. Nepovažujte se za jeho jediné vlastníky, protože byste 

hřešili z nevědomosti a fanatismu. Chci, abyste, když kážete učení, které obsahuje pravdu, zároveň věděli, 

jak pravdu objevit ve svých bližních. Některé budou mít hodně světla, jiné jen jiskru. Ve všech však 

objevíte mou přítomnost, protože všichni jsou mými dětmi. 

8 Děkujte svému Otci a radujte se, protože jste se stali svědky času obnovy. Obnovte se zítra, až 

budete již v duchovním světě rozjímat nad plody svých pozemských skutků. Ano, učedníci, toto údolí slz a 

smíření se promění v zemi míru a duchovního pokroku. 

9 Lidstvo dodnes nepostavilo pravý chrám lásky ke svému Pánu. Zavedla mnoho forem uctívání, 

mnoho obřadů a založila mnoho náboženských společenství. Chrám ducha, jehož základy jsou nehybné, 

však ještě nepostavil. 

10 Jakmile bude tato svatyně postavena na neotřesitelné a věčné skále lásky, pravdy a spravedlnosti, 

všechny vaše rozdíly ve víře se vypaří a války zmizí. 

11 Pouze v mé pravdě budete moci objevit své dědictví. Pokud jste však od ní daleko, budete muset 

zapomenout sami na sebe, dokud se nestanete bratry a sestrami. 

12 Vy, můj duchovní lid, budete mít za úkol být ke všem bratrští, abyste příkladem učili mému 

nejvyššímu přikázání lásky. 

13 Ještě nevíš, jak budeš pracovat, ani nevíš, kam až dosáhne síla tvého ducha. Já to však dobře vím a 

říkám vám: Nebojte se, důvěřujte mi, Mé světlo vám ukáže průlom a Můj hlas vám naznačí čas, kdy máte 

začít denní práci. 

14 Tvá duše Mě již slyšela a probudila se, proto tě nyní nenechám usnout. Touží se vznést čistými 

pocity, protože ve svém osudu cítí Mou lásku. Nechte ji plnit její úkol, dejte jí volnost pro její poslání a 

nepřeslechněte její hlas, když vám dává pocítit, že ta hodina patří jí pro nějakou velkou práci. 

15 Ti, kteří se již věnují studiu mých zjevení - ti, kteří si najdou čas na přemýšlení o mém Slově -, 

budou těmi, pro které bude cesta schůdnější a kříž snazší. Slovo bude vycházet z jejich rtů jako proud a 

uzdravující balzám bude v jejich duchovních rukou zázračný. 

16 Blahoslavení ti, kdo mě poslouchají a užívají mých pokynů, neboť budou mít ve své duši mnoho 

uspokojení, radosti a vítězství. 

17 Dobří učedníci budou muset být pokorní a jejich skutky lásky budou těmi, které řeknou, kdo jsou. 

Ne jako někteří z mých "dětských učedníků", kteří, aniž by tušili, co znamená poslání v mém Díle, se 

chlubí, že patří k mým vyvoleným, a chtějí, aby svět viděl na jejich čele znamení mé pečeti. 

18 Toto lidstvo - intuitivní a probuzené - velmi brzy odhalí ty, kteří skutečně kážou, a ty, kteří to jen 

předstírají. 
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19 Protože jsem k vám všem promluvil, je to důkaz, že chci, abyste všichni vlastnili světlo. 

20 Vaše odpovědnost se neomezuje na to, abyste ukázali správnou cestu tomu, kdo po ní nikdy nešel. 

Vězte, že "dělníci", kteří sešli z cesty, vám budou muset zkřížit cestu. Budete jim muset poradit, aby se k 

"překážce" vrátili. 

21 Všichni bděte nad tím, co jsem vám svěřil. Choďte s pokorou a rozvahou a zvítězíte. Když 

vyprazdňujete pohár utrpení, dělejte to s trpělivostí a brzy to přejde. 

22 Pokud tušíte nebo víte, že vás čeká soud a že přišla hodina velkých zkoušek, pozvedněte svou duši, 

posilněte svou víru a povzbuďte své srdce. 

23 Pokud jste se až dosud cítili jako vyhnanci, pokud jste se cítili daleko od vlasti nebo Otcova domu, 

nemějte obavy. Vaše zásluhy vás přivedou do vlasti, po níž vaše duše touží, a na druhé straně vaše skutky 

způsobí, že se přiblíží čas míru na zemi, pokud budete milovat svého nebeského Otce tím, že budete 

milovat a odpouštět svým bližním. 

24 Nedovedete si představit blaženost duše, která prošla životem plným zkoušek a přichází do 

přítomnosti svého Pána. Vznešeným duchovním jazykem říká svému Otci: "Zvítězila jsem, Pane, zvítězila 

jsem díky světlu, které jsi dal mé duši, díky lásce, kterou jsi mi zjevil. Velmi těžké byly mé  zkoušky, 

velmi silné byly bouře, které mě bičovaly, ale s tvou mocí jsem to všechno překonal a teď jsem tady s 

tebou." 

25 Tento plamen lásky zažehl zkoušky, protože jinak by život duše postrádal poučení, všechny její 

schopnosti by v ní nadále dřímaly. 

26 U mnoha svých učedníků vidím smutek, protože tušíte, že Mé volání nebude trvat dlouho a že vaše 

duše, až opustí tuto zemi, nebude mít to štěstí, aby ji spatřila v pokoji. Ale také vám řeknu toto: Nebojte 

se, protože vaše duše se pak bude radovat z duchovní říše, odkud sem přišla, až uvidí, že na tento svět 

přicházejí časy míru. 

27 Již se blíží doba, kdy mé Slovo života rozkvete v lidských srdcích, kdy den za dnem uvidíte, jak se 

mé Slovo naplňuje, a pak, až už nebudete patřit tomuto světu, uvidíte vše z duchovního světa a budete o 

tom svědčit s naprostou jasností a plným pochopením. 

28 Uhas svou touhu po vědění a na každém kroku budeš 

v průběhu svého života budeš žasnout, a pokud bude tvůj kříž těžký, naučíš se, jak si existenci udělat 

zábavnou a snadnou. 

29 Jako učedníci plní ctnosti se pozvedněte, aby mé poučení sestoupilo do vašeho ducha. Pak v něm 

najdeš veškerou sílu, kterou potřebuješ k vítězství v pokušeních a zkouškách. 

30 Již jsem shromáždil ve své stodole první úrodu vašeho poslání, které jste splnili jako rozsévači na 

mém poli, a svým Slovem jsem vás povzbudil, abyste pokračovali v šíření semene. Nezoufejte, pokud 

některá srdce na vaši zprávu okamžitě nereagují. Vězte, že stejně jako jsou duše, které se probouzejí, jsou i 

ty, které se budou opožďovat. 

31 Už vidím velké zástupy, které přicházejí k prameni milosti, jímž je mé učení, aby smyly své 

skvrny, zbavily se nečistého roucha a oblékly se do mého světla. 

32 Kdo z těch, kdo v této době slyšeli Mé Slovo, neví, že na konci roku 1950 ukončím tuto formu 

hlásání? Nikdo. Ve velkých i malých společenstvích, na místech setkávání ve městech i na vesnicích - 

prostřednictvím všech hlasatelů jsem vyjádřil svou vůli ukončit tuto etapu hlásání prostřednictvím 

lidského rozumu v tento den. 

33 Pro duchovní lid nastane nový den, kdy Mě již nebude slyšet v této podobě, ale bude Mě přijímat a 

pociťovat v nejvznešenější podobě své duše. 

34 Až Mě pak už nebudete slyšet prostřednictvím nositele hlasu, budete o Mém učení hluboce 

přemýšlet a pochopíte mnohé z lekcí, které si nyní nedokážete vysvětlit. Proto až se tě budou ptát ti, kdo 

Mě neslyšeli, až se tě budou ptát na důvod Mého příchodu a Mého zjevení, budeš jim moci jasnými slovy 

říci, že Můj návrat měl stejný důvod jako ten, který Mě tehdy nechal přijít na svět jako člověka: aby vás 

přivedl na cestu pravdy, na cestu zákona, od níž jste se vzdálili, protože jste se snažili nahradit pravé 

naplňování zákona tradicemi, obřady a modlářskými kulty, a to není pravá cesta, i když má někdy dobrý 

úmysl uctívat Otce a být mu milí. 
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35 Stejně jako byly kdysi falešně vykládány božské pokyny, bylo v této době zfalšováno i mé učení, a 

proto bylo nutné, aby Mistr znovu přišel a pomohl vám osvobodit se od vašich omylů, neboť jen málokdo 

se dokáže sám osvobodit od svých úchylek. 

36 I když jsem vám již tehdy slíbil, že se vrátím, musím vám také říci, že jsem tak učinil, protože 

jsem věděl, že přijde doba, kdy se lidstvo velmi vzdálí od přesvědčení, že kráčí po cestě Mého učení, a to 

je doba, pro kterou jsem ohlásil Svůj návrat. 

37 Splnil jsem své slovo, které jsem ti dal: Přišel jsem v duchu, jak jsem vám tehdy slíbil, když moji 

apoštolové naposledy spatřili mou podobu. Dal jsem se poznat pouze prostřednictvím těchto hlasatelů, 

protože byste nebyli schopni pocítit Mou přítomnost v duchu, ani byste nepřijali Mou inspiraci. 

38 Bylo nutné, abych se projevil v říši vašeho ducha a dokonce i vašich smyslů, což by sloužilo jako 

předstupeň projevu z ducha do ducha. Proto jsem se dočasně zjevil prostřednictvím těch nositelů hlasu, 

skrze něž jsem určil den svého posledního projevu. 

39 Toto byla přechodná forma, kterou jsem si zvolil, abych k vám promluvil, než nastane čas 

duchovního dialogu mezi dětmi a Otcem - přechodná, protože jsem nepřišel ani jako člověk, viditelný a 

hmatatelný jako v oněch dnech, ani zcela duchovně, ale zprostředkovaně skrze Mnou osvícené orgány 

intelektu. 

40 Tento druh projevů vám posloužil k tomu, abyste získali důvěru v Mou Přítomnost. Něco 

podobného jsem dopřál svým apoštolům ve druhé éře, když jsem se jim po své obětní smrti zjevil v 

podobě, v těle, které nebylo ani božské, ani zcela lidské, ale přesto viditelné a hmatatelné, a proto schopné 

vzbudit důvěru i v těch nejnevěrnějších. 

41 Jak rád bys měl tehdy také mou přítomnost, jako ji měli ti poutníci z Emauz, a jak rád bys slyšel 

slovo, které tehdy slyšeli apoštolové! Byla to však jiná doba, a proto i jiné lekce. 

42 Věřte Mi, že tato podoba, v níž Mě nyní slyšíte, je pokročilejší než ona, protože tato se odehrává 

ve vaší bytosti, vychází z orgánu mysli, ducha, duše, zatímco ta, kterou viděli a slyšeli Moji učedníci, byla 

mimo ni a zjevovala se pouze jejich smyslům. 

43 Dnes nemusíte otevírat oči, abyste ve Mně spatřili lidskou podobu, ani nemusíte přijímat chléb z 

Mé ruky, abyste uvěřili v Mou přítomnost, ani nemusíte vkládat prsty do Mých ran, abyste uvěřili, že 

jsem. 

44 Ptáš se, jak to, že tehdy viděli Mou lidskou podobu a jeden z Mých učedníků se Mne mohl 

dokonce dotknout, ačkoli jsem již nepatřil lidskému světu? - Ještě se ode Mne musíte mnohému naučit, 

abyste poznali pravdu všeho, co jsem vám předložil. Všechny záhady se však v pravý čas rozluští. 

Prozatím stačí vědět, že mezi božskou a lidskou přirozeností je mnoho dalších, které Pán používá ke svým 

vznešeným cílům. 

45 Kristus svými zjeveními a učením dávno předběhl svou dobu, takže až přijde doba, kdy se člověk 

probudí k duchovnímu životu a začne se zajímat o vše, co s tímto vyšším životem souvisí, objeví v Ježíši 

na každém kroku Mistra, který vše zjevil, řekl a odkázal svým dětem. 

46 Modlete se a přemýšlejte o mém slově, neboť pro tento lid, který se dočkal tohoto zjevení svého 

Mistra, jehož svědectví musí šířit po celém světě, přicházejí dny práce a boje. 

47 Lidé Izraele, milovaní učedníci: připravili jste se jako strážci lidstva. Střežíte brány požehnaného 

města Nového Jeruzaléma - dvanáct duchovních bran, kterými vstoupí cizinec toužící po světle. 

48 Požehnaných dvanáct kmenů! Kolik požehnání jste obdrželi, kolik privilegií! Sestoupil jsem k vám 

v každé době, abych k vám promlouval z ducha do ducha. Ptal jsem se vás na vaše touhy a vy jste mi 

odpověděli: "Naším přáním je, aby lidstvo bylo spaseno." 

Myslíte si, že jste již spaseni, že budete schopni překonat životní úskalí, a vidíte kolem sebe zbídačené, 

nevědomé a zhmotnělé lidstvo, které neusiluje o vyšší vývoj, a trpíte kvůli němu. Modlíte se a prosíte Mě, 

abyste získali duchovní dary, abyste byli spaseni. Ale já vám říkám: Zachráním všechny duše. Dobrá 

zpráva se k nim dostane. 

Pouze malý počet z nich slyšel Mé Slovo prostřednictvím lidského intelektu. Ne všichni poznají tuto 

fázi mého díla, ale v této době hledám duchovní dialog v každé lidské bytosti. 

Mé Slovo se rozlévá v mnoha podobách: skrze svědomí, skrze zkoušky, které o mně svědčí, skrze 

přírodní síly nebo skrze mé duchovní děti. Moje slovo je univerzální. Každý, kdo se připravuje, uslyší můj 

hlas. 
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49 Moje učení vás učí dokonalé lásce, nesobecké lásce. Prokázal jsem vám svou lásku jako Otec, 

přítel a bratr. Chci, abyste se takto navzájem milovali, cítili opravdovou lásku k bližním, pozvedali toho, 

kdo padá, a vždy odpouštěli. Můj život, který vám byl tak blízký ve Druhé éře, je příkladem k učení, aby 

si z něj každý mohl vzít příklad. Lekce, kterou jsem vám dal, je určena lidem všech dob. 

50 Vraťte své duši všechnu milost, kterou byla původně obdařena a kterou jste na cestě zanechali v 

troskách. Chci, abyste se stali chrámem, v němž budu přebývat navěky. 

51 Ó milovaný Izraeli! Přijď lidem na pomoc, připrav jim cestu, posilni jejich víru, naplň jejich srdce 

nadějí. Jak bys mohl zvrátit cestu tohoto světa plného zmatků, když v tobě vidí své vlastní chyby a 

nedokonalosti? Ty, dítě, mluv k sobě, zkoumej se, spravuj s láskou tělesnou schránku, kterou jsem ti dal, 

usměrňuj její kroky a utvoř z duše a hmoty jedno tělo a jednu vůli. Podřídit se zákonu. Využijte svobodu 

vůle k neomezené lásce a vytvořte si užitečnou a harmonickou existenci. Dodržujte zákony ducha i zákony 

přirozeného světa, neboť obojí jsem stanovil a jsou dokonalé. 

52 Já, Otec, jsem na vás vždycky hleděl s přízní a připravil a zajistil jsem vše, abyste mohli získat 

všechny duchovní dary. Nabídl jsem tvé duši chléb andělů a tvému tělu plody přírody, kterou jsem stvořil. 

Měli jste možnost přijít na zem, abyste dokončili započaté dílo na zdokonalení své duše. Nepoznáváte v 

tom všem Mou lásku? Copak jste nepronikli sami do sebe, abyste viděli, že jste jako Já? Dal jsem ti 

všechno, protože tě miluji a chci, abys byla se Mnou v dokonalosti. 

53 Odmítejte od sebe hřích, nenechte se svést falešnými sliby, i když si uvědomujete, že pozemské 

rozkoše jsou vašemu srdci příjemné. 

I když je má cesta poseta trním - zvolte si tuto cestu, protože ta vede k pokoji. Mám balzám na každou 

ránu, zatímco svět pro vás nemá ani lásku, ani milosrdenství. 

54 Lidstvo mi staví kříž. Jejich nedostatek víry neustále zraňuje Mého Božského Ducha. Ale všechny 

své rány skryji pod pláštěm odpuštění a potlačím svůj nářek, abyste si nezoufali. 

55 Stráž u paty kříže třetího věku. Můj pohár je velmi hořký. Požádáš mě o kapku z tohoto poháru, 

abys poznal jeho chuť. Ale už dnes ti říkám: pokud je tvůj život už velmi smutný, pokud žiješ životem 

smíření, raději si oslaď dny, usmívej se z lásky, raduj se z rozjímání o Mých zjeveních, která ti oznamují, 

že po tomto čase přijde mír, že se všechno obnoví a milost a ctnost budou síly, které budou hýbat 

člověkem. 

56 Připravuji všechny národy, všechny domovy a srdce, abych jim poslal své poselství míru a 

sjednocení. Po poslední bitvě, kterou lidstvo vybojuje, se Mé království přiblíží k duši člověka, aby se v ní 

navždy usadilo. Zanechávám vás jako bojovníky dobra proti zlu, abyste zničili každý prvek války, každé 

sémě neřesti nebo nemoci. Postavte se v této krizové době po boku lidí a projevte jim veškerou svou lásku, 

abyste zmírnili jejich utrpení. 

57 Během této doby jsem dal své Slovo prostřednictvím mnoha hlasatelů. Vždy byla zjevena se 

stejnou podstatou, její význam je stejný. Využil jsem nevzdělané, prosté muže a ženy, které jsem použil 

jako nástroje k předávání svého povzbuzujícího, láskyplného a moudrého Slova. 

Po mém odchodu, až spojíte mé učení a prozkoumáte každou z mých inspirací, rozpoznáte dokonalé a 

odstraníte nedokonalé. Nepřipisujte Mi tu část, která náleží nositeli hlasu. Osvětlím vás, abyste mohli 

spojit do jedné knihy tři části, které jsem dal ve třech dobách a které tvoří jedno dílo. Proto k vám znovu a 

znovu mluvím o Mojžíšovi, poslovi první éry. Oživuji vzpomínku na Ježíše a jeho skutky a spojuji s ní 

svůj projev třetí éry jako Ducha svatého. 

58 Kdykoli budete klidní a jednotní, ó učedníci, dám vám svá zjevení. Vaše tváře pak budou odrážet 

duši plnou upřímnosti. Zanechám ti všechny tvé dary a ze záhrobí budu sledovat tvé kroky, budu vidět tvé 

činy, neboť ti budu velmi blízko v chrámu a v domě tvého srdce. 

59 Vidím, že odstraňujete děti, protože si myslíte, že nerozumějí Mému Slovu. Vy si však 

nepamatujete, že jsem vám řekl, že v těchto malých tělech přebývají velké duše, které o Mně vědí mnoho 

věcí. Nezavírejte jim oči před světlem tohoto díla, i když touží být svědky naplnění proroctví. Vaše práce 

bude potvrzena jejich prostřednictvím. 

Tento svět se ve svém vývoji směrem k oduševnění nezastaví. Volám vás v různých věkových 

kategoriích, protože duchovní duše nemá věk ani pohlaví, její podstata je věčná, je podobná Mně. Radujte 

se ze světla těchto duší a od jejich prvních kroků se modlete za naplnění jejich pozemského poslání. 
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60 Vaše modlitba v tento den je prosbou za mír pro celý svět. Proměňuji se ve tvého posla. Za každý 

dobrý skutek udělám, za každé tvé odpuštění národu odpustím. Tvé sémě bude Mnou rozmnoženo na 

věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 265 
1 Učedníci, pojďte k mému křeslu a přemýšlejte o mém učení. Uvidíte, jak díky svým úvahám 

objevíte význam, který toto slovo obsahuje a který vám odhalí skutečný smysl vašeho života. 

2 Kdyby si lidé od počátku a po všechny časy uvědomovali, že jeho cílem je zdokonalení duše, 

jejich existence by byla jiná a jejich skutky jiné. Člověk se však od svých prvních kroků považoval za 

vlastníka toho, co mu bylo dáno k dispozici jen na krátkou dobu, a vše, co mu bylo svěřeno k ušlechtilým 

účelům, použil k nekalým účelům. 

3 Podívejte se, jak se tento svět snaží svou vědou objevit pouze slávu a moc pozemského, aniž by se 

staral o dokonalost své duše. Pokud však duše nerozvíjí své schopnosti a neuplatňuje ctnosti, které v ní 

existují, nebude schopna ve svém životě mít lásku ani pocity pravého milosrdenství. 

4 Mnozí chtějí osvobodit svou duši od materialistického, zkaženého a sobeckého života, který ve 

světě převládá. Nemohou se však osvobodit, protože životní boj je pro ně tak složitý, trpký a obtížný, že i 

duše je spoutána starostmi a problémy lidského života. 

5 Kdyby byla vaše existence na zemi snazší, byl by i životní boj menší a vy byste měli svobodu a 

čas, aby se vaše duše mohla věnovat plnění úkolů, které na ni přicházejí. 

6 Není na vás, moji malí učedníci, abyste provedli proměnu lidstva, protože to je dílo, které 

přesahuje vaše síly. Vy však máte šířit toto božské poselství, které musí lidi osvobodit od velkých omylů, 

v nichž žili. 

7 Tato práce zasévání duchovního semene na taková suchá pole vyžaduje víru, lásku a úsilí jako 

všechna velká díla. Proto vám říkám, že nesmíte ani na okamžik pochybovat o uskutečnění Mých 

božských plánů, neboť kdybyste pochybovali, nedosáhli byste ničeho účinného. Vaším úkolem je pracovat 

jako členové tohoto svazu učedníků, který právě připravuji. 

8 Nemyslete si, že jste zakladateli této duchovní práce. Pochopte, že jste pokračovateli jiných, 

dřívějších snah, jiných děl, která vykonali vaši bratři v dřívějších dobách. 

9 Proto jsem vám řekl, že učení, které jsem vám dnes přinesl, je stejné jako dříve a vždycky bylo - 

pokud v něm objevíte nějaký rozdíl, týká se pouze vnější podoby. Vždyť forma, v níž jsem vám v každé 

době předával své učení, odpovídala duchovnímu vývoji, kterého lidstvo dosáhlo, a také lidem, kterým 

jsem se obracel. 

10 Tvým osudem bylo přijmout Mě v tomto čase. Vaše poslání nebude o nic méně důležité než to, 

které jsem svěřil svým poslům a apoštolům v minulých dobách. Mé Slovo spolu s čistotou vašich skutků 

bude plodným semenem určeným k rozkvětu v lidských srdcích. 

11 Mohl bys svými slovy a svým příkladem změnit životy lidí a národů, kteří po mnoho staletí žili 

existencí vzdálenou duchovnímu životu? 

12 Pochopte, že se musíte předem připravit, až budete připraveni být mistry v tomto učení, a můžete 

své bližní vzít s láskou za ruku, jako by to byly malé děti, a vést je krok za krokem od první lekce k 

poslední. 

13 Nikdo ať nepromarní tak vzácný čas, jako je přítomnost, ani ať nečeká, až budoucnost splní své 

poslání, aniž by náležitě využil přítomnost, kterou bys měl mít prozatím na srdci, abys nezoufal, až přijde 

hodina boje. Vaše důvěra v to, co se chystáte hlásat, by měla být naprostá a musíte se zbavit strachu, že 

vaše rady budou snadno zmařeny výstředníky a materialisty. 

14 Kdo se bojí, dělá to proto, že není zcela přesvědčen o Mé pravdě, a ten musí být zkoušen tak 

dlouho, dokud v jeho srdci nevzplane plamen víry. 

15 Když žák dosáhne milosti být Mistrem, jeho přítomnost a slova budou láskyplná, přátelská a 

přesvědčivá. Od prvního okamžiku bude jednat tak, aby vzbudil důvěru. Jeho slovo bude důkazem, že 

skutečně zná to, co říká, že je naprosto přesvědčen o tom, co učí, a že ho ozařuje vyšší světlo. Když na 

dobrého učedníka zaútočí jeho protivníci, bude je očekávat s klidem, protože jeho srdce se ničeho nebojí a 

protože plně důvěřuje tomu, kdo ho učil. 

16 Vpravdě vám říkám, že kdo Mne chce následovat a být Mým učedníkem, musí svléknout roucho 

pokrytectví a odít se upřímností a pravdivostí, kterou viděl u Mistra, neboť Já jsem Pravdivost. 

17 Je třeba, aby se na zemi objevili rozsévači pravdy a všude roznesli můj balzám, aby hluší slyšeli a 

slepí viděli světlo mého poselství. 
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18 Bůh chce pro svá stvoření jen dobro. Blahoslavení jsou všichni, kdo spolupracují na uskutečňování 

tohoto dobra. 

19 Ozvěna mého slova a toho, co děláte, se roznesla na mnoha místech - dál, než si myslíte. A 

přestože skeptičtí lidé, k nimž se zpráva o mém zjevení dostala, nemohou uvěřit v učení, které má tento 

svárlivý svět proměnit v bratrskou rodinu, ať vás tato nedůvěra neznepokojuje, ani to, kolik let musí 

uplynout, než se obrátí. Bojujte, pracujte pro toto dílo, protože tak postupně vytvoříte svět harmonie a 

semínko se bude šířit stále více. 

20 Lidé, současná doba je pro vás zkouškou - využijte ji. Nebude vám k ničemu, když se později 

budete kát a říkat: "Pane, odpusť mou slabost." Říkám vám, že příležitost, kterou jste propásli, nebudete 

moci znovu získat, ale pouze skrze skutky a svědectví mého zákona. 

21 Zanechávám vám tuto otcovskou radu, abyste se zamysleli nad vším, co jsem vám řekl, a stejně 

jako váš Otec v nebesích navrhl pro sebe plán lásky, života a poučení pro svá stvoření, tak i vy, 

inspirováni Jím, byste měli pro sebe navrhnout plán lásky, pokory, poslušnosti, vytrvalosti a vykoupení. 

22 Člověk se více zabýval svým lidským životem než životem duchovním, i když si často 

uvědomoval, že lidský život je pomíjivý a duchovní věčný. To je důvod, proč, ačkoli ve své civilizaci a 

vědě pokročil, duchovně ustrnul na místě a ve svých náboženstvích upadl do spánku. 

23 Podívejte se na jedno náboženství za druhým a uvidíte, že žádné z nich nevykazuje známky 

vývoje, rozvoje nebo dokonalosti. Každá z nich je prohlašována za nejvyšší pravdu, ale protože ti, kdo ji 

vyznávají, si myslí, že v ní najdou a poznají všechno, nesnaží se postoupit ani o krok dál. 

24 Božská zjevení, Boží zákon, mé učení a má prohlášení vám od počátku dávají pochopit, že člověk 

je bytost podléhající vývoji. Proč tedy žádná z vašich denominací tuto pravdu nepotvrzuje a neověřuje? 

Říkám vám: Jen to učení, které duši probouzí, které v ní rozněcuje světlo, které ji podporuje a odhaluje jí, 

co v sobě skrývá, které ji pokaždé, když klopýtne, pozvedne a nutí ji postupovat vpřed bez zastavení - jen 

toto učení je inspirováno pravdou. Ale není to právě to, co vám moje učení vždycky zjevovalo? Dlouho 

jste však duchovně stáli na místě, protože jste se více starali o to, co se týká vašeho pozemského života, 

než o to, co se týká vaší duše. Abyste se však duchovního zcela nevzdali, utvářeli jste svá náboženství tak, 

aby vám ani v nejmenším nepřekážela při plnění vašich úkolů a povinností na zemi. Když pak následujete 

tuto náboženskou tradici, myslíte si, že konáte spravedlnost vůči Bohu, snažíte se uklidnit své svědomí a 

věříte, že si zajišťujete vstup do nebeského království. 

25 Jaká nevědomost, lidstvo! Kdy se konečně probudíte do reality? Copak si neuvědomujete, že když 

se řídíte svými náboženskými zvyky, nic Mi nedáte a vaše duše také odchází prázdná? 

26 Jestliže opouštíte své kostely a říkáte: "Teď jsem splnil svou povinnost vůči Bohu", upadáte do 

velkého omylu, protože si myslíte, že jste Mi něco dali, ačkoli byste měli vědět, že Mi nemůžete dát nic, 

ale že ode Mne můžete mnoho přijmout a sami sobě mnoho dát. 

27 Myslíte si, že naplnění Zákona se omezuje na návštěvu těchto míst, a to je další velký omyl. Pro 

tato místa by měla být škola, kde by se měl student později učit. Zpět do každodenního života by měl 

prakticky aplikovat naučené lekce, což je skutečné naplnění Zákona. 

28 Vidíte, kolik je neshod mezi bratry a sestrami, kolik tragédií mezi manželi, kolik nemravnosti a 

neřesti, kolik válek mezi národy? Příčinou všeho je vaše opuštění a vzdálení se od božských zákonů. 

29 Lidem chybí duchovní vzdělání, chybí jim znalosti o jejich vývoji. 

30 Pronikavá bolest, která se v mnoha podobách snáší na tento svět, je důsledkem chyb, jichž se lidé 

dopouštějí. Ale oni si mou spravedlnost neuvědomují - někteří jsou zaslepeni ctižádostí a jiní nenávistí. 

31 Kdo dokáže odstranit zlo mezi lidmi? Nějaká nadlidská bolest, nebo nekonečně strastiplná 

zkouška? Ne, lidi. Bolest ji zastaví jen na krátkou dobu. Ale tato krátká doba poslouží lidem k tomu, aby 

se zamysleli, rozhořčili a znovu uklidnili, a pak pocítí jedinou sílu, jediné světlo, které je může zachránit, a 

tím je můj zákon. 

32 Učedníci, pochopte význam zjevení, které jsem vám dal. Uvažujte o důležitosti tohoto poselství 

pro duše lidí. Pak pochopíte, proč jsem k vám přišel promluvit a proč se mezi vámi na čas projevil. 

33 Ach, kdybyste tak všichni věděli, že když se zmiňuji o vašich náboženstvích a formách uctívání, 

které musíte dodržovat, nesnažím se vás soudit ani vám ubližovat! Kéž byste jen pochopili Mistrovu 

božskou touhu milovat se navzájem a uplatňovat učení Ducha svatého ve svém lidském životě! Vím však, 
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že vaše srdce je stále zatvrzelé a že budete pronásledovat Mé nové posly a posmívat se Mým novým 

zjevením, stejně jako jste to dělali v minulých dobách. 

34 Navzdory tomu všemu bude mé světlo zářit jako blesk z Východu na Západ a osvobodí duše. 

35 Modlete se, učedníci, a vaše modlitba ať je znamením, že jste porozuměli tomuto poučení, abyste 

zítra mohli vyjádřit poznání získané mým učebním slovem svými skutky. 

36 Musíte se snažit porozumět dílu, které jsem vám svěřil, neboť jen tak dosáhnete toho, že vaše 

svědectví budou obsahovat podstatu a pravdu. 

37 Pochopte také, že pokud vaše znalosti mého učení nebudou dostatečné, vaše víra a přesvědčení 

budou ohroženy, až nepřátelé světla ve vás budou bojovat proti mému dílu. 

38 Řekl jsem vám, že se po celém světě objeví spiritisté, ačkoli toto slovo ještě neslyšeli, a že když 

budete pozorovat jejich způsoby jednání a naslouchat jejich slovům, budete žasnout, až poznáte, jakou 

mají intuici a jasnou představu o spiritismu. Oznamuji vám však také, že po mém odchodu se objeví 

skupiny a sekty, které si budou říkat spiritualisté, ačkoli jejich život a dílo budou popřením duchovnosti. 

Budou vám oponovat a hledat vaše nedokonalosti, aby vás odmítli a označili za podvodníky. 

Ačkoli o tom pochybujete, i mezi vámi - mezi těmi, kteří byli živeni tímto slovem - se najdou tací, kteří 

povstanou proti svým bratrům a sestrám a chopí se zbraní vzpoury a bludu. 

39 Jaké zbraně byste mohli použít proti těmto silám, pokud vaše víra není pevná a vaše znalosti 

nejsou velké? 

40 Nemyslete si, že vám chci dát zbraně na obranu vaší víry proti nepřátelství. Nechci, abyste se s 

nimi hádali, natož abyste je odmítali a zavírali před nimi dveře. Mou vůlí je, abyste na svých místech 

zůstali klidní, abyste nikdy nebyli překvapeni a aby ten, kdo vás přijde hledat, vás našel, jak se modlíte a 

studujete mé Slovo. 

41 Pravdivost vašich skutků bude tou nejlepší zbraní, kterou byste si měli vzít proti těm, kdo vás 

chtějí zničit. 

42 Chci mít ve svých řadách pevné vojáky, odvážné vojáky, kteří umí hájit pravdu, a ne legie 

fanatiků, kteří ve své nevědomosti znesvěcují mou práci, místo aby ji ctili. Nechci zástupy lidí s malou 

vírou, kteří tváří v tvář boji ztrácejí odvahu a prchají, protože se považují za neschopné bojovat. 

43 Zkoumejte sami sebe, a pokud se po dlouhém naslouchání cítíte neschopni boje, pochopíte, že jste 

nepoužívali Mé slovo, že jste nepochopili smysl Mé výzvy a že jste spali, aniž byste slyšeli výzvu k 

probuzení, která neustále zní v Mém hlásání. 

44 Neříkám vám, že jste ztraceni a že musíte být nevyhnutelně poraženi svými pronásledovateli. Ne, 

naopak, říkám vám, že je ještě příznivý čas, abyste důkladně prozkoumali své skutky, ať už jsou duchovní 

nebo lidské povahy, abyste pozorně sledovali své jednání a odhalili vše, co je chybné, falešné a nehodné 

Mého Díla. Jakmile dosáhnete toho, že se vaše jednání bude vyznačovat pravdivostí a čistotou, nebudete 

se muset ničeho bát. Pravý spiritismus vás totiž uvede na cestu naplnění všech zákonů, a proto vás nikdo 

nebude moci odsoudit. 

45 Musíte vědět, že zbraně víry nemají sloužit jen k obraně vás samotných, ale že vaše odpovědnost 

přesahuje vás samotné. Každému z vás je totiž svěřeno množství lidí, za které musí bdít, modlit se a 

bojovat, dokud je nevysvobodí ze zkoušek. 

46 Stále Mě budeš moci slyšet při mnoha dalších ranních pobožnostech a posilovat své poznání a 

víru. Pak pocítíte ve své bytosti neznámou sílu a bezmeznou důvěru. Tuto sebejistotu a tento klid tváří v 

tvář boji vám dá víra a poznání dá hodnotu tomu, co jste našli v Mém Slově. 

47 Chci, abyste tvořili lid míru. Proto vás halím do pláště své lásky. 

48 Milovaný lid: Dnes jste ke Mně promluvili jazykem Ducha a Já jsem vám odpověděl svým 

pokojem. 

