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Poznámka k tomuto problému: 
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

aby sa očistili a zdokonalili s cieľom vrátiť sa k Bohu a znovu vstúpiť do lona Otca.  

 

Anna Maria Hosta 

Kráľovstvo pokoja - Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Predslov 
Boh sa zjavoval ľudstvu v každej dobe - v minulosti i dnes. 

Najčistejšia a najvyššia forma komunikácie medzi Bohom a človekom je komunikácia ducha s 

duchom. Keďže však väčšina ľudí na to nebola a nie je vnútorne pripravená, Boh použil prostredníkov, 

ktorí zjavili ľuďom jeho sväté slovo vo forme zákonov, vyhlásení a pokynov: 

V prvej ére cez Mojžiša, patriarchov a prorokov. 

V druhej ére prostredníctvom Ježiša a jeho učeníkov a apoštolov. 

V tretej ére ─ v súčasnosti ─ sa v Mexiku v rokoch 1884 až 1950 stretávali na jednoduchých miestach 

v nedeľu ľudia z prostého ľudu, aby počúvali Božie slovo. 

V posledných desiatich až dvadsiatich rokoch pred rokom 1950 boli tieto božské učenia 

stenografované a zhromažďované na rôznych miestach stretnutí v priebehu 50. rokov. Z nich bolo 

vybraných 366 učení, ktoré boli v roku 1962 publikované v 12-zväzkovom diele pod názvom Libro de la 

Vida Verdadera, v nemčine Buch des Wahren Lebens. 

Každé z týchto učení predstavuje harmonickú jednotu božského učenia, ktoré bolo v tom čase 

adresované poslucháčom v Mexiku, ale - ako sa v ňom niekoľkokrát zdôrazňuje - je odkazom pre celé 

ľudstvo dnes i pre budúce generácie. 

Nie litera božského slova, ale jeho hlboký, vnútorný zmysel povznáša človeka a je pokrmom a 

balzamom pre jeho hladnú dušu. Zároveň slúži ako návod na jeho správanie v každodennom živote. 

Počúvanie božského slova je prvým krokom na ceste k dokonalosti. Prebúdza v nás túžbu zvnútorniť si 

to, čo sme počuli, a uplatňovať to v každodennom živote, aby sme mohli naplniť Božie prikázanie, 

ktoré nám dal Ježiš už pred 2000 rokmi: "Miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého." 

Toto je pravá služba Bohu, ktorá vedie k vnútornému pokoju, a tým aj k pokoju vo svete. 

Keďže jeden pozemský život spravidla nestačí na to, aby sme sa "stali dokonalými ako náš nebeský 

Otec", prostredníctvom zákona reinkarnácie - zákona Božej lásky, milosrdenstva a spravodlivosti - sme 

dostali možnosť postupného rozvíjania našej duše a nápravy. 

V mnohých učeniach nás Boží Duch upozorňuje, aká dôležitá je pravá duchovná modlitba, aby sme sa 

stále viac približovali k Bohu, aby sme s ním nakoniec komunikovali z ducha do ducha a aby sme všetko v 

našom každodennom živote zverili do jeho rúk. 

V druhej ére nás Boží Duch Ježišovými ústami naučil modlitbu Otče náš. V dnešnej tretej dobe nám 

Boh odporúča ešte kratšiu modlitbu, ktorá obsahuje všetko, ktorú ani nemusíme vysloviť nahlas, ale ktorú 

môžeme adresovať hlboko precítenú vo svojom srdci ako vnútornú túžbu nášmu nebeskému Otcovi: 

"Pane, nech sa stane tvoja vôľa." 

Nech čítanie a štúdium IX. zväzku posilní našu dôveru v Božiu lásku, múdrosť a všemohúcnosť, dodá 

nám silu a inšpiráciu byť majákom pre našich blížnych v búrlivých časoch. 
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Úvod 
Nikto iný nedokáže lepšie a presvedčivejšie vyjadriť hlboký pocit a skúsenosť jeho vnútornej a tiež 

vonkajšej osobnej premeny ako priamy súčasný svedok, ktorý sa sám dlhé roky zúčastňoval ako nositeľ 

hlasu na božských prejavoch v Mexiku: 

"Práve som dovŕšil 21 rokov. Dlhé roky som bola zavretá doma ako obeť veľmi nepríjemného kožného 

ochorenia, ktoré mi nedovoľovalo ani na chvíľu si užívať slnečné lúče a čerstvý vzduch. 

V tých rokoch samoty, ktoré mi pripadali ako večnosť, o to viac, že som bol na úsvite mladosti, kde sa 

človek ženie za tými najsmelšími snami, som prežíval nemalú krízu netrpezlivosti a zúfalstva. Musím sa 

priznať, že v tejto skúške mi bola morálnou oporou len láskavá podpora mojich rodičov a súrodencov, 

samozrejme, spolu so slabou nádejou, že sa mi jedného dňa vráti zdravie. 

Mojím prípadom sa zaoberalo mnoho lekárov a podstúpil som nespočetné množstvo liečebných 

postupov - všetky bezvýsledne. Pamätám si len, že po každom neúspechu moja beznádej rástla. 

Keď sa moja izolácia, mlčanie a samota stávali každým dňom neznesiteľnejšími, utiekal som sa k 

modlitbe a všimol som si, že v nej môj duch nachádza nevýslovný pokoj a že v mojom srdci sa objavuje 

predtucha, že v krátkom čase uvidím, ako sa vyslobodím zo svojho väzenia. 

Moje modlitby boli čoraz dlhšie a moja duchovná koncentrácia sa prehlbovala. Snažil som sa 

meditovať čo najčastejšie, pretože kým som sa modlil, zostával som slobodný od všetkého utrpenia. Keď 

sa potom blaženosť skončila a ja som sa vrátil do reality svojho osamelého, tichého a uniformného života, 

vždy som mal pocit, akoby som prišiel z iného sveta, v ktorom sa môj duch posilnil a inšpiroval. Tu 

musím poznamenať, že som svoje modlitby tvoril z nepremyslených momentálnych myšlienok. Nikdy 

nezabudnem na to, ako som počas takýchto vytržení stratil pojem o čase a boli chvíle, keď všetko, čo ma 

obklopovalo, zmizlo. Pamätám si však, že v detstve - asi od 12 rokov - som sa takmer denne, bez toho, aby 

som si to vedel vysvetliť, ocitol v akomsi odlúčení duše, ktoré trvalo niekoľko minút a počas ktorého som 

sa musel správať ako automat, možno riadený podvedomím. Pokiaľ tento zvláštny stav trval, nikdy 

nenastali najmenšie ťažkosti. Je zvláštne, že spočiatku vo mne vyvolával strach, ale postupne som sa s ním 

zoznámil, pričom tento jav časom zosilnel. 

Moja choroba dosiahla vrchol. Niekedy som mal pocit, že mi horí koža pod vplyvom vnútorného ohňa, 

ktorý nič nemôže utlmiť. Zároveň sa môj vzhľad stával čoraz žalostnejším. 

Jedného dňa sa objavil môj otec so správou, že počul slovo Božieho Majstra z úst jednoduchého 

človeka, ktorý bol určite jedným z Božích vyvolených. Bolo to na chudobnom mieste stretnutia v odľahlej 

časti Mexika. Dobrý priateľ, ktorý už dlho obdivoval tieto proklamácie, ho vzal so sebou. 

V okamihu som si bol istý, že to bol ON, Majster, kto hovoril s pomocou ľudského vnímania, aby sa 

priblížil k ľuďom a hľadal tých, ktorí túžia po svetle a prahnú po spravodlivosti. 

Zázrak, na ktorý som čakal deň čo deň, bol predo mnou. ON, s ktorým som sa tak často rozprával v 

hodinách bolesti, mi bol teraz veľmi blízko a čakal na mňa, aby mi doprial uzdravenie tela i duše. 

Nasledoval som Pánovo volanie! V nedeľu 14. februára 1934 som prvýkrát vstúpil do tejto skromnej 

miestnosti, jednej z mnohých, kde bolo možné počuť Božie posolstvo. Veľmi na mňa zapôsobila 

introspekcia a hlboká koncentrácia, s akou sa prítomní pripravovali na príchod "božského lúča", ktorý mal 

inšpirovať vnútorný sluch "nositeľa slova", ktorý mal potom odovzdať nebeské slovo. 

"Nositeľom slova" alebo "nástrojom" bola v tomto prípade žena. Jednoduchá žena, dalo by sa povedať, 

obyčajného vzhľadu, od narodenia slepá. Musím sa priznať, že jej vzhľad na mňa neurobil zvlášť príjemný 

dojem. O to väčší bol môj údiv, keď jej ústa otvorili kázeň takej hĺbky, takého úžasu a takej múdrosti, akú 

si človek len ťažko dokáže predstaviť, prednesenú sladkým hlasom plným prekvapivého prízvuku, ktorý 

dodal posolstvu hlboko pôsobivý a dojímavý akcent. 

V ďalšom priebehu ohlasovania prítomní úplne zabudli na prítomnosť rečníka, aby sa mohli povzniesť 

do oblastí ducha a naplno si vychutnať Božie poučenie. Ak však niekto počas ohlasovania náhodou otvoril 

oči a pozoroval rečníka, mohol si všimnúť, ako sa táto chudobná a obyčajná bytosť premenila vo 

vznešenosti svojej mysle, ba ako z nej v takých chvíľach vyžarovala veľká krása a vznešenosť 

vzbudzujúca úctu. 
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Božské slovo sa z jej pier valilo ako nevyčerpateľná prílivová vlna, hodinu, dve hodiny, tri a viac. 

Všetko odznelo bez zaváhania, bez prerušenia, bezchybne, bez toho, aby sa prejavila čo i len najmenšia 

únava alebo aby hlas ochraptel či skrehli. Naopak, čím dlhšie rallye trvala, tým dokonalejšia sa zdala byť 

inšpirácia. 

Prítomnosť Božského Majstra bola v týchto chvíľach komunikácie taká silná, že človek celkom 

hmatateľne cítil jeho blízkosť a priateľstvo. Oslovil každé srdce! Čítal v najtajnejších myšlienkach 

prítomných a dotkol sa najtajnejších vlákien svojich poslucháčov, a to bez toho, aby niekoho zranil alebo 

obvinil. Každý z nich cítil vo svojom srdci, ktoré slová mu Majster adresoval s pátravým pohľadom lásky 

a múdrosti. 

Božské oznámenie nadobudlo na perách nositeľa slova rôzne tóny a farby. Keď Pán hovoril ako Otec, 

jeho hlas vyjadroval nehu, odpustenie a pohladenie; Keď Pán hovoril ako Otec, jeho hlas vyjadroval nehu, 

odpustenie a lásku; keď hovoril ako Majster, jeho hlas bol hlboký a múdry; a keď hovoril ako Sudca, hlas 

nositeľa Slova sa niesol v znamení nekonečnej autority a moci, spravodlivosti a božskej horlivosti, ktorá 

bola taká úderná, že poslucháčov skutočne zničila, prinútila ich k slzám ľútosti a k rozhodnutiu kajať sa a 

napraviť sa. 

Cítil som sa veľmi malý pred takou veľkosťou a ako posledný spomedzi zhromaždených. Vo svojej 

nevedomosti som si myslel, že Pán si určite nevšimol moju bezvýznamnú prítomnosť. Čoskoro som sa 

však musel presvedčiť o svojom omyle a naučiť sa, že Majstrov pohľad odhalí každého. Po niekoľkých 

mesiacoch častých návštev, pri ktorých som nemal iný cieľ ako vychutnať si túto duchovnú slávnosť, ma 

Pán povolal v jedno nezabudnuteľné popoludnie. Bolo to 9. augusta 1934, keď som bez toho, aby som 

vyšiel z úžasu, bol označený a pomazaný, aby som slúžil Božiemu Slovu ako nositeľ Slova. 

V tom vrcholnom okamihu sa môjho srdca zmocnilo najhlbšie pohnutie, najvznešenejšie a 

najpotupnejšie pocity. Čo by som mohol v tej vznešenej chvíli odmietnuť tomu, kto má neobmedzené 

právo nad svojimi stvoreniami? 

Môj osud bol vytýčený. Od toho dňa som nežil ničím iným ako zasvätením svojho života takejto 

náročnej a delikátnej službe. 

Niekoľkomesačná príprava, ktorá zároveň priniesla moje úplné fyzické uzdravenie, slúžila na to, aby 

som sa vycvičil za hovorcu Božského Majstra, ktorému som sa od tej hodiny odovzdal telom i dušou až do 

31. decembra 1950, keď sa Svetlo Božstva prestalo prejavovať v tejto podobe. 

Keby sme sa my, ktorí sme boli nositeľmi slova, mali pustiť do opisovania skúseností, dojmov a 

ponaučení, ktoré sme získali počas tých rokov nezabudnuteľného boja pred húfmi ľudí na rôznych 

miestach stretnutí roztrúsených po celej našej krajine, museli by sme zaplniť celé zväzky, pretože naša 

kariéra bola nepretržitým sledom tých najúžasnejších udalostí a nebolo by možné ich opísať na 

obmedzenom priestore, ktorý mám k dispozícii. 

Je však nesmierne dôležité zdôrazniť, že sme na prípravu nemali inú knihu ako slovo, ktoré vychádzalo 

z našich vlastných úst. Do našej mysle totiž nemal vstúpiť žiadny vplyv, aby sme mohli čo najvernejšie 

prijať božské posolstvo. Ak zostaneme pokorní, Pán nás vyzdvihne v láske a priazni pred svojím ľudom. 

Ale ak sme sa raz nechali ovládnuť márnivosťou alebo sebectvom, dotkol sa nás svojou spravodlivosťou, 

keď od nás na istý čas odňal svoje vnuknutie, aby nám ukázal, že bez neho nemôžeme nič urobiť, lebo bez 

neho nie sme ničím. 

Od posledného Majstrovho oznámenia koncom roka 1950 som už nikdy nepocítil žiadne z tých 

zvláštnych pocitov, ktoré som nosil v sebe rok čo rok počas vykonávania misie ako nositeľ Slova. 

Od toho dňa sa veľká skupina bratov venovala úlohe zhromaždiť čo najväčší počet prejavov a zjavení, 

ktoré nám Pán dal a ktoré boli našťastie zapísané. Z nich bola zostavená kniha, ktorá mala byť 

sprístupnená širokej verejnosti a ktorá je až doteraz prameňom, z ktorého môže ľudstvo piť vodu pravdy, 

ktorú Majster zanechal ľuďom tejto i budúcich čias ako dar lásky, svetla, spravodlivosti a mieru. 

Odo mňa, ktorý som bol nezaslúžene hovorcom Majstra počas jeho prejavu v tejto podobe, bolo 

požadované svedectvo a ja som sa o to pokúsil týmito riadkami. Urobil som tak so všetkou úprimnosťou, 

akej som schopný, s vrúcnym želaním, aby toto svedectvo poslúžilo ako podnet a dosiahlo vzbudenie 

dôvery a viery u tých, ktorí vezmú do rúk túto knihu, obsahujúcu posolstvá, ktoré Božský Majster vo 

svojej dobrote zjavil ľudstvu tejto doby prostredníctvom sprostredkovateľov rovnako jednoduchých ako 

nehodných. 
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Zároveň z hĺbky svojej duše posielam bratský pozdrav v mene Pána svojim bratom a sestrám v 

Nemecku, ktorých úžasné duchovné prebudenie nám Majster naznačil prostredníctvom svojich ľudských 

prostredníkov." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Inštrukcia 242 
1 V tomto čase, keď je bolesť ľudstva trpká a jeho cesta smutná, bolo mojou vôľou priblížiť sa k 

vám a pomôcť vám objaviť vaše dedičstvo. 

2 Obráťte svoje tváre späť a zamyslite sa nad cestou, ktorú ste zanechali za sebou a pred ktorou sú 

niektorí zdesení. Práve tieto cesty vás prinútia vrátiť sa späť. Ale nie preto, aby ste sa tam poškvrnili, ale 

aby ste zachránili tých, ktorí zblúdili. 

3 Využite moju prítomnosť medzi vami, učeníci, aby ste môj pokoj nosili vo svojich dušiach a robili 

ho hmatateľným pre svojich blížnych. 

4 Moje učenie v tomto treťom čase vás vytrhne z duchovnej stagnácie a prinúti vás urobiť veľké a 

pevné kroky na duchovnej ceste. 

5 Udelil som ti milosť, aby sa moje ohlasovanie uskutočnilo prostredníctvom tvojho vlastného 

intelektu, aby si sa cítila hodná môjho Božstva, aby tvoje srdce s vedomím, že si bola schopná odovzdať 

moje Slovo a že sa okolo neho zhromaždili veľké zástupy, zajtra, keď tento hlas už nebude počuť, 

nezúfalo tvárou v tvár boju, pretože vie, že moje Slovo zostáva vtlačené do tvojho bytia. 

6 Chráňte semeno, ktoré vám v tomto čase zverujem. Uvedomte si, že dieťa nikdy nevydedím, ale že 

sa postupne vydedí samo svojimi zlými skutkami. 

7 Keď vám ľudia zaklopú na dvere a budú potrebovať vysvetlenie a svedectvo, neskrývajte sa a 

nepýtajte sa: "Čo mám robiť? Čo mám odpovedať?" 

8 Budeš o mne hovoriť s pokojnou mysľou a pevným hlasom a brániť moje meno zbraňami, ktoré 

som ti dal, a to sú milosrdenstvo, láska a pravdivosť. 

9 Preto som zostal s vami a dlho som sa vám dával poznať, aby vás Moje rozmanité učenie osvietilo 

a Moje zázraky roznietili vašu vieru. Význam Môjho slova ťa prinútil zabudnúť na tvoj niekdajší 

náboženský fanatizmus, a keď ťa ľudia budú hľadať, nájdu v tebe len jednoduchosť pravého duchovného 

uctievania. 

10 Moje slovo sa v prúdoch rozlieva na rôznych miestach zhromaždenia, kde ho možno počuť, aby 

ste sa v časoch najväčšieho boja a najťažších skúšok necítili bez poučenia. Ale blíži sa čas, keď už nebude 

medzi vami počuť moje slovo. 

11 Nebojte sa byť bez tejto milosti. Pamätajte, že som vás pripravoval na dialóg medzi duchmi od 

prvej éry. 

12 Každá éra bola pre vášho ducha novou lekciou a ďalším krokom na ceste rozvoja. 

13 Svoje posolstvo mieru odovzdávam svetu tým, že nechávam zaznieť svoj hlas prostredníctvom 

mnohých nositeľov hlasu. A ako vždy, aj teraz musí moje učenie zdokonaľovať vaše duše. 

14 Ak by človek nemal dušu a bol by úplne hmotnou bytosťou, jeho úloha a osud by sa skončili s 

posledným výdychom života. Ale je v ňom niečo, čo je nepominuteľné, a preto bude bojovať, "prebudí sa" 

a upriami svoj pohľad na večnosť. 

15 Moje Slovo vás pripravuje na život vo svete zajtrajška - v čase, keď bude moje posolstvo postupne 

pochopené. Potom si uvedomíte, že som očakával udalosti, ktoré som vám oznámil už dávno predtým. 

16 Moje učenie bude bojovať a vyvolávať skutočné bitky v ľudských srdciach. Kým budú trvať na 

sebeckom živote, pochopia, že tam, kde nie je milosrdenstvo a láska, nemôže byť mier. 

17 Moje duchovné učenie nie je určené len pre tých, ktorí žijú utláčaní v chudobe a ponížení. Ich 

úlohou je tiež nasmerovať na správnu cestu duše a mysle tých, ktorí vedú a riadia ľudstvo v rôznych 

oblastiach. Moje Slovo vysiela výzvu k ušľachtilým citom, ktoré zahŕňajú všetkých ľudí, pretože tak 

pochopíte vyšší osud, ktorý existuje v každom z vás. 

18 Namiesto nenávisti, sebectva a pesimizmu v srdci budú ľudia túžiť konať dobro a živiť nádej na 

víťazstvo spravodlivosti. Duchovnosť by sa šírila čoraz viac a vy by ste sa milovali ako bratia a sestry, čím 

by ste vytvorili mocnú silu, pred ktorou by sa všetky situácie, ktoré vás vedú k vojne, rozplynuli do ničoty. 

19 Ja vás netrestám, ale som spravodlivosť a ako taká ju dávam pocítiť každému, kto sa prieči mojim 

prikázaniam. Veď Večný vám dal poznať svoj zákon, ktorý nikto nemôže zmeniť. 

20 Pozri, ako človek v ťažkej skúške - keď sa prepadne do nesmierne hlbokej priepasti, keď vidí, že 

jeho žena plače nad stratou blízkych, deti sú bez jedla a dom je ponorený do biedy a smútku - narieka, je 

zhrozený zo svojho nešťastia, zúfa si a namiesto toho, aby sa modlil a oľutoval svoju vinu, búri sa proti 
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Mne a hovorí: "Ako je možné, že ma Boh takto potrestá?"zatiaľ čo Božský Duch rovnako plače nad 

bolesťou svojich detí a jeho slzy sú krvou lásky, odpustenia a života. 

21 Veru vám hovorím, že vzhľadom na vývoj, ktorý ľudstvo dosiahlo, zlepšenie jeho situácie nezávisí 

len od mojej milosti. Ona je obeťou seba samej, nie môjho trestu. Lebo môj zákon a moje svetlo svieti v 

každom duchu. 

Moja spravodlivosť prichádza, aby vytrhla každú burinu z koreňa, a dokonca aj prírodné sily sa prejavujú 

ako vykonávatelia tejto spravodlivosti. Potom sa zdá, akoby sa všetko sprisahalo, aby človeka vyhubilo, 

hoci je to len na jeho očistenie. 

Niektorí sú však zmätení a hovoria: "Ak musíme trpieť toľko bolesti - prečo vôbec prichádzame na 

tento svet?" Neuvažujú o tom, že bolesť a hriech nepochádzajú odo mňa. 

Človek je zodpovedný za to, že nevie, čo je spravodlivosť a čo je zmierenie. Preto prichádza najprv 

jeho vzbura a potom jeho rúhanie. Iba ten, kto študoval moje pokyny a dodržiava môj zákon, už nemôže 

obviňovať svojho Otca z viny. 

22 Duchovná duša je iskra, ktorá vzišla z Božského Ducha a je podrobená skúške prostredníctvom 

rôznych pozemských tiel. Vzhľadom na vývoj, ktorý ste už dosiahli, je možné, že moje duchovné 

posolstvo sa k vám v tomto čase dostane priamo a bude pochopené. 

Keďže sa všetko vyvíja, je prirodzené, že sa vyvíjate aj vy. Ako je možné, že si stále predstavujete 

svojho Boha tak obmedzene, ako si ho predstavovali vaši predkovia? Už nebudete môcť žiť a myslieť ako 

tí, ktorí pracovali podľa obradov a predpisov, ktoré boli povinní dodržiavať. Už sa nebudete môcť 

považovať za nezrelých ako oni, aby ste sa zaoberali tým, čo je duchovné. 

23 Hoci sa v predchádzajúcich časoch ľudia snažili nájsť svoju spásu prostredníctvom budovania 

hmotných kostolov a usilovali sa očistiť svoje duše praktizovaním vonkajších foriem bohoslužieb, nemali 

by ste viac zostávať v tejto stagnácii fanatizmu a nevedomosti. Potom by sa totiž vo vašej bytosti oslabili 

schopnosti, ktoré máte, aby ste pochopili a uvideli veľkosť svojho Boha. 