49 Když pomyslíte na to, že už brzy nebudete slyšet toto Slovo, které bylo vaší obranou, naplní vás 

smutek a pomyslíte si, že Můj příchod v této době, ačkoli se zdál být dlouhý, byl ve skutečnosti krátký. 

Ale já se vás ptám: Jak říkáte "mému návratu"? Je to období, které zahrnuje roky 1866 až 1950, kdy vám 

dávám své Slovo? 

50 Vpravdě vám říkám, že tento projev skrze lidský orgán chápání byl pouze přípravou na to, abyste 

mohli vstoupit do doby dialogu mezi duchy, kdy se plně dočkáte Mého návratu v "duchu na oblaku", jak 

bylo oznámeno Mým učedníkům v Betánii. 
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51 Přijměte toto poučení, které vám dávám prostřednictvím hlasatele, jako přípravu na dobu, kdy to 

již nebude intelekt, kdo přijme světlo Mistra, ale váš duch. 

52 To je pro vás nový slib a nový cíl. Nezapomínejte, že poselství, které jste obdrželi prostřednictvím 

hlasatele, bylo předáno prostřednictvím lidské bytosti a že ať už je jakkoli oduševnělá, není zcela prosta 

nedokonalostí a nečistot. Nyní si tedy můžete představit, s jakou dokonalostí přijmete koncert mého Slova, 

až se dostane přímo k vašemu duchu, bez nutnosti vysílačů, aniž by muselo nejprve projít vaším sluchem 

nebo mozkem. Nejprve se dostane k duchu a ten se ujme úkolu osvítit duši a zušlechtit srdce. 

53 Dlouho jste slyšeli toto učení, v němž jste museli hledat smysl, abyste se nasytili něčím božským. 

Zítra, až budete schopni přijímat inspiraci od ducha k duchu, nebudou to již lidská slova, která vaše duše 

přijímá, ale božská podstata, a vy budete mít za úkol přenést tuto podstatu do myšlenek, slov a skutků, 

abyste mohli být prostředníky mezi svým Pánem a lidstvem. 

54 Pochopte, učedníci, že toto období hlásání mých hlasatelů mělo za cíl naučit vás rozumět 

božskému jazyku. To byla základní lekce, kterou dal Mistr svým učedníkům. 

55 Zatímco toto Slovo slyšíte, máte dnes pocit Mé přítomnosti, a proto se obáváte dne, kdy je již 

nebudete slyšet. Já vám však říkám: Budete-li se Mnou komunikovat z ducha do ducha, budou Moji 

učedníci pociťovat Mou přítomnost ještě jasněji a čistěji. 

56 Velkou radost budou mít ti, kdo Mě takto pocítí ve svém srdci. Nikdy neřeknou: "Mistr brzy 

odejde" nebo "Blíží se den, kdy nás Pán opustí bez svého slova". Ne, pak učedníci poznají, že Otec byl 

vždy se svými dětmi, že je nikdy neopustil, že to byli lidé, kteří ne vždy uměli být se mnou. 

57 Dnes říkáte: "Bůh je v nás", ale vy to říkáte, aniž byste to cítili nebo chápali, protože vaše 

materializace vám brání cítit Mou Přítomnost ve vaší bytosti. Jakmile se však zduchovnění stane součástí 

vašeho života, zažijete pravdu o mé Přítomnosti v každém člověku. Můj hlas bude znít ve svědomí, vnitřní 

soudce bude slyšet a bude cítit Otcovo teplo. 

58 Učím vás mnoha věcem a připravuji vás, abyste s radostí přijali příchod nového času. Přesto vidím 

v mnoha srdcích smutek, protože se blíží den mého posledního slova. Ti, kdo pláčou a tíží je smutek, jsou 

ti, kdo Mě slyšeli, ale nepochopili a nebudou připraveni v hodině zkoušky. 

59 Vždycky jsem vám říkal: Hledejte božský význam v jádru těchto slov, která nositelé hlasu 

vyslovují ve svém vytržení. Spokojíte-li se s vnější formou těchto výroků, přisoudíte božský charakter 

mnoha slovům, která pocházejí od člověka, a pak budete na cestě k propadnutí novému fanatismu a 

modlářství. 

60 Musíte pochopit, že jste určeni k tomu, abyste lidstvu přinášeli Dobrou zprávu, že jste na cestě, 

abyste své bližní poučovali s láskou, trpělivostí a milosrdenstvím, s nimiž jsem vás učil, a v případě 

potřeby opakovali lekce a vraceli se zpět, když je třeba připomenout první stránky. 

61 Vzpomeňte si, jak jsem k vám při mnoha příležitostech mluvil o duchovním životě předtím, než 

člověk existoval - o objevení se člověka na zemi, o Mých prvních přikázáních a Mých prvních zjeveních. 

Vzpomeňte si, jak často jsem vám vyprávěl o cestě lidstva v průběhu věků, o jeho úspěších i úchylkách, o 

jeho vzestupném vývoji i úpadku - o osvícených, jejichž jména jsou s úctou uchovávána díky velkým a 

ušlechtilým příkladům, které vám zanechali, stejně jako o jménech jiných, jejichž zkaženost se 

nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, abyste nejednali jako oni. 

62 Připomněl jsem vám jména svých poslů, skrze které jste obdrželi poselství, přikázání, proroctví a 

učení. 

63 Tak jsem spojil obsah všech předchozích učení do jediného. 

64 Spiritualismus je odkaz, v němž jsou tři zákony spojeny v jediné duchovní knize. 

65 Cílem všech mých učení je připravit vás na boj po roce 1950 - na dobu, kdy už nebudete slyšet 

duchovní svět prostřednictvím "nositelů darů". I ona má pro tuto formu projevu omezený čas. Tyto 

požehnané bytosti, andělé strážní, rádci, utěšitelé a ochránci tohoto lidu vás však připravili tak, abyste si je 

i po této době pamatovali, cítili jejich přítomnost a přijímali jejich pomoc. 

66 Proč přišel svět duchů v této době? - Vysvětlovat mé učení prostřednictvím jejich slov a děl, učit 

vás vykládat má zjevení a pomáhat vám pochopit jejich význam. 

67 Nikdy vám nedali zbytečné učení, nikdy vám neodhalili to, co ještě nebylo na čase, abyste poznali, 

nikdy nepřišli, aby vzbudili vaši zvědavost nebo vám vštípili tajemné vědy či schopnosti. Jejich poslání 
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bylo jiné, velikost jejich duše a jejich světlo jim nedovolily upadnout do obyčejných materializací, protože 

učinily zákon lásky ideálem svého ducha. 

68 Tento duchovní svět přišel na boží příkaz, aby krátce komunikoval lidským způsobem, aby 

zanechal dojem svého velkorysého bratrství, svědectví o své existenci a důkaz své přítomnosti mezi lidmi. 

69 Řekli vám, že až k vám přestanou mluvit lidskými ústy, nebudou se od vás vzdalovat - naopak. 

Touží po vaší citlivosti, abyste v nadcházejících dnech mohli ještě více vnímat jejich přítomnost. 

70 Pokud se vy, lidé, naučíte využívat své dary, pokud se skutečně sladíte s duchovním světem - 

opravdu, říkám vám, zanecháte na své cestě stopu zázraků. 

71 Je nutné, aby se v této době objevili ti, kdo mají pevné srdce, dobří proroci, dobří rádci - ti, kdo 

svým životem a slovy dovedou vést lid po cestě, kterou jsem vyznačil, ti, kdo dovedou udržovat stránky 

Mého učení bez poskvrny. 

72 Kdo jsou tito silní duchem, o nichž k vám mluvím? Říkám vám jen, že je v současné době 

připravuji svým slovem, aby, až přijde konec tohoto projevu, povstali a povzbudili lid a svou vírou 

nedovolili, aby se zástupy rozptýlily. 

73 Slovo, které vychází z jejich úst, vám bude stále připomínat, že jsem vás zanechal jako svědky své 

komunikace s lidmi, a budou vám neustále říkat, že jste určeni k tomu, abyste lidstvu hlásali, že jsem 

přišel v Duchu. 

74 Nepřijdu se již stát člověkem nebo se zhmotnit mezi lidi, nepřijdu se již vtělit na tuto zemi. Budete 

o tom mluvit se svými bližními, je to součást vašeho kříže. Vím však, že to zvládnete. 

75 Buďte klidní, neboť jsem vám již řekl, že to, co udělal Cyrenej pro Ježíše, když ho viděl 

vyčerpaného břemenem kříže, dělám dnes pro všechny, kdo potřebují Mou pomoc, a doprovázím je krok 

za krokem na vrchol hory, kterou je váš život, kde vystoupíte na kříž svého osudu. 

76 Pak zažijete, jak uspokojující je dokončit dílo tím, že dovolíte svému srdci, aby se v tu chvíli 

otevřelo, stejně jako se otevřel Mistrův bok, aby prolil krev, která hovořila o lásce, životě a odpuštění. 

77 Toto je učení, které v současné době zasévám do srdcí spiritualistických trinitářů a mariánů. 

78 "Duchovní lidé", protože přijímají světlo Božího Ducha; "trinitární", protože poznáváte Boha ve 

třech fázích zjevení, v nichž se dal poznat lidstvu; a "mariánští", protože poznáváte tuto Boží něhu jako 

žebřík, který vás vede k Otci, jako Přímluvce, který vás posiluje, utěšuje a očišťuje, odstraňuje vaši 

domýšlivost a proměňuje vás v děti plné tichosti a pokory před Pánem. 

79 Nezapomínejte na tuto nejněžnější lásku, neboť nejste vždy dostatečně připraveni, abyste Mě 

mohli dosáhnout. Pokud jí však důvěřujete, brzy pocítíte její pomoc. 

80 Pamatujte: "Nebudete-li jako děti, nebudete moci vejít do nebeského království." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 266 
1 Já jsem Mistr. Přijďte se těšit z vyučujícího slova věčného poučení. I když se prostřednictvím 

těchto mozků neprojevuji, Mé vyučující Slovo je přítomno. 

2 Tobě dávám Své Slovo jen na krátké okamžiky, protože jsi tak nezralý, že bys nevydržel 

naslouchat věčnému poučení, které bez ustání zní v nekonečnu a promlouvá ke všem bytostem, ke všem 

duším v jejich různých světech života. 

3 Říkám vám jen pravdu. Proč mnozí pochybují o tom, co vám zjevuji? I vy jste pravda. Jak je 

možné, že ačkoli věříš ve svou pravdu a ve svou existenci, v tu mou nevěříš? Copak nevíte, že pravda je 

jedna? 

4 Zde vám předkládám krátkou, malou naučnou řeč, abyste ji mohli pochopit, porozumět jí. Ale i v 

této podobě ji uchováváte jen krátce, abyste na ni pak zapomněli. 

5 Tam, v duchovním království, kde je světlo pravdy stále zapálené, je mé slovo věčné a ti, kdo ho 

slyší, se nikdy neunaví, protože pro ně je mé učení jejich životem, stejně jako je pro vás vzduchem, který 

dýcháte. Běda těm, kdo žijí zde na světě, aniž by měli v duši mé naučné slovo, jen proto, že se 

nepřipravují na to, aby ho slyšeli! Kolik je mezi nimi těch, kteří z nedostatku pomoci propadají zhasnuté 

naději - bez představy Boha v srdci, ztracení, slepí, hluší. Ale já se vás ptám: Kam jdou ti, kdo vymazali ze 

své bytosti božská přikázání, která jsou cestou a světlem duše? 

6 Ubohá stvoření, která ztroskotají, protože jejich loď je dezorientovaná a oni nejsou schopni objevit 

světlo majáku. 

7 Hledám tě a dávám ti své světlo, abys mohl vstoupit na stezku a pochopit, co je učení, které ti 

Mistr dává nepřetržitě po celý život. 

8 K čemu je člověku fyzická síla, když není silný duševně? 

9 Přibližuji vás ke skutečnosti, k pravdě, od které jste se odvrátili. Když jste totiž zavrhli vyšší život, 

který je životem ducha, odevzdali jste se nižšímu životu, který je životem hmotného světa. 

10 Vraťte se na cestu pravého života a budete opět blízko své pravé bytosti. Cesta, o které k vám 

mluvím, je ta, kterou najdete, když najdete rovnováhu mezi duchovním a fyzickým, když poznáte pravdu, 

kterou v sobě nosíte. Pak totiž vaše vyšší část bytosti, která je duchem, řekne: "Já jsem ten, kdo přináší 

světlo, kdo zná cestu, kdo má zákon. Proto to budu já, kdo bude určovat a řídit jednání svého těla." 

Jakmile takto mluvíte, je to proto, že ve vaší bytosti zazářilo světlo a jeho odraz dosáhl lidského srdce. 

11 Ach, kéž by vaše tělo dokázalo vstřebat to, co vaše duchovní duše přijímá díky svým vizionářským 

schopnostem! Duchovní duše totiž nikdy nepřestává vidět, i když tělo z důvodu své materializace nic 

nevnímá. Kdy budete vědět, jak interpretovat svou duchovní duši? 

12 Slyšte mé slovo, přijměte mé učení, které vás učí bojovat a překonávat protivenství, neutíkat před 

zkouškami, nezoufat tváří v tvář obětem. 

13 Svým žákům to říkám neustále: Nebojte se, pochopte, že jsem vám dal sílu Ducha, abyste zvítězili 

ve všech zkouškách. Síla ducha je vyšší než síla těla. Pokud však hustá mlha vašich lidských problémů 

způsobuje, že nic nevidíte, rozptýlíte a rozptýlíte tuto mlhu světlem víry. Pak za touto mlhou spatříte 

obzor, který se spojuje s nekonečnem a vyzývá vás, abyste šli dál a byli naplněni mírem. 

14 Ti, kdo se naučí překonávat své vlastní problémy, budou pak čelit problémům svých bližních, aby 

jim pomohli v jejich boji. 

15 Vězte, že tento život je boj, ale že jste předurčeni k vítězství. Neboť mé světlo, které je v každém z 

vás, nebude nikdy poraženo temnými silami zla. 

16 Musíte zvítězit, protože pouze ve svém vítězství obdržíte zjevení tajemství, která vám budou 

zjevena v tomto i duchovním životě. 

17 Bojující lidé v průběhu věků: Přijde čas, kdy už nebudete takto bojovat. "Mlhy", trápení, problémy 

a zkoušky skončí - jak vaše, tak ostatních. 

18 Nebojte se, když vám říkám, že musíte pomáhat bližnímu na jeho strastiplné cestě životem. Silné 

duše dokážou nést svůj kříž i kříže druhých a ochotně pomáhají malým a slabým duším. Stále hledají rány, 

které by se mohly zahojit. 

19 Požehnáno budiž slovo toho, který, když promlouvá k trpícím, hojí rány, uzavírá je a dává na ně 

zapomenout. Ten zná úkol balzámu, který jsem mu vložil do srdce. 
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20 Silný je ten, kdo, když se ocitne v těžkostech nebo nebezpečích, prosí o sílu svého ducha, 

překonává strach duše zaměřené na tělo, bojuje, vítězí a triumfuje, protože víra mu dala poznat, čeho je 

duch schopen. 

21 Chtěl jsem vám říci, že tam, kam vás volá boj, byste se měli vydat s naprostou důvěrou, že 

moudrost, spravedlnost a víra vždy překonají těžkosti a nečisté vášně, které jim stojí v cestě. 

22 Víte, jak dlouho trvalo, než se vaše dary rozvinuly? Říkám ti, že jsou v tobě od chvíle, kdy duch 

ožil. Jak velkou radost bude mít duch, až bude moci říci tělu a světu: Přemohl jsem tě! 

23 Učedníci, dal jsem vám všechna učení, která duše potřebuje ke svému rozvoji. 

24 Blahoslavení ti, kdo poznávají pravdu, neboť rychle naleznou "cestu". Jiní vždy odmítají božské 

učení, protože se jim jejich díla zdají lepší než ta moje. 

25 Mám vás všechny rád. Já jsem pastýř, který volá své ovce, který je sjednocuje a počítá a chce jich 

každý den víc - který je živí a hladí, stará se o ně a raduje se, když vidí, že jich je mnoho, i když někdy 

pláče, když vidí, že ne všechny jsou poslušné. 

26 To jsou vaše srdce: mnozí z vás ke mně přicházejí, ale jen málo je těch, kdo mě skutečně následují.  

27 Pohleďte na hlasatele, jejichž ústy vám předávám Své Slovo: Vzali na sebe kříž svého poslání. 

Vědí, že mnozí o jejich daru pochybují, a přesto pokorně pokračují ve své cestě. Vzpomínají si, že lidé ve 

druhé éře o Mně také pochybovali, když říkali, že nejsem Mesiáš, že nejsem Kristus. Pamatují si, že jsem 

byl přiveden na kříž těmi, kdo nechtěli přijmout pravdu. Proto přijali kříž svého poslání s odevzdaností. 

28 Lidé, byl jsem s vámi, Můj plášť lásky se rozprostírá za místem shromáždění, kde Mi nasloucháte. 

Všichni bez výjimky jste plní Mého Ducha a Mé lásky. 

29 Mé slovo je tiché místo pokoje. Vyhledejte ji, když se cítíte unavení, smutní, vyčerpaní nebo 

nemocní. Najdete v něm povzbuzení, zdraví a víru, abyste mohli žít a bojovat. 

30 Chci, abyste byli horliví, pokorní a poslušní mé vůli a nikdy nebyli jako ti, kdo zkoušejí mou moc 

nebo nedůvěřují mé spravedlnosti. Vždyť víte, že kdo tak činí, vystavuje se soudu. 

31 Ať už věříte, nebo nechcete věřit, že se projevuji v této podobě: Naslouchejte s úctou a jemností, 

dokud nebudete zcela přesvědčeni, zda to, co je jádrem tohoto projevu, je pravda nebo lež. 

32 Kdybys věděl, kolik slz pokání prolili ti, kdo popírali pravdu tohoto projevu, kdo se rouhali těm, 

kdo věří ve slovo, které slyšíte, a kdo se posmívali mým hlasatelům. Dnes nevědí, jakými slovy by mohli 

vymazat ty urážlivé a neuctivé fráze, které vyšly z jejich úst, ani nevědí, jakými skutky by mohli usmířit 

svého Mistra. 

33 Chci, abyste se naučili nebýt lehkomyslní ve svých úsudcích a nenechali se unáhlit prvním 

dojmem. Dávám vám tuto radu, abyste si při výkladu mého Slova a také při posuzování nauk, náboženství, 

filozofií, kultů, duchovních zjevení nebo věd uvědomili, že to, co znáte, není vše, co existuje, a že pravda, 

kterou znáte, je jen minimální částí absolutní pravdy, která se zde zjevuje jedním způsobem, ale může se 

zjevovat mnoha jinými, vám neznámými způsoby. 

34 Vysvětlím vám, proč jsem k vám v tento den promluvil tímto způsobem. Důvodem je to, že mezi 

tímto zástupem je srdce, které se Mě vytrvale ptá, proč, ačkoli tolik mluvím k tomuto lidu a toto slovo 

pochází ze "Slova", jsem nedosáhl úplné obnovy ani oduševnění těchto zástupů. 

Na to jsem mu odpověděl podrobným poučením a dodal jsem, že kdybych si to přál, ze své čisté moci 

bych všechny tyto hříšníky v okamžiku proměnil v anděly, ale že toto dílo by v mých očích nezahrnovalo 

žádné zásluhy a že toto slovo bylo právě proto učiněno moudrým a nesmírně trpělivým způsobem, aby se 

srdce tohoto lidu obrušovala tak dlouho, dokud z nich nevzejde víra, láska a pokání. 

35 Lidé ničí svět násilím. Myslíte si, že jejich násilí převyšuje mou sílu? Mou vůlí však je, aby sami 

poznali své chyby, napravili je a pak obnovili vše, co zničili a znesvětili, aby jejich zásluhy byly v mých 

očích pravdivé. 

36 Stále jste malý národ. Nepovažoval jsem však malý počet lidí, kteří se do dnešního dne 

shromáždili kolem Mého projevu, za rozhodující. Důkazem toho je množství učení a zjevení, která jsem 

vám dal. 

37 Po roce 1950, kdy už nebudete přijímat Mé Slovo v této podobě, bude ve vašich srdcích zdánlivá 

prázdnota, budou ranní pobožnosti plné ticha, smutku. Ale potom se budeš opět cítit silná a přiznáš si, že 

jsem všechno moudře naplánoval a že jsem tě ve svých posledních učeních přiměl vystoupat do velkých 

výšin, které vyvrcholí tím posledním a nezapomenutelným, co ti mám dát. 
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38 Kdo by mohl zhasnout tvou lampu nebo uhasit duchovní oběť, kterou Mi přinášíš, když není 

viditelná lidským okem? Kdo se odváží uhasit pečeť, kterou máš od věčnosti vepsanou ve své duši? Víra 

hluboce zakořenila ve vašem srdci a bude i nadále růst a osvětlovat vše kolem vás. 

39 Pak, po vašich bojích, po velkých zkouškách, kterým jsem vás vystavil, přijde oddech a vy 

obdržíte svou odměnu. Neslíbil jsem vám jiného Utěšitele, neboť ten, kterého jsem vám oznámil, je mezi 

vámi. To On dnes promluvil vaším prostřednictvím a sestoupil na každého člověka, aby vám pomohl ve 

vašich souženích. Je to Můj Duch zjevený v této době a v duchovním světě, který se skládá z andělů, kteří 

vás doprovázejí na vaší cestě životem, chrání vás ve vašich velkých bitvách, uzdravují vás a utěšují. 

Celá legie bytostí velkých ctností se spojila se Mnou, aby vás utěšila v této hodině zkoušky, kterou 

procházíte, jak bylo oznámeno. Považujte se za velmi šťastné, protože jste byli vybráni z mnoha lidských 

bytostí, které obývají Zemi, abyste pronikli do tohoto zjevení, do tohoto Díla, a abyste měli jeho velké 

dary. 

40 Zanechám vás připravené na splnění vašeho poslání jako mé učedníky a brzy uvidíte, jak se 

naplňuje to, co jsem vám oznámil během svého učení. Ve světě se stane mnoho událostí, které budou 

vypovídat o Mé duchovní přítomnosti, a lidé pocítí, jak jsem jim blízko. Neboť až skončí Mé projevování 

skrze člověka, budu nadále čekat na jejich přípravu, na jejich pravé uctívání, abych vládl v duši všech 

Svých dětí. Tam bude chrám, tam bude zjeven Zákon a dary Ducha a tam se mi dostane vašeho uctívání a 

vaší lásky. 

41 Už dávno jsem vám řekl, že dám Své slovo různým národům, že se Můj paprsek projeví i v jiných 

národech skrze lidský intelekt, a vpravdě je Mou vůlí, abyste poznali, že jsem tam promluvil v lůně 

malých společenství skrze muže a ženy. Když Mě slyšeli, někteří Mě brali jako Mistra, jiní jen jako vyšší 

duchovní bytost. Já jsem však své slovo splnil. 

42 Když jsem promluvil a řekl, že jsem Mistr, někteří uvěřili a jiní pochybovali. Když však vnímali 

smysl a moudrost, které jim zjevovala Má slova pronesená skrze prosté a pokorné tvory, divili se, že je 

takový projev Mého Ducha možný. 

43 Tam jsem také stanovil hodinu, kdy toto hlásání skončí, a až svým svědectvím dorazíte na ta místa 

země, kde zaznělo Mé Slovo, potvrdíte jim pravdivost těchto hlásání. Až ti muži a ženy, kteří dnes 

pochybují, uslyší vaše jasné svědectví, zjistí, že jsem byl s nimi. 

44 Jak málo komunit jsem našel připravených! Přesto jsem byl přítomen, osvěcoval jsem každou duši 

a vydával o sobě svědectví, takže jedni poučovali druhé a byli jejich průvodci. 

45 Když přijmete návštěvu, cizince, který vám vypráví o mém zjevení, o mém slově, které přijal i ve 

své vlasti, neodmítejte ho. Naopak vám přikazuji, abyste ho přijali, abyste společně s radostí zjistili, že se 

mé slovo naplnilo a že mě v této chvíli přijal každý, kdo bděl a modlil se v očekávání mého návratu. 

Všechny jsem vás povolal, abych z vás učinil své učedníky. 

46 Proto vám to předem naznačuji, abyste nebyli překvapeni, až vám někdo řekne, že i mimo tento 

národ se Můj Božský paprsek stal slovy, která mají nasytit hladové. Vězte, že Má láska zahrnuje všechny a 

že Mé dílo obnovy je univerzální, abyste pochopili, že jsem se neomezil na udělování milostí pouze 

vašemu národu, ale že všichni tvoří Mou rodinu, kterou chci sjednotit a vést k jednomu cíli: oduševnění. 

47 Pokynem, který jsem vám dal v tomto čase, jsem spojil zjevení předchozích věků v jedno. 

Vezměte si učení z každého z nich a dojdete k závěru, že v proroctvích a učení Mistra s jeho zjeveními 

máte souhrn celého Zákona a že vám ukazují cestu, která vede k oduševnění. 

48 Uplynula staletí a věky, ale teprve dnes chápeš smysl zákona a života. 

49 Jestliže jsem ti na tvé cestě udělil mnoho "zázraků", jak nazýváš Mé skutky, bylo to proto, abych 

oživil tvou víru, a jestliže jsem tě zahrnul dobrodiními, bylo to s úmyslem, abys pochopila, že mír je jen na 

cestě dobra. Zázraky povzbudily lidi při přechodu nové pouště. 

50 Uprostřed tohoto míru jste byli připraveni být silní, až přijde čas boje. Učil jsem vás modlit se od 

ducha k duchu, abyste mohli modlitbu používat jako zbraň, jako štít, jako prostředek inspirace, jako oporu 

a útěchu. 

51 Ne jednou, ale mnohokrát ses Mě ptal, zda když jsem učil své apoštoly modlitbě Otčenáš, dal jsem 

jim modlitbu pro všechny časy, a já ti říkám, že když jsem tuto modlitbu vyslovoval, činil jsem tak s 

úmyslem naučit je vznešenému způsobu promlouvání k Otci, vzývání, které by obsahovalo lásku, pokoru, 

víru, úctu, odevzdanost, důvěru. 
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52 Špatně jednali ti, kteří se spokojili s mechanickým opakováním mých slov, a také ti, kteří tuto 

modlitbu nepoužili jako vzor pro své vlastní modlitby. 

53 Když ti dnes říkám, abys pozvedl svou duši, nevymazávám z tvého srdce ten vzor modlitby, tu 

dokonalou modlitbu. Chci jen, abyste ke Mně nemluvili rty, ale v myšlenkách, a abyste se neomezovali na 

opakování vět, z nichž se tato modlitba skládá, ale abyste se jimi inspirovali, aby myšlenky, které si v 

duchu utváříte, stejně jako Otče náš, vyjadřovaly lásku, pokoru, víru, úctu, odevzdanost a důvěru v Otce. 

54 Prozatím je vaším úkolem přemýšlet a studovat to, co jsem vám právě řekl, a nepokoušet se to 

nikoho učit, dokud to nedokážete řádně vysvětlit. 

Uvažte: Kdybyste pochopili, že spiritualistické učení zrušilo modlitbu, kterou Kristus učil svět, byli byste 

odsouzeni jako heretici a toto učení by bylo považováno za odporující učení Božského Mistra. 

55 Jestliže naopak počkáte, až se vaše myšlenky vyjasní a slova budou plynule vycházet z vašich rtů, 

snadno přesvědčíte i ty, kteří, aniž by pochopili mé učení, opakují má slova, z nichž si udělali zvyk, rutinu, 

zbytečnou praxi, protože si nikdy nedali tu práci, aby se zamysleli nad krásnými a hlubokými slovy, která 

jejich rty pronášejí, aniž by je jejich mysl pochopila. 

56 Učedníci: Při modlitbě od ducha k duchu, která je cílem mého učení, se celá vaše bytost soustředí 

na tento akt, aby promlouvala ke Stvořiteli - hlasem, který vychází z celé vaší bytosti, a používá ducha 

jako posla a tlumočníka. 

57 Tímto způsobem můžete svému Otci vzdát opravdový hold obdivu, lásky, uznání, pokory a úcty. 

58 Nebude to věda ani učení této doby, které vás přivede k míru a ukáže vám cestu k oduševnění. Je 

nutné, aby z nebe přišlo světlo, které osvítí vaši mysl a odhalí pravou cestu. 

59 Věda, jak ji člověk pojal, nikdy nedokáže učinit lidské srdce citlivým tak, aby mohlo cítit a vidět 

duchovno. 

60 Musím vám říci, že lidé by mohli pocítit Mou Přítomnost pomocí vědy, kdyby Mě chtěli hledat na 

jejím dně. Ale ačkoli Mě spatřují v každém zázraku, který objeví, zapírají Mě, jako by byli slepí. 

61 Příroda, kterou člověk dychtivě zkoumá, o Mně neustále mluví a odhaluje Mou moc, Mou lásku a 

Mou spravedlnost. Člověk se snaží pouze poznávat a hromadit moc, aniž by si myslel, že inspirací a 

původcem všech jeho děl musí být láska, jako tomu bylo u děl Stvořitele. 

62 Poznáváš, jak o Mně mluví příroda, její živly a síly? Bude se totiž snažit otevřít lidem oči pro 

pravdu. Z jejího lůna dodnes pramení nesčetné poučení, které v sobě obsahuje. Z jejího nitra zazní volání 

po spravedlnosti, v prostorách světa dojde k otřesům a světy, které krouží daleko, jí rovněž doručí 

poselství. 

63 Až se to všechno stane a vědec se bude cítit příliš bezmocný a malý na to, aby zastavil ničivé síly, 

které všude přinášejí soudy, bude zděšen svým dílem a nakonec zvolá: "Pane, to jsi Ty, to je Tvá 

přítomnost, to je Tvůj hlas, to je Tvá spravedlnost, která se nyní zjevila!" 

64 Pro mnohé je to den soudu, strachu a pokání. 

65 Bolest bude tak velká, že v lidech vyvolá temnotu, jako by je zahalil černý plášť smutku a 

sklíčenosti. Pak se modlitba vymaní z lidské duše. Tato modlitba bude úzkostnou prosbou "marnotratného 

syna", který se vyčerpaný a nemocný sklání před branami Otcova domu. 

66 Požehnaná chvíle, kdy lidé konečně otevřou oči svého ducha světlu pravdy. Neboť jejich minulost 

bude odpuštěna a v jejich životech zazáří nové slunce, které je promění, obnoví a zušlechtí! 

67 S jakou úctou bude člověk kráčet po cestách vědy, až vyprázdní pohár utrpení až do dna! A jak 

ušlechtilé záměry a ideály ho budou inspirovat při zkoumání tajemství přírody! 

68 Po temnotě se opět objeví světlo a v tomto jasu se lidé budou dívat na život duchovnějším a 

vyšším smyslem. Obvaz náboženského fanatismu padne a lidstvo pocítí mou přítomnost. Toto učení bude 

po odmítnutí a pronásledování přijato jako pravé božské zjevení a rozšíří se po celém světě, aby posílilo 

lidi na cestě světla, víry, dobra a spravedlnosti. 

69 Proč pochybuješ o tak velké blaženosti, jakou ti oznamuji? Musí se všechno, s čím se setkáte, stát 

tak, aby vaše existence byla nekonečně horší nebo smutnější? Ne, lidé, stejně jako vám předpovídám dny 

smutku, bolesti, hořkosti a bídy, předpovídám vám také dny, kdy se do myslí vrátí světlo, do srdcí mír a do 

duší síla lásky. 
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70 Jste tak zvyklí přijímat jedno zlo za druhým a jedno neštěstí za druhým, že už nečekáte nic 

dobrého, že už nevěříte v příznivé změny, protože jste ztratili víru. Máte-li však živou naději, že se lidstvo 

vrátí na cestu dobra, bratrství, přispějte k tomu svým plněním poslání, aniž byste čekali, až vás to ostatní 

naučí sami. 

71 Já jsem váš lékař, milovaný lide, vpravdě vám říkám, že nikdo se nestará o vaše zdraví jako Já a 

nikdo necítí vaši bolest tak jako Já. 

72 Chceš v tuto chvíli pocítit, jak tvým tělem a duší proudí Můj uzdravující balzám? Pak se začněte 

modlit, pozvedněte se ke Mně, očistěte své srdce a mysl a pocítíte balzám nejlepšího Lékaře. 

73 Řekl jsem vám, že po tomto životě, až projdete dlouhou cestou duše, až projdete pouští zkoušek a 

vystoupíte na svou Kalvárii, budete v zářivém městě, pravém Věčném městě Ducha, které na vás vždy 

čekalo. Tam už nebudeš zakoušet žádnou bolest, protože tam žijí jen duše, které dosáhly dokonalosti. 

Nezapomínejte, že bolest, nemoc, strádání a neštěstí jsou vlastní nedokonalým duším, které trpí, aby se 

odčinily nebo poučily. 

74 Proč se zde nesjednotíte jako bratři a sestry, abyste vytvořili, když ne zářivé město, tak alespoň 

zářivý duchovní domov, kde byste mohli přijmout svého Otce? Chodil bych od srdce k srdci a 

povzbuzoval tě, uzdravoval tě, hladil tě. Pak bys neříkal, že piješ mou krev, ale mou božskou podstatu. 

75 Miluji vás, lidstvo, a proto nikdy nepřestanu "bdít" nad vašimi dětmi. Když jsem přebýval mezi 

lidmi, uchýlil jsem se na poušť, abych se modlil a myslel na ty, které jsem tolik miloval a za které jsem 

vzal na sebe obětní smrt, abych je zachránil. Dnes vám říkám, že i v neviditelném - kam vy ještě nemůžete 

proniknout - objevuji samotu pouště, odkud se modlím, přimlouvám a myslím na vás - na vás, které po své 

záchraně uvedu do svého Království. 

76 Muži! Nestyďte se plakat, neboť i pláč je dar. Modlete se všichni, buďte přede mnou jako malé 

děti, ať tečou slzy, ať zmizí bolest a vstoupí radost. 

77 Ženy, matky, panny, děvčátka, jsem s vámi a hladím každé srdce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 267 
1 Milované děti, vy, které spojujete své duše, abyste očekávaly mou přítomnost mezi vámi, buďte 

požehnané. 

2 Vy hledáte ovoce na stromě života a já dávám ovoce každému z vás. 

3 Záře mé lásky je závan vzduchu, který lehce hýbe těmito stromy. 

4 Život, učedníku, je nejkrásnější a nejpodstatnější kniha, kterou Stvořitel odkázal svým dětem. Je 

však nutné naučit se ji číst, abychom zjistili, kolik krás a zázraků obsahuje. Kdo jiný než já, božský Mistr, 

vám může ukázat stránku po stránce a lekci po lekci obsah této knihy? 

5 Dlouho zůstávala na jedné straně otevřená, protože vaše lhostejnost mi bránila nabídnout vám 

novou lekci. Stál jsi na místě. Ale přišel čas, kdy jsi obrátil oči ke knize, která mluvila o životě, věčnosti a 

světle, a viděl jsi, jak Mistr obrací již známou stránku, aby ti ukázal nové učení. 