24 Povedal som vám: Sústreďte sa na najvnútornejšiu časť svojho srdca, aby ste mohli vidieť 

nekonečné a nepochopiteľné - nie očami tela, ale očami ducha. Potom vzhľadom na takú veľkú milosť, 

ktorú ste dostali z môjho milosrdenstva, už nebudete cítiť potrebu dokazovať svoju vďačnosť hmotnými 

darmi. 

25 Vaše city a skutky lásky budú vašou najlepšou a najcennejšou obetou. 

26 Ak chcete dosiahnuť nebeské kráľovstvo, vytvorte si knihu, ktorá bude napísaná vašimi dobrými 

skutkami. Potom budete zodpovední len sami za seba a nebudete už prenášať svoju zodpovednosť na 

iných ľudí. 

27 Keď som vám ukázal cestu, ktorá je rovnaká ako tá, ktorú som vám vytýčil v minulých časoch a 

ktorá je pevným základom pre vašu budúcnosť, musíte sa vyvarovať vydávania nových zákonov alebo 

prikázaní, ktoré by sa mohli javiť ako nové učenie, pretože by vzdialili ľudí od zmyslu môjho Slova. 

28 Nebojujem proti žiadnej náboženskej komunite, každá je zodpovedná sama za seba. Poukazujem 

len na to, čo je dokonalé. Kto sa chce zdokonaliť, nech ma nasleduje. 

29 Prelial som svoju krv, aby som vás naučil získať spásu. Blíži sa hodina, keď si aj vy v hodine 

skúšky uvedomíte, aké správne boli Ježišove slová. 

30 Moje svetlo sa zjavuje v duchu zástupov zhromaždených v tieni týchto jednoduchých a 

bezvýznamných miest stretnutia, ktoré sú ako strom pre unaveného pútnika a oáza pre púštneho krížnika. 

Osvetľuje ich a utešuje. 

31 V láske, s ktorou vám odpúšťam a napravujem vás, zjavujem seba samého. Keď si žil podľa svojej 

vôle a neustále si porušoval Otca, nepretrhol som niť tejto hriešnej existencie, neodoprel som ti vzduch ani 

chlieb, nenechal som ťa v bolesti, ani som neignoroval tvoje sťažnosti. A príroda vás naďalej obklopovala 

svojou plodnosťou, svetlom a požehnaním. Takto sa dávam ľuďom spoznať a zjavujem sa im. Nikto na 

zemi ťa nemôže milovať takou láskou a nikto ti nemôže odpustiť tak ako ja. 

32 Tvoja duša je semeno, ktoré od večnosti pestujem a zdokonaľujem, až kým neprinesie najkrajšie 

kvety a najdokonalejšie plody. Ako som ťa mohol nechať zomrieť alebo ťa nechať napospas búrkam?  

33 Ako ťa opustiť na ceste, keď som jediný, kto pozná osud všetkých tvorov? 
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34 Zjavujem vám mnohé veci, aby ste sa na svojej ceste naučili počuť nárek, ktorý vám neprejde cez 

ústa, objaviť smútok, ktorý sa skrýva za úsmevom, a liečiť choroby, ktorým veda nevie pomôcť. 

35 Dnes, keď vám cestu skrížia ľudia v núdzi, vložte do nich niečo z toho, čo ste dostali. Ale 

nestrácajte čas, aby vás neprekvapil zvonkohra večnosti a nezavolal vás do "duchovného údolia". Pretože 

by ste trpko ľutovali premárnenú príležitosť. 

36 Vypracuj pokoj pre svoju dušu už teraz. 

37 Učeníci, mnohokrát bolo moje slovo medzi vami odsudzujúce. V jeho jadre ste však objavili 

sladkú chuť ovocia, ktoré vás v tomto čase pozdvihlo k obnove. 

38 Prísne som vás volal na zodpovednosť, keď ste tvrdohlavo zotrvávali v hriechu. Čoskoro ste však 

objavili zámer svojho Otca, ktorý vás chce zachrániť. A tak nezriadenosť "tela" postupne ustúpila 

oduševneniu. 

39 O láske, ktorou som vám daroval život, dávajú ľudia len málo dôkazov alebo znamení. Zo 

všetkých ľudských citov sa najviac podobá Božej láske materinská láska, pretože je v nej nezištnosť, 

sebazaprenie a túžba urobiť dieťa šťastným, aj keď to znamená obetu. 

40 Ale láska, ktorá premení svet, bude opäť prúdiť zo sŕdc. Táto láska inšpiruje môjho Ducha 

Svätého, ktorý zosiela svoje lúče na ľudstvo, aby ho prebudil z hlbokého spánku a ono sa mohlo tešiť z 

nového dňa, keď sa prebudí bdelými zmyslami. 

41 Každý, kto ma chce v tomto čase nasledovať, sa bude musieť niečoho vzdať, aby mohol ísť po 

Mojej stope. Niektorí opustia majetok, iní zabudnú na falošné milostné vzťahy. Niektorí zostúpia zo 

svojich vysokých sídiel a trónov, iní opustia svoje oltáre. 

42 Vášne, márnosti, prchavé a nezmyselné pôžitky zostanú. 

43 Prichádzam v túžbe po vašej duši, ktorej pomáham svojou láskou, aby som ju zachránil. Neotvoril 

som brány zasľúbenej zeme, aby do nej mohlo vstúpiť tvoje telo. To žiarivé biele mesto je domov, ktorý 

ako nové šaty s najkrajším slávnostným rúchom očakáva príchod Pomazaného, ktorý si ho získal svojimi 

zásluhami a víťazstvami vo veľkých bitkách života, a to je váš duch. 

44 Učím vás, ako získať potrebné zásluhy na dosiahnutie večného domova. Učil som vás modliť sa za 

svet tou hlbokou a jednoduchou modlitbou, ktorá ku Mne stúpa ako vôňa kvetov. Dal som vám schopnosti 

a duchovné dary, aby ste mohli prejavovať milosrdenstvo mnohými spôsobmi. Obdaroval som vás 

duchovnou a morálnou silou, aby ste žili s radostnou odvahou a dokázali čeliť skúškam. Posilnil som vás 

vo vašich predsavzatiach obnoviť sa a zdokonaliť, aby ste pocítili šťastie, že sa môžete nazývať mojimi 

žiakmi, a uspokojenie, že svojím príkladom šírite moje učenie. 

45 Tvoja duša sa pripravila na prijatie mojej prítomnosti. Vidím, že čím viac času plynie, tým menej 

sa zaoberáte pozemským životom a tým viac sa začínate zaujímať o svoju duchovnú budúcnosť. 

46 Utrpenia a nešťastia, ktoré vás na ceste stretávajú, teraz vnímate ako malé prekážky, ktoré vám len 

mierne podráždia nohy, a nie ako rozhodujúce prekážky, ktoré vám bránia ísť ďalej. Dnes si plač a slzy 

nechávate na veľké životné krízy. 

47 Moje milosrdenstvo vás vedie a vy sa stávate čoraz chápavejšími. Už nie ste tí, ktorí sa uspokojili s 

tým, že sa občerstvili pri počúvaní môjho Slova, ale nič si z neho nezachovali, a ktorí boli pozorní, len keď 

prosili Pána o hmotné dobrá. 

48 Teraz prichádzate ako skutoční učeníci túžiaci po Majstrovi a ako takí ma nájdete. Ak som vám v 

minulosti povedal: "Ja som cesta", dnes vám môžem povedať: "Ja som nebeský rebrík, po ktorom 

vystúpite ku mne". Teraz ste v mojom svetle našli cestu, ako vystúpiť, priblížiť sa ku mne a duchovne sa 

rozprávať s Majstrom prostredníctvom modlitby. 

49 Teraz ma nájdete v sebe, na mieste, kde som vždy prebýval, odkedy existujete. Nahliadli ste do 

svojho vnútra a objavili svätyňu, ktorá obsahuje oltár lásky, obetu pokory a svietnik, ktorého plameň 

neuhasia ani tie najprudšie búrky: vieru. 

50 Vaša duša je poslom a nositeľom duchovných misií. Od počiatku vekov bolo predurčené na 

záchranu a požehnanie svojich susedov. 

51 Pre ňu uplynul čas, keď si vytvorila obraz svojho Boha, aby ho cítila dostupného a blízkeho, aby sa 

ho dotýkala, kontemplovala ho a rozprávala sa s ním. 
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52 Dlho ste sa týmto obrazom, postavám a symbolom obracali chrbtom, pretože ste pochopili, že 

skutočný obraz Stvoriteľa nosíte v sebe, keďže máte niečo z každej schopnosti a vlastnosti božstva, ako je 

život, láska, duch, vôľa, rozum, sila, duchovná večnosť. 

53 V tomto čase budem pochopený a milovaný vašou dušou, tiež budem braný ako príklad. Moje 

svetlo teraz odhaľuje všetko, čo bolo pre ľudí nejasné a nepochopiteľné. 

54 Hovoril som k vám prostredníctvom vášho intelektu, ktorým sa svetlo Mojej božskej žiary 

prenieslo do ľudského slova. Ale vedzte, že keď sa nositeľ hlasu a poslucháči pripravili na Moje prijatie, 

zjavil som sa v Božskej podstate. Ale keď Moje deti nevedeli, ako sa majú vzniesť, ani mi nepripravili 

svätyňu, Božský lúč zostal visieť nad dušami bez toho, aby do nich úplne prenikol. 

55 V týchto posledných obdobiach vám ešte mnohé zjavím a naučím vás. Môj odkaz bude veľký. V 

mojej tajnej pokladnici je ešte veľa toho, čo je určené pre každého. Nie všetci dosiahnete rovnaký stupeň 

pochopenia, aj keď ste medzi označenými, pretože niektorí sú na vyššej úrovni ako ostatní. Keď to 

pochopíte, nesnažte sa na nikoho tlačiť. Buďte láskaví a ústretoví a pomáhajte všetkým v ich poslaní. 

56 V súčasnosti sa pripravujete na skúšky, ktoré prídu v nepredvídaných podobách. To, aké budú, 

vám symbolicky naznačili prorocké sny a duchovné vízie. Bdejte a modlite sa, lebo vás budem varovať. 

57 Cítiš sa nehodný a nedospelý tvárou v tvár Môjmu Dielu a svojmu vlastnému osudu. Ale naozaj 

vám hovorím, že všetky nerovnosti vašich nedokonalostí budú vyhladené dlátom tých skúšok, ktoré vám 

oznamujem. 

58 Všetko bude hovoriť o Mne a Ja k vám budem hovoriť prostredníctvom všetkých prejavov prírody. 

Volania, ktoré predtým nebolo počuť, budú počuť a porozumieť im. 

Celé stvorenie sa bude zmietať v nepokoji, bude sa triasť a otriasať, aby vydalo svedectvo, že vo 

vesmíre je prítomná Božia spravodlivosť. Po odsúdení sa však ľudia vrátia k svojim zvyklostiam, ale 

urobia krok k dokonalosti. Bude to prebudenie a znovuzrodenie tohto ľudstva. 

59 Svetlo cnosti bude môcť svietiť na tomto svete bez toho, aby ho niekto zhasol. Rozum zvíťazí a 

láska už nebude len slovom, ale stane sa skutkom. Páni a sluhovia postupne zmiznú. Po celej zemi budem 

mať svojich učeníkov a oni budú svetlom, pokojom a zjavením národom. 

60 Tento svet, ktorý sa v dôsledku ľudskej snahy o moc a ľudského egoizmu stal jablkom sváru, bude 

nakoniec zdieľaný všetkými bez toho, aby bol jeho vlastníkom. Lebo keď ťa Majiteľ všetkého stvoreného 

povolá, dobrovoľne zanecháš všetok svoj majetok. 

61 Ľudstvo sa teraz pripravuje na tieto svetlé časy, ktoré majú prísť. Ak sa ocitnete v ťažkej skúške, 

nezúfajte a určite sa nerúhajte. Modlite sa, "bdejte" a vytrvajte. Rúhanie, nadávky a kliatby budú 

vychádzať z úst nevedomých, ktorým by ste mali odpustiť a poučiť ich, aby povstali. 

Potom, keď nastane ticho uprostred ľudského zúfalstva, prehovoríte a budete vypočutí. Potom uvidíte, 

ako tí, ktorí sa odo mňa vzdialili a urážali ma, nájdu odpustenie ako výsledok svojho pokánia, podobne 

ako márnotratný syn z podobenstva. Potom sa však nebudete čudovať, keď uvidíte, že namiesto trestu im 

bolo odpustené a boli pohladení. Skôr budete plakať od radosti, keď uvidíte sviatok pokoja a lásky vo 

svete. 

62 Keď zo srdca ľudstva vyrastie chrám Ducha Svätého do nekonečna, objavia sa uprostred nich nové 

zjavenia, ktoré budú tým väčšie, čím viac sa budú duše vyvíjať nahor. 

63 Teraz sa snažím zjednotiť všetkých, ktorí ma počúvajú na rôznych miestach zhromaždenia. Nie ste 

jednotní, pretože ste ma nepochopili. Keď sa tak stane, budete sa navzájom milovať, a keď sa budete 

milovať, budete biť ako jedno srdce. 

64 Nedostatok pochopenia pramení z toho, že vaše chápanie je povrchné a slabé a vy sa stále 

zaoberáte statkami zeme. Ste spokojní s tým, čo získate ako prvé, teda s trochou pokoja v srdci, pevnou 

strechou, trochou fyzického zdravia, teplom svojich príbuzných a hŕstkou peňazí. 

65 Nehovorím vám, aby ste odmietali pozemské dobrá, ale nehovorím vám ani to, aby ste im dávali 

prednosť pred darmi Ducha Svätého. 

66 Usilujte sa na mojej ceste o vzostup svojej duše, ale vyhýbajte sa pozemským lichôtkam a poctám. 

Vedzte, že medzi vami sa nemajú vyzdvihovať mená, ale skutky ľudí ako celku. Spomienka na toho, kto 

zasial dobré semeno, bude v úcte, požehnaná a jeho príklad bude slúžiť ako vzor. Toto bude jeho jediná 

pamiatka na zemi. 



 

14 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 243 
1 Môj oheň lásky zostupuje k vám, aby zahrial vaše srdce a zapálil horiaci plameň vo vašej duši. 

Lebo lampa, ktorá vás vnútorne osvecuje, u niektorých zhasla, u iných už zhasla, a tí mi predkladajú len 

nevedomú neistotu. Ale moje svetlo v tejto chvíli žiari vo vás všetkých. 

2 Prečo ustupovať alebo otáľať na ceste, ktorú sme začali? Vpred, žiaci! 

3 Ľudstvo už očakáva mojich poslov, nositeľov Dobrej zvesti. Títo vyslanci ste vy, svedkovia Mojej 

prítomnosti a Môjho slova v tretej ére. Budú ma môcť ľudia dosiahnuť prostredníctvom rôznych 

náboženstiev? Hovorím vám len toľko, že existuje len jedna cesta pre vzostupný vývoj ľudstva, a to tá, 

ktorú som vám ukázal v Prvej ére vo svojom Zákone - cesta, ktorá bola zapečatená mojou Krvou v Druhej 

ére a ktorú v tomto čase osvetľuje môj Svätý Duch. 

4 Celý môj zákon je zhrnutý do dvoch prikázaní: láska k Bohu a láska k blížnemu. Toto je cesta. 

5 Náboženstvá sú malými cestičkami, ktoré vedú duše k pravej ceste, po ktorej môžu stúpať krok za 

krokom, až kým neprídu ku Mne. Pokiaľ ľudia na zemi vyznávajú rôzne náboženstvá, sú rozdelení. Ale 

keď sa raz vydajú na cestu lásky a pravdy, budú zjednotení, stanú sa jedným svetlom, pretože pravda je len 

jedna. 

6 Ale pútnici, pútnici zeme, sa zastavili a spia. Láska a pravda sa vytratili zo sŕdc Preto som k vám 

prehovoril a pripravil poslov, aby s láskou a milosrdenstvom prebudili a vzkriesili tých, ktorí sú stratení 

alebo unavení, skôr než sa rozpútajú sily prírody a venujú sa svojím veliteľským výkrikom úlohe 

vyburcovať duše, city a inteligenciu. 

7 Proti učeniu Ducha povstanú ich nepriatelia, ktorí sa chopia svojich najlepších zbraní, použijú 

všetku svoju moc a budú hľadať svedectvá proti tomuto zjaveniu. Ale veru, hovorím vám, že žiadna 

ľudská moc nedokáže uhasiť svetlo, ktoré povstalo v tomto čase, tak ako vtedy ľudia nedokázali umlčať 

Kristov hlas ani popravou na Golgote, pretože krv, ktorú tam preliali, hovorila ďalej na večnosť. 

8 Nebojte sa, že vás nazvú podvodníkmi alebo čarodejníkmi. Všetky tieto nadávky sa vrhali aj na 

vášho Majstra a rovnako tak neveriaci a zavrhnutí nadávali mojim prorokom a mojim apoštolom. Ale keď 

zvíťazila pravda Pánova a jeho vlastná, tí, čo sa najviac rúhali, boli potom najúprimnejší a najhorlivejší 

ako Pavol. 

9 V mojom apoštoláte tretej éry je aj tá žena, ktorá sprevádzala Majstra na ceste utrpenia k úpätiu 

dreveného kríža, počula urážky a znášala posmešky. Teraz v Tretej ére je vernou "pracovníčkou", silnou 

dušou a vojačkou v boji. Preto som jej v tomto čase dal miesto pri svojom stole. Veď hodnosť apoštola sa 

zakladá v duši bez rozdielu pohlavia. 

10 Spolupracujte a kráčajte po ceste pravdy, kým neprídete do zasľúbenej zeme. 

11 Teraz nastal čas, aby sa Izrael pustil do svojej práce s pokorou, bez toho, aby dal najavo svoje 

skutky lásky. Ľavá ruka nesmie vedieť, čo robí pravá. Nebude sa chváliť, že je Pánovým učeníkom, ani sa 

nebude snažiť lichotiť. Ak sa to dodrží, duchovné zástupy sa spoja do skutočných armád a vytvoria 

jednotnú vôľu, jednotný front, ktorého boj je zameraný na boj proti nevedomosti, hriechu a náboženskému 

fanatizmu. 

12 Tento ľud, táto armáda ľudí a duchovných bytostí, bude v nadchádzajúcich časoch strážcom tohto 

diela, aby sa učenie a zákon nefalšovali, aby človek prestal bojovať proti pravde. 

13 V tieni môjho učenia nebudú postavené tróny, z ktorých by oslávení ľudia mohli vládnuť dušiam 

svojich blížnych. Nikto nebude korunovaný ani zahalený purpurovým plášťom v snahe zaujať miesto 

Pána, ani sa neobjavia spovedníci, ktorí by súdili, odpúšťali, odsudzovali alebo vynášali rozsudky nad 

skutkami ľudí. Ja jediný môžem súdiť dušu zo spravodlivej a dokonalej súdnej stolice. 

14 Môžem poslať ľudí, aby opravovali, učili a viedli, ale nepošlem nikoho, aby súdil a trestal. Poslal 

som mužov, ktorí boli pastiermi ľudí, ale nie pánmi alebo otcami. Ja som jediný Otec podľa Ducha.  

15 Spiritualizácia prenikne do vašej duše a odovzdá sa budúcim generáciám, ktoré vo svojich telách 

nájdu ochotný nástroj pre diktát svedomia a veľkú jasnosť pre prijímanie božských vnuknutí. 

Z týchto generácií vzídu veľkí učitelia duchovného učenia a tiež veľkí vedci s bystrým myslením a 

vysokou inteligenciou. Objavia sa patriarchovia, ktorí budú príkladní svojou morálkou a cnosťou, objavia 

sa proroci a apoštoli pravdy. 
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16 Keď vám hovorím, aby ste sa pripravili, je to aj preto, aby ste svojim deťom zanechali svedectvo o 

vašom príklade poslušnosti, duchovnosti a bratstva, o vašich skutkoch lásky k blížnym. 

17 Potom bude tvoje meno požehnané a budú si ho pamätať budúce generácie, ktoré ťa budú milovať 

pre stopu tvojho boja, tvoje dobré skutky a príklady hodné nasledovania. Ako to, že vás vaše deti 

nepoznajú, keď práve vy im čistíte cestu od bodliakov a tŕnia, aby si neublížili? Preto nekráčaj ľahostajne 

cez prekážky na ceste bez toho, aby si odstránil oporné body. Lebo tí, čo prídu po tebe, by ti vyčítali, 

kedykoľvek by narazili na prekážku alebo tŕnie, a niektorí by ťa preklínali. 

18 Budete musieť zdokonaľovať svoje spôsoby konania v mojom učení, aby tí, čo prídu po vás, 

videli, že ste dokázali splniť a uskutočniť to, čo by sa mnohým zdalo nemožné. Budete musieť dokázať, že 

špiritizmus nie je výmysel ani príliš pokročilé učenie, ale že sa prejavil medzi ľuďmi v správnom čase, 

keď ho duše na základe svojho vývoja boli schopné pochopiť a praktizovať. 

19 Teraz je čas, keď Eliášov duch žiari v celom vesmíre, osvecuje všetky svety, všetky cesty a všetky 

duše, prebúdza tých, ktorí spia, kriesi mŕtvych a objavuje medzi obrovskými zástupmi tých, ktorí patria k 

144 000 označeným alebo "zapečateným", ktorí majú poslanie od Pána pre ľudstvo od počiatku vekov. 

20 Tak som teda z duší, ktoré v inom čase patrili k dvanástim kmeňom Izraela, za ktorých stolom 

sedia tí, čo patrili ku kmeňu Rúbenovmu, vytvoril nové rody tohto ľudu spolu s rodmi Léviho alebo 

Zabulona, čím som zotrel hranice, rozhraničenia a rozdelenia. Je v tom božská spravodlivosť. 

21 Nesnažte sa zvyšovať povesť žiadneho zhromaždenia, dokonca ani vášho. Pracujte tak, aby vaše 

okolie uznávalo a ctilo moje meno a moje učenie. 

Keď k vám budem hovoriť naposledy v roku 1950, nebude to preto, aby som prijal ľudí rozdelených do 

skupín alebo na miesta zhromaždenia. Prijmem všetkých svojich "pracovníkov" bez toho, aby som si 

všímal, ktoré miesto zhromaždenia lepšie plnilo moje učenie a ktoré sa nevedelo podriadiť mojej vôli. 

22 Nebudem počítať zvýšený alebo malý počet "pracovníkov", ktorí sa na každom mieste 

zhromažďovania nachádzajú. Z každého srdca dostanem jeho daň a zo všetkých vytvorím jedno srdce, v 

ktorom vybudujem svoju svätyňu. 

23 Eliáš bol na vašej ceste a jeho sila vás urobila víťazmi v boji proti neveriacim, fanatikom a 

materialistom. 

24 Zjednotil ľudí v Prvom čase, keď ich rozdeľovali nezhody. A v súčasnosti vás opäť duchovne 

spojil so svojím svetlom lásky. 

25 Pamätajte, že ľud bol v tom čase rozdelený na dve kráľovstvá, pričom k jednej časti patrilo desať 

kmeňov a k druhej dva. Väčšia časť prepadla modloslužbe a stala sa uctievačmi Bála. Vtedy sa medzi nimi 

zjavil Eliáš, aby pred pohanmi zjavil moju slávu, moju existenciu a moju moc, a hovoril k nim takto: "Ja, 

Eliáš, prichádzam v mene Jehovu, vášho Boha, ktorého ste zavrhli a proti ktorému ste bojovali a pred 

ktorého očami ste si postavili falošných bohov a modly. Prišiel som vám povedať, že ich silu podrobíte 

skúške a že ja zo svojej strany budem vzývať prítomnosť Jehovu, svojho Pána, a že ten, komu sa 

odpovedá, má pravého Boha." 