6 Poznání, které vám tato kniha poskytne, vám dokáže, že vaše minulost nebyla pro vaši duši 

neplodná. Nyní, osvíceni světlem poznání, objevujete důvod mnoha učení, nacházíte smysl života a 

podstatu Boha, který existuje ve všem stvořeném. 

7 Blahoslavené jsou duše, které na své dlouhé cestě již překročily obrovské pouště zkoušek, které 

prožily, křižovatky cest, a které za sebou nechaly temné lesy s jejich léčkami a nebezpečími. Ti, kdo prošli 

velkými zkouškami, budou těmi, kdo chápou mé slovo s největší jasností a kdo jen stěží mohou spadnout 

do propasti. 

8 Kniha, která je v každém z vás, je také skvělá. Rozumíte, o které knize k vám mluvím? Ten, který 

odkazuje na vaši minulost, na vše, co vaše duše prožila, a jehož historie se den ode dne rozrůstá. Jakmile 

se ocitnete "v mém lůně", budete se radovat z toho, že ho opět máte před duchovním zrakem a že vidíte, 

jak moc jste se snažili vystoupit na horu své dokonalosti. 

9 Nyní prožíváte epochu bolesti a je nutné, abyste pochopili její význam, protože tak nakonec 

pochopíte, že bolest na hříšníky působí očistně. Později se všichni dozvíte, že jsem každému ze svých dětí 

určil oděv, ale abyste ho mohli vlastnit, je nutné, abyste "nádobu" očistili zevnitř i zvenčí, dokud nebude 

čistá. Víte, co je to za oděv? Řeknu vám: tento oděv je pravda. 

10 Kdo může říci, že není schopen být mým učedníkem nebo že není dost silný na to, aby přinesl mé 

poselství lidem, a namítat, že nemá zkušenosti, že toho zažil příliš málo nebo že nepochopil své bližní? 

11 Ne, děti moje, nežily jste příliš krátce, ani to, co jste prožily, není příliš málo. Pochybnosti a 

nedůvěra pocházejí z tělesné schránky, ze srdce, které si zoufá, protože nezná sílu a světlo, které jeho 

duchovní duše nashromáždila na cestě vývoje. 

12 Co víte o své minulosti a jak hluboko sahá váš původ? Co víte o tom, odkud pocházíte, jakými 

cestami jste se již vydali a kam směřujete? 

13 Ať si nikdo nemyslí, že je nedospělý nebo nevědomý poté, co dosáhl tohoto Třetího času, a už 

vůbec ne vy, které jsem nazval "prvorozenými". 

14 Proč se bojíte budoucnosti? Chcete nechat všechny zkušenosti, které vaše duše nasbírala v 

minulosti, nevyužité? Chcete opustit semeno, aniž byste sklidili úrodu? Ne, žáci. Pamatujte, že nikdo 

nemůže změnit svůj osud, ale může oddálit hodinu svého vítězství a zvětšit utrpení, které existuje na každé 

cestě. 

15 Dokud nebudete přesvědčeni o této pravdě, nepošlu vás do krajů a národů s radostnou zvěstí, 

protože pak byste ve svých slovech neměli přesvědčovací sílu a svět by vás nemohl poznat jako Kristovy 

posly. 

16 V současné době vás přivádím blíže k prostému, duchovnímu a jednoduchému uctívání Boha, 

abyste se namísto zabývání se vnějšími úkony uctívání a ztrácení času věnovali tomu podstatnému, což je 

činná láska k bližnímu, jak jsem vám často říkal. 

17 Prožili jste již duchovní dětství a mládí a dnes stojíte před prahem nového věku, v němž dosáhnete 

zralosti, která je plností. 

18 Málo je těch, kdo mě slyší, málo je těch, kdo vědí. Pohleďte na toto lidstvo, které žije v čase světla 

a klopýtá a padá, jako by chodilo ve tmě. Prozkoumejte jejich pohár, pohleďte na jejich rány, pociťte 

jejich opuštěnost, dejte se z dálky poznat jejich duchu, a máte-li slitování a lásku k bližním, plačte 

zármutkem a budete plni soucitu. Pak z vašeho srdce vytryskne ušlechtilý a velkorysý impuls, který vás 
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pohne k tomu, abyste byli neúnavnými rozsévači lásky, balzámu a světla. Pokud se však budete nadále 

bázlivě skrývat před pohledem světa, myslíte si, že se pak vaše srdce stane citlivým a očištěným v pocitu 

soucitu s bližním? 

19 Chcete pro sebe získat duše? Pak přijď s balzámem mého slova a pomazáním své milosti. 

20 Nesnažte se nikomu dokazovat, že jeho víra nebo obřady jsou nedokonalé, protože výsledek bude 

negativní. Jděte k člověku, který se trápí, hledejte příčinu jeho bolesti a potěšte ho. Pak zažijete upřímné 

vyznání z jeho úst, které vám řekne, že jste nositeli pravdy. 

21 Opravdu vám říkám, že i já jsem svým dětem bližší ve chvílích bolesti, ve chvílích hořkosti, než 

dokonce při obřadech a ceremoniích, které slaví na mou počest. Z hluboké bolesti totiž vyvěrá vzývání 

plné pravdivosti, zatímco v obřadní tradici se projevuje síla zvyku, rutiny a dokonce i marnosti. 

22 Nastal čas, kdy všichni znovu uslyšíte mé slovo, které k vám promlouvá zcela jasně. Mým úkolem 

je totiž zachránit vás, ale ne odhalit vaše chyby. 

23 Je nutné, aby se vše vrátilo ke své původní pravdě, a proto se mezi lidmi rozpoutá boj světonázorů. 

Uprostřed materialismu, který v tomto světě převládá, se objeví lidé s velkou inspirací a tato světla budou 

předzvěstí příchodu spirituality na zem. 

24 Věštci, proroci, osvícení a inspirovaní - ti všichni budou lidstvu v duchu zvěstovat mou 

přítomnost. Jejich úkolem bude položit základy pro stavbu chrámu Páně - chrámu, který je tvořen srdci, 

nikoli kameny, a v němž hoří plamen víry. 

25 Tento chrám bude slavný a budeš z něj hledět na svatyni, kterou má všemohoucnost stvořila od 

počátku, aby v ní přebývaly všechny mé děti. 

26 Dnes, kdy vidíte tolik zatvrzelosti v srdcích, kdy vidíte zakořenění tradic a fanatismu v srdcích lidí, 

se vám možná zdá, že jejich obnova, jejich proměna je nemožná a že se naplňuje učení o spiritualizaci. 

Přesto vám říkám, že jelikož je všem určeno přijít ke Mně, aby přebývali ve světle a poznali pravdu, Moje 

Vůle se bude plnit i nadále, protože jinak byste místo spásy museli zahynout. Přemýšlejte o tom a 

pochopíte, že to špatné, co je ve vás, tedy vaše nedokonalosti, i když jsou trvalé, pominou. 

27 Na lidstvo doléhá velká zkouška. Vaše intuice vám říká, že svět je pod mým Božským soudem, že 

lidská arogance byla Otcem postižena a že síla tohoto soudu denně roste. Podívejte se však, jak člověk 

neupustí od své arogance, nevyzná se ze svých přestupků, nelituje svých špatných skutků, zkrátka se 

neskloní před Boží spravedlností. Sami prodlužují dobu utrpení a strhávají s sebou do záhuby mnoho 

nevinných lidí. Jak dlouho bude toto utrpení trvat? Dokud lidé neotevřou oči pravdě a neskloní se před 

jedinou existující mocí, kterou jsem Já. 

28 Lidé, necítíte se šťastní, že znáte důvod toho, co se kolem vás děje, a že jste našli prostředky, jak 

přispět ke spáse a míru svých bližních? 

29 Jestliže prožíváte toto štěstí, je to proto, že jste pochopili mé Slovo a víte, jak s láskou plnit své 

obtížné poslání. 

30 Od roku 1866 do roku 1950 mezi vámi zaznívalo mé Slovo, toto světlo Ducha, ve stejné podobě, v 

jaké ho prožíváte. Během této doby rozvinulo své dary mnoho nositelů hlasu, připravili se muži a ženy, 

kteří vytvořili jádro mých služebníků, mých "pracovníků". 

31 Prostřednictvím myslí mých vyvolených se můj duch projevil. Mohli byste však věřit, že tato 

stvoření, skrze něž Mistr promluvil, si plně uvědomují, co vyšlo z jejich úst? Říkám vám, že ačkoli cítí, že 

na jejich mysl sestoupilo něco nekonečného, není pro ně možné zhodnotit a pochopit velikost, velikost 

toho, co jejich rty vyslovily, aniž by si toho byli vědomi. 

32 Po roce 1950, tedy po mém odchodu, tento lid oznámí lidstvu mé dílo, ale ne podle lidské vůle, 

nýbrž podle mé vůle. Nositelé hlasu, jejichž prostřednictvím jsem mluvil, nebyli schopni pochopit, co 

vyšlo z jejich úst v okamžiku, kdy vyjadřovali mé ozáření. Zítra budou žasnout, až zjistí, že se naplnila Má 

proroctví, vše, co jsem skrze ně oznámil. Tehdy ti, kteří vždy byli horliví, přijmou své poslání s ještě větší 

láskou a ti, kterým někdy chyběla víra, pokleknou kajícně, protože chvílemi pochybovali. Jejich víra se 

roznítí a budou mi věrní až do konce. 

33 Kdosi uprostřed zástupu, který Mě slyší, se Mě ptá: "Mistře, je možné, aby někdo, kdo je nositelem 

Tvého hlasu a na jehož orgánu chápání spočívá Tvůj paprsek, pochyboval, že jsi to Ty, kdo se dává poznat 

jeho prostřednictvím? 
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Na to vám odpovídám: Ano, jsou tací, kteří žili v pochybnostech, ačkoli jsou nositeli mého hlasu a 

pochybovali i v okamžiku projevu. Nicméně, jak velké bylo slovo, světlo, pravda a útěcha, které prolévaly 

tyto neohrabané rty, jež se proměnily v okamžiku, kdy do nich vnikla inspirace. 

34 Proč si myslíte, že výuka byla skvělá, když jsem se do nich vložil? Protože právě oni se nejvíce 

trápili, ti, kteří se mnohokrát nejvíce snažili povstat a najít nejlepší způsob, jak se Mi zalíbit - protože 

právě oni ke Mně přistupují s větší čistotou a vždy se snaží, aby byli hodni úřadu, který zastávají. 

35 Jak často jejich pochybnosti pramení z jejich pokory, protože právě oni se od chvíle, kdy jsem je 

zasvětil této službě, cítili zmatení a kladli si otázky: Je možné, abych já, malé stvoření, nehodný hříšník, 

bezvýznamná bytost, byl Bohem vyvolen k tak velkému úkolu? 

36 Poznáváte mimo tuto pochybnost lásku a úctu těch z mých malých dětí? Chápete nyní, proč někteří 

pochybují a proč se přesto dávám poznat jejich prostřednictvím? 

37 Jak často se nositel hlasu, který věří v mou přítomnost, s tím již spokojí a nevloží do své přípravy 

potřebný cit, aby se inspiroval, z čehož vyplývá jeho chladný nebo monotónní projev, stejně jako ten, kdo 

se nechal ovládnout ješitností, byl vždy nejchudší v podstatě a nejméně světlý. 

38 Můj nejdokonalejší, nejúplnější projev se ti dostal skrze ty nositele hlasu, kteří v naprosté 

odevzdanosti svému Mistrovi, v extázi víry, lásky a pokory k Němu odvrhli svět a tělesnou schránku s 

ideálem být užiteční, s myšlenkou zaměřenou na své bratry a sestry, kteří potřebují světlo. Jak málo lidí se 

dokázalo takto připravit a přijmout Mě! 

39 Neobjevili jste v inspirovaném nositeli hlasu proměnu? Neměli jste duchovní pocit, že těmito rty 

prozařuje božské světlo v nejvyšších okamžicích učitelské řeči? V těchto hodinách byly sepsány 

nejslavnější stránky Třetího zákona. 

40 Buďte požehnáni - vy, kteří spojujete své duše v časech zkoušky. Od prvního až do posledního jste 

všichni postiženi, abyste nespali a neupadali do pokušení. 

41 Již se blíží hodina, kdy vám dám Své poslední pokyny, a vy musíte být na ten den připraveni, 

protože pak od vás budu požadovat první úrodu a zároveň vám dám osivo a pokyny, abyste nadále 

obdělávali Má pole. 

42 Zatímco někteří chápou smysl zkoušek a žehnají mé vůli, jiní neznají jejich důvod a bouří se proti 

nim. 

43 Vzpomeňte si, že už dávno jsem vám oznámil tyto dny, kdy se rozpoutají vichřice a v lůně vašeho 

lidu zavládne chaos. 

44 Bylo jen velmi málo těch, kterým mé slovo zůstalo přítomné a kteří "bděli", což je připodobnilo k 

moudrým pannám z mého podobenství. Většina z nich zapomněla na má proroctví a nechala se překvapit, 

čímž se jich zmocnilo zděšení. 

45 To je ten bouřlivý vítr, který jsem ohlásil, stejně jako Křtitel, do něhož se vtělil Eliáš a který přijde, 

aby vyvrátil každý špatný strom a z dobrých stromů strhl řídké listí nebo nezralé plody. 

46 "Pomine tento zmatek?" ptáš se Mě s obavami a Já odpovídám: "Ano. Ale ještě předtím se budete 

muset hodně prát a plakat. 

47 Těm, kdo opravdu touží po vítězství světla a sjednocení, říkám, aby setrvávali v modlitbě, studiu 

Mého Slova a v praktikování toho, čemu jsem vás učil, aby se stala ne vaše, ale Moje vůle. Pak skutečně 

zvítězíte. 

48 Vítězství dám těm, kdo usilují o zduchovnění, kdo odstraňují ze svých srdcí i poslední stopy 

materialismu a modlářství - těm, kdo se řídí Mou Vůlí a správně vykládají Mé Učení. Některé povzbudím, 

stejně jako jiné, a tak, přemýšlejíce a připravujíce se, budou čekat na vhodný okamžik, aby mohli 

promluvit a říci: "Toto je dílo Otce, toto je spiritualita." 

49 Zjevím se mezi nimi právě ve chvílích jejich studia a meditací a uděluji jim nová zjevení jako 

pobídku k vytrvalosti na cestě oduševnění. 

50 V době Mého projevení jste plnili různé úkoly, některé z nich na těchto místech shromáždění a jiné 

tam, kde jste byli požádáni: Každému z těchto úkolů jsem dal jiné jméno, a tak se objevili vedoucí, 

hlasatelé, nositelé darů a další jmenování. 

51 Chci, aby až na konci roku 1950 skončí můj projev a projev duchovního světa, zmizela mezi vámi 

označení, která jste do té doby měli, a abyste se k sobě navzájem přiblížili, aby se nikdo nepovažoval za 

nadřazeného a nikdo se necítil méněcenný. 
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52 Za tu dobu už tato jména nebudete potřebovat. Nebudete méně respektováni nebo milováni, 

protože už tyto funkce oficiálně nezastáváte. Podstatné je, abyste zůstali v pravdě a aby si vaše skutky 

lásky zasloužily vděčnost vašich bližních. 

53 Všem lidem říkám, že nejvyšší a nejkrásnější titul, který člověk má, je titul "Boží dítě", i když je 

třeba si ho zasloužit. 

To je účelem Zákona a učení: vnuknout vám poznání Mé pravdy, abyste se stali hodnými dětmi toho 

Božského Otce, který je nejvyšší dokonalostí. 

54 Tímto slovem vás povzbuzuji, abyste vytrvale pokračovali na cestě, kterou jsem vám vytyčil. 

55 Tak vás utěšuji v této hodině zkoušky, abyste si nezoufali a vaše víra nevyhasla. 

56 Zanechte mi ve své modlitbě množství utrpení, starostí, tužeb a proseb, které nosí vaše srdce. 

57 Já to všechno vím, všechno přichází ke Mně. Já vám však dám podle své vůle a v pravý čas. 

58 Když sesílám rosu na květiny, jak bych nemohl poslat Svou záři do tvé duše? 

59 Zde jsem v podstatě s vámi a zjevuji vám nové poselství. 

60 V této době vás učím oduševnění, které nahradí falešnou lásku, o níž Mě lidé ujišťovali. 

61 Dávám vám příležitost, abyste Mě skutečně milovali tím, že vám sloužím a miluji vás, aby vás 

Můj příklad učil milovat jeden druhého a ukázal vám, že není nutné dávat minci, abyste projevili 

milosrdenství, protože vám dává pochopit, že ten, kdo se považuje za nejchudšího, má nevyčerpatelné 

bohatství statků, které může nabídnout svým bližním. 

62 Toto rozsáhlé pole, na kterém můžete zasít semeno lásky, dostalo název "duchovní pole", na 

kterém vás všechny zvu k práci, abyste viděli, jak se vaše dary projevují, když je rozvíjíte v praxi dobra. 

63 Obdařil jsem vás inspirací, léčivým balzámem, intuicí, silou duše a mírem. Rozdělil jsem ale také 

mezi své posluchače různé úkoly. Někteří dostali za úkol přijímat mé světlo do své mysli a předávat je 

prostřednictvím Slova. Jiným byl dán dar přijímat duchovní svět prostřednictvím mysli. Jiným bylo dáno 

vidět něco ze záhrobí a budoucnosti prostřednictvím daru vidění, tedy duchovního vidění. 

64 Někteří také obdrželi dar rozlišování a jiní dar slova. 

65 Od chvíle, kdy začalo Mé hlásání skrze lidský rozum, jsem chtěl, abys využila svých darů a začala 

své duchovní poslání, abys, až přijde den Mého odchodu, už měla kus cesty za sebou a necítila se příliš 

slabá na to, abys začala plnit tak náročné poslání. 

66 Někteří dokázali božské přání správně interpretovat a snažili se ho naplnit. Jsou však i tací - a těch 

je většina -, kteří význam tohoto díla nepochopili. 

67 To jsou chyby, které těmto lidem vytýkám, protože nechci, aby se lidé vysmívali těm, kteří byli tak 

dlouho vyučováni. 

68 Proč Mě zhmotňovat tím, že vám budu postupně vyjmenovávat všechny vaše chyby, kterých jste 

se dopustili a dopouštíte při uctívání? Vaše svědomí a rady duchovního světa jsou dostatečné, aby vám 

nechyběla náprava a poučení. 

69 Říkám vám, že ti, kdo nejnezištněji milují Mé Dílo, nejrychleji opustí své smysly podněcující 

kultovní praktiky a nejsnáze napraví své chyby, protože vždy toužili po duchovním zdokonalení a není pro 

ně žádnou obětí zrušit své navyklé praktiky, protože vědí, že tím dělají krok vpřed. Na druhé straně ten, 

kdo se snažil vytvořit si v mém Díle osobnost, obživu nebo lichotku pro svou ješitnost pomocí kultovních 

forem, kultovních praktik a obřadů, bude muset sám se sebou hodně bojovat, aby se dokázal vzdát toho, co 

je pro něj duchovním Dílem, aniž by jím byl. Neboť v mém díle smíš uznat jen to, co je čisté, co je 

vznešené, co je dokonalé. Vše, co obsahuje nepoctivost, materializaci a faleš, je však dílem člověka. 

70 Kdy pochopíte smysl a účel této práce? Kdy pochopíš, že když je to moje a bylo ti to svěřeno, 

musíš to respektovat tak, jak to je, a nepřidávat k tomu nic svého? 

71 Ó milovaný lide! Vytáhl jsem tě ze špíny na světlo. Je však mnoho těch, kteří jsou odhodláni žít v 

temnotě i nadále. Ty budou muset být překvapeny zkouškami, které se již rýsují v dálce. 

72 Jako Otec a Mistr jsem mezi vámi splnil svůj úkol. Je na lidech, aby se modlili, rozjímali a jednali 

podle Boží vůle. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 268 
1 Milovaní učedníci: Jestliže v den Mnou určený již není slyšet Mé Slovo, dávejte pozor, abyste 

nezaspali splnění svého poslání, protože vaše schopnosti se probudí příliš pozdě. Uvědomte si, že ode dne, 

kdy Mne přestanete slyšet, začne pro vás nový vývoj, díky němuž dosáhnete dialogu mezi duchem a 

duchem. 

2 Vaše citlivost bude muset být den ode dne vyšší, abyste ve své inspiraci cítili mou přítomnost a 

brzy zaplnili prázdnotu, kterou ve vás zanechá nepřítomnost mého Slova. 

3 Kdyby někdo propadl této slabosti, o které k vám mluvím, vzpomeňte si na tento pokyn, abyste se 

mohli okamžitě věnovat modlitbě. Modlete se, abyste si vzpomněli na má slova, která zůstanou zachována 

ve vaší duši. Pak s radostí uvidíte, jak se znovu objevují vaše dary, o kterých jste si mysleli, že jste je 

navždy ztratili. 

4 Buďte klidní, neboť budete-li se opravdu modlit, osvobodíte se od každého pokušení. 

5 Lidé: Až zvítězíte ve zkouškách, které vám upírají svobodu duše, nevytvářejte si svou 

neposlušností novou zkoušku, která by mohla zastavit povznesení vaší duše. 

6 Uvědomte si, že se blíží hodina vašeho svědectví, a proto se musíte pečlivě připravit, abyste byli 

mými pravými svědky. 

7 Lidstvo neví, že jsem byl mezi vámi, že jsem se dal duchovně poznat v lůně pokorného 

shromáždění mužů a žen. Až poznají Mé poselství, bude to proto, že Mé Slovo již nebude slyšet ústy 

Mých hlasatelů. 

8 Není Mou vůlí, aby Mě všichni lidé slyšeli v této podobě, protože ne všichni by byli připraveni Mě 

takto přijmout. Bude pro ně snazší přijmout poselství skrze ty, kdo byli svědky Mého nového zjevení, a 

uvěřit jejich svědectví, než kdyby viděli hlasatele ve vytržení, když předával Mé Slovo. 

9 Právě to je poslání, které na tento lid čeká: pravdivě a duchovně mluvit o učení, lekcích a 

pokynech, které duchovně přijali od Mistra. 

10 Jsou lidé, jejichž mysl zapomněla na mé lekce, protože se věnovali pouze tréninku mysli. Jsou to 

lidé, kteří uctívají vědu. Jiní, jejichž materialistické učení učinilo z ducha otroka světa, jsou ti, kteří sní o 

pozemské moci. Existují také lidé, kteří jsou sice věřící, ale nemají křesťanské sémě, které je základem pro 

spiritualizaci, jíž vás v této době učím. 

11 Všechny tyto národy jsou jako velká pole, která Hospodin svěřuje svým dělníkům. Než se však mé 

nové poselství dostane do světa, budou se na něj připravovat všichni lidé a národy. Někteří budou 

postiženi válkou, jiní střetem světonázorů. Pokud však budou toužit po světle, pravdě a míru, nastane ta 

správná hodina, aby moji rozsévači přišli s láskou a milosrdenstvím šířit svěřené božské semeno. 

12 Jsou také národy, které musí nejprve poznat, jaký byl můj příchod ve Druhé éře a co zjevilo mé 

Slovo a skutky, aby mohly přijmout mé nové poselství jako zjevení Třetí éry. 

13 Než přijde světlo, oduševnění a pravá svoboda uctívání a víry, projde lidstvo obdobím boje, 

zmatku a očisty. 

14 Izrael: Připomínáte si triumfální vjezd Mistra do města Jeruzaléma. Po celé věky jste si uchovávali 

ve svých srdcích mé příklady a to vám pomohlo objevit dnes, kdy žijete v čase světla, nekonečný obsah 

těchto učení. 

15 Země nezachovala žádnou stopu po mém způsobu života, protože jsem vymazal všechny jeho 

stopy. Chtěla jsem, aby moje stopa zůstala otisknuta v duchu mých dětí, aby tato cesta lásky, světla a oběti 

zářila v nejčistší z lidských bytostí. 

16 Krev zpečetila Mé dílo na tomto světě, aby se vzpomínka na něj stala nesmazatelnou, a vy nyní 

vidíte: uplynulo asi 2000 let od doby, kdy jsem byl mezi vámi, a vy si pamatujete Mé umučení, jako by to 

bylo včera. Žehnám vám, protože s vámi se naplňuje slovo, které říká, že "ani jedno semínko se neztratí, 

protože dříve či později musí vyklíčit". 

17 Zástupy mě radostně vítaly, když jsem vcházel do města Jeruzaléma. Z vesnic a uliček přicházeli v 

houfech muži, ženy i děti, aby byli svědky Mistrova vstupu do města. Byli to ti, kteří přijali zázrak a důkaz 

moci Božího Syna. - Slepí, kteří nyní viděli, němí, kteří nyní mohli zpívat hosana, chromí, kteří opustili 

svá lůžka a spěchali, aby viděli Mistra na Velikonoce. 
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18 Věděl jsem, že tento triumf je pomíjivý, už jsem svým učedníkům předpověděl, co se stane potom. 

To byl jen o málo víc než začátek Mého boje a dnes, z velké vzdálenosti od těchto událostí, vám říkám, že 

světlo Mé pravdy pokračuje v boji proti temnotě nevědomosti, hříchu a klamu, a proto musím dodat, že 

Můj konečný triumf ještě nenastal. 

19 Jak můžete věřit, že ten vjezd do Jeruzaléma znamenal vítězství Mé věci, když se obrátilo jen 

několik lidí a mnozí nepoznali, kdo jsem? 

20 A i kdyby se všichni tito lidé obrátili k mým slovům, nebude muset následovat ještě mnoho 

generací? 

21 Ten okamžik jásotu, ten krátký triumfální vstup byl jen symbolem vítězství světla, dobra, pravdy, 

lásky a spravedlnosti - dne, který musí přijít a do kterého jste všichni zváni. Vězte, že kdyby se jediné z 

mých dětí ocitlo mimo Nový Jeruzalém, nemohlo by se slavit, protože Bůh by pak nemohl mluvit o 

triumfu, nemohl by slavit vítězství, kdyby Jeho moc nedokázala zachránit ani poslední z Jeho dětí. 

22 Nyní, v tomto čase, vy, kteří jste pocítili Mou Přítomnost a slyšeli Mé Slovo, připravte a ozdobte 

svou duši, abych mohl vstoupit do vašeho srdce, jako by to bylo město, které Mě přijímá. Žehnám vám za 

vaši přípravu a říkám vám, abyste usilovali o zduchovnění, ale nebrali svou památku, jako by už byla 

skutečnou oslavou vítězství pravdy. 

23 Toto je pouze začátek nového období boje, konečného vítězství za spásu, osvobození a povznesení 

vaší duše. 

24 Sjednoťte se všichni, abyste zazpívali hymnus, který bude výrazem radosti, naděje na vítězství a 

harmonie mezi vámi. 

25 Lidé, vy jste byli v této době vyvoleni, aby skrze vás sestoupilo mé Slovo jako rosa milosti na 

lidstvo. Povstaňte a usilujte o svůj pokrok, abyste po skončení svého poslání a boje mohli vstoupit do Mé 

přítomnosti a připojit se k Mistrovi v oné vítězné písni, jejíž ozvěna bude znít navždy. 

26 Pouze člověk Mě ztělesňuje na zemi, protože byl stvořen k obrazu a podobě Mého Ducha. Abyste 

však mohli říci, že jste Mými zástupci, musíte se neustále připravovat a řídit se Mým zákonem. Chcete-li 

být mými učedníky, vezměte svůj kříž a následujte mě. Tímto způsobem bude vaše duše zdokonalena. 

Kdo by tě mohl oslabit v tvém odhodlání, když ve Mne věříš? 

27 Zkoušel jsem tvou pokoru, lásku a mírnost, abys poznal své nitro. Znám vás, ale je nutné, abyste 

poznali, čeho jste schopni, a jen zkoušky vám dají příležitost poznat sami sebe. 

28 Často se mě ptáte: K čemu je tento život a proč musíme tolik trpět? A já vám na to odpovídám: 

Duše musí svými zásluhami vystoupit z nejnižšího stupně života na vrchol dokonalosti. 

Všechny bytosti podléhají zákonu evoluce. Říkám vám také, že vaše duše činí nápravu v této době, kdy 

můj soud ve vesmíru odhalil všechny prohřešky, které byly spáchány nejen ve vašem světě, ale ve všech 

světech života, kde žijí mé děti. 

Ale neplačte, spíše Mi děkujte. Neboť po této době, až se duše očistí, budete mi blíže a budou lepší 

podmínky pro naplnění zákona, protože se vrátíte na cestu. Jsem s vámi jako nositel kříže, abyste si ve 

zkoušce nezoufali. 

29 Právě si připomínáte mé utrpení, cítíte, že tato obětní smrt je obnovena. Každou chvíli na to 

myslíte a dáváte si předsevzetí, že překonáte slabost těla a povznesete se nad těžkosti tohoto světa, a já 

vám říkám: Dávej pozor, neboť jsi stále slabý. Ve druhé éře za Mnou šly velké zástupy lidí, kteří tvrdili, že 

Mě milují a jsou Mi věrní. Když však svět odsoudil Mé činy, vynesl rozsudek a pronásledoval ty, kdo Mě 

následovali, tytéž duše, které jsem překypoval láskou, Mě zapřely a odešly ode Mě. 

30 Dnes mi řekni, že mě miluješ a že věříš v mé slovo. Přesto vím, že mnozí z vás, kdybyste byli 

vystaveni velkým zkouškám, by Mě opustili. Vaším údělem je však bojovat, dokud nedosáhnete 

povznesení duše, které je nejvyšším štěstím. 

31 Tady jsem mezi vámi, tluču vám na srdce. Myslíte si, že Můj pokoj je úplný, když vás vidím 

zapletené v neustálém nepřátelství? Proto jsem přišel jako Velký bojovník, abych bojoval proti temnotě a 

zlu, a se Mnou přišli také Duchové dobra, Duchovní svět, aby dokončili Mé Dílo. Jak dlouho bude tato 

bitva trvat? Dokud nebudou všechny Mé děti spaseny. Já jsem však s sebou nepřinesl bolest, chci vás 

pouze proměnit láskou. 

32 Když jsou ti, kdo studovali Mé Slovo v minulých dobách, svědky Mého projevu v této době, kdy 

jsem se vrátil k lidstvu, děkují Mi, protože jsem jim umožnil být svědky tohoto učení. Všem však říkám: 
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Tak jako jste mě viděli zjevit se plného slávy, uvidíte mě opět odcházet na konci roku 1950. Denně se 

budete zvyšovat na tuto úroveň, abyste se spojili se svým Mistrem. 

33 Později budete muset čelit světu a uvidíte, jak proti vám povstanou duchovní a pastoři sekt a 

církví. Mezi nimi budou někteří, kteří budou hledat jen pravdu, a až poznají Mé Slovo, jejich víra vzplane 

a uvěří ve Mne. 

34 Až Mě poznáte, posoudíte, jak je Otec milující, jak je moudrý jako Mistr a jak je velkorysý a 

spravedlivý jako Soudce. 

35 Milovaní lidé, svět od vás žádá dokonalé skutky, protože jste učedníci božského Mistra. Řiďte se 

mými rozkazy, aby tento mistr nebyl špatně hodnocen. 

36 Když se blíží okamžik mého projevu 

vaše srdce se zrychlí. Někteří z radosti, jiní ze strachu. Vy všichni však cítíte mou božskou přítomnost. 

37 Přicházím jen proto, abych tě přivedl do bezpečí, abych ti dal nový život, abych ti nabídl hůl, o 

kterou se můžeš opřít při svém putování. 

38 Mluví k vám ten, který v zápase se smrtí na kříži, týrán a mučen katy, pozvedl oči k nekonečnu a 

řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." 

39 Do tohoto božského odpuštění jsem zahrnul všechny lidi všech dob, neboť jsem viděl minulost, 

přítomnost i budoucnost lidstva. Mohu vám v pravdě a v duchu říci, že jsem vás také viděl v té požehnané 

hodině, kdy jste v tomto čase slyšeli Mé nové Slovo. 

40 Dnes jsem vás přišel vytrhnout z vaší duchovní stagnace. Dlouhou dobu toto lidstvo hluboce spalo 

v táboře náboženského fanatismu, modlářství, falešných forem uctívání a materialismu, jimiž chtělo 

nahradit praxi vzájemné lásky, milosrdenství, odpuštění a všeho, co z tohoto jediného zákona vyplývá. 

41 Ve významu tohoto slova je obsaženo vše, co svět potřebuje, aby se obnovil, vrátil se na pravou 

cestu a povstal z lásky ke Mně. Co se stane s tímto lidem, jestliže nebude pozorně naslouchat a správně 

chápat lekci, kterou jsem mu přinesl ve třetí éře? Čekají ji velké zkoušky, pokud se neposílí v Mém Slově 

a pokud se neuchýlí do božské archy Mého milosrdenství. 

42 Myslíte si, že se Mi líbí, když vás vidím trpět neštěstími a pít žluč a ocet na zemi? Ne, lidi. Nechci, 

aby s vámi život zacházel jako se zločinci nebo vyhnanci, ale jako s Božími dětmi, které jsou toho hodny 

ve všech ohledech. 

43 Vidím, že jste si zvykly na slávu mého Slova a na odpuštění, které z něj plyne, aniž byste si chtěly 

uvědomit, že se blíží hodina zkoušek, a že se na ni nechcete připravit. 

44 Tvrdíte, že jste pokorní, ale vůči Otci se projevujete jako nevděční a pyšní. Je to příklad, který 

chcete dát světu jako svědkové mé pravdy? Vezměte si to všechno k srdci a zkoumejte své chování, abyste 

mé slovo neodsuzovali přísně. 

45 Čas je příznivý pro zásluhy, ó milovaní lidé. V mých dílech můžete najít potřebné příklady, jak 

napravit své způsoby jednání a zkrášlit je světlem, které váš Mistr vyzařuje v každém svém učení. 

46 Řekni mi: Odvrátil jsem tě, když jsi přestoupil? Opustil jsem tě, opustil jsem tě, když tě zastavilo 

nějaké klopýtnutí? Ukázal jsem se jako krutý s vámi, když jste padli poraženi bolestí? Přesto vidím, že ti, 

které s takovou láskou nazývám svými učedníky, opouštějí své bližní v nesnázích, odmítají toho, kdo se 

odchýlil od správné cesty, místo aby ho s láskou přitáhli k sobě a pomohli mu napravit jeho cesty, a někdy 

se stávají soudci, když zasahují do věcí, které jim nepřísluší soudit. Odpovídá to mému učení? Ne, řekněte 

Mi o svém svědomí, neboť chci, abyste se přesně soudili, abyste odstranili mnohé hrubosti, které trápí 

vaše city, a abyste se začali stávat Mými učedníky. 

47 Chceš učit Mé učení, i když je tvé srdce plné vášní, slabostí a lidské ubohosti? Vzpomeňte si, že 

jsem vám často říkal, že slepec nemůže vést jiného slepce, aniž by riskoval, že oba klopýtnou nebo 

spadnou do propasti. 

48 To je hlas, který vychází z šesté pečeti - Boží knihy, jejíž předposlední kapitola se otevřela, aby se 

vylila v moudrosti na každou duši a mysl. 

49 Toto světlo je novým úsvitem, pod nímž budou mít Boží děti duchovní soudržnost ve třetí éře, až 

skončí velká zkouška, která očistí a obnoví svět. Proto jsem musel být podrobný, když jsem tomuto lidu 

předával své poselství. Chci, aby byli silní v boji. Proto jsem je volal k odpovědnosti a soudil je. Nechci, 

aby to byl svět, který napravuje své nedokonalosti. Neposílám ji totiž, aby se učila, ale aby učila. 
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50 Lidé, byli jste na několik okamžiků vyděšeni, než se mé světlo proměnilo ve slova na rtech 

nositele hlasu? Měl jsi k tomu důvod, žehnám tvé předtuše. 

51 Můj pokoj s vámi, lide Izraele - lide, který ve svém duchu nese Zákon, který vám Jehova dal skrze 

Mojžíše, v jehož duchu je zapsáno Ježíšovo slovo a který nyní přijímá zjevení Ducha svatého. Vpravdě 

vám pravím, že jste synové světla a že nebudete moci sejít ze stezky. 

52 Tento duch, kterého pociťujete, jak se na vaši mysl snáší jako světlo, je Otec - ten, který vám zjevil 

Zákon, jenž vám říká: "Já jsem Jehova, který stvořil nebe i zemi a všechny stvořené věci." Duch, který 

naplňuje vaši mysl inspirací a vkládá vám na rty slova moudrosti, je Duchem Mistra, který na zemi konal 

mocné skutky a odkázal vám učení lásky. 

53 Dnes přicházím k lidem, abych se zjevil skrze jejich ducha. Přicházím ve světle, které osvěcuje 

mysl, v záři, kterou je schopno cítit pouze srdce, v esenci, která je chlebem pro duši. 

54 Je to čas probuzení, duchovní plnosti, kdy všichni budete vojáky, všichni budete "dělníky", všichni 

budete učedníky. 

55 Dříve jste se spokojili s tím, že jste jedli chléb Mého Slova. Hledali jste Mne, abych učinil vaše 

srdce láskyplnějším a znovu získal váš pokoj, aniž byste mysleli na to, že každá duše přináší poselství, 

které má být zveřejněno, a bohatství, které má být rozděleno mezi potřebné bližní. 

56 Mé slovo vás chce v této době vyvést z ústraní sobeckého, uzavřeného a neplodného života, otevřít 

vám cesty světla a nabídnout vám pole k setí. Vím, že ačkoli se může zdát, že jste nevzdělaní, nevědomí a 

chudí, duchovně máte bohaté zkušenosti, které vám dala dlouhá cesta vašeho vývoje. 

57 Můj lid bude muset obklopovat aureola světla, až se jako apoštolové vydají šířit poznání, které 

jsem jim zjevil. V té době již poznáte sílu Mého Slova a plně poznáte své dary, které byly dlouho skryty 

ve vašem nitru a čekaly na vhodný čas, abyste Mě odhalily. 

58 Kolik učení, kolik forem uctívání Boha a kolik nových myšlenek o duchovním a lidském životě 

najdete. Pokud je umíte prozkoumat a posoudit, ukáže vám každý z nich jednu dobrou a správnou část a 

druhou, chybnou, vzdálenou od pravdy, kterou je spravedlnost, láska a dokonalost. 

59 Všude, kde objevíte omyl, nevědomost nebo zlo, šiřte podstatu mého učení, které, protože je moje, 

nesmí obsahovat žádnou směs nečistoty nebo omylu. 

60 Moje instrukce jsou absolutní, komplexní a dokonalé. 

61 Ten, kdo je zcela přesvědčen o mé pravdě, nikdy nepřidá k mému dílu cizí liturgie, které vidí u 

jiných, protože poznává, že mé učení obsahuje vše, co by mohl najít dobrého a pravdivého v jiných 

naukách. 

62 Všechna má učení, jakkoli prostá, jsou stránkami poznání pro vašeho ducha, který brzy shromáždí 

mé slovo, aby je přinesl lidstvu jako semeno života. 

63 Ještě nevíte, jak volat své bližní, aby vás všichni slyšeli. Říkám vám, abyste nebyli netrpěliví. Až 

uvidím, že jsi silný, připravím ti cestu a dám ti prostředky. 

64 Blahoslavení, kteří při modlitbě hledají Marii jako Přímluvkyni a Prostřednici. Duchovně je totiž 

vaší Matkou - tou, kterou jsem zanechal u paty kříže, aby se přimlouvala za všechny lidi a abyste ji 

milovali a nacházeli útěchu na jejím lůně. 

65 Maria vyšla z božského lůna, aby se stala člověkem ve světě a splnila poslání ženy a matky. 

66 Pouze z čistého květu, jako je ona, mohl vzejít plod, který by lidstvu přinesl vykoupení - plod, 

který Otec slíbil patriarchům prvních časů a kterému dali jméno "Mesiáš". 

67 Když Mariina duchovní duše splnila své poslání lásky, mírnosti a oběti na zemi, vrátila se do lůna 

dokonalosti, z něhož vyšla. Maria totiž není bytostí podléhající vývoji jako jiné duše. Maria je božským 

výrazem, je Boží mírností. 

68 Toto učení zažehne světlo v těch, kteří nebyli schopni vidět pravdu tohoto zjevení. 

69 Spiritualismus otevírá mysli a srdci nekonečně široké pole pokroku, takže se můžete rozvíjet na 

cestě moudrosti. 

70 Vy, lidé, kteří nasloucháte mému slovu a vstupujete do tohoto světa ducha, již začínáte jasně vidět 

to, co jste dosud viděli jen zahalené tajemstvím a záhadou. 
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71 V této době už nebudete lidmi slepé víry - víry, která nepřemýšlí ani nezkoumá. Tvá duše roste a 

chce vědět, chce pochopit, a tu jsem viděl, že je příznivý čas, abych ti poslal své světlo jako Ducha pravdy, 

abych ti objasnil a vysvětlil všechna tajemství, jak jsem ti slíbil skrze Ježíše. 

72 Až zítra pochopíte podstatné body Mého učení a budete schopni to vše vysvětlit tomu, kdo se vás 

na to zeptá, zjistíte, že tento svět, který odstranil Mé Jméno ze svého srdce, zaslepený marností své 

pozemské slávy a triumfy své vědy, obrátí své oči zpět ke Mně, protože pozná Kristovo učení jako klíč, 

který otevírá bránu k pravdě. 

73 Ale toto nové lidstvo, intelektuálně rozvinuté a probuzené, bude požadovat vysvětlení zjevení, 

objasnění tajemství, výklad toho, co jste obrazně přijali, a Já chci, aby to byli právě tito prostí lidé, kteří 

vysvětlují význam Mého Slova a pokorně učí, co jsem jim zjevil. Řekl jsem vám, že to bude ten lid, který 

bude správně vykládat i starověká Písma? Pokud totiž umí vysvětlit minulost, bude umět představit 

současnost tak jednoduše, že to mnohé ohromí. 

74 Mojžíšovské náboženství, křesťanství, spiritismus - to jsou tři různé lekce o jednom jediném učení: 

o lásce. 

75 Malý je počet těch, kteří půjdou šířit toto semeno. Proč by však neměli stačit, když počet mých 

učedníků ve druhé éře byl také malý, a přesto způsobili, že lidstvo poznalo Ježíšovo slovo? 

    76 Posilujte svou duši v mém učení, moji noví učedníci, a toužte být hodni toho, abyste byli zítra 

vysláni k národům. Vaše touha bude důkazem lásky, víry a dobré vůle. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 269 
1 Lidé Izraele, kteří máte v duši vrytý Jehovův zákon a Ježíšovo poučení, přijměte mé slovo, které 

vám dávám zprostředkovaně skrze člověka. Otevřete oči a podívejte se na události této doby, abyste 

poznali, že jsem přišel jindy, abych se vám dal poznat. Slyšte Mé slovo a studujte je, osvojte si jeho 

význam, abyste spolu s oběma předchozími zákony vytvořili jedinou knihu, v níž budete studovat navěky. 

2 Hladím tvé srdce, skrze zkoušky ho připravuji na časy budoucí. Po mém odchodu totiž zůstaneš na 

mém místě. 

V těchto ranních pobožnostech jste vzpomínali na mé umučení, připomínali jste si a přemýšleli o 

chování tohoto Mistra, aniž byste tyto posvátné události líčili. Prožili jste ty dny znovu, protože jste tytéž 

duše, které tehdy byly překvapené a ohromené, když viděly můj život od začátku do konce. Překvapila tě 

moje pokora, přemýšlela jsi o mém narození v lůně chudé rodiny, která neměla ani vlastní střechu. Pouze 

jsem vás učil žít v souladu s božskými zákony. 

Mnozí z vás pochopili smysl mých slov a mých skutků až po čase, kdy jste si na mě vzpomněli a mé 

příklady byly ve vašem životě jako otevřená kniha. 

Dnes ses vrátil na zem a já jsem ti opět velmi blízko. Zpochybnili jste toto slovo, které vám dávám 

zprostředkovaně od lidí. Ptali jste se Mne s nelibostí, proč jsem zvolil tento způsob a proč se Mé Dílo 

rozvíjí v této podobě, daleko od jakékoli církve. 

Já vám však říkám: Sestoupil jsem do lůna izraelského lidu, jehož většina je doma v tomto národě. Ostatní 

jsou rozptýleni po národech, které jsem poslal, a těm jsem se dal duchovně poznat. To jsou Moji vyvolení, 

kteří Mi zůstali věrní. Jejich srdce není nakažené a jejich duch může přijímat Má vnuknutí. Jejich 

prostřednictvím dávám v současnosti světu velký poklad moudrosti.  

3 Můj hlas nepřestává volat srdce. Mé světlo se zjevuje v duchu a dává mu sílu probudit a přitáhnout 

každou duši. Nedovolím, aby lidstvo, které mám tak rád, zašlo ve svém materialismu příliš daleko. 

Zkoušky ji zastaví, a když se k ní dostane Mé Slovo, probudí se dary lidí, jejich srdce se stanou citlivými a 

jejich cesta bude vyznačena. Pak budou vědět, jak Mě vzývat, budou u Mě hledat uzdravující balzám a 

promění se v Mé učedníky. 

4 Vytvořím ve vašem okolí duchovní atmosféru pohody, která vás obklopí, a vše bude příznivé pro 

vaše duchovní povznesení. Buďte trpěliví s nevěřícími a zažijete, že po určité době budou Mé projevy 

brány jako pravdy a Mé slovo bude oceňováno. 

5 Jak vás miluji, lidé, a jak toužím po tom, abyste dosáhli bratrství a svornosti! 

6 Buďte neúnavní, noví učedníci, když mluvíte o této pravdě. Nezkušené rty, vy, kteří ze strachu 

nevyslovujete mé slovo, otevřete se v okamžiku svého rozhodnutí. Jediné slovo pronesené v mém jménu 

může zachránit hříšníka, uzavřít propasti, zastavit ty, kdo se vzbouřili ve zlu, v jejich cestě. Znáte sílu 

mého slova? Znáte sílu své autority? Mluvte příkladnými skutky a konejte spravedlivě tu část Mého díla, 

kterou jsem vám svěřil. Zbytek zařídím já. 

7 Vidím ve vás své učedníky druhé éry. Mezi vámi jsou ti, kteří ztělesňují Jana, Petra, Tomáše a také 

Jidáše. Ačkoli byli nevzdělaní, hlásali obdivuhodné nauky a konali zázraky, přičemž si ze Mne brali 

příklad. 

8 Blahoslavení ti, kdo věří, aniž by viděli. Blahoslavený, kdo Mě nepožádal o dar vidění, aby uvěřil. 

Ten mě totiž spatřil očima své víry, poznal dobrou chuť ovoce mého Slova a živil se jím. Žehnám také 

těm, kdo po obdržení tohoto vzácného daru jako úkolu vědí, jak o Mně svědčit. 

9 Sklízím plody vaší setby. I to nejmenší, co mi nabídnete, rozmnožím, neboť taková je má vůle. 

10 Kniha zapečetěná v nebi byla otevřena v šesté kapitole. Je to Kniha sedmi pečetí, která obsahuje 

moudrost a soud a byla rozpečetěna z mé lásky k vám, abych vám zjevil její hluboké učení. 

11 Člověk žil na zemi po pět období, povzbuzován božským dechem ducha. Přesto nechápal duchovní 

smysl života, účel své existence, svůj osud a podstatu svého bytí. Pro jeho mysl i duši bylo vše 

neproniknutelným tajemstvím, zapečetěnou knihou, jejíž obsah nedokázal vyložit. Matně tušil duchovní 

život, ale ve skutečnosti neznal žebříček vývoje, který bytosti přibližuje k Bohu. Nevěděl o svém velmi 

vysokém poslání na zemi a o ctnostech a darech, které patří jeho duchu, aby mohl vítězit v bitvách, 

povznést se nad lidské těžkosti a duchovně se zdokonalit, aby mohl přebývat ve Věčném světle. 
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12 Bylo nutné otevřít božskou knihu a přemýšlet o jejím obsahu, aby se lidé mohli zachránit před 

temnotou nevědomosti, která je původcem všeho zla, jež na světě existuje. Kdo by mohl otevřít tuto 

knihu? Teolog, vědec nebo filozof? Ne, nikdo, ani spravedlivé duše vám nemohly odhalit její obsah, 

protože to, co kniha střežila, byla Boží moudrost. 

13 To mohl udělat jen Kristus, "Slovo", On sám, Božská Láska, ale i tehdy bylo třeba počkat, až 

budou lidé schopni přijmout Božské poselství, aniž by byli oslepeni září Mé duchovní Přítomnosti. 

Lidstvo tedy muselo projít pěti etapami zkoušek, učení, zkušeností a vývoje, aby dosáhlo správného 

vývoje, který by mu umožnil poznat tajemství, jež pro lidstvo uchovává Kniha Boží moudrosti. 

14 Boží zákon, jeho božské slovo dané skrze Krista a všechna poselství proroků, poslů a vyslanců 

byly semenem, které udržovalo víru lidstva v božské zaslíbení, jež vždy hlásalo světlo, spásu a 

spravedlnost pro všechny lidi. 

15 Nyní nastal očekávaný čas Velkého zjevení, díky němuž pochopíte vše, co jsem vám v průběhu 

věků zjevil, a dozvíte se, kdo je váš Otec, kdo jste vy sami a co je důvodem vaší existence. 

16 Nyní je čas, kdy díky duchovnímu rozvoji, kterého jste dosáhli, zkouškám, které jste prožili, a 

zkušenostem, které jste získali, můžete od mého Ducha přijmout světlo moudrosti, které je uloženo v 

mých pokladnicích a čeká na vaše vybavení. A protože lidstvo dosáhlo potřebného stupně vývoje, aby 

mohlo přijmout mé poselství, poslal jsem mu první paprsek svého světla, jímž je tento paprsek, který 

přiměl nevzdělané a prosté lidi mluvit ve vytržení a sloužit jako hlasatelé mé přímluvy. 

17 Tento paprsek světla byl pouze přípravný, je jako světlo úsvitu, které ohlašuje nový den. Později k 

tobě plně dorazí mé světlo, osvítí tvou existenci a odstraní i poslední stín nevědomosti, hříchu a bídy. 

18 Tato doba, jejíž úsvit obdivujete v Nekonečnu, je šestou epochou, která nastává v duchovním 

životě lidstva - epochou Světla, Zjevení, naplnění dávných proroctví a zapomenutých slibů. Je to šestá 

pečeť, která po uvolnění vlije do vaší duše obsah moudrosti v poselství plném spravedlnosti, osvícení a 

zjevení. 

19 Pro tebe je to šesté období, je to "Třetí čas", v němž jsem k tobě promluvil z větší blízkosti než v 

onom "Prvním čase", v němž jsem učinil Svou Přítomnost a Své Slovo vnímatelnými v mnoha podobách, 

a také v onom Druhém čase, v němž jsem nechal "Své Slovo" stát se člověkem, abych promluvil k tvému 

srdci. 

20 Dnes se znovu nechávám slyšet. Ale už to nejsou smysly, kterým se zjevuji, dokonce ani vaše 

srdce, ke kterému mluvím - je to vaše duchovní duše, které se dávám poznat, abych ji naučil cestě 

vzestupu, která vede do království světla, věčného a šťastného království ducha. 

21 Co obsahuje šestá pečeť Boží knihy, v jejímž lůně jsou zapsána vaše jména a vaše osudy? 

Obsahuje učení, velmi velké zkoušky, zjevení moudrosti. 

22 Co je úkolem mých služebníků v tomto období? Modlit se, rozjímat, obnovovat se, rozsévat 

jednotu, mír a duchovní světlo, rozvíjet své možnosti a schopnosti, bojovat za své povznesení; odstraňovat 

nevědomost, neřesti, fanatismus - jedním slovem zlo, které se mezi lidmi projevuje v tolika podobách. 

Jakmile se lidé přestanou nenávidět, zabíjet a zrazovat, jakmile se odpuštění a milosrdenství rozšíří od 

srdce k srdci a od národa k národu a přestane téct krev a slzy, nastane velké ticho, které je rozhovorem 

ducha s duchem. Pak uvolním poslední, sedmou pečeť, během níž se lidé budou milovat navzájem, jak 

jsem vás učil, když jsem přišel na zem. 

23 To je stručně a jednoduše - tak, jak se "Slovo" Boží vždycky dávalo najevo - něco z toho, co 

chcete vědět o Sedmé pečeti Knihy moudrosti a Boží spravedlnosti. 

24 Slyšeli jste a nyní budete rozumět, neboť později budete muset prorokovat, zjevovat a poučovat. 

25 Božský strom rozprostírá své větve nad provinciemi a městy a poskytuje stín unaveným 

poutníkům. Proto se v této době muselo stát, že jsem vás nechal slyšet Mé Slovo na různých místech 

současně, protože nyní přicházím v Duchu. 

26 Tento prostor, kde nyní slyšíte Mé Slovo, musel být připraven, abyste Mě mohli přijmout. 

Zkoušky, bolest a hořkost byly tím, co zastavilo tvé kroky a přimělo tě otevřít oči realitě. Ta bolest zorala 

suchou půdu vašich srdcí a slzy ji zavlažily. Proto jste byli připraveni očekávat semeno, které je mým 

Slovem. 

27 Nyní víte, k čemu jsem vás povolal: Chci, abyste byli dělníky na mých polích a všude šířili toto 

semeno. 
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28 Milovaní "pracovníci": Probuďte se! Podívejte se, na obzoru vyšlo slunce, které vás volá do práce. 

29 Já jsem to slunce a můj příchod v tomto čase je pro vás novým úsvitem. 

30 Ať nikdo nepochybuje, zda může být na mém panství užitečný, nebo ne. Protože jsem vás povolal, 

pamatujte, že se nemohu mýlit. 

31 Není to práce nad tvé síly, kterou jsem ti svěřil. Ale říkám vám, že čím větší bude váš počet a vaše 

jednota, tím menší bude váš kříž. 

32 Než byla vaše duše vyslána na tuto planetu, byla jí ukázána "pole", bylo jí řečeno, že jejím 

posláním je rozsévat mír, že její poselství je duchovní, a vaše duše se na to těšila a slíbila, že bude věrná a 

poslušná svému poslání. 

33 Proč se teď bojíte zasít? Proč se nyní cítíte nehodní nebo neschopní vykonávat práci, která vaši 

duši tak potěšila, když jí byla přidělena? Protože jsi dovolil vášním, aby ti zatarasily cestu, a tak jsi duši 

odepřel průchod a snažil se její nerozhodnost ospravedlnit dětinskými důvody. 

34 Nevracejte se do "Příběhu", ze kterého jste přišli, s prázdnýma rukama. Vím, že vaše utrpení by 

pak bylo velmi velké. 

35 Co musíte udělat, abyste udělali první jistý krok? Hluboce se zamyslete nad mým slovem a pak se 

modlete celou svou vírou a všemi svými city. Z této přípravy se postupně vyvine vnitřní síla, která zahájí 

neustálý boj se svou tělesnou schránkou. Duchovní duše se postaví hmotnému tělu a bude se snažit, aby 

hlas svědomí byl slyšet a hlas těla umlčel. 

36 Tak bude moci duchovní duše postupně zaujmout své místo v lidském životě, a jakmile se obrátíš 

zpět, uvidíš, že překážky, které ti bránily vzít svůj kříž a následovat Mě, jsou velmi daleko. 

37 Cožpak vás, dítka, moje učení nepovzbuzuje, cožpak vás moje slovo neprobouzí k realitě, cožpak 

se necítíte oživeni ve své duši? 

38 Všimněte si, že Mé Slovo neobsahovalo jedinou výtku nebo obvinění, pouze vás napomínalo 

větami plnými světla, abyste plnili duchovní poslání, které jste si s sebou přinesli na zem, a dávalo vám 

najevo, že nesmíte špatně využívat svobodu své vůle, že duše nemá zasahovat do povinností těla a že tělo 

nemá bránit duši v jejím poslání. 

39 Pouze mé učení vám může dát měřítko, jak dosáhnout harmonie mezi duší a tělem, a jedinou cestu, 

jak konat důstojné skutky ve světě vašeho Otce - skutky učedníků na cestě k mistrovství. 

40 Kdy v tomto vnitřním boji zvítězíte? 

41 Někteří tento boj ještě ani nezačali, jiní jsou uprostřed něj, další - a je jich velmi málo - nad tělem 

zvítězili. Vidím však i jiné, kteří začali bojovat, ale nechali se porazit nepřáteli, které v sobě nosili, a nyní 

kráčejí po cestách, které nejsou moje. 

42 Budu je hledat i nadále, přesto chci, aby sami objevili, kde je pravda a podstata života a kde 

přetvářka, pozlátko a podvod. Vím, že až se ke mně vrátí s otrhaným, krvácejícím srdcem a zneužitou 

duší, nebudu jim už muset nic vysvětlovat, protože se sami oklamali. 

43 Kdy už přestanete být tvrdohlavé a drzé děti? 

44 Pojďte k mému stolu, a zatímco se budete občerstvovat chutí mého slova, ať se vaše duše naplní 

světlem. Zakusíte, že podle mého slova učení pocítíte, že vaše duše je silnější a "tělo" poddajnější a 

ochotnější. 

45 Mé učení ztrácí smysl, pokud ho nepoužíváte. Dobře víte, milovaní učedníci, že smyslem Mého 

zákona a Mého učení je konat dobro, a proto ten, kdo je nosí jen v paměti nebo na rtech, aniž by je 

uplatňoval ve svých skutcích, jedná proti své povinnosti. 

46 Dříve než se pustíš do učení mých životních zásad a vysvětlování jejich obsahu, musíš začít 

následovat učení, které jsem ti zjevil, tím, že budeš milovat své bližní, žít životem obráceným k duchovnu 

a svou cestu osévat láskyplnou činností a světlem. Pokud to neuděláte, už teď vám říkám, že jste 

nepochopili spiritualismus. Odhaluje vám vaši pravou přirozenost, díky ní si můžete vytvořit jasnou 

představu o svém Otci a poznat sami sebe. 

47 Je pravda, že k dosažení duchovnosti je třeba určitého odříkání, úsilí a oběti. Když se však ve vás 

probudí touha po vyšší existenci, když ve vaší bytosti začne zářit láska nebo když se ve vás probudí touha 

po duchovnu, bude pro vás radostí, když se místo oběti nebo odříkání zbavíte všeho, co je ve vás zbytečné, 

škodlivé nebo špatné. 
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48 Když jsi mě uslyšel, tvá duše se probudila. Nebyla to totiž obvyklá liturgie ani slovo opakované 

stejným způsobem, jaký jste slyšeli. Mé učení zapůsobilo na tvou duši, a proto jsi vždy přicházel s touhou 

vědět, co ti řeknu, co ti zjevím. Ať si však nikdo nemyslí, že když Mě slyší nebo se učí Mému Slovu, že už 

splnil svůj úkol. 

49 V době, kdy jsem byl člověkem v Ježíši, jsem vždy doprovázel Své Slovo skutky lásky, které 

zůstaly zapsány v každém duchu, aby si ze Mne každý, kdo chce následovat Mé kroky, vzal příklad ve 

světle Slova a v pravdivosti skutků. 

50 Nyní Mi dobře naslouchejte, lidé, a poslouchejte Mé Slovo důstojně a opravdově. Vidím, že ve 

svých srdcích nosíte smutek, protože tušíte, že ne všechny tyto zástupy budou dodržovat Zákon, který 

jsem vám vepsal do duše. Ale říkám vám, že dnes, stejně jako v "první éře", se lidé rozdělí. 

51 Mnoho jsem k vám mluvil a vyznačil jsem všem jedinou cestu. Proto vám říkám: Pokud Mě 

některé z Mých dětí neposlechnou, bude nad tímto lidem vynesen rozsudek, až přijde den určený Vůlí 

vašeho Otce k ukončení tohoto projevu. 

Přišel jsem k vám v této době jako vysvoboditel, ukazuji vám cestu pouští, duchovní "denní práci" v 

boji za vysvobození a spásu a nakonec vám slibuji novou zaslíbenou zemi, která je pokojem, světlem a 

blažeností pro ducha. 

Blahoslavení jsou ti, kdo se vydají na tuto cestu a následují Mě v touze po osvobození a oduševnění, 

protože se nikdy nebudou cítit opuštění ani slabí ve zkouškách, které jim tato rozlehlá poušť přinese. 

Běda však těm, kdo víru porušují, kdo milují světské věci více než duchovní - těm, kdo se stále drží 

svých modlářských tradic! V domnění, že mi slouží, budou poddanými "faraona", jímž je "tělo", 

materialismus, modlářství. 

Kdo chce přijít do zaslíbené země, do vlasti Ducha, musí na své cestě světem zanechat stopu dobra. 

Pojďte po této cestě a nebojte se. Vkládáte-li totiž svou naději ve mne, není možné, abyste zbloudili. 

Pokud se bojíte nebo nemáte důvěru, pak vaše víra není absolutní a já vám říkám, že kdo mě chce 

následovat, musí být přesvědčen o mé pravdě. 

52 Žehnám vám všem, odpouštím vám, spojuji vás ve své lásce. 

53 Posuzujte se tak, abyste ve svém vědomí měli naprostou důvěru v to, že každý váš krok je správný. 

54 Zkoumejte svou víru i způsoby svého jednání, abyste věděli, zda jste hodni nazývat se spiritualisty, 

nebo zda si na toto jméno budete muset ještě chvíli počkat. 

55 Mnozí z vás si říkají spiritualisté, protože věří v mou přítomnost při mém projevu skrze lidskou 

mysl a protože jsou často přítomni, aby slyšeli mé slovo. Ale chci, abyste byli duchovní skrze 

Cvičení v dobru, poznání podstaty života, láska k bližnímu, uctívání prostřednictvím velkorysé, plodné a 

ctnostné existence. 

56 Dovolte mému Slovu, aby vás probudilo a povzneslo, aby před vámi odhalilo všechny dary, 

schopnosti, síly a ctnosti, které v sobě vaše duchovní duše skrývá. Patříte totiž k těm, kdo se kvůli své 

nevědomosti považují za chudé, ačkoli v sobě mají dědictví. 

Když váš Pán viděl, že žijete v závislosti na hmotném životě, ačkoli vás obdařil duchovním světlem a 

milostí, přišel k vám, aby vás probudil a řekl vám, že není správné, abyste trpěli duchovním hladem a 

žízní, ačkoli božský zdroj moudrosti je vám na dosah, abyste se k němu dostali cestou zduchovnění. Se 

začátkem této éry jako byste se i vy vydávali na cestu. 

Ale vpravdě vám říkám, že vše, co vaše duše nasbírala v minulosti, je světlo zkušeností a ocel, aby 

mohla čelit zkouškám a lekcím, které přináší Třetí čas. 

57 Přitahuji vás k sobě, abyste se naučili Mým lekcím. Buďte všichni vítáni před mým křeslem, buďte 

požehnáni, vy vytrvalci. Vaše přítomnost u Mého Slova má velký význam, je to projev vaší touhy přiblížit 

se ke Mně. 

Jen já vám mohu odhalit dary, které máte, a dát vám pocítit odpovědnost, kterou máte vůči svým 

bližním. 

Nyní je čas soudu, čas splacení každého dluhu, čas nápravy. 

58 Mé božské dílo je světlo, které když ozařuje lidi, osvěcuje je duchem. K některým přijde božské 

poselství přímo v podobě inspirace, k jiným prostřednictvím Slova mých učedníků a k dalším v podobě 

spisů, jejichž stránky obsahují smysl mého učení. 
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59 Krok za krokem a krůček za krůčkem se lidé budou probouzet k životu v Duchu. Bude to pro ně 

jako nová existence, jako začátek nového života plného příslibů, plného úžasných překvapení a ozářeného 

světlem největšího ideálu: Boha. 

60 Ano, milovaní lidé, Bůh je ideálem duší, když musí povstat. Říci "Bůh" totiž znamená dokonalost, 

harmonii, moudrost, blaženost, světlo, nekonečný mír, lásku, věčnost. 

Když duše unikne z tyglíku zkoušek, když se utká s "tělem" a se světem v obrovském moři vášní, na 

chvíli se zastaví, aby se zamyslela nad vším, co se stalo - jako trosečník, který se po zoufalém boji s 

vlnami konečně dostane na pevninu, drží se kusu dřeva, symbolu své víry a naděje, a při pohledu na klidné 

rozbouřené moře zvolá: "Loď se potopila, ale já jsem se zachránil! Požehnán buď Pán nebes!" 

Takový je osud duše, která se - jako trosečník po bouři - zastavuje, přemýšlí, rozjímá o svých vášních, 

vidí, jak její pozemská sláva a marnosti klesají do minulosti jako ztroskotaná loď trosečníka. Když však v 

něm vzplane světlo víry, radostně zvolá: "Otče, děkuji ti, že jsem na tebe nezapomněl i přes tak velké 

utrpení!" 

61 To je hodina probuzení duše a okamžik, kdy začíná její povznesení. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 270 
1 Blahoslavení ti, kdo jsou připraveni na poslední den Mého zjevení. Vpravdě vám říkám, že jejich 

duše bude mít účast na mé nové večeři. Tam, když naposledy přijmeš tento neviditelný, pravý chléb bez 

kvasu, se tvá duše posílí, naplní se duchovností a světlem, díky němuž brzy pochopí smysl tohoto učení. 

2 Jaká vážnost vládne v této poslední hodině! Kolik světla svítí na tento lid! 

3 Nebeské království se přiblíží k vaší duši se svým věčným pozváním, aby v ní přebývalo. V těchto 

chvílích budou přítomni velcí, silní duchové, duchové světla, skuteční mudrci v duchovní říši. 

4 Přítomni budou také Poutníci, proroci, kteří v jiných dobách přinášeli na Zemi božská poselství. 

Mé slovo je totiž určeno všem duším, ať už jsou vtělené, nebo svobodné od hmoty. 

5 Tyto bytosti budou zástupci nekonečných světů života, které existují ve vesmíru, a zúčastní se 

posledních mých projevů, které v této době existují v této podobě. 

6 Co uvidí mezi tímto lidem? Co zjistí? Vím to jen já. Ale já vám ukládám, abyste "bděli" a modlili 

se, abyste patřili k těm, kdo sedí u stolu - k těm, kdo jedí a pláčou s Mistrem, k těm, kdo jedí a pijí 

nebeský chléb a víno. 

Nepřicházejte ke stolu, když pácháte zradu, neboť pak byste se Mnou byli jen zdánlivě. Ve skutečnosti 

vám totiž vaše svědomí nedovolí těšit se z přítomnosti vašeho Otce. 

7 Víš, proč k tobě takto mluvím? Protože vím, co se stane, protože vás dokonale znám a vím, kdo 

Mě zapře a kdo Mi bude věrný, protože studoval Mé Slovo, a kdo sejde z cesty, protože nikdy nepochopil 

podstatu Mého Díla. 

8 Zatímco jedni se zajímali pouze o význam mého slova a vždy toužili po pokroku a rozvoji své 

duše, druzí se zajímali spíše o vnější uctívání. Stejně tak zatímco ti první rádi přijímali učení o 

duchovnosti, ti druzí byli znepokojeni, když byly zmíněny jejich chyby. 

9 Já sám vím, kdo se Mi bude muset zodpovídat ze všeho, co mělo být známo prostřednictvím Mých 

hlasatelů a co bylo zatajeno.  

10 Pochopte, lidé: V této "třetí éře" máte jako svědkové, kteří zažili tento božský projev, za úkol toto 

poselství věrně a pravdivě šířit. Byli jste povoláni a vyvoleni, abyste lidstvu přinášeli Dobrou zprávu a 

učili své bližní duchovní cestě - jediné, která vede k míru, pravému světlu a všeobjímajícímu bratrství.  

11 Už je to dlouhá doba, co jsem se věnoval vašemu poučování. Protože však ti, kteří přišli jako 

poslední, Mě slyšeli jen málo, zanechávám jim své Slovo napsané, aby v něm hledali božský smysl a 

všichni dosáhli stejného pochopení a stejného zduchovnění. 

12 Jdeš-li touto cestou, neměj jiný ideál než dokonalost své duše - dokonalost, které můžeš dosáhnout 

tím, že budeš uplatňovat mé učení, že budeš žít podle mého učení, že zasvětíš svou existenci službě 

bližnímu, božským a lidským zákonům, v neustálé oddanosti povinnosti. 

13 O svůj hmotný život jste již hodně bojovali. Nyní je čas pracovat ve prospěch duše. 

14 Obě snahy se svou povahou liší. Zatímco lidský boj je sobecký, protože pracuje sám pro sebe, 

duchovní boj musí být naprosto nesobecký, musíte svou cestu zasévat s láskou a milosrdenstvím, aniž 

byste očekávali odměnu. 

15 Snažte se proniknout do mého učení a porozumět mu tak, abyste pochopili, že v praktikování 

vznešeného, čistého a duchovního života spočívá největší uspokojení, největší radost, pravé a věčné 

vítězství. 

16 Když se duše povznese nad materializaci světa a nad neukotvenost těla, uvidí život ve světle 

pravdy. Teprve pak zjistí, co je skutečné a co falešné. 

17 Těší Mě, když v duši Mých dětí panuje mír, a naplňuje Mě radostí, když lidské srdce prožívá 

radost. Chci jen, abyste usilovali o to, co je pravdivé a k čemu vám dávám prostředky ve svém Slově. 

18 Amen, říkám vám: Blahoslavení ti, kdo si na mé slovo nezvykli. Blahoslavení, kdo poslouchají má 

nařízení a respektují je. Neboť to budou oni, kdo budou vydávat svědectví o mém díle. Budou to ti, kdo s 

láskou odpoví na lásku, kterou jim ukážu ve svém Slově. Právě oni budou mít soucit a vděčnost vůči těmto 

nositelům hlasu, kteří tomuto lidu stále více věnují své životy. 