26 Uctievači Baala súhlasili, postavili oltár so zápalnými obeťami, vzývali svojho boha a žiadali ho, 

aby im zoslal oheň na dôkaz svojej existencie a moci. Kňazi a zástupy celé dni a noci vzývali svojho 

falošného boha tancami a slávnosťami, zatiaľ čo oltár so zápalnými obeťami zostal nezmenený. 

Potom Eliáš postavil svoju hromadu dreva na oltár z dvanástich kameňov, ktoré predstavovali dvanásť 

kmeňov Božieho ľudu, zavolal na Jehovu a povedal mu: "Pane, ja, tvoj služobník, ťa žiadam, aby si sa 

zjavil tým, ktorí ťa odmietli, aby ťa opäť uctievali a oslavovali." 

Vtedy sa Otec zjavil uprostred búrky, z ktorej blesk zasiahol prorokov oltár so zápalnou obetou a 

zapálil ho. 

Vtedy modloslužobníci, oklamaní a neveriaci pochopili, že Eliáš je vyslancom pravého Boha, 

prorokom ohňa, v ktorom je všetko zlo zničené, ktorého svetlom je osvetlená tma. 

27 Práve on pripravil cestu, aby som k vám prišiel - ten, ktorý v tom čase spojil duše patriace k 

dvanástim kmeňom, ktoré sú dnes ako balvany, aby som na nový vek spaľovaných obetí zniesol 

Univerzálny lúč Môjho Božstva, pretože ste boli opäť rozdelení a rozštiepení. Ale toto svetlo sa vrátilo, 

aby vás navždy spojilo. 

28 Dnes vám hovorím: Vitajte všetci, "prvý" aj "posledný", učeník aj dieťa, horlivý aj neveriaci. 

29 Pripravujem vás všetkých, pretože svet bude od vás žiadať dôkazy o mojom novom zjavení. 
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30 Na zemi je mnoho náboženských spoločenstiev, ale žiadne z nich nezjednotí ľudí a nedonúti ich, 

aby sa navzájom milovali. Túto prácu vykoná moje duchovné učenie. Márne sa bude svet brániť šíreniu 

tohto svetla. 

Keď bude prenasledovanie mojich učeníkov najkrutejšie, rozpútajú sa prírodné sily, ale modlitba 

týchto mojich pracovníkov ich upokojí, aby svet zažil dôkaz moci, ktorú som im dal. 

31 Nespite, aby ste sa nezľakli bolesti a chaosu sveta potom, čo vás nad to všetko vyzdvihnem. 

32 Nestrácajte tento čas v nádeji, že príde iný, lepší. Lebo nastane okamih, keď sa vrátite do 

"Duchovného údolia". Aj keď potom budete žiadať o predĺženie svojho života, aby ste mohli dokončiť 

svoje poslanie, stretnete sa so spravodlivosťou Otca, ktorý vám povie, že táto príležitosť sa skončila. 

33 Uvedomte si, že vašou úlohou je prijať medzi seba unaveného pocestného a hriešnika oslabeného 

neresťami, pretože prostredníctvom vášho príkladu, rady a poučenia nájdu svoju obnovu. 

34 Neprichádzam k vám ako sudca, lebo vidím, že ku mne prichádzate v túžbe po úteche, aby ste 

zmiernili pozemské utrpenie. Ale ja vás poučujem, aby ste svojim blížnym robili to, čo som ja robil vám. 

Nezabudnite: Keď som vám zveril toto duchovné dedičstvo, povedal som vám: Dávajte blížnemu, 

núdznemu. Lebo ak kvôli nim zanedbávate svojich blízkych, ja sa o nich postarám. 

35 Toto učenie sa nemá brániť vražednými zbraňami. Jediné zbrane, ktoré som vám zveril, aby ste za 

ňu bojovali, sú slová plné svetla a skutky lásky. Kto ich správne použije, ten uvidí, že zlé úmysly a útoky, 

ktoré pred ním prežili, budú zrušené. 

36 Ak sa snažíte hriešnika nabádať k dobru, nerobte to tak, že mu budete hroziť mojím súdom, silami 

prírody alebo bolesťou, ak sa neobnoví, lebo by ste v ňom vzbudili odpor k môjmu učeniu. Ukážte 

pravého Boha, ktorý je samá láska, milosrdenstvo a odpustenie. 

37 Ale nie ste jediní, koho v tejto tretej ére zaplavilo svetlo Ducha Svätého. Toto svetlo je v každom 

ľudskom stvorení a nad ním, v každej duši. Tak ako sa tento čas ukázal ako vzácna príležitosť pre vás, aby 

ste sa posunuli nahor, tak sa ukázal aj ako príležitosť pre duchovných, kňazov a pastierov všetkých 

rehoľných spoločenstiev, aby napravili chyby a naplnili vôľu Otca. 

38 Snažte sa mi byť milí. Preto musíte byť príjemní svojim blížnym. Budú pozorne počúvať Dobrú 

zvesť, ak budete svedčiť o mojej pravde pravými skutkami lásky. 

39 Po roku 1950 už nebudete počuť moje slovo v tejto podobe. Ale ja som vás už naučil, ako 

dosiahnuť dialóg medzi duchmi. Urobte sa jej hodnými prostredníctvom pozdvihovania a dobrého 

praktizovania môjho učenia. Nezostanete bez mojich inšpirácií a nových zjavení. 

40 Miesta, kde sa stretávate, by nemali byť ozdobené ornamentmi, pretože sa nimi snažíte zapáčiť 

môjmu Božskému Duchu. Moja prítomnosť bude lepšie cítiť v jednoduchosti a prostote. 

41 Pripravím silných ľudí, ktorí budú rozumieť a vykladať moje učenie čistým spôsobom, aby boli 

podnetom pre zástupy a aby v nich deti videli dobrý príklad. Tento ľud bude semenom bratstva, jednoty a 

svornosti. 

42 Mojou vôľou bolo, aby ste na konci tohto času, v ktorom sa vám dávam poznať, vytvorili rodinu, v 

ktorej sa budú milovať jedni druhých, aby bolesť jedného pociťovali aj ostatní, ako je to v prípade 

skutočných bratov a sestier. Pochopte, že pochádzate od jedného a toho istého Otca. Keď dosiahnete tento 

ideál, vaša sila bude neprekonateľná. 

43 Neposudzujte hodnotu svojich darov a neporovnávajte ich s darmi svojich bratov a sestier. 

Nehovorte, že niektorí dostali viac ako iní. Keďže každý dostal svoje dary a svoju úlohu, každé stvorenie 

postupne zbiera plody svojej lásky a vytrvalosti, ako aj plody svojich zlyhaní a odchýlok. V rôznych 

úlohách, ktoré vykonávate v rámci môjho Diela, je spravodlivosť, náprava a tiež odmena. Nikto však 

nevie, či si to privodil zásluhou alebo dlhom voči svojmu Pánovi. 

44 Moje poučenie bude pre vašu dušu nezabudnuteľné na zemi aj v "duchovnom údolí". Teraz sa už 

nikdy nebude na svojej ceste vývoja vzpierať, a keďže je v kontakte so svojím Otcom, bude vždy schopné 

počuť Jeho hlas. Lebo ja som svetlo sveta, kto prichádza ku mne, nezahynie. 

45 Spôsobil som spojenie ľudského tela s dušou. Tak som stvoril prvého človeka, ktorému som od 

začiatku prostredníctvom rôznych zjavení zjavil Svoj Zákon, aby spoznal lásku, ktorú má mať k svojmu 

Pánovi a blížnemu. 

46 Moje učenie spôsobilo, že sa ľudstvo uznalo za dcéru Otca. Preto vám hovorím, že vojny medzi 

ľuďmi nemajú dôvod existovať. Stvoriteľ totiž umožnil všetkým myslieť, cítiť a chápať. Nie všetci však 
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myslia duchom a ešte menej si vážia svoju dušu, pretože sa nechávajú unášať pozemskými vášňami. 

Ľudská bytosť by si mala vždy uvedomovať, že je súčasťou Mňa samého, že je stvorená "na Môj obraz a 

podobu". 

47 Čoskoro spozná, že na túto planétu prišiel viackrát, ale nie preto, aby na nej zablúdil alebo 

zahynul. Potom pochopí, že telo, ktoré vlastní a ktoré tak veľmi miluje, je len nástrojom duše, s ktorou je 

spojená, kým žije na tomto svete. 

48 Boli ste svedkami tohto môjho príchodu, prijali ste moje zjavenia a učenia a boli ste svedkami 

mojich prejavov. 

49 Pre mnohých je dnes toto učenie nepochopiteľné, a predsa - keď príde čas - ho pochopia vďaka 

tvojmu slovu a tvojim skutkom. Moje Slovo osvieti ľudské myslenie, jeho svetlo zasiahne všetky duše, 

aby ich priviedlo na cestu pravdy, odvrátilo ich od fanatizmu, prebudilo ich a prinútilo ich počuť hlas ich 

ducha. 

50 V priebehu času som používal rôzne formy, aby som k vám prišiel, až som sa nakoniec v Ježišovi 

stal človekom. Spôsob, akým som dnes s vami, je najvyšší a zároveň najhlbší, pretože ma cítite, dotýkate 

sa a počujete prostredníctvom svojho duchovného povznesenia a inšpirácie. 

51 Aby som sa dal poznať prostredníctvom ľudského intelektu, obmedzujem sa podľa vnímavosti 

toho, cez koho hovorím, a tých, ktorí ma počúvajú. Niektorí, ktorí ma počujú, mi nerozumejú, iní mi 

rozumejú bez toho, aby ma počuli. Vy, ktorí ste ma dnes počuli, ste v tejto tretej ére povolaní urobiť krok 

k oduševneniu. 

Aj v predchádzajúcich časoch sa ľudia na výzvu prorokov vzbúrili, aby zanechali modloslužbu. 

Až dodnes ste boli ľuďmi, ktorí dodržiavajú tradície. V jadre svojej bytosti ste však čakali na môj 

návrat, aby ste sa vzdali zbytočných tradícií a nezmyselných obradov v prospech oduševnenia, ktoré je 

vnútorným kultom pokory, milosrdenstva a lásky. 

52 Dávam vám toto posolstvo, ktoré musíte odovzdať cez moria. Moje Slovo prekročí starý kontinent 

a zasiahne aj izraelský ľud, ktorý sa vrhol do bratovražedného boja o kúsok zeme bez toho, aby si 

uvedomil biedu svojich duší. 

Neviete si predstaviť, akou skúškou svet prejde. Všetci čakajú na mier, ale ten sa naplní až po tom, ako 

Mi sily prírody vydajú svedectvo. 

53 Ľudia už nepociťujú strach z mojej spravodlivosti. Vojna bola krutá, ale ľudstvo sa neobnovuje. 

Nie je to tak, že by som ľudské hriechy trestal vojnou. Ak to moja spravodlivosť dovoľuje, je to preto, že 

človek musí byť očistený. 

54 Mnohí sa nazývajú "Božími deťmi", ale len málo je tých, ktorí Ho spoznávajú v pravde, pretože 

moje božstvo musíte hľadať duchom. Ale už teraz je medzi vami čas prebudenia, oživenia, vzkriesenia. 

Po sejbe príde žatva, ktorá však nebude len výsledkom ľudského vývoja, ale aj dielom mojej nebeskej 

moci. Musíte sa pripraviť a prispieť k tomu, aby nové generácie mohli rozkvitnúť a priniesť dobré ovocie. 

Dávajte pozor, aby vaša viera neochabla, lebo po roku 1950 budete musieť svedčiť o pravdivosti môjho 

učenia a hlásať ho ako proroci. 

55 Môj učeník Ján videl udalosti, ktoré mali prísť. Na Boží príkaz videl, čo má prísť, a oznámil to pre 

spásu ľudstva. Videl, že označení boli zachránení. Patríš k označeným a nezahynieš, ani tí, ktorí sa k tebe 

utiekajú ako k poslednej záchrane. 

56 Vaše pery budú hlásateľmi, ktorí oznámia moje slovo ľudstvu. 

57 Ľud Izraela: Pripravil som vás, aby ste hladili a "pomazávali" chorých, rozmnožovali chlieb tým, 

ktorí sú v núdzi, a prinášali pokoj svojim blížnym. 

58 Prichádzam v tento deň, aby som vyskúšal vaše semeno, čo ste zožali, a spýtal sa vás, ako ste 

vychovali svoje deti a či ste pripravili cestu budúcim generáciám. 

59 Každú chvíľu hľadáš moju stopu a pýtaš sa ma: "Ako sa mám zachovať v tej či onej kritickej 

chvíli?" Hovorím vám: Moje slovo to všetko učí. Preštudujte si ju a nájdete v nej riešenie, ktoré hľadáte. 

60 Cesta, po ktorej kráčate, je kamenistá. Ale každý krok, ktorý urobíte, každá práca, ktorú vykonáte 

v rámci môjho zákona, vás priblíži k cieľu, ktorý má každý duchovný. 

61 Vaša povinnosť napraviť škodu je veľká, a preto je veľká aj vaša bolesť. Keď však splatíte svoje 

dlhy a dosiahnete spásu, pochopíte, že bolesť nebola zbytočná a že váš osud je spravodlivý. 



U 243 

19 

62 Prečo ste si navzájom neslúžili ako sluha svojmu pánovi? Pochopte, že ten, kto slúži, nie je menší, 

lebo jeho pokora ho povyšuje a dáva mu dôstojnosť. 

Môžete splniť všetky úlohy, ktoré som vám dal. Vaše schopnosti a sila na to stačia. 

Povedal som vám, aby ste sa navzájom milovali a konali dobro bez akéhokoľvek vlastného záujmu, 

aby ste od svojich blížnych neočakávali odmenu, pretože minca nie je cenou vašej lásky alebo obety pre 

druhých. 

63 Odpúšťajte si navzájom a tak nájdete úľavu pre seba i pre toho, kto vám ublížil. Nenoste vo svojej 

duši bremeno nenávisti alebo zášti, buďte čistého srdca a objavíte tajomstvo pokoja a budete žiť ako 

apoštoli mojej pravdy. 

64 V tento deň si spomínate na ľudí, ktorí vám patrili na zemi: na svojich rodičov, deti alebo 

súrodencov. Niektorí ma však vo svojom hlbokom trápení obviňujú, pretože som ich povolal späť do 

"duchovného údolia". Ale ja im hovorím: Puto lásky, ktoré vás spája, nie je pretrhnuté. Všetci žijete v 

tomto vesmíre a budete prechádzať z jednej etapy do druhej, až kým nedosiahnete konečný cieľ, a tam sa 

všetci nájdete. Tie bytosti, o ktoré ma žiadate, nezomreli, sú živé a v ich dušiach je väčšia jasnosť ako vo 

vás. Sú osvietení a zďaleka ich nestratili, sú pre vás oporou a útechou v utrpení, orodovníkmi a 

ochrancami. Spojte sa s nimi, lebo so mnou sú spojení láskou a Duchom. Netrpia a sú spokojní, pretože sa 

vyvíjajú a zdokonaľujú, aby prišli ku Mne. 

65 Mária, vaša orodovníčka, zosiela na svet svoju materinskú lásku, silu duše a pokoj. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 244 
1 Moja láska a moje milosrdenstvo sú medzi vami, milovaný ľud Izraela. 

2 Muži a ženy, ktorí skláňate svoje šije pred Otcovou prítomnosťou: žehnám vás, duše vyvoleného 

Božieho ľudu v Troch časoch, ktoré dnes nanovo otvárate svoje oči, aby ste uvideli moju prítomnosť a 

moje svetlo. Buďte požehnaní! 

3 Preniknite do jadra môjho slova: Kristus sa zjavuje práve prostredníctvom ľudskej schopnosti 

chápania, aby vám dal poučenie. Ale ja vám hovorím: Vždy, keď vám dal svoje slovo, bol do toho 

zapojený Jehova Otec a Duch Svätý. V Mojom Božskom Duchu nehľadajte tri osoby, ale jedného Ducha 

Stvoriteľa, jedného Otca, ktorý k vám prišiel v troch rôznych časoch a fázach zjavenia. 

4 Veru, hovorím vám: Ako veľmi teológovia pomýlili ľudstvo! Ja vám však dávam svoje svetlo, aby 

som vás zachránil, vykúpil a pozdvihol, a pravdivo vám hovorím, že to nie vaša myseľ zjavuje tieto 

poznatky duchu, ale že duch zjavuje duchovné a božské poznanie ľudskej mysli. Preto vám váš Pán 

hovorí: Nebudú to teológovia, ale spiritualisti, praví učeníci Ducha Svätého - duše, ktoré sa učia byť v 

kontakte s Božským Duchom, aby počuli Môj hlas a cítili pohladenie, povzbudenie a volanie vášho Pána. 

5 Preto som sa v tejto chvíli obmedzil na jediný lúč svetla, aby som sa vám dal spoznať 

prostredníctvom jedinej schopnosti chápania. Hovorím k vám ako Otec prostredníctvom Svojho vlastného 

"Slova", ktoré sa stalo človekom v druhej ére spolu s Mojím Svätým Duchom, ktorý bol vždy vo Mne. 

Veď som to ja sám, z koho ste všetci vyšli. Spoznajte pravú Božskú Trojicu hľadaním jedného Ducha, 

jednej podstaty a jednej Otcovskej lásky. 

6 Vstúpili ste do obdobia rozvoja, prejavu a zjavenia Ducha Svätého a každé moje zjavenie prebudí 

ľudí a prinúti ich zamyslieť sa. Budú chvíle zmätku, keď si povieš: "Otče, rozum je vždy v tebe, pravda si 

ty a ja som v tvojej prítomnosti vždy malým dieťaťom." 

7 Prijímam vás v tento pamätný deň, ale tradícia, ktorá u vás ešte existuje, v budúcich časoch 

zanikne a príchod Božstva a Duchovného sveta sa už nebude pripomínať v jeden deň. Chcem, aby ste boli 

stále v kontakte so mnou a so svojimi bratmi a sestrami. 

8 V Prvej ére ste Mi priniesli kult strachu, a nie lásky ku Mne, ktorá vychádzala len z vašej 

pozemskej časti bytia. Veď ste ešte neobjavili v Otcovom srdci Jeho nekonečnú a dokonalú lásku k Jeho 

stvoreniam a videli ste vo mne len neúprosného, prísneho Otca, ktorý žiada spravodlivosť. Osvojili ste si 

moje zákony a poslúchali ste ich zo strachu pred mojou spravodlivosťou a ja som čakal na čas, keď ma 

spoznáte ako milovaného a nie obávaného Otca. 

Ale hoci som vám dal veľké dôkazy svojej lásky, svojej srdečnosti a nehy, naďalej ste sa báli 

Jehovovej spravodlivosti. Stále si sa bál hlasu svojho svedomia, cez ktoré k tebe Otec neprestajne hovoril. 

V čase prípravy a prebudenia duše, keď ste začali robiť prvé pevné kroky na ceste, ktorá mala priviesť 

vášho ducha k Mne, som vám dal pochopiť, že nie je Mojou vôľou, aby ste vstúpili do kontaktu s dušami 

zosnulých, pretože na to ešte nie ste pripravení a nevyužili by ste túto milosť. Ani duchovný svet, ani vy 

ste neboli dostatočne pripravení na vzájomný kontakt. Ale už tu bol náznak toho, ako aj možnosť a milosť. 

Preto sa odvtedy na svete objavili ľudia, ktorí hľadali spojenie s duchovnými bytosťami. 

9 Zákaz by nemal platiť navždy. Ako by mal Otec, ktorý tak veľmi miluje svoje deti, sám zakazovať 

komunikáciu medzi nimi? Ako má môj Božský Duch stavať prekážky a neprekonateľné vzdialenosti 

medzi bratmi a sestrami, ktorí sa navzájom hľadajú s horlivosťou a láskou? Ešte nebol ten správny čas, a 

preto som vás ušetril. Ale vo svojej nekonečnej láske k človeku, k vašej vlastnej vtelenej duši, som sa stal 

človekom a vopred som vám to prorocky oznámil a informoval vás o tom, aby môj príchod nebol 

prekvapením a aby som vás našiel, ako bdiete a modlíte sa v očakávaní mojej prítomnosti. 

10 Splnil som svoj sľub a vtelil som svojho ducha. Narodil som sa ako človek a prebýval som medzi 

vami, aby som žil, rástol a zomrel, a počas tohto obdobia, keď som bol vaším Otcom, som vám dával 

prejavy, lekcie a učenia plné duchovna. Vášmu duchu som dal mnoho zjavení, ktoré niektorých naplnili 

svetlom a iných zmiatli. 

11 Svojím príchodom v druhej ére som vás pripravil, aby ste pozdvihli svoj pohľad a pozornejšie 

rozjímali o mojom Kráľovstve - aby vaša duša v tom čase pocítila, že nebeské kráľovstvo sa stále viac 

približuje. 



U 244 

21 

Vtedy som medzi ľuďmi stretol veľké légie neviditeľných duší, pre vás nedotknuteľných, ktoré boli pre 

vaše vlastné duše stále neprístupným tajomstvom - ten život, ktorý sa medzi vami miešal a tkal. Zjavil som 

vám ho, odhalil tajomstvo týchto prejavov a ukázal teológovi a vedcovi, že moje zjavenie je nadradené 

jeho objavom a slovám. 

12 Uzdravoval som chorých, ktorých opustila veda, pretože ich choroby boli nadprirodzené, pretože 

boli duchovnej povahy. Oslobodil som posadnutých z veľkých légií zmätených duší a tí, ktorí vo mňa 

uverili, povstali, chválili moje meno a uznávali moju moc. Tí, ktorí vo Mňa neverili, Mňa odsudzovali a 

pripisovali tieto dôkazy moci zlu a považovali Mňa za čierneho mága. 

Otvoril som dvere k svetlu pre ľudstvo, aby ste si uvedomili, že pre dušu neexistujú žiadne 

vzdialenosti, a v okamihu mojej smrti ako ľudskej bytosti môj Duch prebudil duše, ktoré prebývali v 

hroboch. Dal som im vyjsť z hrobov ako Lazárovi a poslal som ich medzi vás, aby svedčili o ich 

prítomnosti a existencii. 

13 Vaše oči ich videli a vaše srdcia ich cítili veľmi blízko, pretože som im v tej chvíli skúšky dal nový 

život, aby boli svedkami slávneho života duše, večného života v záhrobí, ktorý vás všetkých čaká. 

Mojou vôľou bolo aj to, aby sa po tom, ako Moje Telo zostane na zemi, vrátilo k vám v podobe Ježiša, 

aby sa vám znova a znova zjavovalo pred očami, aby navždy nechalo otvorené dvere, ktoré spájajú 

"duchovné údolie" s tým, ktoré práve obývate, a tak umožnilo dušiam prístup do Mojej požehnanej a 

zasľúbenej ríše, aby videli, že tieto dvere Otcovej lásky, Ducha Svätého, sú vždy otvorené pre všetkých - 

že tieto dvere, ktoré boli zatvorené len na určitý čas, pretože vaše duše neboli schopné prekročiť ich prah, 

boli otvorené milosrdenstvom Pána. Od tohto okamihu sa duša človeka prebudila k duchovnej 

komunikácii. 

14 Ale to ešte nebol čas úplného pochopenia duchovných zjavení. Túžba po týchto božských učeniach 

však začala zahŕňať ľudstvo, ľudia rôznych generácií Druhej éry začali horlivo hľadať Záhrobie, využívali 

schopnosti a dary, ktoré sa v nich skrývali, a tak postupne našli cestu, ktorá ich viedla do "Duchovného 

údolia". 