19 Ale kolik lidí si na můj projev zvyklo! Jsou přítomni mému učení jako někdo, kdo se účastní 

obřadu nebo plní tradici, a to není chování, které od svého lidu očekávám. 
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20 Ještě nenastal čas, abyste všichni duchovně pochopili mou práci. Všímejte si, že zatímco někteří z 

mých "pracovníků" se stávají pokornými a dobročinnými do té míry, že jim poskytuji výhody, jiní se 

stávají pyšnými a sobeckými a myslí si, že jsou stále nadřazenější svým bratrům a sestrám. 

21 Ti první pracují v tichosti, v pokoře, v duchovním nitru. Ti druzí nemohou být spokojeni, pokud 

nežijí obklopeni lichotkami, chválou a poklonami a nevyžívají se v ponižování svých malých a slabých 

bratří a sester. Tito nejsou Mými učedníky, protože je nikdy neučily Mé příklady učení, Mé učení ani Má 

zjevení takovému chování. 

22 Těm z vás, kteří jste si takový piedestal vytvořili, říkám v lásce, abyste z něj sestoupili - z 

přesvědčení, z pokání - pokud nechcete, aby vás zítra shodili ti samí, kteří vás dnes vyzdvihli, jak se to 

vždycky stávalo lidem, kteří se postavili na trůn falešné moci, aby z něj ponižovali své bližní. 

23 Těm z vás, kteří jste pokorně pracovali a s láskou rozsévali požehnané semeno duchovní lásky, 

říkám, abyste pokračovali v rozsévání, abyste pokračovali ve sběru slz těch, kteří trpí, abyste pokračovali 

ve vnášení světla na cesty temnoty, nevědomosti, neřesti a zmatku. To je cesta, to je poslání Ježíšova 

"dělníka". 

24 Chci, aby jeden i druhý byli v mém díle sjednoceni - sjednoceni vírou, sjednoceni duchovností, 

kráčející po stejné cestě pod břemenem stejného kříže. 

25 Neprohlašujte světu, že jste mistři v duchovním vzdělávání, dokonce ani neříkejte, že jste žáci. 

Dbejte však na to, aby vaše skutky co nejvěrněji odpovídaly mé pravdě, pak o vás budou svědčit. 

26 V těžkých hodinách svého života ve velkých zkouškách Mě v duchu volej, aniž bys na sebe 

navenek upozorňoval, a Já ti dám pocítit svou přítomnost a moc. 

27 Moje země jsou nekonečné. Jak si někdo může myslet, že jsou omezeny na místa, kde se 

shromažďujete a kde slyšíte mé slovo? 

28 Mé pole působnosti je po celé zemi, kde podle mé vůle přebývá člověk nebo existuje duše. Má 

farma přesahuje tento svět a zasahuje všechny světy života, kde je touha po světle, míru, duchovní kultuře, 

očistě a dokonalosti. 

29 Nechť se vaše představy rozšíří, nechť vaše mysl rozbije kruh, v němž se uzavřela, a nechť se vaše 

duše osvobodí z pout, jimiž si ji podmanilo tělo, aby mohla spatřit Nekonečno a nasytit se Věčností. 

30 Blíží se doba, kdy k vám budou lidé přicházet, aby toto učení prozkoumali. Pak nebude žádnou 

zásluhou, když jim ukážete Mé Slovo, abyste se obhájili, protože pochází ode Mne a je ve svém významu 

čisté a dokonalé. Bude záslužné, když při vašem hledání objeví v mém lidu prostý a čistý život - muže a 

ženy, kteří umí věnovat část svého času konání milosrdenství, kteří na své životní cestě zanechávají stopu 

útěchy a světla. To bude živé svědectví, které máte vydávat světu - svědectví vydávané skutky, nikoli 

slovy. 

31 Je pravda, že dar slova na vašich rtech rozkvete, aby pohnul srdcem vašich bližních. Ale ať jsou to 

díla, která potvrzují každé vaše slovo. 

32 Myslíte si, že se moji učedníci druhé éry spokojili s tím, že opakovali, co slyšeli od svého Mistra? 

Ne, lidi. Je pravda, že světlo se v hojné míře rozlévalo ve slovech, která vycházela z jejich rtů. Ale jejich 

skutky, jejich činy byly stejně početné jako jejich slova. Proto bylo jejich sémě plodné a úrodné. 

33 Proto vám říkám: "Odpočívejte v mém slově, lide! Tuto milost si můžete ještě krátce užívat. 

Udělejte si ze svých srdcí truhlu, v níž budete uchovávat celou podstatu mého učení, a vaše duše bude 

truhlou, v níž je uchovávána má moudrost. 

34 Již se blíží den, kdy tito slavíci nebudou zpívat ve větvích tohoto stromu, a já nechci, abyste 

později ronili slzy kvůli nevyužitým časům. 

35 Až přijde hodina, kdy toto období projevů skončí, dám vám vše, co potřebujete pro svou duchovní 

cestu. Nic nebude chybět. 

36 Poskytl jsem vám zbraně světla, abyste se mohli postavit této době, kterou jsem ohlásil, kdy, jak 

jsem vám již řekl, se lidé budou snažit zničit víru v sebe sama, kdy se bude bojovat proti lásce k Bohu jako 

nikdy předtím. Já vám však zanechávám tento Chléb života, abyste mohli přinést balzám těm, kdo hladoví 

po světle, abyste uzdravili bolest těla i duše - sílu zastavit ty, kdo sešli z pravé cesty. 

37 Připravte se na to, aby pro vás tyto časy nebyly překvapením. Pokud totiž spíte, ze spánku vás 

vytrhnou bolestné události. Pak nebudete schopni myslet na druhé, budete myslet na sebe, nanejvýš na své 
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děti, rodiče, manžele nebo sourozence. Chci však, abyste zapomněli na sebe, na to, co jste a co máte, aby 

se vaše duše mohla věnovat svému nejvyššímu úkolu, kterým je milovat Boha ve svém bližním. 

38 Chci, abyste své bližní milovali, jako byste je znali, a k tomu stačí vědět, že existují. 

39 Sjednoťte se, abyste vytvořili silný lid, nový Izrael, který si umí razit cestu přes pronásledování, 

návštěvy a protivenství, krok za krokem následuje světlou cestu mého Zákona, povzbuzován božským 

příslibem mého pokoje. 

40 Jste duchem i krví lidé bojující za mír a svobodu, kteří zažili mnoho útlaku, pokušení a ponížení. 

Vpravdě ti říkám, že právě skrze tento kalich utrpení, tak hořký, byla tvá duše očištěna a zocelena. 

41 Nenechte ideál světla, svobody a míru zemřít. Musíte pochopit, že tato duchovní cesta, kterou vám 

ukazuji, přivede lidi víry a dobré vůle bezpečně k cíli. 

42 Až se má spravedlnost plně projeví ve světě, pomůže vám svědčit, obracet a vyrovnávat cesty. 

43 Žízeň po pravdě bude v lidstvu velmi velká a musí se mu dostat křišťálově čisté vody mého učení, 

aby nezahynulo. Stále si uvědomujte, že lidé této doby již nemohou být klamáni, protože se duchovně 

vyvíjejí, že svět se chystá plně otevřít oči světlu, aby řekl: "Toto je dobro a toto zlo, toto je světlo a toto 

tma", a nechce již kráčet po křivolakých cestách ani se ztrácet v obřadech a tradicích. 

44 Dlouhou cestu zkušeností, svobodné vůle, neposlušnosti a zla už lidstvo urazilo a blíží se k cíli, 

kam dorazí zmatené, ale kde také zažije světlo, které v něm svítá. 

45 Duch bude bojovat jako ostrý meč světla proti temnotě a zabrání duši, aby upadla do zmatku, a až 

se uklidní a bude moci nahlédnout a posoudit svou minulost, projde její myslí řada vizí, které ji povzbudí, 

aby se nikdy nevrátila zpět. 

46 Mé Slovo bude v těchto chvílích zářit jako maják v bouřlivých nocích a osvětlovat cestu 

ztraceným. 

47 Bylo by správné, kdybyste do té doby nedosáhli potřebného vybavení? 

48 Víte, že pro duchovní spásu lidstva nejste nezbytně nutní. Ale co by se pak stalo s vaším posláním? 

49 Všechno zvládnu i bez tebe. Ale co bys mi mohl odpovědět, kdybych tě zavolal? 

50 Učedníci: Po modlitbě se zamyslete nad svou odpovědností a změřte rozsah svého poslání. Znáte 

to velmi dobře, protože jsem s vámi o tom dlouze hovořil. 

51 Přicházím k vám, abych vás povzbudil slovy lásky a moudrosti. Jste v předvečer velkých událostí. 

Oznámil jsem vám, že svět se v roce 1950 otřese. Tyto události budou označovat poslední rok mého 

hlásání a můj odchod, takže lidé, pokud mají zájem zjistit pravdu o mém hlásání a okolnostech, které ho 

provázely, mohou zjistit, že jak na začátku mého hlásání v roce 1866, tak na jeho konci v roce 1950 se 

otřásla nebesa, příroda i lidský život. 

52 Pomyslete na zítřejší svět, milovaní lidé, na lidi, kteří budou s úzkostí hledat znamení Mé 

přítomnosti. Pamatuj, že zůstáváš věrným svědkem všeho, co jsi ode Mne viděl a slyšel. 

53 Stejně jako jsem vás podrobně poučil já, musí být podrobné i vaše svědectví, abyste v nikom ze 

svých bližních nezanechali sebemenší pochybnost nebo omyl. 

54 Vtiskněte si hluboko do srdce, že se nebudete snažit přesvědčit své bližní vnějšími a působivými 

skutky, ale duchovní podstatou mého učení. 

Mohli byste skutečně zapůsobit na ty, kteří sem v touze po útěše přicházejí se svým břemenem utrpení 

a kteří ve své touze najít úlevu od bolesti ani nedbají na způsob, jakým balzám dostanou. Pamatujte však, 

že otevřou oči a uvědomí si, že balzám, který ode Mne "dělníci" dostali, jim nebyl dán v celé své čistotě. 

Vpravdě vám říkám, že semeno zaseté tímto způsobem přinese mnoho hluchého ovoce. 

55 "Dělník", který zakládá svou práci na uplatňování pravé lásky, správně chápané - který kromě 

toho, že přináší úlevu tělesným nemocem, rozněcuje světlo víry v Boha a předává duchovní poznání - ten, 

kdo zapomene na sebe a věnuje několik okamžiků službě bližnímu, dá pocítit spiritualitu mezi svými 

bližními, dá pocítit mou přítomnost svými skutky, a proto bude jeho pole plodné a jeho úroda dobrá a 

hojná. 

56 Musím vaší duši připomenout poslání, které jí bylo svěřeno, abyste se neklamali, abyste si předem 

prostudovali své záměry, účel svých skutků a abyste pochopili, jaký může být výsledek, který obdržíte. 
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57 Jste moji učedníci a musíte žít bděle, abyste slyšeli hlas svědomí, než začnete konat nějaké dílo. 

Pak si určete cíl, kterého chcete dosáhnout po skončení tohoto života, s vědomím, že byste zde měli pouze 

shromažďovat zásluhy, abyste se stali hodnými přebývat ve světech světla. 

Co na tom, že ostatní s vaší pomocí dorazí dříve než vy. Tím větší bude vaše zásluha, protože to 

znamená, že jste na ně mysleli více než na sebe. 

58 Život spiritualisty je obtížný. Kdo totiž po přijetí tohoto učení chová pocity nenávisti, sobectví, 

pokrytectví nebo zlé vůle, nemůže se právem nazývat žákem tohoto učení. 

59 V duchovním musí být mír, víra, láska, odpuštění, úsměv, porozumění, shovívavost a něha, které 

se použijí jako balzám na ty, kdo trpí. Na druhou stranu by v jeho srdci měla být vroucnost, síla a přísnost 

vůči těm, kdo mění pravdu, skrývají ji nebo ji zrazují. 

60 Dávám vám čisté osivo a nabízím vám připravená pole, abyste je mohli zasít. Proto není důvod, 

abys Mi po návratu přinášel špatné ovoce. 

61 Používejte mé slovo a vážně o něm přemýšlejte a pocítíte, že se stane jemným dlátem, které 

pronikne do skrytosti vaší bytosti a začne ve vašem srdci uhlazovat. 

62 Pochopte, lidé, že má výzva byla učiněna také proto, abyste poznali úkol, který máte na zemi 

splnit. Váš duch už věděl, k čemu byl poslán, ale ještě chybělo, aby toto zjevení obdržela i vaše hmotná 

přirozenost, aby byla připravena spolupracovat s duchem a obě tvořily jedinou bytost a jedinou vůli. 

63 Mohl by někdo z vás po těchto odhaleních odmítnout jeho poslání? Mohl by váš duch uniknout a 

odmítnout bojovat? Bylo by dětinské utíkat před vlastním osudem a utíkat sami před sebou. Jaké místo 

byste mohli objevit v tomto světě nebo v jiných světech, kam by můj hlas nedosáhl? Žádné. Neboť můj 

hlas je tvým světlem. Ostatně, kdo by mohl uniknout této době zkoušek? Na každém místě, kam byste se 

uchýlili, by vás následovalo očištění. 

64 Vpravdě vám říkám, že bezpečí a pokoj naleznete pouze v praktikování a dodržování zákona, který 

jsem vám svěřil. Zásluhy, které vaše duše získá na cestě lásky, tedy milosrdenství a bratrství, se projeví ve 

vašem lidském životě jako mír, klid, důvěra a zdraví. 

65 V první éře lidé uzavřeli smlouvu se svým Pánem a přísahali, že budou naplňovat Zákon. Dnes 

nechci, abyste přísahali - chci, aby váš impuls k následování Mne byl spontánní, aby vaše naplnění 

vycházelo z lásky. 

66 Viděl jsem, jak se všechny církve v tuto dobu shromáždily a vytvořily jeden zástup, aby si 

připomněly datum, kdy mi tento lid přísahal poslušnost a spojení. Ale já se vás ptám: Dodržel jsi svou 

přísahu? Byli jste poslušní Mých pokynů a sjednotili jste se? Ne, lidé, nedodrželi jste přísahu, vaše přísaha 

byla neplatná. Proč si tedy toto datum připomínáte? Mnohem raději bych vás viděl fyzicky oddělené, i 

kdybyste se pak nikdy nesjednotili, abyste si připomínali tyto tradice, ale spíše bych vás viděl duchovně 

sjednocené, praktikující mé učení stejným způsobem a poslouchající mé slovo. Pak byste byli spojeni v 

Mém Díle a vaše spojení by bylo pevné z lásky a pravdivosti, aniž byste museli plnit jen proto, že ve své 

duši nesete břemeno přísahy. 

67 Chci, aby až povstane nový lid Izraele, který Mě bude následovat, byla jeho smlouva láskou a 

vírou. 

68 Chápete, proč ruším všechny vaše tradice? Protože ve snaze řídit se jimi zapomínáte na pravý 

smysl svého života, kterým je řídit se zákonem lásky. 

69 Říkám vám, že pokud se nesjednotíte a neodpustíte si dříve, než skončí mé vyhlášení v tomto čase, 

neznáte zkoušky, které vámi otřesou a připomenou vám vaši špatnost a vaši nejednotu. 

70 Vidím, že jste si zvykli na Mé Slovo a že zavíráte uši, když k vám mluvím vyčítavým nebo 

káravým tónem, a věříte, že vám o něco později odpustím a promluvím k vám s nekonečnou láskou. 

71 Ach, lidé, vy jste nechtěli uchovat semeno a toužili jste jen po potěšení z konzumace plodů! Co se 

s vámi stane, když vám chybí mé slovo? Vymyslíte si tedy nějakou formu, která by vyplnila vaši 

prázdnotu? 

Ne, lidé, nesnažte se klamat sami sebe, raději si už teď uchovávejte mé slovo ve svém srdci, hromaděte 

je, a až jednou nebudete mít mé hlásání, stanete se majiteli nevyčerpatelného pokladu moudrosti, zdroje 

zdraví a pokoje, nevyčerpatelné studnice požehnání. 
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72 Mé Slovo je stále jasnější a jasnější, protože se blíží předpovězený den, kdy ho již nebudete slyšet. 

Někteří z Mých nositelů hlasu dosáhli dospělosti a jako odměnu za jejich přípravu a přípravu lidu vylévám 

Své Slovo plné jasnosti a jednoduchosti. 

73 Dříve k vám bylo nutné mluvit v přeneseném smyslu, protože nositelé hlasu byli schopni hovořit o 

hlubokém učení mé pravdy pouze v této formě. Za každým podobenstvím nebo obrazem se skrývalo něco 

božského nebo tajemného, co hlasatel nebyl schopen vyjádřit. 

Později, když mu jeho zduchovnění a povznesení učinilo jeho úkol srozumitelným, zmizel mu obrazný 

smysl ze rtů, protože jeho intelekt byl nyní schopen vyjádřit vznešené prostým jazykem, který byl v 

dosahu všech orgánů intelektu a všech duší. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 271 
1 Žehnám vám, lidé, a ve vás žehnám budoucím generacím. 

2 Vidím, že jste se nakazili nemocemi světa, že jste onemocněli jako všechny slabé bytosti. Já tě 

však očistím, protože tě čeká velké, vznešené a obtížné duchovní poslání, abys je splnil. 

3 Ve svém Slově jsem tě nazval "Izraelem", a když jsi uslyšel toto jméno, zachvěl ses pod tíhou 

odpovědnosti, o které sis nikdy nepředstavoval, že ji poneseš. 

4 Toto Jméno vás probudilo a od té doby jste se přestali živit nemorálními, škodlivými nebo 

špatnými požitky, abyste srdce a duši podporovali vydatnou, zdravou a čistou stravou. 

5 Nízké vášně postupně nahrazujete pravou láskou, nesmyslné požitky opouštíte a nahrazujete je 

uspokojením duše, a to vše, co je obnovou a očistou, dodává vašemu srdci citlivost a umožňuje, aby se ve 

vašem životě začaly projevovat spící schopnosti duchovní duše. 

6 Když se mé slovo dostalo do tvé mysli jako paprsek slunce, který ozařuje venkovské sídlo, 

konečně jsi přiznala, že tvá duše se může živit pouze láskou k Otci a k bližním. 

7 Světlo tak postupně proniká k tomuto lidu, který je předurčen k tomu, aby zahájil éru 

spiritualizace. Proto vám říkám, že jakmile tuto bitvu proti sobě vyhrajete, nesestoupíte ani o krok, 

neustoupíte. 

8 Až přestanete pociťovat svou vlastní bolest a budete vnímat utrpení druhých, uděláte další krok na 

cestě mého učení. 

9 Nyní nastávají časy, které lidstvu ohlásili proroci, kdy bolest bude velmi krutá, aby pak pominula a 

pomalu se změnila v mír. 

10 Většina lidí o Mém příchodu a Mé přítomnosti jako Ducha útěchy nic neví, ale v sobě něco tuší a 

očekávají Mě. 

11 Tito lidé se zde rozhodli dát lidem jistotu mého nového zjevení. To je důvod, proč vylévám své 

světlo na vaše duše. 

12 Už žádná nestálost, lidé, už žádné pochybnosti ani neposlušnost! Nechť víra a důvěra ovládnou 

celou tvou bytost. 

13 Neutíkejte před životními zkouškami, protože jsou lekcí, kterou se musíte naučit. Vězte, že jste 

byli v této době posláni, abyste očistili svou duši při plnění vysokého, vznešeného a vzácného poslání. 

14 Neodkládejte splnění svého poslání tím, že dnes je příliš mnoho překážek, než abyste Mě 

následovali - že raději počkáte, až zítřejší slunce plně osvítí vaši cestu, a pak se vydáte do boje. 

15 Podívej se, jak světlo Božího Ducha neustále ozařuje tvou duši, aby tě nenechalo padnout nebo 

usnout. 

16 Někdy vás v tichu vašich meditací překvapím otázkou, proč jsou vůči lidstvu tak velké závazky. 

Říkám vám však, že vaše otázka pramení z toho, že neznáte svou duchovní minulost, a proto nevíte, jaké 

dluhy máte vůči svým bližním. 

17 Až si budete jisti svou odpovědností vůči lidem na zemi, vezmete s velkou láskou svůj kříž a 

radostně vystoupáte na horu svého duchovního vzestupu. 

18 Minulost tvé duše může být vymazána z tvé paměti, tvé předchozí existence ti mohou vypadnout z 

hlavy, ale Kniha života, v níž je vše zapsáno Bohem, nedovolí, aby nic zapadlo do minulosti, nic není 

vymazáno ani zapomenuto. Tam je vše přítomné a věčně živé. 

19 Taková je Otcova spravedlnost: dokonalá, milující. 

20 Když člověk sejde z cesty a ponoří se do špíny světa, Pán prokáže své milosrdenství a zachrání 

duši. Pokud si myslíš, že tě tvé skutky na zemi nenávratně zkazily pro věčný život, věčný Soudce ti dává 

novou příležitost napravit své chyby, a tak díky úsilí, síle vůle a vytrvalosti v dobrém dosáhnout spásy. 

21 Nyní máte tuto požehnanou příležitost, můžete o tom všem přemýšlet a snažit se naplnit své 

poslání, abyste - až se vrátíte do "Příběhu", z něhož duše odcházejí obývat hmotný svět - přišli bez 

nesplněných příkazů a poslání a naopak zažili pravou blaženost z toho, že jste zvítězili nad ubohostí a 

trapností tělesné schránky, v níž jste žili. 

22 Vaše duše se probudila jako nikdy předtím. Proto vám říkám, že jste zodpovědní za kroky, které v 

této době podniknete, neboť doba, kdy jsem vám dával svá učení, byla velmi dlouhá a Slovo, kterým jsem 

vám dával svá ponaučení, bylo velmi podrobné. 
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23 Nezapomínejte, že pokušení vás nejvíce chytá do pasti v nejvážnějších chvílích a v hodinách 

největších důsledků, srdce umdlévá a odvaha klesá, objevují se pochybnosti, nejistota a nerozhodnost. 

24 Inspirujte se čistotou mého díla, ptejte se sami sebe, co se vašemu Otci nejvíce líbí, co děláte dobře 

a co špatně. 

25 Než začnete posuzovat díla druhých, prostudujte svá vlastní díla a uvidíte nespočet nedostatků, 

které vaše oči kvůli nedostatku studia a lásky přehlédly. 

26 Vyžeňte ze svého středu vše, co je fanatické, modlářské, pověrčivé, materializované a zbytečné, 

neužitečné rituály. Bude to, jako byste vyčistili půdu od plevele a pak ji osévali krásnou pšenicí. 

27 Využijte času, který vám ještě zbývá, a naslouchejte mému učení, aby vás naplnilo světlem a 

milostí a abyste mohli učinit pevný krok k duchovnosti - krok, který jste neudělali, protože jste setrvávali 

v kultu materialismu a omylu. 

28 Až do dnešního dne vám chyběla víra, abyste se zbavili svých figur, obřadů a symbolů a duchovně 

Mě hledali v Nekonečnu. Chybí vám odvaha být duchovními a vymysleli jste si jakousi falešnou 

spiritualitu, za kterou skrýváte své materialistické sklony a chyby. 

29 Nechci, abyste byli pokrytečtí, ale upřímní a pravdiví. Proto k vám mluvím s největší jasností, 

abyste mohli důkladně očistit své životy a ukázat světu pravdu tohoto díla. Říkáte si spiritualisté? Pak 

tomu tak skutečně je. Nemluvte o Mém učení, dokud děláte jeho pravý opak, protože pak budete lidi 

svými skutky jen mást. 

30 Především si uvědomte, co je Mé Dílo, co znamená Můj Zákon, co je vaším úkolem a jak jej 

musíte plnit, abyste se - nemáte-li na své cestě žádného průvodce, který by byl hoden řídit vaše kroky - 

mohli řídit svým svědomím a poznáním, které jste získali v Mém Učení. Tímto způsobem nebudete moci 

nikoho hnát k odpovědnosti za případný přešlap nebo chybu. 

31 Také vám říkám: Jestliže ten, kdo svými radami vede vaše duchovní kroky, kráčí podle Mého 

zákona, budete ho věrně následovat, protože se ukázal hodným vaší důvěry. 

32 Až přijde hodina, kdy budu volat tento lid k zodpovědnosti, můj hlas dolehne ke každé duši se 

stejnou spravedlností, protože mé slovo slyšeli všichni stejně. Pak nikdo neřekne: "Pane, volej k 

zodpovědnosti ty, kteří vědí víc, a odpusť nám, kteří jsme dělali jen to, co nám řekli." 

33 Myslíte si, že se dítě tváří v tvář špatnému příkladu pozemského otce, který je zlý nebo špatný, 

dopouští chyby, když nenásleduje jeho způsob života? Nebo si myslíte, že dítě je povinno následovat 

kroky svých rodičů? 

34 Vpravdě vám říkám, ať vás na správné cestě vede svědomí a rozum.  

35 Protože se však odkláníte od špatné cesty, kterou vám vytyčili ti, kdo mají povinnost vás životem 

provázet, neměli byste je přehlížet nebo přestat milovat - naopak. Z místa, kde naleznete spásu, byste měli 

udělat vše pro to, abyste pomohli těm, kteří sešli z cesty. To znamená, že vaše milosrdenství a vaše láska 

by se nikdy neměly měnit. 

36 Snažte se plně pochopit mé slovo, milovaní učedníci, abyste nebyli sužováni pochybnostmi, až vás 

překvapí zkoušky. 

37 Materialismus stojí v cestě rozvoji duše jako obrovská překážka. Lidstvo se před touto zdí 

zastavilo. 

38 Nacházíte se ve světě, v němž člověk dokázal rozvinout své intelektuální schopnosti při aplikaci na 

vědu související s hmotou. Jeho úsudek o existenci duchovního je však stále omezený, jeho poznání všeho, 

co nepatří zcela do hmoty, je opožděné. 

39 Toto století, v němž žijete, vykazuje dva aspekty: jedním je rozvoj mysli a druhým duchovní 

stagnace. 

40 Vskutku, božské světlo ozařuje schopnosti intelektu a z nich pramení má velká inspirace, jejíž 

plody ohromují lidstvo, neboť intelekt nyní vyžaduje svobodu a rozšíření poznání. Člověk se ponoří do 

studia přírody, zkoumá, objevuje, raduje se, žasne, ale nikdy není nerozhodný. Ale kdykoli se v něm 

objeví myšlenka objasnit vztah k duchovnímu, k pravdě, která leží mimo jemu známou hmotu, má strach, 

bojí se postoupit do neznáma, do toho, co považuje za zakázané, do toho, co (podle jeho názoru) patří jen 

vysokým bytostem hodným zkoumání Božích tajemství. 

41 Tam se ukázal jako slabý a hloupý, neschopný silou vůle překonat předsudky, které ho drží při 

zemi. Tam se projevil jako otrok pokřivených výkladů. 
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42 Rozvoj lidské inteligence nebude nikdy úplný, dokud se nerozvine také na úrovni duše. Uvědomte 

si, jak velká je zaostalost vaší duše, protože jste se věnovali pouze poznání pozemského života. 

43 Člověk je otrokem vůle druhých, obětí kouzel, odsouzení a výhrůžek. Čeho však dosáhl? Že se 

vzdal všech svých tužeb pochopit a dosáhnout nejvyššího poznání, které má člověk mít; že se brání tomu, 

aby mohl objasnit to, co nesmyslně vždy považoval za tajemství: Duchovní život. 

44 Myslíte si, že život duše bude pro člověka na zemi navždy tajemstvím? Pokud si to myslíte, jste na 

velkém omylu. Vpravdě vám říkám, že dokud nebudete znát svůj původ a nebudete vědět nic o tom, co 

souvisí s duchem, budete navzdory veškerému pokroku svých věd pouhými tvory, kteří budou žít v 

bídném světě mezi rostlinami a zvířaty. I nadále budete bojovat ve svých válkách a bolest bude i nadále 

ovládat vaše životy. 

45 Pokud neobjevíte to, co nosíte ve své bytosti, ani neobjevíte ve svém bližním duchovního bratra, 

který přebývá v každém člověku - můžete se skutečně milovat? Ne, lidské děti, i když říkáte, že mě znáte a 

následujete mě. Pokud Mé učení berete povrchně, vaše víra, poznání a láska budou falešné. 

46 Dnes mé světlo sestupuje na každý orgán mysli zářivým a inspirujícím způsobem. Když se 

projevuje prostřednictvím těchto hlasových prostředků v lidském slově, stává se pro toho, kdo ji slyšel, 

Mou naukou. Protože však vše směřuje k povznesení vaší duše, nazval jsem to "spiritualismem". Nikdy se 

však nezabývejte jmény nebo definicemi. Na mém učení je důležitý jeho smysl a pravda, kterou obsahuje. 

47 Nyní je příznivá doba, kdy se na srdce valí světlo Mého Slova, vyšší morálka a moudrost 

oduševnění - jako osvěžující a blahodárný déšť po dlouhé vyprahlosti pouště, kterou jste prošli. 

48 Toto učení je dokonalé, jako bylo dokonalé mé Slovo vyjádřené ve Druhé éře a jako je dokonalá 

každá z mých inspirací. Dokonalost by nebyla možná, kdyby vycházela z orgánů mysli, jejichž 

prostřednictvím je dána. Pochází však od Božího Ducha, který ji inspiroval. 

49 Toto učení je prosté jako všechno čisté a božské, a proto je snadno pochopitelné. Někdy se vám 

však bude zdát obtížné ji použít. Úsilí vaší duše vyžaduje námahu, odříkání nebo oběť ze strany vašeho 

těla, a pokud vám chybí duchovní vzdělání nebo disciplína, musíte trpět. 

50 Od počátku věků probíhá mezi duší a tělem boj o to, co je správné, co je dovoleno a co je dobré, 

abychom mohli žít život v souladu se zákonem daným Bohem. V tomto těžkém boji se vám zdá, že vás 

podivná a zlovolná moc neustále svádí k tomu, abyste se k boji obrátili zády, a vyzývá vás, abyste využili 

své svobodné vůle a pokračovali na cestě materialismu. Říkám vám, že není většího pokušení než slabost 

vašeho těla: je citlivé na všechno, co ho obklopuje; je dost slabé na to, aby podlehlo; snadno se nechá 

strhnout a svést. Kdo se však naučil ovládat pudy, vášně a slabosti těla, zvítězil nad pokušením, které v 

sobě nosí. 

51 Co nového vás spiritualismus učí, když vám Ježíšovo učení o lásce ve druhé éře ukázalo cestu, 

kterou máte následovat? Dal ti pochopit toto Slovo, vysvětlil ti ho do nejmenších podrobností a naučil tě 

ho duchovně praktikovat. 

52 Ježíšovo učení bylo dokonalé, protože vám bylo zjeveno prostřednictvím vtěleného "Slova", v 

němž se Bůh skryl. To Slovo, které promluvilo ke světu v Ježíši, je to samé Slovo, které k vám nyní 

promlouvá v Duchu a říká vám, abyste ve svém životě uplatňovali to učení, ty skutky a příklady, které 

jsem zanechal, když jsem žil mezi vámi, a protože se považujete za velmi vyspělé a žijete v době, která je 

od té doby velmi vzdálená, neměli byste věřit, že mé Slovo není současné. Ve spiritualismu můžete najít 

způsob, jak aplikovat mé učení a mé příklady na dobu, ve které žijete, a na vývoj, který máte. 

53 Dnešní Slovo se liší od Ježíšova Slova ve druhé éře, protože je předáváno prostřednictvím lidských 

hlasů a tyto orgány chápání jsou omezeny ve své schopnosti přijímat. Ale význam slova, které vychází z 

jejich úst, je dokonalý. 

54 Ať nikdo nevidí v lidských tělech, která používám, přítomnost Božského, ani v jejich lidském 

hlase hlas Boží. Bůh nemá podobu ani výraz lidského hlasu jako vy. Proto ten, kdo naslouchá mému 

slovu, nenajde Boha ve vnějším projevu lidského slova, ale v jeho smyslu. To jsem zjevil ve všech 

církvích. 

55 Mistr je opět se svými učedníky, aby jim připomněl božské učení, které přinesl lidstvu ve druhé 

éře jako poselství lásky a míru. 

56 Vrátil jsem se, protože současné generace nepoužívaly mé Slovo jako normu a zákon svého života 

a je třeba je naučit cestě prostřednictvím nových lekcí, které jim vysvětlí to, čemu nerozuměly. 
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57 Lidská bytost jde tvrdošíjně svou cestou, následuje impulsy své svobodné vůle, daleko od mnoha 

skutečností života. 

58 Bylo by načase, aby na zemi už nebyly žádné říše ani silné národy, které by utlačovaly slabé, a 

přesto existují jako důkaz, že v člověku stále převládají primitivní sklony okrádat slabé zneužíváním moci 

a dobývat silou. 

59 Je pravda, že jsem člověka umístil na zemi, aby se stal jejím pánem a vládl jí, aby vládl světu míru, 

porozumění a harmonie, kde by byl knížetem poslušným a věrným Králi, který je jeho Stvořitelem. 

60 Ale panství, které si lidé na zemi zřídili, je jiné - panství falešné velikosti, marnosti, falešné slávy. 

Proto svět mezi svá největší bohatství nepočítá duchovní poklady, jako je mír, moudrost a duchovní 

povznesení. 

61 Lidstvo touží po troše míru, ale nikdy se o něj nesnaží prostřednictvím dostupných prostředků, 

jako je rozvážnost, odpuštění, milosrdenství, smíření a láska. 

62 Nyní vám oznamuji velkou, nelítostnou bitvu mezi těmi, kdo usilují o nastolení Království míru, a 

těmi, kdo bojují za obranu nebo zvýšení moci svého pozemského panství. 

63 Je to boj mezi duchem a hmotou, odvěký boj mezi věčným a časným, ducha proti hmotě. Kdo 

koho porazí? Někteří říkají: duch, jiní: materiál. Říkám vám: nikdo nezvítězí. 

64 V tomto boji nejde o to, aby duch zvítězil a pokořil "tělo". Kdyby tomu tak bylo, bylo by jeho 

vítězství falešné. Konečného vítězství dosáhnou oba, když tělo a duše budou kráčet společně, v harmonii a 

oba naplní svůj osud pod jedním ideálem na cestě spravedlnosti a lásky, což je cesta vytyčená mým 

Zákonem. Kolik škody si lidé způsobují svými vražednými válkami! Dny, měsíce a roky ubíhají bez 

špetky klidu v jejich srdcích, žijí v neustálém strachu, ohroženi vlastními bratry, kteří se stali nepřáteli. Je 

to život pro vysoký ideál nebo alespoň boj za něj? Ne, lidé: lidé se navzájem zabíjejí kvůli svým lidským 

mocenským cílům, které mají mnohem menší cenu než jejich životy. Nechtějí však uznat hodnotu života, 

nechtějí vědět, že existence lidské bytosti je posvátná a že s ní může nakládat jen ten, kdo ji stvořil. 

65 Stejný svět, který právě obýváte, byl dlouhou dobu bitevním polem. Člověk se však nespokojil s 

obrovskou zkušeností, kterou mu odkázali jeho předkové - s trpkou a bolestnou zkušeností, která leží před 

lidmi této doby jako kniha otevřená svědomím. Srdce člověka je však příliš tvrdé na to, aby přijalo ovoce 

zkušenosti, které je jako odkaz světla. Jediné, co zdědili po svých předcích, je nenávist, pýcha, zášť, 

chamtivost, arogance a krevní msta. 

66 Bude nutné, aby se země zbarvila do ruda krví mnoha nevinných a poté zčernala žalem těch, kteří 

přežijí. 

67 Všechny říše, které lidé vybudovali na základech pýchy a arogance, se rozpadly, protože jejich 

zdánlivě pevné základy byly falešné a nemohly odolat mé spravedlnosti. 

68 Mocnosti, které dnes lidi ohromují, se brzy zhroutí, a až po nich povstanou jiní, padnou také. 

69 Až lidé sjednotí své národy a budou se duchovně i lidsky řídit zákony lásky a spravedlnosti, které 

jim Otec zjevil od počátku věků, pak položí pevné základy království míru, v němž poprvé na světě 

zavládne harmonie, bratrství, skutečný pokrok, rozkvět duše a člověka, moudrost, poznání a blahobyt. 

70 Milovaní lidé, soustřeďte své myšlenky na toto milostivé ráno a naslouchejte svým pocitům, 

abyste poznali, jakou moc má vaše víra ve vztahu k učení, které právě přijímáte. 

71 Cítíte-li se připraveni a dostatečně silní, abyste pracovali pro Mé Dílo, vydejte se na cestu a dejte 

poznat Mé Slovo, které bude pevným základem nového světa, království míru a pravdy, které jsem vám 

oznámil. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 272 
1 Žehnám ti, Izraeli, a v tobě žehnám současným i budoucím generacím. Jste Mými milovanými 

učedníky, kteří vždy zakoušeli Má zjevení a Má přikázání. 

Poslal jsem tě do nové reinkarnace na zemi. Předtím jsem vás však připravil a varoval tím, že jsem 

vám řekl, v jakém stavu se lidstvo v této době nachází. Mluvil jsem k vám o jejich materialismu a 

roztržitosti a vy jste se ptali sami sebe, zda můžete splnit své poslání a jak proniknete mým slovem, které 

je jemnou esencí, které je něhou a světlem, do těchto srdcí tvrdých jako skála. 

Mistr vás naučil bojovat, učinil z vás "dělníky" a dal vám srdce jako pole, které máte připravovat, 

obdělávat a činit plodným. 

2 Když jsi skrze člověka uslyšel Mé slovo a nazval jsem tě Izraelem, tvá duše se zachvěla. Tvé 

křehké tělo tato zjevení neznalo, ale duchovní duše ví a zná své poslání. Říkám vám: Jsi předurčen ke 

spolupráci na Mém díle a musíš si dávat pozor na své kroky. Nesestupujte, nezhmotňujte se, nemíchejte se 

s davem, protože nejste nadřazeni svým bližním. Pracujte v tichosti, aby vás odlišovala jen láska a 

milosrdenství k bližnímu. 

3 Tvá přítomnost rozptýlí temnotu, a pokud zavřeš své rty, protože nenajdeš vhodnou příležitost, 

abys promluvil o mém poučení, promluví tvá duchovní duše a ty tak vytvoříš světlo a spravedlnost mezi 

svými bližními. 

4 V této bolestné chvíli jsem vás přišel potěšit. Všechny duše vědí, že přijde den jejich vysvobození, 

a očekávají, že spatří svého Spasitele. Nevědí, jakým způsobem přijde, ale čekají a radí se se skrytou 

božskou moudrostí. 

5 Vy, lidé, máte potvrzení všeho, co bylo prorokováno, a toto světlo přinesete lidem. Řekněte jim, že 

je miluji a že v každém okamžiku života, který jim dávám, zjevuji své milosrdenství a svou moc. Pomoz 

jim, aby se zdokonalili, řekni jim, aby Mě hledali čistě, aby Mě hledali duchovně. Budu s nimi 

komunikovat, jakmile vy, moji pracovníci, připravíte jejich srdce. Rozdělím vás a vložím do vás svého 

Ducha, aby se mé Slovo dostalo k lidem všech ras a vyznání. Vždyť vedu lidi k jedinému cíli, k jediné 

pravdě. 

6 Lidé klopýtají o balvany na cestě, naříkají a trpí. To vše se však podřizuje Zákonu smíření a 

Spravedlnosti, která je přišla proměnit, jak je Mou vůlí. Chci, aby mě mé děti milovaly jako Otce a 

oduševňovaly se, aby mohly žít v míru. 

7 Když tvé srdce zasáhne velká zkouška, vzpurně se Mě ptáš: "Je v mém osudu napsáno, že musím 

vyprázdnit tento kalich utrpení? Je to mé vykoupení? Je to opravdu tvá vůle, otče?" Já vám však říkám: 

"Nic se nepohne bez mé vůle." Ve svém osudu budete muset projít mnoha zkouškami. Některé budou 

důsledkem tvého porušování Mého zákona, jiné přejdou z Mého Ducha na tvého. Nicméně všechny jsou 

spravedlivé, i když je považujete za zbytečné. Když se budete dívat a studovat, budou mluvit o mé 

dokonalosti a mé lásce. Zachovejte si naději a víru i ve dnech největší hořkosti a věřte, že další den bude 

lepší, že slunce mé lásky ozáří vaši duši i tělo a že váš rozum a intuice budou jasné a povedou vás k 

dobrému cíli. Až pak dojdete na konec své životní cesty, budete mít v sobě pokoj a radost z Otce. Po 

každé zkoušce poznáš svou sílu a Já z ní dostanu ovoce podle toho, jakou lásku Mi prokážeš. 

8 Lidstvo, přivítejte třetí éru, kdy lidé naleznou duchovní moudrost. Je to Éra, kdy Mě pocítíte 

prostřednictvím víry, intuice a spiritualizace. Neočekávejte Mou přítomnost v lidské podobě a nehledejte 

Mé rány, abyste do nich zabodávali prsty, abyste ve Mne uvěřili. 

9 V této době bude vše duchovní. 

10 Přišla hodina, abyste Mě pochopili a pocítili jako Ducha a opustili veškerý svůj materialismus. 

11 Běda národům, které tvrdošíjně lpí na svém modlářství, fanatismu a tradici! Nebudou schopni 

vidět mé světlo ani pocítit nekonečnou blaženost probuzení duše. 

12 Je pravda, že mé učení otřese světem. Ale až bitva skončí, bude na zemi cítit pravý mír - ten, který 

pramení z mého ducha. Jen hloupí, tvrdohlaví a zatvrzelí budou nadále trpět. 

13 Nad lidstvem se vznáší a žije neviditelný svět, svět světlých bytostí, jimž předchází Eliáš, který vše 

řídí a určuje. 

14 Blahoslavení jsou ti, kdo se ukáží být vnímaví vůči tomuto nebeskému vlivu. 
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15 Ve všech lidech na Zemi žijí lidé, jejichž duch byl vyslán, aby pomáhal duchovnímu světu v jeho 

práci. Co se s nimi stane, když dovolí, aby se jejich srdce proměnilo ve skálu nepropustnou pro duchovní 

vnuknutí? Museli by vypít velmi hořký kalich, aby se vrátili na cestu, z níž sešli. 

16 Pro mě pokání člověka, jeho obnova a spása nemohou být nemožné. Pak bych nebyl všemocný a 

člověk by byl silnější než Já. Považuješ Mou moc za nižší než moc, kterou má zlo v člověku? Považujete 

temnotu v člověku za nadřazenou božskému světlu? Nikdy! řekni mi své srdce. 

17 Pamatujte: Mým úkolem, který jsem vám dal, je dovést vás k dokonalosti a sjednotit vás všechny v 

jedné duchovní rodině; nezapomínejte, že Má Vůle se naplňuje nade vše. 

18 Já, Božský rozsévač, vkládám své sémě lásky nepozorovaně do každé duše. Jen já sám vím, kdy 

toto semeno vzklíčí v celém lidstvu, a jen já sám mohu s nekonečnou trpělivostí čekat na plody svých 

skutků. 

19 Využijte významu tohoto učení a začněte rozsévat harmonii v lůně svých rodin. Poté zajistěte 

harmonii mezi komunitami, které tvoří váš lid. Když je pak spojí duchovní pouta, dovolte, aby z vašeho 

středu vyzařoval mír a štěstí. 

20 Když začnete poměřovat úsilí, které bude nutné k obrácení celého lidstva, a když uvážíte rozsah 

existujícího hříchu a všudypřítomnou bídu, nutně vás to skličuje. Ale kdo ti řekl, že svět musíš zachránit ty 

sám? Buďte spokojeni s tím, že každý z vás dobře plní svůj úkol, a nechte ostatní, a uvidíte, jak se den za 

dnem a krok za krokem s pomocí svého Otce stanete svědky naplnění mého slova. 

21 Bylo vám předurčeno žít na Zemi v těchto pro lidstvo těžkých chvílích - jsou to počátky Třetí éry. 

Ale nestěžuj si na svůj osud, protože by to byla výčitka vůči Mně. Uvědomte si, že každý z vás - mám na 

mysli vaši duchovní duši - byl na Zemi několikrát a že v některých z těchto pobytů jste si užili všeho, po 

čem lidské srdce touží. 

22 Buďte si jisti, že ti, kdo v této době nejvíce trpí, dříve vyprázdnili pohár rozkoše, lidského 

uspokojení a slávy světa až do dna, čímž sešli z duchovní cesty a poskvrnili se. 

23 Čas odčinění a očištění musel přijít, i kdyby na světě měla uplynout staletí a vaše duše musela na 

tuto hodinu čekat. Tento čas však nastal, nastal dnes. Pochopte ji, zažijte ji a používejte ji. 

24 Přijměte světlo Ducha Utěšitele - toho, který měl přijít podle mého slibu daného lidem. 

25 Nyní pochopte, proč má přítomnost v neviditelné podobě tento slib naplňuje. Dnes nejsem Kristus, 

který přišel v těle, ale Kristus v Duchu, který vylévá světlo, lásku, moudrost a útěchu na všechny trpící. 

26 Láska znovu osvítí tvůj život, lidstvo. Ukazuji vám duchovní cestu a odhaluji vám pravdu, která ve 

vás existuje, abyste mohli poznat Božské světlo. Nejste si vědomi, že se mýlíte, když se považujete za 

větší, než jste? Věříte v sebe podle "těla", podle lidské osoby. Ale víte, že tato víra je falešná, protože 

člověk je pomíjivý? Učil jsem vás, abyste svou víru a pokrok zakládali na hodnotách své duchovní duše, 

protože ty jsou pevné a věčné. 

27 Věřili jste, že jste jen hmota a že existuje jen tento svět, a proto jste v životě prolili tolik slz a váš 

životní boj je strašlivý a zoufalý. 

28 Váš materialismus proměnil ráj, který jsem svěřil člověku, v peklo. 

29 Špatný je život, který lidé vedou, špatné jsou jejich požitky, jejich moc a jejich bohatství, špatná je 

jejich vzdělanost a jejich věda. 

30 Bohatí i chudí, všichni jste zaujati penězi, jejichž vlastnictví je ošidné. Trápí vás bolesti a nemoci a 

třesete se při pomyšlení na smrt. Někteří se bojí ztratit to, co mají, a jiní touží mít to, co nikdy neměli. 

Někteří mají všeho dostatek, zatímco jiným všeho chybí. Všechny tyto snahy, vášně, potřeby a 

ctižádostivé cíle se však týkají pouze hmotného života, hladu těla, nižších vášní, lidských tužeb, jako by 

člověk ve skutečnosti neměl duši. 

31 Svět a hmota si duši dočasně podmanily, postupně ji přivedly zpět do otroctví a nakonec zmařily 

její poslání v lidském životě. Proč si sami postupně neuvědomujete, že hlad, bída, bolest a utrpení, které 

tísní váš život, nejsou ničím jiným než věrným odrazem bídy a bolesti vašich duší? 

32 Bylo naprosto nezbytné, abych vám odhalil pravdu, která je ve vás a kterou jste nechtěli vidět. 

Nyní jsem však přišel, nyní jsem s vámi a v podstatě vás naučím slyšet poselství vašeho ducha, které jste 

dlouho zadržovali. 

33 Brzy si uvědomíte, že to není život, kdo je k vám lidem krutý, ale že jste krutí sami k sobě. Trpíte a 

způsobujete, že lidé kolem vás trpí kvůli nedostatku porozumění. Cítíte se osamělí, vidíte, že vás nikdo 

nemá rád, a stáváte se sobeckými a zatvrzelými.  
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34 Pak ať slyším Svůj hlas, který ti říká, abys povstal, aby se tvé city zušlechtily, abys nehleděl na 

nízkost a nečistotu, ale na bídu a těžkosti, které bys měl odpustit a zmírnit. 

35 Pozvedněte svou mysl a svůj pohled k Věčnosti, abyste byli naplněni čistými myšlenkami. 

36 V nekonečnu, které je životním prostorem duše, vibruje světlo, vysoké myšlenky a věčný mír. Do 

té doby se vznášejte a posilujte se v těchto oblastech. Dokud nepostoupíte, budete nadále nemocní, budete 

se nadále hádat, aniž byste se uznávali jako bratři a sestry. 

37 Tento materialismus lidi rozdělil. Sémě sváru se rozmnožilo natolik, že se navzájem odmítají nejen 

lidé, ale dokonce i rodiče a děti, sourozenci. 

38 Alespoň vy, lidé, kteří se živíte mým učením, povstaňte ze špíny, naučte se milovat a odpouštět. 

Nestavte veškerý svůj klid a štěstí na světě hmoty, rozdělte své touhy a cíle mezi duchovní a materiální a 

snažte se být spravedliví na obou stranách. 

39 Přestaňte věřit, že všeho dosáhnete pomocí hmoty. Pochopte, že povznést se k Bohu můžete pouze 

duší. 

40 Jak by mohlo být správné, kdybyste si stále mysleli, že hmotnými skutky dosáhnete blaženosti pro 

svou duši? Uvědomte si všechny své chyby a omyly. Pokud se domníváte, že jste zhmotněni, a věříte, že 

to je účel, pro který jste byli stvořeni, říkám vám, že probuzení vaší duše do pravdy bude velmi trpké. 

41 Bůh chce poslušné děti, ne otroky, ale vy jste otroky svých vášní a vášní druhých. 

42 Jste jako ztracení ptáčci, kteří místo cvrlikání cvrlikají strachy. Už nepožehnáváš dobrodiní, která 

ti během dne dávám, už nepožehnáváš mé jméno pokaždé, když se k tobě dostane mé dobrodiní. 

43 Cítíte, že začínáte být sklíčení, protože se spoléháte na síly těla, ale ty jsou slabé. Budete silní, 

když uvidíte, jak velký omyl je považovat svět za pravou říši blaženosti. 

V okamžiku osvícení a prozření se duše bude stydět za tak velkou ubohost, protože se stala ubohou v 

těle. Nechtěla být kondorem, který dobývá nebeské výšiny. Raději byla jako ti ptáci, kteří potřebují k 

pobytu tmu, protože světlo je oslepuje. 

44 Mé učení je třeba správně chápat, abyste pochopili, že vás neučím podřadně hodnotit lidský život, 

ale žít ten pravý, s pohledem, myslí a ideálem zaměřeným k věčnosti. 

45 Dnes je vaše duchovní nevědomost tak velká, že když pomyslíte na ty, kdo odešli na onen svět, 

říkáte: "Chudák člověk, zemřel, musel všechno opustit a odešel navždy." A tak se vám zdá, že je to 

pravda. 

46 Kdybys jen věděl, s jakou lítostí se na tebe dívají bytosti z duchovního světa, když tě slyší takto 

mluvit. Lítost je to, co k vám cítí tváří v tvář vaší nevědomosti! Kdybyste je totiž mohli spatřit, byť jen na 

okamžik, ztratili byste řeč a byli byste ohromeni pravdou!  

47 Ty pláčeš tváří v tvář mrtvým ostatkům, které zůstaly v zemi, a zatímco sázíš květiny a se slzami 

zaléváš mohylu, která je pokrývá, ti, kdo se z těchto těl osvobodili a přebývají v království svobody a 

světla, říkají: "Ó ubohé tělo, jak moc jsem tě miloval a bránil, jak moc jsem ti opatřil pocty a rozkoše, 

marnosti a pomíjivou slávu, a teď jsi jen hrstka prachu v temném hrobě." 

48 Přemýšlejte, všichni, o mém slově učení a uvidíte, že jsou v něm zcela jasně vysvětlena tajemství, 

která jste až do dneška nechtěli znát. 

49 Kdy jindy bych tě mohl přijít potěšit než teď? Jistě můžete také říci, že Kristus v této době 

sestoupil do říše pekla. Vždyť co je pekelnějšího než tvůj hříšný život, v němž se svět převaluje? 

Přicházím vás zachránit, protože jste se vzdálili od pravé cesty - tak daleko, že jste chtěli žít beze Mne, 

zatímco pravda je taková, že váš a Můj život jsou jedno. 

50 Existence člověka odděleného od Božích zákonů je prázdná a falešná. Vězte, proč jsem vám přišel 

přinést světlo: abych vás zachránil stejným slovem, které jsem vám přinesl dříve. Pravda je totiž jedna, a 

proto je i jedno učení. 

Vaše sebeláska vám postavila trůny modlářství. Ale když jsi byl přesvědčen, že král, o němž sis 

myslel, že ho přivádíš, je falešný, tvé srdce zůstalo dezorientované. Ve svém nitru však můžete hledat 

přítomnost svého Boha, pravého Krále. Když mě tam najdete, nežádám vás, abyste mi postavili trůn. 

Dávám přednost oltáři lásky a pokory, na němž svítí svícen víry. 

51 Tolik toho vaše duše potřebuje. Zamyslete se: Kolikrát denně vyživujete své tělo? Pokud jedno z 

těchto jídel vynecháte, cítíte se slabí. Kolikrát denně však živíš mými slovy svou duši? 



U 272 

155 

52 Pochopte, jak velký je duchovní hlad a žízeň lidstva uprostřed vyprahlosti vaší existence, pak si v 

duchu ospravedlníte mou přítomnost, abych vám vysvětlil svou pravdu a utěšil vás ve vašich velkých 

souženích. 

53 Mé učení a Můj příchod v této době je proto, aby se Moji noví učedníci, kterými chci, abyste se 

všichni stali duchy útěchy, jako jejich Mistr, a vydali se na cesty země, aby konali Mé Dílo, rozsévali Mou 

lásku, zapalovali světlo, přinášeli lásku a porozumění do srdcí dětí, aby vyplnili nesmírnou prázdnotu 

jejich bytí. Přinášet hojivý balzám nemocným, které přemáhá bolest jejich tělesné schránky a jejichž 

utrpení postupně končí s jejich životem; útěchu chudým a opuštěným, kteří se nemají o koho opřít. 

54 Až uvidíš skutečnost těchto velkých utrpení, srovnáš je se svou bolestí a požehnáš jí, kterou jsi 

považoval za největší, a řekneš: "Pane, kvůli tomu všemu, co mám, bych měl být šťastný." Všichni, kdo se 

o to pokoušejí, jsou šťastní. 

55 Bude nutné, abyste se seznámili s tím, kdo trpí, aby vaše srdce dostalo mnoho lekcí, které ho učiní 

milujícím, obměkčí ho a odvrátí od falešných rozkoší, aby trochu myslelo místo na ty, kdo touží po 

náklonnosti, potřebují lásku a útěchu. 

56 Jakmile pocítíte bolest někoho jiného, jako je ta vaše, nebudu vám mít co říct. Z vlastní vůle se 

vydáte hledat potřebné, kteří leží na lůžku bolesti v nemocnicích. Tvá ruka, aniž bys pocítil jakýkoli 

odpor, bude položena na malomocného a bude sirotka něžně hladit. Vaše rty vnesou svým slovem světlo 

do duše a budete umět zažehnout plamen víry v těch, kdo procházejí životem bez cíle, bez lásky a bez 

Boha. 

57 Spiritualista nebude hromadit hmotné statky v hojnosti, ale bude dbát na to, aby byl vždy bohatý 

na poklady duše. Vždy bude vědět, co drží a jak se k tomu staví. Bude trpět jako všichni smrtelníci, ale 

nikdy si nebude zoufat ani se bouřit. 

58 Mějte při každé příležitosti před očima Můj příklad - život, který jsem zasvětil úkolu milovat vás, 

utěšovat vás a ukazovat vám cestu k věčné blaženosti. O tomto způsobu jsem mluvil ve všem svém učení, 

aby mě mnozí slyšeli. Neměl jsem žádné zvláštní místo, kde bych nechal zaznít své slovo. Na náměstích i 

na verandách, na ulicích i v chrámech, na cestách i na horách jsem nechal zaznít poselství o nebeském 

království. 

59 Buďte vždy připraveni s cestovním balíčkem plným zásluh, které jste získali v životním boji, aby 

vás mé volání do druhého života v žádnou hodinu nepřekvapilo. Vždy se dívejte do svého nitra a 

zkoumejte se. Nečekejte, až tato hodina uplyne s duší bez zásluh. Pak si totiž budete přát, abyste na zemi 

vykonali mnoho dobrého, ale bude pozdě. Vždy buďte v kontaktu se svým svědomím, protože nevíte, v 

jakém okamžiku ho překročíte. 

60 Nezoufejte, ó duše, kterým adresuji své Slovo zvláště. Vytrvejte na Mé cestě a poznáte pokoj. 

Vpravdě vám říkám, že jste všichni předurčeni k tomu, abyste zažili blaženost. Nebyl bych vaším Otcem, 

kdybyste nebyli stvořeni, abyste se Mnou sdíleli nebeské království. Nezapomeňte však, že aby vaše 

blaženost byla úplná, je nutné, abyste krok za krokem přispívali svými zásluhami, aby se vaše duše cítila 

hodna této božské odměny. Vězte, že jsem s vámi a provázím vás po celou cestu. Plně Mi důvěřujte, 

protože víte, že Můj úkol je spojen s vaším a Můj osud s vaším! 

61 Protože jste nebyli schopni se ke Mně povznést, přišel jsem k vám, čímž jsem vám dal důkaz 

Svého milosrdenství a podnět k vaší víře. Samotné pomyšlení na naplnění vašeho poslání vás děsí, protože 

jste silní v bojích světa, ale slabí v poslání duchovní duše. 

Říkáte Mi, že máte ještě příliš mnoho nedostatků, než abyste se mohli považovat za Mé učedníky. Ale 

já vám říkám, že každá vada je jako kámen a všechny dohromady jako břemeno. Dokud žijete pod tíhou 

tohoto břemene, není možné, abyste se zvedli. Pokud však postupně odhodíte těžké břemeno svých 

nedostatků, začnete cítit, že se můžete povznést k výšinám ducha. 

62 Dovolte Mému Slovu, aby vás zdokonalilo. Vím, že ne všichni přicházíte s připraveným srdcem, 

abyste Mi naslouchali, že někteří si z tohoto projevu dělají legraci a někteří pochybují, stejně jako jsou 

někteří, kteří si myslí, že ačkoli je Slovo vznešené, nepochází od Krista, ale od nějaké jiné bytosti. Říkám 

vám však, že mé myšlenky se dostávají do příslušných orgánů mysli, aby se projevily v moudrosti. 

63 Kdo má právo pochybovat o Mé přítomnosti mezi lidmi, když jsem vám dal důkaz, že jsem vám k 

službám ze Své lásky? Vzpomeňte si na Ježíše, když byl bit na kříži. Ale co jiného představuje ten kříž 

než lidskost? Vpravdě vám říkám, že jsem stále připoután ke svému kříži lásky, který představuje Má 

láska k Mým dětem. 
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64 Pochybujete o sobě, odsuzujete se, a dokonce si ze sebe děláte legraci, ale já vám odpouštím a 

žehnám vám, protože jste nemocní nevědomostí. Dávám vám čas na rozmyšlenou, protože vím, že zítra 

budete patřit k těm nejhorlivějším. Nyní ještě nemůžete vidět pravdu, kterou jsem vám zjevil, v plné 

jasnosti, protože tělo je silnější než duch. Přesto se povznesete k ideálu zduchovnění a pak se stanete 

nejsilnějšími duchovními. 

65 Bojujte proti tomu, co je škodlivé, bojujte proti tomu, co je nečisté. Vězte, že neřesti světa otupují 

smysly duše a brání jí vstoupit do vysokých světů života. Pokud se naučíte žít pravým životem - říkám 

vám, pak ať jste kdekoli a kamkoli jdete, proměníte svou přítomností vše v ráj míru. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 273 
1 Klesli jste tak hluboko a natolik jste se vzdálili duchovnímu, že považujete za nadpřirozené vše, co 

je - protože patří k duchu - zcela přirozené. Takto nazýváte božské nadpřirozeným a stejně tak vidíte vše, 

co patří vašemu duchu, a to je omyl. Důvodem je to, že vidíte a vnímáte pouze to, co je v dosahu vašich 

smyslů nebo v dosahu vaší lidské inteligence, a to, co je mimo smysly a mysl, považujete za nadpřirozené. 

2 Nyní je čas, abyste pronikli do jádra mého učení, které vám odhaluje pravdu, jež obsahuje život, 

abyste se mohli považovat za mé žáky a brzy se stali mistry. 

3 Žák je ten, kdo se učí, a mistr ten, kdo mé učení uplatňuje. Takto byste se měli chovat. Kdybyste 

se totiž jen učili a skrývali mou moudrost ve svém srdci nebo kdybyste změnili mé učení, byli byste jako ti 

pokrytečtí farizeové, které jsem tehdy tolik odsuzoval, abych dokázal jejich faleš. 

4 Cesta je dlouhá a musíte po ní jít pozorně, abyste neupadli do extrému, to znamená, aby se pro vás 

duchovno nestalo samozřejmostí, ale abyste také neupadli do fanatismu. 

5 Jakmile dosáhnete rovnováhy, která by měla existovat mezi duchovní duší a "tělem", uvidíte, jak 

snadná je existence a jak rovná je cesta. Krok za krokem půjdete svou cestou a využijete všech příležitostí, 

které vám život nabízí, k rozvoji své duše. 

Až pak dosáhnete prahu duchovního života, až nastane hodina rozloučení se světem, který vás chránil, 

a s tělem, které vám sloužilo jako opora, nebude sebemenšího odporu, duše nebude chtít prodloužit život 

svého těla a tělesná schránka nebude déle udržovat duši. 

6 Kolik radosti a kolik světla zažije duše, až vstoupí do svého nového domova, a kolik pokoje a 

porozumění zanechá v srdcích těch, kteří k ní patřili na zemi! 

7 Vidím, že atmosféra, která ve světě panuje, je v rozporu s oduševněním. Proto bude velmi 

záslužné, když se vám podaří zbavit se překážek, které vám brání v postupu na cestě. 

8 Poslal jsem vám zprávu, díky níž můžete žít ve světě, aniž byste byli nakaženi. 

9 Naučte se s mou silou povznést se nad to. Snažte se povznést nad lidské těžkosti. Jakmile 

povznesete svůj život a osvobodíte svou duši, už neklesejte. 

10 Na mé cestě nejsou žádné nástrahy. Je však třeba bdít a modlit se, protože vedle cesty roste podrost 

a v něm se někdy skrývá zrádný vlk. Bděte a modlete se, abyste nebyli překvapeni a naopak to byli vy, 

kdo překvapí ty, kteří se skrývají, aby srazili toho, kdo chce jít po dobré cestě, nebo ho připravili o víru. 

11 Oznámil jsem, že se můj lid znovu objeví na zemi, až bude lidstvo pít svůj největší kalich utrpení. 

Proto nyní posílám na zem své posly, své pracovníky, své vojáky a proroky, protože se blíží čas boje. 

12 Můj lid není jen tento, který Mě slyšel prostřednictvím hlasatelů. Můj lid se rozšíří po celé zemi a 

jeho dětmi budou všichni, kdo vydávají svědectví o Mé pravdě - všichni, kdo zasahují světelné trhliny 

duše, všichni, kdo bojují proti plevelu a hlásají Třetí éru. 

13 Zduchovněte se a budete schopni pochopit a naplnit své poslání. Až se pak v jiných zemích objeví 

další Moji vyslanci, ať si jeden všímá druhého, spojí se a duchovně podpoří a silou myšlenky bojuje proti 

neshodám, nejednotě a válce, které zachvátily svět. 

14 Nebojte se, lidé, vaše zásluhy získané do dnešního dne jsem obdržel. Ale nezastavujte se po 

prvních krocích, nespokojte se s prvními díly, kterých jste dosáhli. Kráčejte klidně a pevným krokem a 

dosáhnete vítězství. 

15 Vaše zásluhy nebudou muset vždy čekat na odměnu až do duchovního království, ale i zde na 

vašem světě se dočkáte odměny. 

16 Zde bude mít vaše tělo zdraví a sílu a v duchovním životě budete mít světlo a pravou blaženost. 

17 Ti, kdo ke Mně přišli v touze po moudrosti, se nikdy necítili oklamáni. Viděl jsem, že vás žádná 

překážka nezastavila ve vaší touze naslouchat Mému Slovu. Jak bych mohl neodměnit vaše úsilí a vaše 

oběti? Já sám vím, jak moc jste se museli vyvinout, abyste přišli na tato místa a zůstali se Mnou, abyste 

Mě slyšeli. 

18 Přišla hodina, kdy se lidé sami od sebe zbaví pout, strhnou si z očí náplast a budou hledat pravou 

cestu. 

19 Člověk touží mít světlo, které mu umožní poznat, co je pro něj dovoleno, a také poznat vše, co je 

pro něj skutečně zakázáno. 
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20 Z duchovního hlediska je člověk nevědomý tvor. Nesčetné předsudky, které ho obklopují, a hrozby 

a kletby, které ho tíží, jsou příčinou lhostejnosti k duchovním věcem. 

21 Je to mé světlo, které nyní probouzí duše, je to můj hlas, který je vyzývá k zamyšlení, a je to má 

síla, která je činí pevnými a nutí je bojovat za dosažení cíle. 

22 Lidstvo se brzy zbaví svých předsudků, stejně jako se někdo zbavuje obnošeného a starého oděvu, 

a toužebně pozvedne svůj pohled a mysl nad překážky, které mu dlouho bránily ve vývoji. 

23 Vštěpované obavy, které lidé po staletí pěstovali ve svých srdcích, zmizí, když si uvědomí, že to 

byl Kristus, kdo otevřel brány duchovního království a kdo - protože ještě nezjevil vše, co chtěl lidstvo 

naučit, protože ještě nenastal čas - slíbil svůj návrat v éře, která bude plná světla, inspirace a duchovních 

zjevení. 

24 Ve Mně lidé naleznou odvahu osvobodit se od jha své nevědomosti. 

25 Jak můžete očekávat, že na zemi přestane mír, války, lidé se obnoví a hřích se zmenší, když nemají 

duchovní poznání, které je předpokladem, původem a základem života? 

26 Vpravdě vám říkám, že dokud nebudete chápat Mou pravdu a nebudete se jí řídit, bude vaše 

existence na zemi jako stavba postavená na tekutém písku. 

27 Těch, kteří se probudili, je méně než těch, kteří zůstávají chladní a lhostejní k duchovnu. Ti si tváří 

v tvář panujícímu chaosu nedělají starosti ani strach a vše přičítají povrchním příčinám. Spokojí se se 

svým malým pochopením a říkají: "K čemu je mi rozplétání tajemství nebo snaha proniknout do 

nepochopitelného, když plním všechny povinnosti uložené těmi, kdo vládnou v hmotě, a těmi, kdo mě 

duchovně vedou prostřednictvím náboženství? Neexistuje v tomto plnění povinností princip dobra, 

kterému učil Kristus?" Těmito myšlenkami se uklidňují a přesvědčují sami sebe, že plní svou duchovní 

povinnost. 

28 Říkám vám však, že toto plnění vašich povinností je pouze zdánlivé, nikoli skutečné, že dobro, 

které konáte, je před vaším svědomím a před Bohem velmi malé, protože váš život je povrchní, vaše 

duchovní poznání nepatrné a vaše skutky plné sobectví a marnosti. 

29 V očích svých bližních, které můžete snadno oklamat, můžete věrně plnit své duchovní i lidské 

povinnosti. Před svým svědomím a Otcem však nebudete moci obstát s přetvářkou - protože tam pravda 

vyjde na světlo - a to je to, co lidi duchovně drží na mrtvém bodě. 

30 To způsobilo, že mezi jedněmi a druhými vznikly spory. Zatímco probuzení mluví o spiritualizaci, 

duchovních darech, schopnostech a zjeveních, spiritualisté povstávají a říkají, že rozdělují a matou lidstvo 

a vyvolávají pochybnosti a nejistotu ve víře. 

31 Tento boj bude nevyhnutelný, aby se objevilo světlo a zazářila pravda. Teprve pak si uvědomíte, že 

pravda nezpůsobuje rozdělení a že mé učení, protože je založeno na pravdě, nemůže způsobit rozkol a svár 

mezi lidmi, i když je zpočátku nutí k boji mezi sebou, aby dosáhli světla. 

32 Každý se uchýlí ke svým zbraním - někdo k duchovním, jiný k duševním a další k materiálním. 

33 Ti, kdo spoléhají pouze na sílu svých fyzických zbraní, budou poraženi, protože vítězství bude na 

straně těch, kdo používají duchovní zbraně, jejichž podstata a síla jsou větší. 

34 Ačkoli Ježíšovo učení zjevilo ve Druhé éře vše, spiritualismus vysvětluje a objasňuje vše, co bylo 

mezi lidmi tajemstvím. Bez jeho pomoci by nikdy nepronikli do jádra zjevení. 

35 Vpravdě vám říkám, že jen Beránek může otevřít Knihu sedmi pečetí a ukázat vám celý její obsah. 

36 Praktikujte toto učení, lidé. Nastal čas ukázat světu pravdu mého Slova. Povolal jsem vás, abych z 

vás učinil posly, kteří lidstvu přinesou poselství, jež tolik potřebuje znát. 

37 Neříkám vám, že až se mé slovo dostane k lidem na zemi, všichni lidé se okamžitě promění ve 

spiritisty. Ne - zpočátku bude stačit, když se spiritualizace bude týkat každého náboženského společenství. 

Pak uvidíte, jak se všichni lidé, když to budou nejméně čekat, přiblíží k jedinému bodu, tj. k harmonii, 

jednotě a porozumění, které mezi nimi nikdy neexistovalo. 