15 Ľudia zažili mnoho prekážok a sklamaní, v mojej práci a v mojom duchovnom svete sa udialo 

mnoho znesvätení. Ale Otec všetko odpustil, pretože videl túžbu duší, ktoré obývajú túto zem, po výmene 

myšlienok so svojimi duchovnými bratmi a sestrami. Ale zatiaľ čo jedna časť ľudstva túžila po objavení 

týchto zjavení a komunikácii s nadpozemským svetom, druhá časť sa na duchovnú komunikáciu pozerala s 

podozrením a odporom. 

16 Ale nastal medzi vami Tretí vek - čas, keď Ja, váš Boh, ten istý Otec, ktorý prišiel ako Zákon v 

Prvom veku, ten istý, ktorý sa stal človekom, aby medzi vami šíril Svoje Slovo, som prišiel ako Duch 

Svätý - nie preto, aby som sa dal počuť hmotne ako v Prvom veku, ani aby som sa stal človekom ako v 

Druhom veku, ale aby som vás pripravil prostredníctvom ľudského intelektu tým, že sa na krátky čas 

prejavujem, aby som to neskôr mohol robiť s vami z ducha do ducha. Veď aj teraz, keď hovorím ako Duch 

Svätý, musel som sa zhmotniť do miery, ktorú určovala moja vôľa, keď som hovoril prostredníctvom 

samotného človeka. 

17 Čoskoro pred vami nastane nová éra, čas milosti Ducha Svätého, v ktorej ma nájdete - nie 

prostredníctvom obradov, ani cirkevných ceremónií, ani schopnosti mysle, ale vo svojej vlastnej duši. 

18 Uplynulo veľa času a s ním aj skúšky, boj a vývoj vašej duše a teraz, v čase Ducha Svätého, 

povstávate ako ľudia schopní pochopiť ma. 

19 Teraz už nie je čas zákazu komunikácie so záhrobím. Už nie je čas, keď vás len pripravujem a 

dávam sľuby. Je to čas splnenia mojich sľubov - čas povedať vám, že ste na tejto zemi zotročili nielen 

svoje telo, ale aj svoju dušu pripútali k materiálnym potrebám, hoci vaším skutočným domovom je 

nekonečno, vesmír, duchovný priestor bez konca, ktorý vám darujem. Nezáleží totiž na tom, že sa vaša 

duša práve inkarnovala. Už odtiaľto môžete dobývať priestory, môžete byť doma v duchovnom svete a 

objímať sa navzájom ako bratia a sestry. 

20 Predtým, ako moje Svetlo odstránilo hranice, pripravilo vás, aby ste sa mohli spojiť s mojím 

Božským Duchom, ako aj s vašimi bratmi a sestrami v "Duchovnom údolí". Nechcem totiž, aby ste boli 

deťmi nevedomosti, ale aby ste ako žiaci môjho trinitárno-mariánskeho duchovného diela vstúpili do tohto 

spojenia s úplnou čistotou a povznesenosťou. Iba ten, kto sa nevie pripraviť, v ňom nebude môcť zostať. 
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Kto je poškvrnený, tiež nedosiahne blaženú komunikáciu, o ktorej vám hovorím. Veď som vám už 

povedal, že sa ku Mne nedostane nič nečisté. 

21 Ak by vás k hľadaniu spojenia s nadpozemským svetom viedla len zvedavosť, pravdu nenájdete. 

Ak by vás k tomu viedla túžba po veľkosti alebo márnivosť, nedostanete pravý prejav. Ak by pokušenie 

zvádzalo vaše srdce falošnými úmyslami alebo sebeckými záujmami, rovnako neprijmete spojenie so 

svetlom môjho Ducha Svätého. Iba vaša úcta, čistá modlitba, láska, milosrdenstvo a duchovné 

povznesenie spôsobia zázrak, keď vaša duša rozprestrie krídla, prekročí priestory a dosiahne duchovné 

domovy - pokiaľ je to moja vôľa. 

22 Toto je milosť a útecha, ktorú vám udelil Duch Svätý, aby ste uvideli jeden a ten istý domov a 

presvedčili sa, že niet smrti ani odcudzenia, že ani jedno z mojich stvorení nezomiera vzhľadom na večný 

život. V tomto "treťom čase" totiž budete môcť v duchovnom objatí objať aj tie bytosti, ktoré odišli z 

pozemského života a ktoré ste poznali, ktoré ste milovali a stratili na tomto svete, ale nie vo večnosti. 

23 Mnohí z vás nadviazali kontakt s týmito bytosťami s pomocou mojich "pracovníkov". Ale naozaj 

vám hovorím, že toto nie je dokonalý spôsob nadväzovania kontaktov a blíži sa čas, keď vtelené a 

nevtelené duše budú schopné komunikovať medzi sebou z ducha do ducha bez použitia akýchkoľvek 

materiálnych alebo ľudských prostriedkov, a to prostredníctvom inšpirácie, daru duchovnej jemnosti, 

zjavenia alebo predtuchy. Oči vášho ducha budú schopné vnímať prítomnosť záhrobia, potom vaše srdce 

bude schopné cítiť prejavy života bytostí, ktoré obývajú "duchovné údolie", a potom bude radosť vášho 

ducha, ako aj vaše poznanie a láska k Otcovi veľké. 

24 Potom spoznáte, aký je život vašej duše, kto je a kto bola, keď spoznáte sami seba bez toho, aby 

ste sa videli v takých úzkych hraniciach, aké zodpovedajú vašim telám. Lebo Otec vám hovorí: Aj keď je 

vaša telesná hmota naozaj malá, ako veľmi sa váš duch podobá môjmu Božskému Duchu! 

25 Hovorím k vám pre prítomnosť a budúcnosť. Prostredníctvom tohto zjavenia vás pripravujem a 

prebúdzam svojím slovom. To isté budete robiť aj s inými ľuďmi, ktorí budú hovoriť o Mojom Božskom 

diele - nielen o tretej ére. Lebo to, čo som vás v ňom učil a zjavil, nie je všetko Moje Dielo. To, čo som 

vás učil a zjavil v Prvom a Druhom čase, je tiež jeho súčasťou, a preto musíte poznať učenie všetkých 

troch časov, aby ste boli pravými trinitármi. Veď ste boli s Otcom v troch časoch, v Jeho troch prejavoch, 

v Jeho troch zjaveniach. 

26 Takto sa pripravte, milovaní ľudia, aby ste zajtra nemiatli ľudstvo a aby v srdci, v mysli alebo v 

duši ľudí nezostala jediná otázka, ktorá by vás nechala mlčať, ale aby ste svetlom môjho Ducha na všetko 

odpovedali alebo všetko osvetlili a nenechali ani jednu dušu v zmätku, ale dali celému životu vysvetlenie 

toho, čo človek považoval za zahalené tajomstvom, za temnotu alebo neistotu. 

27 Som svetlo, jednoduchosť a pravda. Už nie je čas, aby ste videli tajomstvá, v ktorých je všetko 

jasné. Odhaľujem duši svoju múdrosť, keď postupuje nahor. Čím viac napreduje a oduševňuje sa, tým 

lepšie chápe zjavenia, ktoré nepoznala, a tak sa vaša duša bude večne tešiť zo stále nových lekcií, ktoré 

vám môj Božský Duch odhaľuje. 

28 Vy tu v tomto čase už máte istotu, že ste na Zemi žili mnohokrát, pretože veríte v reinkarnáciu 

duše. Ale toto zjavenie, ako som vám ho dal, otriaslo svetom, spôsobilo revolúciu medzi ľuďmi a vďaka 

nemu získajú vysvetlenie mnohých tajomstiev a povzbudenie pre svoje duše, pretože reinkarnácia je zákon 

lásky a je založená na mojom svetle. 

29 Ešte neviete, milovaní ľudia, koľkokrát ste boli v rôznych pozemských telách na tomto svete. Hoci 

"telo" hľadá samo seba a pýta sa vlastnej duše, nedarí sa vám nahliadnuť do svojej minulosti, do svojich 

minulých životov. Lebo ja ako Otec som zakázal toto poznanie, zabránil som vašej duši, aby počas 

ľudského života objavila svoje minulé pozemské životy, pretože je to stále zákaz Ducha Svätého, ktorý je 

medzi vami. 

V súčasnosti však pripravujete nastupujúce generácie, ktoré budú mať duše s veľkým vývojom duše a 

ktoré teraz ešte žijú v záhrobí, kde sa očistia a vyvinú smerom nahor, aby prišli na túto planétu. Duch 

Svätý im určite dá schopnosť pamätať si svoje minulé životy, poznať svoju minulosť, pretože to bude 

užitočné pre ich dušu. 

Ak som ti to nedoprial, je to preto, že stále narážam na slabosť tvojej duše a ešte viac tvojej pozemskej 

prirodzenosti a viem, že by si zúfal, keby si sa pozrel na svoju minulosť. Ten, kto sa dopustil mnohých 

priestupkov a urazil tak svojho Otca, by nemal dosť síl, aby odolal pokániu a výčitkám svedomia. A ten, 
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kto bol dôležitý, by bol naplnený márnivosťou - ten, kto bol bezvýznamný, by sa cítil ponížený a v jeho 

srdci by sa objavila túžba po pomste. To je dôvod, prečo vám váš Otec, ktorý je dokonalou múdrosťou, 

nechcel ešte počas vášho života v tele odhaliť minulosť vašej duše. 

30 Táto milosť je vyhradená pre budúce generácie, ktoré nebudú poškodené poznaním svojej 

minulosti. Budete pre nich ako otvorená kniha pred ich očami. Tieto duše budú zjavovateľmi mnohých 

tajomstiev - tí, ktorí osvetľujú život duše prostredníctvom svojho vlastného života na zemi - tí, ktorí budú 

tomuto svetu hovoriť o iných svetoch a o tak širokej ceste, ktorou je duchovná cesta. 

31 Pripravte sa, ľudia, aby ste túto prípravu odovzdali tým, ktorí z vás vzídu - aby táto milosť 

pokračovala vo vašom potomstve - aby telá, ktoré splodíte a dostanete, boli ochotnými nástrojmi pre duše 

budúcich generácií. V súčasnosti totiž prostredníctvom vás pripravujem pre toto ľudstvo nový svet. Vy ste 

pšenica, ktorú v tomto čase pestujem a zavlažujem krištáľovou vodou svojho učenia. 

32 Inkarnované duše a tí, ktorí prebývajú v "Duchovnom údolí", Mi v tejto chvíli vzdávajú hold. Celé 

stvorenie mi vzdáva hold láskou. 

33 Kto sa dnes nepripravil na moje prijatie, nosí vo svojom srdci smútok. Ale tie dvere, ktoré mi boli 

zatvorené, otvorím kľúčom svojej lásky. Lebo ja som ten, ktorý chodí po zemi a navštevuje všetkých, aby 

som zanechal stopu svojich krokov, svoje dokonalé poučenie. 

34 Môj hlas prebúdza spiaceho a posilňuje unaveného, aby pochopil, že čas, ktorý má, je krátky a 

treba ho využiť. 

35 Moje slovo bolo dané všetkým, vzdelaným aj nevzdelaným. Všetkým som hovoril rovnako - jasne 

a jednoducho. Voči duchovnému učiteľskému slovu Božského Majstra ste všetci detskými žiakmi. Ale 

koľko života, koľko pravdy a koľko zjavení ste objavili v tomto jednoduchom slove bez toho, aby ste ho 

úplne pochopili a porozumeli mu. 

36 Veľká je zodpovednosť tých, ktorí ma počuli v tomto čase, lebo budú ako semeno obnovy v tomto 

svete a podnetom pre ľudí, aby sa zmenili. Moji noví apoštoli a "pracovníci" prinesú vzkriesenie tým, ktorí 

sú mŕtvi pre život milosti, hoci naďalej žijú fyzicky. Budú počuť hlas mojich vyslancov ako to "Vstaň a 

choď!", ktoré počul Lazár. 