38 Plevel bude vyrván z kořenů a na jeho místě vyroste pšenice, symbol hojnosti, práce, pokroku a 

míru. 

39 Vítejte všechny, kdo přicházejí v touze po světle, které jim osvětluje cestu. 

40 Buďte se mnou, já jsem maják, který svítí na všechny cesty. Toto světlo není nové, od počátku 

lidského života svítí v jeho svědomí. Protože však člověk byl stvořen, aby sám od sebe pronikl do 
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tajemství duchovního života, bylo nutné, aby se "Slovo" stalo člověkem v Ježíši a svým slovem roztrhlo 

závoj tajemství. 

41 Došlo celé lidstvo v různých generacích na vrchol Kalvárie, aby se zamyslelo nad nekonečnou 

láskou, která přiměla Krista zemřít rukou lidí? Ne, lidstvo nechtělo poznat vše, co mu světlo Božského 

Mistra zjevilo. Dávalo přednost světlu vědy, která zkoumá tajemství přírody, dávalo přednost pozemské 

moci před velikostí duše. 

42 Mé světlo ani na okamžik nepřestalo svítit do svědomí. Protože je však člověk ještě nezralý a 

potřebuje, aby se k němu Otec nějakým způsobem přiblížil, poslal jsem ducha Eliáše se slibným 

poselstvím nového věku. 

Eliáš přinesl světu zjevení způsobu, jakým jsem přišel, abych se lidem sdělil, a jako Můj předchůdce 

otevřel lidskou mysl, aby promluvila jeho rty. Zjevil se však také prostřednictvím vizí a vnuknutí, aby vám 

oznámil, že po projevu skrze lidský orgán intelektu přijde dialog ducha s duchem. 

43 Někteří řeknou, že můj návrat nebyl nutný. Ti, kdo si to myslí, to však dělají jen proto, že nevědí, 

že Ježíš odhaluje pokrytectví farizeů, vyhání kupce z chrámu a neklaní se těm, kdo se prohlašují za velké. 

44 Potřebují mě ti, kdo trpí, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, kdo touží po světle a povznesení, 

kdo chápou, že duše musí postupovat bez zastavení. Všichni Mě volají v modlitbě, prosí Mě ve svých 

bolestech a ptají se Mě, kdy přijdu. Vědí, že lidstvo zoufale potřebuje Mne, Mé Slovo, Můj balzám a Mé 

zázraky. 

45 Vidíte národy ve věčných válkách? Vidíte ty války, které jsou nejrozhodnějším popřením lásky, 

kterou jsem učil? Vidíte náboženská společenství, která jsou vůči sobě nepřátelská, ačkoli se nazývají 

křesťanská a hlásají mé nejvyšší přikázání "milujte se navzájem"? 

46 Kolik bídy a utrpení se na lidstvo sneslo z těchto válek vyvolaných lidskou snahou o moc a z 

rozdílů ve víře. 

47 V této době jsem vám dal semínko, které sotva začíná klíčit v srdci tohoto lidu. Vpravdě vám však 

říkám, že toto učení otřese lidstvem a bude považováno za pravé Boží zjevení. Vy všichni, kteří jste 

dostali úkol nebo poslání v Mém díle, máte povinnost představovat Mé učení v celé jeho čistotě. 

48 Spiritualismus nemá nic společného s obřady, tradicemi nebo náboženskými ceremoniemi, stojí 

nad jakýmkoli vnějším uctíváním Boha. Proto vám říkám, že kdokoli smísí s mým učením obřady, které se 

naučil od sekt nebo církví, stává se znesvěcovatelem. 

49 Jak by mohli vaši bližní obdivovat světlo tohoto zjevení, když ho skrýváte za závojem svých 

materializací a tajemství? 

50 Spiritualismus není směsicí náboženství, je ve své jednoduchosti nejčistším a nejdokonalejším 

učením, je světlem Božím sestupujícím k lidskému duchu v této třetí éře. 

51 To vše vám říkám, lidé, protože jste mou první setbou v tomto čase, abyste přijali pravdu a nebyli 

lidstvem obviněni, že jste falešní nebo znesvěcení. 

52 Pokud propadnete fanatismu, budete se jím provinit. Vždyť kniha poznání byla před tvýma očima 

a osvítila duši. 

53 Vy, kteří přicházíte z jiných cest, přijměte mé slovo, přineste mé semeno a zasejte je na svých 

polích. Poznejte povahu pravdy, kterou vám Mistr zanechává. 

54 Nemyslete si, že jste dokonalí, protože znáte dokonalé učení. Pokud se však budeš snažit plnit své 

poslání s největší čistotou, jaké je člověk schopen, postavím ti do cesty všechny, kdo touží po slově pravé 

útěchy. 

55 Uvědomte si, že ať jsou vaše skutky jakkoli čisté a láskyplné, budete i nadále napadáni. Pak budete 

mít příležitost učit na příkladech odpuštění, ušlechtilosti a milosrdenství, jak bránit pravdu, kterou cítíte, 

že nosíte ve svém srdci. Nemáte bránit své hmotné chrámy, ani svá jména či osobnost, ale pravdu, která je 

do vás vložena. 

56 Vy, zástupy, které ke Mně přicházíte se smutkem a únavou v srdci, poslouchejte Mne, neboť vím, 

že skrze podstatu Mého Slova najdete cestu zpět k pokoji, k víře a k radosti. 

57 Přicházíte bosí, s bolavýma nohama, protože jste v rozlehlé poušti opotřebovali sandály, které vás 

chránily před oblázky a rozpáleným pískem. Ale tady získáš zpět všechno, co jsi ztratil, protože tě miluji a 

dávám ti to znovu dokázat. 
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58 Jak bys mohl nechat světlo své víry pohasnout? Jak jsi mohl sejít z pravé cesty tak daleko, že se v 

tobě ztratilo i vnitřní poznání, že máš ducha? 

59 Pouze můj božský projev vám může dát poznání, že se nacházíte v nové době. Neboť jsi usnul. 

60 Na dně tvé bytosti se ozvala neznámá touha a podivná žízeň byla stále silnější, aniž bys dokázal 

určit její důvod. Když se tato potřeba stala děsivou, bylo to proto, že nastal čas, kdy jste měli obdržet mé 

nové poselství. 

61 Trápil tě hlad a žízeň duše - hlad po pravdě a míru, žízeň po lásce a světle. 

62 Chtěl jsem, aby Mé Slovo bylo jako křišťálově čistá a svěží voda, jejíž podstata by obsahovala 

pravou a věčnou potravu duše - tak, abyste se Mi, až Mi přijdete naslouchat, oddali jako onen unavený 

poutník, který, když objeví pramen, odhodí břemeno, které nese, a lačně se vrhne k vytoužené tekutině, 

aby se osvěžil. 

63 Ne všichni jste si přinesli duchovní žízeň. Ti, kdo ji skutečně pocítili, ji jednoduše uhasili mými 

slovy. Je však mnoho lidí, kteří si stěžují, že jejich bolesti a problémy zůstávají stejné, přestože mě slyšeli 

opakovaně. Důvodem je, že nehledají mou podstatu, ale statky světa. 

64 Dobře tomu rozumějte, abyste nikdy neklamali sami sebe. 

65 Podívejte se také na to, že někteří nemají nedostatek potřeb, žijí obklopeni pohodlím, a přesto jim 

něco zatemňuje život, něco je děsí, něco jim chybí. Touží po přítomnosti duchovního v jejich životě. 

Absence tohoto světla zatemňuje jejich životy. Když mě uslyšeli, vnitřně zvolali: "To je to, co jsem hledal, 

v co jsem doufal, to je to, co mi chybělo! 

Jiní si však přišli stěžovat, že přišli o majetek, zdraví, city a prázdnotu v jejich srdcích nenaplnilo mé 

slovo. Když však získali zpět, co ztratili, odešli, aniž by si alespoň vzpomněli na toto nebeské slovo, které 

jednoho dne uslyšeli. 

66 Ne všichni jsou připraveni toto zjevení pocítit a pochopit. Zatímco jedni zůstávají, druzí odcházejí, 

protože ne všichni po Mně žízní, protože touha po duchovním není u všech stejná. 

67 Chci vám říci, abyste pozorně sledovali lidstvo, lidi a národy, abyste si uvědomili, jak si ze svého 

života udělali mučivou poušť, jejíž spalující slunce je tísní a jejíž vyprahlost je ovládá a vyčerpává. 

Netušíte, jak obrovská žízeň se hromadí v lidských srdcích? Vždyť nyní vzniká oáza s příjemným stínem a 

lahodnou svěžestí, se stálou křišťálově čistou vodou, aby v ní mohli ukojit svou touhu po pravdě, svou 

žízeň po lásce a míru. 

68 Mnozí přijdou k prameni, a když se napijí jeho vody, řeknou si jako ty: "To je to, co jsem hledal." 

Přijdou k němu však i mnozí jiní v domnění, že znovu naleznou to, co ve světě ztratili. Zklamaní se však 

ke Mně obrátí zády a budou popírat, že by na tomto zjevení bylo něco pravdivého. 

Odejdou, ale vše je předvídáno a připraveno, aby se mohli vrátit, až se konečně dostaví pravá žízeň 

duše a oni Mě budou volat na své poušti a říkat Mi: "Otče, odpusť nám a dej nám novou příležitost, 

abychom poznali Tvou pravdu". 

Tehdy Já, který jsem jim už odpustil, když povýšeně odmítali vodu z Mého pramene a chléb z Mého 

stolu, jim nabídnu Svou cestu, aby na ní zapomněli na svou únavu, aby se zotavili, byli naplněni pokojem 

a povzneseni Mým světlem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 274 
1 Vítejte, poutníci všech věků, kteří se v tento den milosti zastavujete na své cestě, abyste vyslechli 

mé slovo a duchovně usedli k mému stolu. 

2 Dávám tvému srdci klid a mír, abys Mi mohl naslouchat. Vpravdě vám říkám: Mé slovo je cesta, 

která vede k pokoji a blahu. 

3 Nehledejte Mě však jen proto, abyste Mě požádali o to, co se týká věci. Je pravda, že mám hojivý 

balzám na všechny neduhy, které tě trápí, a vlastním klíče, které otevírají brány k práci. Kromě toho však 

přináším nekonečné bohatství statků pro ducha, proud moudrosti, nevyčerpatelný zdroj duchovních 

radostí. 

4 Vím, že význam tohoto učení mnohé překvapí, když ho slyší poprvé, a to proto, že Mé učení 

promlouvá k jejich duchovní duši. Hledám je a obracím se k nim, abych jim nabídl království mimo tento 

svět a řekl jim, která cesta vede do zaslíbeného domova. 

Ale člověk, který žije jen pro sebe, který miluje jen své, myslí jen na sebe a očekává všechno od světa - 

když slyší mluvit o odříkání, o trpělivosti, o oběti, o nezištnosti a milosrdenství, ptá se sám sebe: "Když 

dám všechno, kdo mi dá? Když mám v tomto životě tak málo - proč bych se ho měl zříkat?" 

5 Odpouštím jim, protože nemohli myslet jinak, jejich egoismus pramení z jejich nevědomosti. Když 

Mě však uslyší vícekrát a jiskra světla přítomného v Mém Slově osvítí jejich duši, probudí se jako z 

dlouhého spánku a v údivu a zmatku se ptají: "Kde jsem, kdo ke Mně promluvil?" A pak se probudí. 

6 Mé Slovo se mezitím stále dotýká této duše a láskyplně rozechvívá struny jejího srdce, až se 

nakonec bolest duše, která se v ní dlouho hromadila, protrhne a přeteče v slzách, což znamená vyznání, 

probuzení k víře, duchovní vzkříšení a začátek vzestupu ke Světlu, Pravdě a Věčnosti. 

7 Neplatí to však pro všechny. Ale ti, kteří kdysi přišli na zjevení mého slova a měli v srdci sobectví, 

lásku k hmotnému, aroganci a argumenty, aby popřeli mé učení o duchu, když slyšeli mou lekci z toho 

dne, okamžitě si vzpomněli na den, kdy sem přišli plni temnoty a pak spatřili světlo, o kterém si nikdy 

nemysleli, že by mohlo existovat. 

8 Mnozí z nich jsou nyní mými nejvěrnějšími a nejobětavějšími pracovníky. 

9 Lidé: Mé slovo je proud lásky, který lidi očišťuje a připravuje je na lepší život. 

10 Marvel: Nyní vám dávám své poučení, které spasí hříšníky ústy i takových hříšníků. 

11 Nemůžete pochopit Můj univerzální plán spásy, ale dávám vám poznat jeho část, abyste se mohli 

podílet na Mém díle. 

12 Jen já znám význam času, v němž svět žije. Žádný člověk není schopen pochopit realitu této 

hodiny. Od nejstarších dob se lidé neustále špinili, až si zatemnili citlivost a duši a vytvořili si nemocný, 

neklidný a smutný život. Nyní však přišla hodina očisty. 

13 Vy, kteří jste slyšeli toto božské slovo, máte představu o tom, co se v této době děje, a budete se 

úzkostlivě modlit, abyste se vyvarovali konání zla a místo toho konali něco dobrého. Ne celé lidstvo však 

zná smysl událostí této doby, a proto mezi lidmi panuje zmatek, zoufalství, utrpení, nenávist, rozpoutaná 

touha po moci, neřest, zločin a všechny nízké vášně. 

14 Svět potřebuje mé Slovo, lidé a národy potřebují mé učení lásky. Vládce, vědec, soudce, pastor, 

učitel - ti všichni potřebují světlo mé pravdy, a právě proto jsem přišel v této době, abych osvítil člověka v 

jeho duši, srdci a mysli. 

15 Necítili byste se spokojeni, kdybyste sloužili mému Duchu jako hledači cest, aby připravil můj 

příchod do srdcí, k lidem a národům země. Chcete-li však dělat přestupky a připravovat cesty, jaké 

příklady a důkazy uvedete? 

16 Nezapomeňte, že mé dílo je dokonalé, věčné, mocné, jasné a plné světla. 

17 Vy, ještě nezralí žáci, nevíte, jak Mě milují duchové ve vyšších světech - bytosti, které jsou vašimi 

bratry a sestrami. Kdybys věděla, jak Mě milují, jak Mi slouží a poslouchají, pocítila bys hlubokou lítost 

nad svým chováním vůči svému Otci a spěchala bys vytvořit ve svém srdci svatyni, abys ji nabídla Tomu, 

který tě miluje dokonalou láskou. 

18 Ať je má láska ve vašem srdci, aby bylo citlivé na bolest lidí. Musíte se naučit soucitu, abyste 

mohli praktikovat odpuštění a utěšovat ty, kdo trpí. 

19 Ať mé slovo otřese vaším srdcem, aby bilo láskou k bližnímu. 
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20 Mějte na paměti má slova učení, neboť právě tato slova vám poslouží jako zbraně v boji, až se 

budete muset stát opravdovými rozsévači mé pravdy. 

21 Přistupte blíž, neboť já dávám útěchu těm, kdo pláčou, a vy pláčete - někteří prolévají slzy, jiní 

vnitřně, bez vzlyků. 

22 Já sklízím tvé bolesti a proměňuji je v mír - Já, který jako jediný pronikám až na dno duše. 

Přicházím kvůli břemenu tvé duše - břemenu, které zatím nemůžeš unést. 

23 Ó vy duše vtělená do lidí! Nepřišli jste na zem, aby vás přemohly bolesti, problémy a zkoušky. 

Přišel jsi, abys zvítězil v nepřízni osudu a protivenství. 

24 Už neplačte a nespěte. Duchovní duše člověka bojuje se vším - se zkouškami, s bolestí, s vášněmi. 

25 Poznal jsi všechny těžkosti života, tak sis to přál. Ale vaše víra, vaše vůle a vaše úsilí vás mohou 

povznést nad hmotu a bolest. 

26 Nerozumíte mým slovům? Je to tak jednoduché! Jste však oděni do hmoty a často nedosáhnete 

jádra jejího smyslu, protože ho nechápete. Přijde den, kdy si tvá duše - již bez tělesné schránky - bude s 

potěšením opakovat mé věty a chápat mé učení, a z této vzpomínky bude pramenit proud světla pro tvou 

cestu. Vy však budete naříkat, že jste nebyli schopni pochopit mé učení, když jste chodili po zemi, kde 

vám chyběla duchovní opora nebo podpora. 

27 Kdykoli můžete, zapamatujte si mé učení. Pokud se ti totiž vytratí z paměti, pokud odejdou z tvého 

srdce, pokud na ně zapomeneš a zřekneš se jich, budeš je později hledat a už je nenajdeš. Je to, jako bys 

vlastnil pramen a opustil ho, a když tě pak trápí žízeň a hledáš ho, jako by se ti voda vypařila. 

28 Chcete-li vědět, jak projít tímto životem bez žízně a bez vyčerpání, a chcete-li být osvíceni, chcete-

li být v duchovním - chcete-li se vyhnout bolesti a zmatku, využijte mého učení, nechte ho nesmazatelně 

vtisknout do své bytosti a udělejte z něj zákon a normu svého života. 

29 Kdyby tě Otec dnes požádal o vydání účtu, co bys udělal? Co byste mohli ukázat ve prospěch své 

duše? 

30 Když ti svědomí říká, že jsi nemiloval, ačkoli je to zákon - myslíš si, že jsi připraven přejít z 

lidského stavu do duchovního? Kolik duší bloudících vesmírem by se rádo nechalo slyšet lidmi, aby jim 

řeklo: "Neztrácejte svůj čas, jako jsem ho ztratil já." 

31 Vpravdě vám říkám, že kdybyste studovali každou z mých vět, osvětlili byste si svou životní cestu. 

V každém z nich je totiž obsažena podstata, moudrost, věčnost. 

32 Kdo se chápe mého slova, konečně ví, co přišlo na svět - ví, odkud to přišlo a kam se to musí 

vrátit. 

33 Kdo se nasytí touto esencí, už nikdy nebude říkat, že tento svět se skládá jen z bolesti, slz a 

hořkosti, protože ví, jak povznést svou víru a lásku nad bolest. 

34 Tento svět, kde člověk tolik trpěl a plakal, je místem, odkud by mnozí rádi utekli. Ale opravdu, 

říkám vám, určil jsem vám ji, abyste ji naplnili láskou. Kdybych se vás však vtéto hodině zeptal, kolik 

lásky jste na něj zasévali, co byste odpověděli? 

35 Chci, abyste mi řekli, že jste pochopili Krista - toho, který vám jednoho dne řekl: "Milujte se 

navzájem". Uvědomte si, že vám tuto otázku kladu po mnoha staletích neúnavného učení. 

36 Proto vám stále říkám, abyste se naučili naslouchat Mi, abyste se naučili ztišit, když "Slovo" 

promlouvá, aby božské semeno mohlo vyklíčit a rozkvést ve vašich srdcích. 

37 Měl jsem nekonečnou trpělivost čekat, až uslyšíte můj hlas. Proč nemáte trochu trpělivosti, když 

jste vystaveni zkoušce? Říkám vám, že kdo nemá trpělivost, naučí se jí v této době nápravy. I ona je 

učitelkou, i když učí přísně a krátce. Proč se raději neučit od Božského Mistra, který učí pouze s láskou? 

38 Pro materialistu není čas totéž co pro duchovního člověka. Pro jednoho je to spravedlnost, pro 

druhého požehnání. Ale světlo věků vždy procházelo lidmi, některé hladilo a všechny probouzelo. 

39 Kdy dovolíte, aby se toto světlo projevilo skrze vaši duchovní duši? Kdy naleznu člověka 

osvobozeného od pout a připraveného vzlétnout ke Mně? 

40 Stále je mnoho poutníků, kteří zabloudili, mnoho lidských bytostí ztracených v temnotě 

nevědomosti, protože jsou více "tělem" než duchem, více lží než pravdou. 

41 U nich vítězí hmota a poraženým je duch. Právě tyto ztracené zvu na hostinu ducha, na hostinu 

lásky, kde na všechny čeká můj nebeský stůl, abych je osvobodil od tolika hořkosti a tolika osamělosti. 
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42 Dám jim svůj pokrm - chléb, ovoce, víno a med, což v pravém slova smyslu znamená srdečnost, 

útěchu, pokoj, zdraví a poznání. 

43 Modlitba, kterou v tichosti vysíláš, je skutečným duchovním chvalozpěvem, jehož tóny se mísí s 

tóny spravedlivých a andělů. 

44 Přinášíš břemeno svých dluhů do Mé přítomnosti, ukazuješ Mi celý svůj život. Ale já vám říkám: 

Ve skrytu tvé bytosti jsou utrpení a povinnosti odčinění, které neznáš a které znám pouze Já. Ale nevadí, 

že se Mnou o tom všem nemluvíte a neptáte se Mne kvůli všemu, co nevíte o své minulosti. Jsem ve všem 

a nic neunikne mému milosrdenství, stejně jako nic neunikne mé spravedlnosti. 

45 Pociťte mou otcovskou lásku, nechte v ní zmizet temnotu, utrpení i slzy. Posilněte se ve Mně, 

získejte zdraví a mír, vraťte se silní na cestu boje. 

46 To je slovo, které hledáte, které vám dává útěchu, dodává novou odvahu a naplňuje vás nadějí. 

Proč mě následuješ navzdory zkoušce? Proč neshodíš kříž ze svých ramen? Protože ve významu Mého 

Slova naleznete absolutní pochopení pro všechna svá utrpení. 

47 "Izraelem" jsem nazval lid, který v současnosti shromažďuji kolem svého nového zjevení, neboť 

nikdo neví lépe než já, jaký duch přebývá v každém z povolaných této "třetí éry". 

48 "Izrael" má duchovní význam a já vám dávám toto jméno, abyste si byli vědomi, že jste součástí 

Božího lidu. "Izrael" totiž nepředstavuje lidi na zemi, ale svět duchů. 

49 Toto jméno bude na zemi opět známo, ale bez omylu, ve svém pravém významu, který je 

duchovní. 

50 Musíte znát původ a význam tohoto jména; vaše přesvědčení, že jste dětmi tohoto lidu, musí být 

absolutní a musíte dokonale vědět, od koho a proč jste toto označení obdrželi, abyste mohli odolat útokům, 

které na vás zítra přijdou od těch, kdo jménu "Izrael" přikládají jiný význam. 

51 Vy jste duchovní lidé, kteří skutečně pochopí tajemství žebříku, který Jákob viděl očima ducha ve 

snu. Vidím, že jste již schopni pochopit mé lekce, a spojil jsem vás, abych vám je odhalil. 

52 Schopnost porozumět vychází z vývoje, rozvíjení a nashromážděných zkušeností. 

53 Vpravdě vám říkám, že dříve než byly stvořeny světy a než se na zemi objevil člověk, existovala 

už vaše duše. Byly to pro ni doby nevědomosti, život v těchto domovech přípravy - doby, kdy se duše 

učila obývat zemi tím, že se vtělila do člověka. 

54 Vaše mysl nepřijímá dojmy nebo vzpomínkové obrazy minulosti vaší duše, protože tělo je jako 

hustý závoj, který jim nedovoluje proniknout do života duše. Jaký mozek by mohl přijmout obrazy a 

dojmy, které duše získala v průběhu své minulosti? Která inteligence by mohla lidskými myšlenkami 

souvisle uchopit to, co je pro ni nepochopitelné? 

55 Kvůli tomu všemu jsem ti dosud nedovolil poznat, kdo jsi po duchovní stránce, ani jaká byla tvá 

minulost. 

56 Mohl bys tedy vědět, jakým způsobem utvářím izraelský lid? Ne, sdělil jsem vám pouze to, co 

potřebujete vědět nyní a nakolik to dokážete pochopit. Tak jsem vám řekl, že jste dětmi Božího lidu, že k 

němu patříte duchem, a ne tělem, že vaším úkolem je množit se do nekonečna a zvát všechny, aby 

vstoupili do kruhu tohoto lidu, a že vaším údělem je nést světlo všude do světů. 

57 V první éře jsem dal jednomu muži jméno Izrael. Byl to Jákob, aby byl kmenem lidu, který se 

bude jmenovat podobně. Toto jméno bylo duchovní, aby lidé byli jako kniha otevřená před duchem v 

dějinách lidstva. 

58 To, že lidé slyšeli můj hlas, odhalilo dary vlastní duchu. Přijali můj zákon skrze Mojžíše a byli 

vystaveni velkým zkouškám. Neměli na zemi jiné poslání než zjevovat pohanským národům existenci a 

zákon živého a pravého Boha. 

59 Patriarchové, proroci, věštci, vládci, zákonodárci, soudci a králové byli Mými posly, byli Mými 

mluvčími, Mými služebníky a nástroji, aby Mě zjevovali někdy v lásce, někdy v poučení, někdy ve 

spravedlnosti. Jejich prostřednictvím jsem dal ostatním národům důkaz o své moci. 

60 Dnes, kdy uplynulo mnoho staletí a lesk tohoto národa, stejně jako jeho soudnost, jsou již daleko 

za námi, byste neměli podceňovat jeho historii. Neboť přenesete-li ji z pozemského smyslu do 

duchovního, obdržíte nekonečné množství učení a příkladů učení, díky nimž nakonec pochopíte, že onen 

Izrael je symbolem, symbolem, podobenstvím, a že Nový Izrael, který právě tvořím, znamená jeho 

uskutečnění v duchovním smyslu. 
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61 Hle: V oněch dnech, kdy Izraelci po vysvobození v Egyptě a po dobytí zaslíbené země svou vírou 

a vytrvalostí založili skrze své děti hlavní město a dali mu jméno "Jeruzalém", postavili v něm chrám ke 

cti Jehovy, který byl pro srdce jako pochodeň víry. 

62 Kdo by řekl tomu lidu, který děkoval Otci za to, že mu dopřál odpočinout si v zaslíbené zemi, že v 

tom městě, které nazývali svatým, udeří Mesiáše o popraviště krve? 

63 Vy, kteří jste novými lidmi a snažíte se osvobodit z moci "faraona", jímž je materializace, 

nevědomost, fanatismus a modlářství, začněte velké putování pouští. Když jsi však pocítil strach z 

osamělosti, hladu a nebezpečí, najednou jsi uviděl, že na horu sestoupil "mrak" a že se z něj uvolnil 

paprsek božského světla, který, když dosáhl tvého rozumu, se stal slovem, jež je moudrostí. 

64 Toto slovo je Boží zákon, dokonalý zákon lásky, spravedlnosti a pokoje. Je to také nová mana, 

která vás bude živit a umožní vám dosáhnout Nového Jeruzaléma. 

65 To město už není na této zemi, už není z tohoto světa: to město existuje v duchovním světě. Ale až 

ji jednou obydlíte navždy a já k vám přijdu jako Mesiáš, už mě nekorunujete trním, nedáte mi pít ocet ani 

mě nepřibijete na kříž. Přijdu k vám jako v onen den, kdy zástupy pokryly zemi svými plášti, zpívaly 

chvály a mávaly palmovými listy. Přijmete mě do svých srdcí, až budete slavit Mistrův triumfální vjezd do 

Jeruzaléma. 

66 Jakmile se tak stane, už se z vašeho středu nevzdálím. 

67 Chápete božský význam těchto zjevení a pozemský význam, který jste jim přisoudili? 

68 Nyní jsem s vámi jen dočasně, jako kdysi. Už se blíží doba, kdy k vám nebudu mluvit, ale lidstvo 

Mou přítomnost nepocítilo. 

69 Z "hory", odkud vám posílám Své Slovo a rozjímám o vás, budu muset v předvečer Svého 

odchodu zvolat: "Lidstvo, lidstvo, vy, kteří jste nepoznali, kdo byl s vámi!" Stejně jako v "druhé éře", 

krátce před svou smrtí, jsem se z hory podíval na město a se slzami jsem zvolal: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, 

ty, který jsi nepoznal dobro, které bylo s tebou." A pak jsem se vrátil do Jeruzaléma. Neplakal kvůli světu, 

ale kvůli duším lidí, kteří byli dosud bez světla a kteří museli prolít ještě mnoho slz, aby dosáhli pravdy. 

70 Kdyby všechno, co lidé v první éře vlastnili, nebylo pouhým symbolem, má všemohoucí 

spravedlnost by to město s jeho chrámem a tradicemi zachovala nedotčené. Ale všechno bylo zničeno, aby 

ve svědomí nadále zářil pouze zákon a všichni pochopili, že království Ducha skutečně není z tohoto 

světa. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 275 
1 Já jsem láska, a proto je vám odpuštěno a těšíte se z mých darů milosti. Neočekávejte však od 

svého Otce jen pohlazení a dary. Nezapomeňte, že jsem přišel také jako Mistr, abych vás seznámil s 

vašimi nedostatky a nedokonalostmi a naučil vás, jak se máte napravit. 

2 Jsem s vámi ve vašem duchu a svítím vám do mysli, abyste ocenili hodnotu toho, co právě 

dostáváte, a zároveň si uvědomili, že ne vše, co získáváte, bylo získáno zásluhou. Dávám ti také pochopit, 

že to, co jsi dosud dostal, není vše, co ti mohu dát, a že to, po čem toužíš dnes, není také vše, po čem bude 

toužit tvá duchovní duše, až se plněji rozvine. 

3 Spolu se zkouškami a lekcemi, které vám život dává, se moje instrukce snaží vysvětlit a osvětlit 

význam každé lekce. Neboť pouze poznání, zkušenosti a vývoj vám budou moci zaslouženě dát označení 

"žáci Mého Božství ve Třetí éře". 

4 Co byste mohli dát svým bližním, jaké by bylo vaše ovoce, jaké by bylo svědectví a potvrzení 

slova nebo učení, které chcete hlásat, kdyby vám chyběla vlastní zkušenost? 

5 Až se jednou povznesete a setkáte se s lidmi, kteří trpí a jsou zoufalí, protože nemohou vlastnit to, 

po čem ve světě touží, uvidíte, jak jejich materialismus kontrastuje s povznesením mých žáků, jejichž 

spokojenost bude velká, protože jejich touhy a přání budou ušlechtilé, založené na pevném přesvědčení, že 

v tomto životě je vše pomíjivé. 

6 Moji učedníci budou ke světu promlouvat prostřednictvím příkladů duchovnosti - prostřednictvím 

života, který se snaží přiblížit duši k božství, místo aby ji připoutal k falešným pokladům světa. 

7 Vím, že materialisté budou v budoucích časech pobouřeni, až se dozvědí toto učení, ale jejich 

svědomí jim řekne, že jedině mé Slovo mluví pravdu. 

8 V životě člověka je vše pomíjivé: jeho mládí je prchavé zdání, jeho sláva je krátkodobá, jeho 

potěšení je krátkodobé. Proto vás mé učení inspiruje ideálem dosažení věčnosti. Neboť rozkoše ducha a 

sláva, která je mu určena, jakmile je jednou získána, nikdy nepomine. 

9 Lidé, je tak snadné přidat do svého života trochu duchovna, že vám říkám: Proč to neuděláte? Proč 

to nezkusíte? Není nutné, abyste se zbavovali svých lidských povinností. 

10 Stačí, když svým dílům dodáte nádech oduševnění, abyste přestali být pouhými pozemskými 

bytostmi a stali se bytostmi vyššího Duchovního života, schopnými pochopit smysl, který má lidský osud. 

11 Znovu vám říkám, že vás neodvádím od vašeho úkolu ve světě, neboť i tam máte svaté povinnosti. 

Říkám vám však, abyste světu nepřikládali větší význam než svému duchovnímu rozvoji. 

12 Je nutné, abyste prohloubili své znalosti o mém díle, abyste pochopili mé slovo a porozuměli 

důsledkům mého učení. 

13 V současné době mluvím k duším s vědomím, že mé světlo od nich přejde do hmotných těl a ta se 

po osvícení mysli a smyslů stanou ochotnými nástroji ducha. 

14 Vy, zástupy lidí, kteří slyšíte toto slovo: Zavři své hmotné oči a slyš hlas svého Pána v nekonečnu. 

15 V této době to není člověk Ježíš, který k vám mluví a kterého můžete vidět na náměstích a ulicích, 

na cestách nebo v údolích - je to Ježíšův Duch, který je přítomen v každém duchu a v každé mysli, je to 

mé univerzální světlo, které se rozlévá na všechny Boží děti. 

16 Lidé, copak by vás netěšilo, kdybyste viděli, jaké ovoce nese mé učení ve světě? Netoužíte po tom, 

aby se toto slzavé údolí proměnilo v zemi míru? Pak pracujte plni lásky a budete mít toto štěstí ve své 

duši. Ano, učedníci, ve své duši, protože nevíte, co bude v té době vaším domovem. Nevadí však, že 

vítězství Světla uvidíte až z Duchovního údolí - navíc odtud ještě více oceníte plody své práce a svého 

boje. 

17 Vaše srdce tluče rychleji a vy mi říkáte: "Mistře, kdy bude naše duše schopna zpívat tuto vítěznou 

píseň?" 

18 Představitelé obcí mi říkají: "Otče, naše úsilí nebude bezvýsledné." Některým i jiným však říkám, 

že je docela dobře možné dosáhnout tohoto cíle, že k dosažení tohoto ideálu není třeba obětovat vaše 

životy. Musíte však dodržovat každé z Mých přikázání, aby veškerá vaše práce byla založena na Mé 

pravdě a aby veškeré úsilí směřovalo ke konečnému cíli, který jsem vám vytyčil. 

19 "Zduchovnění", "spojení", "poslušnost" - to je pevný základ svatyně, kterou máš budovat pro 

svého Otce. Pokud to splníte, zažijete konečně rozkvět a plody mé práce a vašeho boje v lidstvu. 
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20 Od chvíle, kdy se Mé Slovo začalo projevovat skrze tyto hlasatele, jsem vás inspiroval 

duchovností, vyžadoval jsem od vás jednotu a učil vás poslušnosti. 

21 Ti, kdo přišli první, i ti, kdo přišli poslední, znají toto učení, které moji hlasatelé neustále opakují. 

22 Mé pokyny k vám hovoří o zduchovnění, abyste se osvobodili od všeho vnějšího uctívání Boha a 

naučili se milovat a sloužit Mi duchovním, hlubokým, upřímným, vznešeným a čistým způsobem. 

23 Často jsem k vám mluvil o sjednocení, protože pokud nesjednotíte ovoce svých darů a svých sil v 

boji, pokud budete pracovat jednotlivě, vaše práce nepřinese žádné ovoce. 

24 Mluvil jsem k vám o poslušnosti, aby všechny vaše činy byly podřízeny dokonalé vůli, jako je ta 

moje, a abyste nikdy nesešli z cesty při jejím naplňování. Až pak zjevení Mého Slova dospěje ke svému 

konci, budete všichni schopni podat světu důkaz o pravdivosti Mého zjevení. 

25 Ti, kdo tato přikázání dodržují, najdou mezi svými bližními víru. Ale ti, kdo je pomíjejí a tvrdí, že 

učí zástupy uprostřed jejich nejednoty, neposlušnosti a nedostatku duchovnosti - říkám vám, že dříve nebo 

později bude jejich podvod a pokrytectví odhaleno a oni se zapletou do největších zkoušek a budou 

opuštěni i těmi nejvěrnějšími. 

26 Mohli byste to nazvat vítězstvím mého učení? Ne, lidé, na konci bitvy nenajdete zmatek. Je to mír, 

radost a světlo, v nichž vyvrcholí vaše denní práce. 

27 Myslíte si, že Můj Duch zůstane donekonečna lhostejný tváří v tvář důkazům nevděčnosti a 

neposlušnosti části tohoto lidu? Ne, lidé, pošlu svou spravedlnost a s ní rozechvěji ty, kdo mě 

neposlouchají, jako jsem je rozechvěl svou něhou, když slyšeli mé slovo. 

28 Mé učení nemůže být jasnější a jednodušší. Kdyby vám však selhala paměť a zapomněli byste na 

ně, budu inspirovat ty, kteří musí spojit Má ponaučení, aby z nich vytvořili knihu Mého Slova, danou v 

této Třetí éře. Tato kniha vám připomene všechno, na co jste zapomněli, přiměje vás plakat výčitkami 

svědomí, když prožíváte zkoušky, a umožní vám pochopit, že nakonec je to má Vůle, která se stane, a má 

Pravda, která zvítězí. 

29 Proč se ti někdy zdá Mé slovo kruté? Není v něm žádná hrubost, je plné lásky, kterou k vám 

chovám. Vždyť váš Otec nechce, aby jeho děti plakaly. 

30 Když k vám mluvím tímto tónem, hledejte za slovem Soudce přítomnost Mistra a podstatu Otce, a 

to vše objevíte. 

31 Když vás varuji a prorokuji vám, vězte, že znám vaši budoucnost a že vás znám lépe než vy sami, 

protože já jsem Život. 

32 Naučte se ke Mně duchovně povznášet ve svém mlčení. Mluvte ke Mně ve své oddanosti s 

Duchem a dostanete Mou odpověď. 

33 Vychovávejte svou mysl tak, že ji přimějete, aby se zřekla každé zbytečné myšlenky, naučíte ji, 

aby se v okamžiku duchovního dialogu stáhla, aby vám nebránila soustředit se a osvobodit se v tomto 

požehnaném okamžiku. 

34 Jak šťastná je duše, která dosáhne této duchovní přípravy a vnitřního osvobození. Všechny jeho 

dary se vynoří a odhalí! Objevuje se inspirace, zjevení, léčivá síla, vnitřní slovo a mnoho dalších 

schopností, které ukazují svou podstatu a úkol. 

35 Vyhraďte si každý den několik chvil času a využijte je k duchovní modlitbě, pak brzy zakusíte 

ovoce této praxe. Nečekejte na den, kdy se zjevím, abych vám dal své pokyny a připravil vás. Pak totiž 

budete znovu a znovu začínat a klopýtat o poruchy, které vám neumožní duchovně se občerstvit. 

36 Věnujte této praxi několik chvil denně. Vždy mě najdete připraveného vás vyslechnout a pomoci 

vám. 

37 Pravou modlitbu lidé v té době nepraktikovali. Proto museli formulovat modlitby a prosby, aby je 

mohli mechanicky opakovat tak často, jak potřebovali. 

38 Člověk už neví, jak se inspirovat, aby ke Mně mohl promlouvat duší. Už nezná duchovní jazyk, 

který by měli znát všichni, protože nezná postup, jak se cvičit, když se zřekne každého obřadu, odmítne 

každou materializaci a soustředí se na jádro sebe sama, aby byl schopen vnímat Mou přítomnost a přijímat 

světlo inspirace. 

39 Proto ti říkám: čím více obětuješ svůj sklon modlit se před symboly a zasvěcovat Mi obřady, abys 

hledal vnitřní svatyni, tím více zakusíš, jak se tvůj dar duchovní komunikace rozvíjí, roste a stoupá a krok 
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za krokem tě přibližuje k dialogu ducha s duchem, který nastane, až se člověk bude umět modlit s 

dokonalostí. 

40 Pochopte nyní, že je-li mou vůlí, abyste učili své bližní cestě k dosažení dokonalosti v modlitbě, 

musíte se připravit na to, abyste vydali svědectví o pravdě a síle, která v něm existuje. 

41 Chcete je naučit, že stačí zavřít oči, aby byl způsob dokonalý? Chcete oklamat své bližní tím, že je 

přimějete přijmout chování bez smyslu, když ve vás není žádná skutečná příprava? Tohle není správná 

cesta, lidi. Neboť nebudete klamat sami sebe ani své bližní, tím méně svého Otce. 

42 Pokud učíte modlit se, je to proto, že budete moci dokázat pravdivost, sílu a účinnost duchovní 

modlitby. Modlitbou uzdravíš nemocné, usmíříš tam, kde vládne svár, zachráníš toho, kdo je v nebezpečí. 

Pak skutečně naleznete víru a lidé budou chtít dělat totéž. Vaše vyučování probudí víru v srdcích, která 

budou ohromena pravdivostí důkazů, jež jim předkládáte. 

43 Nezapomeňte: aby byla modlitba účinná, musí být vaše víra pevná, velká, aby milosrdenství bylo 

podstatou vašeho povznesení ke Mně. 

44 Všichni, kdo dokázali zázraky - všichni, kdo prokázali duchovní sílu - se modlili takto. Takto se 

modlili patriarchové prvních dob: z ducha do ducha. Takto se modlil Mojžíš na poušti a Daniel v jámě 

lvové. Stejně tak jsem v Ježíši posílil člověka v poznání pravé modlitby tím, že jsem mu před očima 

ukázal moc duchovní modlitby. 

45 Ježíš se modlil na poušti před zástupy a k úžasu lidí rozmnožil chleby a ryby. Modlil se u Lazarova 

hrobu a podal důkaz, že modlitba zrozená z víry a milosrdenství dává zdraví a život. Modlil se s učedníky 

a zjevil jim moc, kterou člověk získá, když umí komunikovat se svým Otcem. 

46 Jak daleko se toto lidstvo odchýlilo od mých pokynů! Vše je v něm povrchní, falešné, vnější, 

okázalé. Proto je jeho duchovní síla nulová, a aby nahradil nedostatek síly a rozvoje své duše, vrhl se do 

náruče vědy a rozvinuté inteligence. 

47 Člověk se tak s pomocí vědy začal cítit silný, velký a mocný. Říkám vám však, že tato síla a 

velikost jsou bezvýznamné vedle síly duchovní duše, které jste nedovolili růst a projevit se. 

48 Když rozmařilost a materialismus dosáhly mezi lidmi vrcholu a způsobily, že zapomněli na svůj 

původ - když přetékající proud jejich vášní, rozkoší a neřestí proměnil mnohé lidi v lehkovážné bytosti bez 

znalosti povinností vůči Bohu, rodině a bližním, tehdy přišlo toto Slovo k lidstvu jako pramen křišťálově 

čisté vody pro žíznící srdce lidí. 

49 Jste tak zvyklí na hřích, že vám váš život připadá nejpřirozenější, nejnormálnější a nejpřípustnější, 

a přesto se zdá, jako by Sodoma a Gomora, Babylon a Řím vysypaly na toto lidstvo všechnu svou 

zkaženost a hřích. 

50 Ačkoli se to zdá absurdní, je to vhodná hodina, aby mé slovo rezonovalo v lidských srdcích. 

51 Vzpomeňte si na pohanský Řím, jak znechucený rozkoší - unavený tělesnými požitky - otevřel svá 

srdce, aby přijal mé poselství. 

52 Tyto události se budou opakovat a uvidíte, jak mé sémě povstane v národech, kde jste viděli lidi, 

kteří se nejvíce odchýlili od cesty pravdy. 

53 Mé Slovo plné moudrosti, útěchy a příslibu obnovy rozezní struny srdce, na které nečisté, špatné 

nikdy nedosáhlo. Ti, kdo zemřeli pro světlo a pravdu života, budou vzkříšeni a dlouho ničená morálka 

bude obnovena. 

54 Jestliže tehdy pohané, kteří se obrátili k mému učení, hledali spásu v lásce, jíž učilo mé Slovo, 

materialisté této doby budou hledat cestu ke své spáse v příkladu, který jim zanechal Ježíš svým životem. 

Budou však také inspirováni duchovním světlem, které můj Duch během této doby na lidi vylil. Co toto 

světlo obsahuje? Poznání duchovního života, odhalení schopností duchovní duše, objasnění tajemství, do 

kterých člověk nebyl schopen proniknout. 

55 Učinil jsem vás, lidé, správci svého nového Slova. Dlouho jsem se vám dával poznat, abyste si byli 

jisti, že je s vámi Má Přítomnost v Duchu, a abyste měli dostatek času vstřebat Mé učení, zapsat si je a 

přemýšlet o něm. 

56 K čemu to všechno je? Abyste, až se mezi vámi přestanu projevovat, neříkali, že to bylo jen 

prchavé zjevení, kterým si nejste jisti ani jistí. 
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57 Nyní, když ode Mne víte, že se blíží poslední den těchto učení, začínáte pociťovat odpovědnost, 

protože vás již neopouštím jako žáky nebo učedníky, ale jako vykladače, posly a svědky poselství, které 

jste slyšeli od Mistra. 

58 Někteří z vás jsou plní víry, síly a elánu a čekají na vhodnou hodinu, aby mohli začít denní práci. 

Jiní však o sobě pochybují a třesou se před bojem. Těch se ptám: Bude možné, aby se ostatní národy, které 

neslyšely přímo Mé Slovo, pustily do práce před vámi, pohnuty pouze svědectvím toho, co se k nim 

dostalo? 

59 Co vás znepokojuje? Tvé srdce Mi říká: "Pane, neschopnost hmatatelně dokázat pravdu 

materialistům a nevěřícím".  

Nepochopili jste mě: Neřekl jsem, že byste měli duchovní, které je neviditelné a nedotknutelné, učinit 

fyzicky vnímatelným před očima skeptických lidí, aby mohli v duchovní uvěřit. Chtěl jsem především, 

abyste očistili své životy a zduchovněli tak, abyste svými slovy a skutky podávali co nejlepší důkaz, že 

učení, které vyznáváte, je pravdivé. 

60 Zdá se vám velmi obtížné předložit důkazy, které by uspokojily toho, kdo hledá vědecké 

vysvětlení všeho. Nicméně velikost, kterou jsem vložil do svého učení, je taková, že v něm naleznete 

řešení, abyste mohli dát odpověď a vysvětlení na každý problém, který se vám naskytne. 

61 Věříte, že jsem vám přinesl zpátečnické učení? Studujte mé Slovo a přesvědčíte se, že se zjevilo 

způsobem, který je v souladu s duchovním i intelektuálním rozvojem tohoto lidstva. 

62 Ani dříve, ani nyní neodsuzuji vaši vědu, protože je to cesta, na níž člověk podobně objevuje Mou 

pravdu. Kdo Mě hledá ve všem poznání, najde Mě, pocítí Mou přítomnost a objeví Mé zákony. Vadí mi, 

že špatně využíváte to, co bylo stvořeno pouze pro dobré účely. 

63 Dnešní lidé jsou mnohem schopnější než ti dřívější pochopit Boží podstatu a moc. Podívejte se na 

to, jaký vliv měla věda na schopnost člověka poznávat. 

64 Když lidé ještě věřili, že existuje jen to, co jsou schopni objevit svýma očima, a sami neznali 

podobu světa, který obývají, představovali si Boha, který se omezuje na to, co znají jejich oči. Ale jak 

jejich mysl postupně rozplétala jedno tajemství za druhým, vesmír se před jejich očima stále více 

rozšiřoval a Boží velikost a všemohoucnost se pro udivenou lidskou inteligenci stále více zvětšovala. 

Proto jsem vám během této doby musel dát pokyn, který je v souladu s vaším vývojem. 

65 Ale já se vás ptám: Je to hmotné poznání, které mé zjevení obsahuje? Ne, znalosti, které vás učím, 

se týkají existence mimo přírodu, kterou vidíte a kterou už tak dlouho zkoumáte. Mé zjevení ukazuje 

cestu, která vede ducha na úroveň života, z níž může vše objevit, poznat a pochopit. 

66 Zdá se vám nemožné nebo přinejmenším podivné, že se Bůh dává lidem poznat duchovně - že se 

duchovní svět dává poznat a projevuje se ve vašem životě - že se vám sdělují neznámé světy a sféry? 

Chceš, aby se tvé poznání zastavilo a aby ti Otec nikdy nezjevil víc, než co ti už zjevil? 

67 Nebuďte zvyklí a neomezujte svého ducha poznání! 

68 Dnes můžete popírat, bojovat a pronásledovat učení Ducha, ale vím, že zítra se skloníte před 

pravdou. 

69 Každé božské zjevení bylo při svém příchodu potíráno a odmítáno, ale nakonec toto světlo 

zvítězilo. 

70 Stejně nedůvěřivě se lidstvo stavělo i k vědeckým objevům, ale nakonec se muselo podřídit realitě. 

71 Kvůli svému zhmotnění jste byli nevěrní. Na začátku jste věřili jen tomu, co viděly vaše oči. Vy 

jste se však vyvinuli a nyní věříte tomu, co vaše inteligence objevila. Proč byste neměli věřit a poznat to, 

co je mimo váš hmotný vesmír, jakmile váš duch vstoupí do této sféry nekonečného poznání? 

Ještě nevíte, kolik toho bude vědět lidstvo budoucnosti. Porovnejte duchovní i materiální znalosti lidí z 

dřívějších dob se znalostmi, které máte dnes, a získáte tak představu o tom, jaký bude lidský život v 

budoucích dobách. 

72 Nyní je vhodný čas probudit vás do nového věku, připravit vás a prorocky vám oznámit vše, co vás 

ještě čeká. 

73 Pochopte, lidé, že můj příchod přišel v pravý čas. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 276 
1 Mezi zástupy lidí, kteří přicházejí poslouchat mé učení, vidím přicházet "poslední", kteří toto 

Slovo slyší poprvé. Dostalo se jim svědectví těch, kteří byli na mou duchovní hostinu pozváni již dříve. 

Odmítli však uvěřit v mou přítomnost a v příchod Třetí éry. 

2 Přiblížili se však, protože překonali překážky a předsudky, a stačilo jim slyšet první slova, která 

vyslovily rty nositele hlasu, aby řekli: "Mistře, jsi to ty, poznávám podstatu tvého slova, má duše se 

chvěje." 

3 Blahoslavení jsou ti, kdo Mě slyší a věří v Mou Přítomnost až do konce Mého projevu v roce 

1950. Vpravdě vám říkám, že má podstata se z jejich srdcí nevytratí ani po mém odchodu. 

4 Můj hlas v současnosti svolává velké zástupy lidí, protože pro mnohé duše se blíží konec jejich 

pozemské pouti. Ta sklíčenost, únava a smutek, které nosí ve svých srdcích, jsou důkazem, že už touží po 

vyšším domově, po lepším světě. Je však nutné, aby poslední etapu svého života na zemi prožili v 

poslušnosti vůči pokynům svého svědomí, aby stopa jejich posledních kroků na zemi byla požehnáním pro 

generace, které přijdou později, aby plnily různé úkoly na zemi. 

5 Smutek mnoha lidí pramení z toho, že na svém dlouhém putování nenašli hustě olistěný strom, aby 

si odpočinuli v jeho stínu. Cestou našli stromy, ale ty byly neplodné a jejich semínka otupělá. 

6 Všichni lidé, kteří Mě hledali, kteří dlouho doufali, brzy uslyší Můj hlas a pospíší k němu, protože 

v jejich srdcích nezhasl poslední zbytek naděje a poslední jiskřička víry. 

7 Čeká je mé duchovní dílo, je to mocný strom, který hledají, v jehož stínu chtějí odpočívat a jehož 

plody se chtějí živit. 

8 Když pak dorazí, ukojí hlad a žízeň a s radostí si odpočinou, uvidí ve svých představách celou 

svou minulost: mučivé denní pochody pouští, temné časy s pokušeními, propasti plné nebezpečí, neřestí a 

nebezpečí smrti. Vzpomenou si na všechny hořké poháry, které vypili, a uvidí v sobě jizvy po těžké 

životní cestě. 

9 Zde získají znovu klid. Čekám na ně. Dláždíte jim cestu, aby nesešli z cesty, a cvičíte se v písni 

chvály, abyste je přijímali se slavnostní radostí v srdci. 

10 Nejprve budou žáky vůči mým novým zjevením, pak se stanou žáky skrze svou lásku a snahu, a až 

bude jejich duše skutečně živena a prostoupena touto esencí, nebudou již hledat strom, aby našli stín. 

Všude budou cítit mou přítomnost a najdou v ní stín, útočiště, ovoce, odpočinek a mír. 

11 Jak je důležité, aby se "poslední" silně setkávali s "prvními", aby se jejich dobrým příkladem 

posílili a od prvních krůčků šli cestou poslušnosti, horlivosti a čistoty. 

12 Mnohokrát jste Mě měli za Mistra. Když se však prohlásím za Soudce, zmocní se vás strach. Pak 

se chcete okamžitě očistit od sebemenšího kazu, abyste se přede Mnou ukázali čistí. Lítost, že jsi Mi 

ublížil, se mění v pláč a tvá duše se ke Mně obrací v modlitbě. 

Když si pak uvědomíš, že jsi vykonal dobrý skutek lítosti, uklidníš se a cítíš se nyní hoden vyslechnout 

slovo Božského Soudce, který svým světlem trápí duše. 

13 Blahoslavení jsou ti, kdo činí pokání a činí pevná předsevzetí k nápravě a obnově, neboť se budou 

moci povznést nad to, co je nečisté a škodlivé. Bez pokání, sebereflexe a předsevzetí k nápravě nepoložíte 

základy pro svatyni, kterou musíte vybudovat ve své duši. Pokud však poznáš své chyby a budeš se jich v 

budoucnu snažit zbavit, bude tě tvé svědomí vést ve všech skutcích tvého života. 

14 Doby, kdy se lidé snažili očistit obětováním nevinných obětí, jsou pro vás dávno pryč. Pochopili 

jste také marnost postních cvičení a nesprávně pojatých pokání, která jste dlouho praktikovali. Dnes víte, 

že pouze obnova a oduševnění vaší duše vám může dát mír a světlo. 

15 Ve "druhé éře" jsem hlásal svou pravdu jako člověk svým příkladem. Zrušil jsem zbytečné 

obětování nevinných a nevědomých bytostí tím, že jsem se obětoval pro dokonalé učení lásky. "Beránkem 

Božím" jste mě nazvali proto, že mě lidé obětovali o svých tradičních svátcích. Má krev byla ve 

skutečnosti prolita, aby lidstvu ukázala cestu ke spáse. Moje božská láska se vylila z kříže na lidstvo té 

doby a všech dob, aby se lidstvo inspirovalo tímto příkladem, těmito slovy, tímto dokonalým životem a 

nalezlo spásu, očištění hříchů a povznesení duše. 

16 Nyní chápete, že jsem přišel, abych vám dal příklad, o který se musíte zasloužit tím, že si ze Mne 

vezmete příklad a vytvoříte si domov věčného míru, oděv světla a nevyčerpatelný mír. 
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17 Chci mít ve svých nových apoštolech silné učedníky, oduševnělé a naplněné světlem poznání. Dal 

jsem vám poznání prostřednictvím Svých zjevení, která jsem vám dal ve Třech časech. Nechci, abyste 

zkoumali Mého Ducha ani nic, co patří k duchovnímu, jako by to byly hmotné věci. Nechci, abyste Mě 

studovali po způsobu vědců, protože byste pak upadli do velkých a žalostných omylů. 

Učil jsem vás pozvedat duši skrze modlitbu, abyste se pokorně a s úctou ptali svého Otce. Pak se totiž 

tajná pokladnice trochu otevře, abyste mohli spatřit to, co je určeno pro vaše poznání, a vy pocítíte, jak k 

vašemu pochopení proniká božské světlo inspirace. 

18 Modlitba je prostředkem, který je tvému duchu zjeven, aby se ke Mně dostal se svými otázkami, 

starostmi a touhou po světle. Prostřednictvím tohoto dialogu můžete rozptýlit své pochybnosti a odhrnout 

závoj, který skrývá nějaké tajemství. 

19 Modlitba je počátkem dialogu mezi duchy, který v budoucích časech rozkvete a přinese plody 

mezi lidstvem. Dnes jsem to všechno zjevil tomuto lidu, který Mi naslouchá, aby byl předchůdcem doby 

oduševnění. 

20 Nemyslete si, že teprve tehdy začne můj duch vibrovat nad duchem všech lidí. Vpravdě vám 

říkám, že mé vibrace, má inspirace, má přítomnost a mé světlo byly s lidmi po celou dobu. Nikdy však 

nebyli dostatečně připraveni přijímat má poselství přímo. 

21 Vždy jsem se k tobě přibližoval, vždy jsem tě oslovoval, vždy jsem tě hledal. Vy jste však ke Mně 

nikdy nepřišli po pravé cestě, nikdy jste se Mnou nemluvili jazykem ducha a nehledali jste Mě tam, kde 

skutečně jsem. 

22 Neztrácejte odvahu před mým slovem, když vám ukazuje vaše přestupky. Říkám ti také, že jsem 

lidem odpustil všechny chyby a nedostatky, které měli, a otevírám před jejich duchem věk světla, v němž 

poznají své nedokonalosti, aby se mohli pozvednout ze stagnace a poznat pravdu obsaženou v Mém Díle, 

kterou dosud nebyli schopni proniknout. 

23 Chcete, aby to byl můj hlas, kdo zítra odpoví na vaše otázky? Naučte se modlit, protože pokud se 

tak nestane, bude to vaše mysl, která odpoví. Co vám však může odhalit, když nikdy nepronikl do říše 

ducha? 

Dovolte, aby to byla duše, která povstane, která se ke Mně dostane, která zaklepe na bránu Mé lásky a 

Mé moudrosti, skrze kterou naleznete úžasný život, který jste nikdy neobjevili. 

24 Pronikněte na dno Mého slova, ó učedníci, tam najdete podstatu lekce, kterou jsem vám dnes dal. 

25 Jsem tvůj přítel - ten, kterému můžeš svěřit svá tajemství - ten, který pro tebe dává všechno. 

26 Vidím, že Mi přicházíš svěřit zármutek, abych od něj osvobodil tvé srdce, a Já ti to skutečně 

splním. To se však stane pouze tehdy, když pochopíte, že zlo není třeba léčit povrchně, ale v jeho původu - 

že kromě modlitby a prosby je nutná náprava, introspekce, obnova. 

27 Jakou zásluhu na tom, že vás vyléčím z nemoci nebo vysvobodím z nějakého trápení, máte vy, 

když se držíte příčiny svých trápení? 

28 Modlete se, abyste přijali mé světlo a skrze něj objevili příčiny nebo původ svých zkoušek a 

neštěstí. Modlete se, abyste se cítili posíleni ve své pokoře. Ještě předtím se však ze všech sil snažte 

vyhnout všemu, co by mohlo poškodit vaši duši i tělesnou schránku. 

29 Pojďte ke mně všichni a zotavte se ze svého utrpení. Postarejte se, aby vaše víra vykonala zázrak, 

který vám navrátí zdraví a zajistí spásu. Zázrak není ve mně, ale v tobě. Nezapomeňte však, že už to není 

Můj šat, kterého se musíte dotknout, abyste obdrželi zázrak, ale že musíte předstoupit před Mého Ducha 

skrze svou víru a povznesení. 

30 Kolik lidí takto nalezlo své zdraví, protože včas poznali zdroj svého utrpení a použili veškerou 

svou víru a vůli k boji, dokud nezvítězili! Kolik lidí také odešlo smutných, zmatených nebo zklamaných, 

aniž by získali to, po čem toužili, protože se domnívali, že když se dostaví na jedno z těchto míst setkání 

nebo se jen zeptají, už dosáhli všeho. Nikdy neměli zájem odhalit příčinu svého utrpení a museli odejít, 

aniž by dosáhli dobra, které hledali. Jsou to ti, kdo žijí bez duchovního světla, kdo neznají důvod svého 

utrpení a hodnotu, kterou má zdraví nebo mír. 

31 Většina lidí nosí v srdci Tomáše, chtějí ho vidět a dotknout se ho, aby uvěřili. Ale říkám vám, že 

tyto důkazy, které byly poskytnuty těm nejnevěrnějším z Mých učedníků, se v této době nebudou 

opakovat, protože svět Mě nebude mít jako člověka v jiné době a protože jsem tento příklad zanechal před 

každým z Mých dětí jako otevřenou knihu, aby pochopily toto poučení. 
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32 Nemyslete si, že se světu mohu zjevit pouze jako člověk. Ne, nyní se v tobě duchovně projevuji, a 

to je důkaz, že se mohu lidem projevovat nesčetnými způsoby. Stvořil jsem vše a znám vás, proto vím, jak 

otřást spící duší tohoto lidstva. 

33 Moje pokora v těch dnech rozechvívala srdce lidí láskou. Byli zvyklí dívat se na to, jak se 

předvádějí ti, kdo tvrdí, že Mě ve světě zastupují. Když lidé viděli, že Král králů přišel bez koruny a nemá 

trůn na zemi, otevřely se jim oči a poznali pravdu. 

34 Stejně tak v této době rozechvěji svět Svou pokorou, o níž jsem vám dal první důkazy tím, že jsem 

si vybral prostotu a uzavřenost prvních, kteří pocítili příchod Nové éry, abych mezi nimi hlásal Své 

poselství. 

35 Běda těm, kteří použili mého jména k duchovnímu ovládnutí lidstva, jestliže mu tím zabránili v 

pokroku nebo ho přivedli k omylu, neboť uvidí, jak tisíce lidí opouští jejich řady a hledají pravdu! Běda 

vědcům, kteří - místo aby lidem život usnadnili - jej učinili ještě bolestnějším, neboť pak uvidí, jak chudí a 

nevědomí lidé dělají zázraky, které by oni se vší svou vědou nedokázali! 

36 Zázraky z této doby byly rovněž zapsány jako svědectví pro budoucí generace. Vpravdě vám však 

říkám, že tyto zázraky se budou odehrávat spíše na duši než na těle. 

37 V těch druhých časech jsem uzdravil množství nemocných. Uzdravoval jsem slepé, malomocné, 

posedlé, hluché, chromé a němé. Všichni byli tělesně nemocní, ale díky zázraku, který se stal na jejich 

tělech, byly vzkříšeny jejich duše. 

38 Nyní přicházím především proto, abych dal duši světlo, dal jí svobodu, zažehl její víru a uzdravil ji 

od všeho zlého, aby ji pak mohla převzít a posílit a uzdravit její tělo. 

39 Nemyslíte si, že vás musím postupem času nacházet stále pokročilejší a že mé lekce musí být proto 

stále vyšší a vyšší? 

40 Proto mě svět už neuvidí narodit se ve stáji ani zemřít na kříži, ale bude se muset vyvíjet směrem 

vzhůru, aby pocítil mou duchovní přítomnost. 

41 Lidstvo, připadá vám bolest, bída a chaos, které vás v této době obklopují, nepředvídatelné? Jste-li 

překvapeni, je to proto, že jste se o má proroctví nezajímali a nepřipravovali se. Vše bylo předpovězeno a 

vše bylo oznámeno, ale vám chyběla víra, a proto nyní pijete velmi hořký kalich. 

42 I dnes prorokuji skrze lidskou schopnost chápání. Některá proroctví se naplní brzy, jiná až ve 

vzdálené době. Lidé, kteří je slyší, mají velkou zodpovědnost za to, aby je sdělili lidstvu. Obsahují totiž 

světlo, které lidem umožňuje pochopit skutečnost, v níž žijí, a zastavit se tak v jejich zběsilém směřování k 

propasti. 

43 Moji poslové dají národům na vědomí, že pokud budou pokračovat ve své pošetilé a šílené snaze o 

velikost a moc a budou používat takové síly a prvky, které ještě neznají a neumějí používat, tato země, 

která byla rájem stvořeným Pánem a později slzavým údolím kvůli lidským hříchům a neposlušnosti, se v 

důsledku lidské hanebnosti promění v pole smrti a ticha. 

44 Můžete to označit za úspěch nebo vítězství vědy? Pro lidstvo by bylo vítězstvím, kdyby dosáhlo 

života v míru a harmonii, protože pak by položilo základ pro své největší úspěchy, lidské i duchovní, 

naplnilo by přikázání, které vám radím: Milujte se navzájem. 

45 Z jiných zemí přijdou k tomuto lidu zástupy lidí, kteří se vás budou dychtivě vyptávat na duchovní 

události, jichž jste byli svědky v této době, a také na zjevení a proroctví, která jsem vám dal. V mnoha 

částech světa totiž byla přijata má poselství, která říkají, že můj božský paprsek sestoupil na místo na 

Západě, aby promluvil k lidstvu této doby. Až přijde čas, uvidíte, že vás budou hledat lidé z jiných národů 

a zemí. Pak budou muži velkých denominací zaraženi, že to nejsou oni, komu jsem se obrátil. 

46 Nyní chápete, proč chci, abyste bojovali proti svému materialismu, abyste odstranili všechny své 

pochybnosti a omyly. Nechci totiž, aby vaši bližní, až k vám přijdou, zažili rozčarování nebo zklamání. 

Nechci, aby se místo toho, aby vás nazývali bratry, stali vašimi nepřáteli. 

47 Netrpíte tváří v tvář tak velkému zmatku, jaký panuje ve světě? Netrpíte tváří v tvář takové velké 

duchovní temnotě? 

48 Buďte dobrými učedníky - velkými ve svém poznání a pokornými ve způsobu vyučování. Říkám 

vám, abyste využili každou příležitost k setbě, kterou vám život nabízí. Musíte si však uvědomit, že každý, 

kdo se nazývá mistrem, aniž by jím byl, bude zodpovědný za vše, co na své cestě udělá, i za zkoušky, 

které na své cestě prožije. 
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49 Toto je vzácná chvíle k zamyšlení, abyste se mohli osvobodit od rutiny, vydat se na cestu pokroku 

a skutečně poznat čistotu tohoto díla. Ne všichni jste totiž uvažovali o její čistotě a ne všichni jste ji 

pochopili. Přesto mezi vámi vidím tak zvláštní způsoby uctívání a praktik, že většinu lidí matou, i když se 

líbí některým, kteří mají sklon k obřadům. Ti si neuvědomují, že si tím v budoucnu zadělávají na 

posměch. 

50 Myslíte si, že se Mistr bojí, že lidé zničí jeho dílo? Ne, lidé, Otec se nemá čeho bát, jeho dílo je 

nezničitelné. Chci, abyste milovali pravdu, abyste představovali Mé Dílo v celé jeho čistotě. Neboť pokud 

to neuděláte, způsobíte mnoho bolesti, jako to udělali všichni ti, kteří v jakémkoli náboženském 

společenství zmátli, zkazili nebo zranili své bližní, aniž by měli soucit se svými bratry a sestrami, a dali 

jim kamení místo chleba, tmu místo světla nebo lež místo pravdy. 

51 Všichni jste přijali toto slovo, lidé, uvědomte si, co jste slyšeli, a přesto vám říkám: Nic vás nenutí, 

abyste Mi sloužili, ani abyste následovali vytyčenou cestu. Kdo však chce, kdo neodolá lásce, kterou cítí 

ve svém srdci, kdo se nebojí krvavě potřísnit svou nohu na cestě - ať vezme svůj kříž a následuje svého 

Mistra, připraven sloužit Mi ve svých bližních. 

52 Je to Eliáš, který byl mezi velkými zástupy lidí, aby je učil cestě pravdy, aby k nim mluvil o 

Božím království, aby lidem ukázal duchovnost a vysvobodil je ze zmatku, nepravosti a špatnosti. 

53 Eliáš vyzývá lidi k pokání, ukazuje jim ctnosti a lásku, aby je jako ovce vyvedl z ovčince ke mně. 

54 V této Třetí éře jsem zaměřil svůj univerzální paprsek na lidský intelekt, abych vám předal své 

slovo. Lidstvo si však Mého Božského projevu dosud nevšimlo, protože si vytvořilo mnoho bohů podle 

svého smyslu, podle svých představ. Ale já vám říkám: Je jen jeden pravý Bůh, který nemá začátek ani 

konec a který dal člověku jiskru svého božského Ducha, která je světlem jeho svědomí, jež ho učí 

rozeznávat dobro od zla. 

55 Vyvolený národ: Učenci různých vyznání a nauk, různých církví a sekt se vzdělávají, aby 

zkoumali ovoce tohoto duchovního učení. Budou se vás ptát, jaká je povaha Boha, ke kterému se právě 

obracíte. Pokud jste připraveni, budete osvícenými lidmi, kteří vědí, jak odpovědět na každou otázku. 

Chci, abys věděl, jak tuto věc hájit, protože budeš mluvit slova pravdy. Až se oduševníte, nemusíte se 

ničeho bát od lidí, protože svými slovy, myšlenkami a skutky budete svědčit o mé pravdě. 

56 Budete-li plnit můj zákon, lidé vás nebudou považovat za podvodníky, protože uvidí vaši 

poslušnost a budou vás považovat za své vlastní bratry a sestry. 

57 Každý, kdo má v sobě dobré zásady, kdo přemýšlí o svých způsobech jednání, kdo odstraňuje faleš 

ze svých slov, kdo jedná s láskou, soucitem a milosrdenstvím k bližnímu, pocítí v sobě projev mého 

božství a bude podobný svému Bohu ve velkorysosti svých způsobů jednání a ve svých předsevzetích 

konat dobro. 

58 Jak málo je takových srdcí! Malý je počet těch, kdo takto naplnili Můj zákon. Ale vás, kteří jste 

vyvolený lid, jsem naučil konat dobro. Můžete to udělat svými dobrými myšlenkami a modlitbami. 

Modlitbou můžeš pozvednout svou duchovní duši k Mému Božství. Protože jsem nekonečný, sestupuji do 

vašeho světa, abych vás pohladil, potěšil a naučil vás poslouchat můj zákon. 

59 Den za dnem jsem byl mezi vámi, abych vás učil praktikovat ctnosti, svěřil vám svou lásku a 

osvítil vaši duši a mysl, abyste všude povstávali s úmyslem konat dobro, s úmyslem obnovy. Učil jsem vás 

odpouštět, aby ten, kdo je ve tmě, viděl, že jste děti světla. Tak můžete svým dobrým příkladem ukázat 

světu cestu pravdy a svými skutky lásky dosvědčit, že jste přijali mé slovo. 

60 Lidé vám nebudou mít co vyčítat, protože si uvědomí, že jsem vás inspiroval ke konání dobra. 

61 Pracujte na tomto duchovním díle, jak je mou vůlí, abyste lidstvu ukázali nové obzory, abyste mu 

osvětlili temné stezky, po kterých dosud kráčelo. 

62 Svěřte se přímo Mně, neboť Já jediný mohu proniknout do vaší duše a vyslechnout vaše tajemství 

s nekonečným soucitem a bezmeznou láskou. 

Můj pokoj s vámi! 
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