37 Niektorí sa pripravili tým, že rozvinuli svoje dary a nasledovali moje božské pokyny a pripravujú 

sa na boj plní zápalu a nádeje. Iní sa však prejavujú skľúčenosťou, pretože nevyužili čas, ešte sa 

nenamáhali. Hovorím ku všetkým a osvecujem všetkých, aby každý mohol prijať to, čo sa ho týka. 

38 Nechcem vidieť jedných spokojných, pretože dobre plnia svoje poslanie, pretože prinášajú zlatú 

pšenicu v hojnosti, zatiaľ čo iní skrývajú svoje prázdne ruky v hanbe, pretože potom moja radosť nemôže 

byť úplná. Nechcem však kaziť radosť tomu, kto splnil svoju úlohu. Veď aby mi mohol odovzdať svoju 

úrodu, musel pracovať, namáhať sa a často aj prelievať slzy. Ich úlohou je však aj oživiť a povzbudiť 

bojazlivých, chladných a unavených, aby sa v celom ľude oslavovalo, keď sa objaví Majster a bude žiadať 

správu o výsledkoch vašej práce. 

39 S láskou pôsobím na vaše srdcia, aby z nich vychádzali skutky milosrdenstva a bratstva. 

40 Stále sa posúvajte vpred a nemyslite ako tí, ktorí sú spokojní s tým, čo urobili, pretože si myslia, že 

už dobyli zasľúbenú zem. 

41 Ste na ceste duší, ktorú Boh vytýčil od večnosti. Nie je to pozemská cesta viditeľná ľudským 

očiam. Ak by to tak bolo, cieľom by stále boli krajiny Kanaánu. Ja som však odtiaľ duše odstránil, aby 

som ich rozptýlil po celom zemskom kruhu - presne tak, ako som to urobil vám, ktorí ste v minulosti žili 

na Východe a teraz ste sa objavili na Západe bez toho, aby ste sa odchýlili od duchovnej cesty. 

42 Pre niektorých je symbol v hmotnej podobe stále nevyhnutný, iní majú vo svojej predstavivosti 

postavy, ktoré predstavujú sily duše. Keď dosiahnete skutočnú spiritualizáciu, nebudete už mať žiadnu 

túžbu po viditeľných alebo neviditeľných obrazoch či postavách, aby ste uverili v prítomnosť Božského 

alebo pochopili jeho význam. 

43 Ste hľadači ciest, pretože z vás vzídu nové generácie a v nich sa vtelia noví duchovní hostitelia. 

44 V súčasnosti im pripravuješ cestu, aby ich náboženská prax, bohoslužby a komunikácia so Mnou 

boli pokročilejšie. 

45 Kráčaj pevným krokom a budeš stúpať krok za krokom. Vzdajte sa svojho falošného a 

materialistického náboženstva, a tým dáte svojej duši každý deň väčšie povznesenie a slobodu. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 245 
1 Môj Duch sa teší, že prichádzate s túžbou po Mne. Prečo si v tento deň vo väčšej miere 

pripomínate tých, ktorí odišli na onen svet, hoci pre dušu neexistujú dni ani dátumy? Nenechajte sa zmiasť 

"mŕtvymi", ktorí oplakávajú svojich "mŕtvych". Nie ste "mŕtvi", ani tí, ktorí k vám patrili ako vaši rodičia, 

deti, súrodenci, príbuzní alebo priatelia. Prečo nie aj tí, ktorí vám urobili zlo, ak sa očistili? 

2 Túžite po svetle a moja práca skutočne uspokojuje túžbu vašej duše, ktorá sa čím ďalej, tým viac 

osvietená, vzďaľuje od zdanlivej "smrti". 

3 Tvoje srdce je smutné, keď vidíš svojich blížnych plakať za svojimi "mŕtvymi" bez nádeje a bez 

útechy. Modlite sa za nich a pracujte na tom, aby ste sa naučili oživovať "mŕtvych" tohto i onoho sveta. 

4 Keď ľudia pochopia realitu tohto učenia, nebudú už plakať nad hrobmi, v ktorých sú uložené 

nejaké pozostatky, a svoj plač premenia na úctu k miestam, ktoré sú určené na odpočinok tiel, a na 

modlitby za duše, ktoré prebývajú v "Duchovnom údolí" - modlitby, ktoré sú objatím, pozdravom, 

bozkom a pohladením. 

5 Už žijete v "tretej ére" a ľudstvo je stále duchovne zaostalé. Jeho pastieri, teológovia a duchovní 

pastieri mu o večnom živote prezrádzajú pomerne málo a niekedy vôbec nič. Aj im odhaľujem tajomstvá 

Knihy svojej múdrosti, a preto vás prosím: Prečo mlčia? Prečo sa boja prebudiť spiace duše ľudí? 

6 Vy, ktorí ma počúvate v tomto čase, už chápete, že tu pracujete na vývoji a pokroku pre budúcnosť 

svojich duší. Ale koľkí tieto pravdy nepoznajú alebo na ne zabudnú a smrť ich prekvapí nepripravených. 

7 Chcem, aby čisté myšlienky boli jazykom, ktorým komunikujete so svojimi bratmi a sestrami, 

ktorí prebývajú v duchovnom svete, aby ste si takto navzájom rozumeli, a naozaj, vaše zásluhy a vaše 

dobré skutky im budú užitočné; rovnako ako vplyv tých z mojich detí, ich inšpirácie a ich ochrana budú 

pre vás silnou pomocou na vašej ceste životom, aby ste mohli spoločne prísť ku Mne. 

8 Oduševnite sa a budete vo svojom živote zažívať blahodarnú prítomnosť týchto bytostí: pohladenie 

matky, ktorá zanechala svoje dieťa na zemi, srdečnosť a rady otca, ktorý tiež musel odísť.  

9 Keď vám dám toto poučenie, pochopíte súd nad tými, ktorí si berú život - nad tými, ktorí zabíjajú 

svojich blížnych, a nad tými, ktorí podnecujú vražedné vojny. "Bdejte" a modlite sa za všetkých, od Kaina 

až po posledného vraha, aby sa ich súd zmiernil. 

10 Ako temné mraky, ktoré ohlasujú búrku, sa nad vami vznášajú légie zmätených bytostí. Modlite 

sa, aby ste sa nestali obeťou ich vplyvu. Modlite sa, aby sa tieto temné sily stali svetlom. 

11 Neunavujte sa týmto životom, nebúrajte sa vo svojom utrpení, lebo neviete, aké dlhy z 

predchádzajúcich životov splácate. 

12 Žite v harmónii a v mieri v kruhu svojej rodiny a spoločnosti, aby vás mohli nasledovať mnohí 

vaši blížni, ktorých k vám privedú bytosti svetla. 

13 Radujte sa v tomto treťom čase, lebo moje Slovo k vám prišlo plné nádhery. 

14 Je to chvíľa pokoja pre každú dušu. Svety sú osvetlené, keď na ne Otec vylieva svoje svetlo. Sú to 

chvíle slávy pre všetky ľudské bytosti, ktoré sú pripravené prijať tento božský dar. Táto milosť prišla na 

váš svet a ja som na ňom videl, ako "mŕtvi" pochovávajú svojich "mŕtvych", vzdávajú úctu a klaňajú sa 

pozemským statkom a prinášajú Bohu hmotné obety prostredníctvom márnych obradov. 

15 Svetlo môjho Ducha Svätého sa v tomto čase vyleje na všetkých ľudí a vďaka nemu budú môcť 

pochopiť, ako vyzerá obeta milá Pánovi: duša sa pripraví ako obeta, ktorá musí vstúpiť do prítomnosti 

Stvoriteľa, keď sa zbaví svojho tela - tej hmoty, ktorá, keď klesne do zeme, sa rozpadne a stratí svoju 

podobu a bude len malou hromádkou atómov. Tam, kde je koniec ľudskej bytosti, začína život, ktorý 

ľudia nedokázali pochopiť. 

16 Ľudia sa držia svojich tradícií a zvykov. Je pochopiteľné, že majú nezmazateľnú spomienku na 

ľudí, ktorých telá uložili do hrobu, a priťahuje ich miesto, kde pochovali ich pozostatky. Keby však 

prenikli do skutočného zmyslu hmotného života, uvedomili by si, že keď sa telo atóm po atóme rozpadne, 

vráti sa do tých prírodných ríš, z ktorých bolo vytvorené, a život pokračuje ďalej. 

17 Človek však v dôsledku nedostatočného štúdia duchovného v každej dobe vytvoril reťaz 

fanatických kultov tela. Snaží sa, aby bol hmotný život pominuteľný, a zabúda na dušu, ktorá v 

skutočnosti vlastní večný život. Ako ďaleko sú ešte od pochopenia duchovného života! 
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18 Teraz chápete, že je zbytočné prinášať dary na tie miesta, kde náhrobný kameň vyjadrujúci "smrť" 

má vyjadrovať "rozplynutie a život", pretože tam je príroda v plnom rozkvete, tam je pôda, ktorá je 

úrodným a nevyčerpateľným lonom tvorov a foriem života. 

19 Keď toto učenie pochopíme, ľudstvo bude vedieť, ako dať hmotnému svoje miesto a božskému 

svoje vlastné. Potom zanikne modloslužobný kult predchodcov. 

20 Človek bude poznávať a milovať svojho Stvoriteľa od ducha k duchu. 

21 Oltáre sú hromady smútku a hroby sú dôkazom nevedomosti a modloslužby. Odpúšťam ti všetky 

priestupky, ale musím ťa skutočne prebudiť. Moje učenie bude pochopené a príde čas, keď ľudia nahradia 

hmotné dary vznešenými myšlienkami. 

22 Učeníci: Keď ste prešli skúškou straty milovanej osoby, začne sa vám v mysli vynárať takáto 

modlitba: "Pane, viem, že ten, kto opustil tento svet, je s tebou, že sa len vydal na cestu pred nami, že 

príde chvíľa, keď nám všetkým dovolíš zjednotiť sa v jednom dome. Nemáme slzy v očiach, pretože 

vieme, že nie oni sú mŕtvi, ale my, ktorí sme na tomto svete - že v "Duchovnom údolí" existuje skutočná 

rovnosť a bratstvo. Lebo kým tí, ktorí už dosiahli svetlo v hojnosti, napredujú na ceste vzostupného 

rozvoja a ostatní, ktorí majú len slabú iskru, ktorá im osvetľuje cestu, sú podporovaní tými prvými, panuje 

medzi nimi dokonalá harmónia, ústretovosť a milosrdenstvo." 

23 Prečo teda obmedzovať svoje spomienky na zosnulých len na ich pozemskú existenciu? Pamätajte 

na nich duchovne, aby ste ich nerušili. Keď odložia všetky ľudské sklony, vrátia sa k vám, bude im 

dopriate priblížiť sa k vášmu srdcu, aj keď nebudete vedieť akým spôsobom. 

V duchovnom živote existuje len jedna túžba, jedno želanie: priblížiť sa k božskej dokonalosti. Vtedy 

som vám povedal: "Človek nevstúpi do nebeského kráľovstva, kým sa mi nepodobá." 

24 Ak niekto nerozumie môjmu učeniu, je to preto, že si nedal námahu študovať ho, lebo je ľahké pre 

všetkých. Príde čas, keď celé ľudstvo povstane a povie: "Verím v Teba, vo vzkriesenie k večnému životu." 

25 Učeníci: Táto atmosféra pokoja, ktorú ste zažili a ktorá bola pre vás ako otvorené nebo, je naozaj 

lonom druhého Jeruzalema, na ktorého oblohe žiari hviezda, ktorá bude viesť tých, ktorí prichádzajú v 

túžbe po pokoji a pravde. 

26 Môj duch sa raduje, keď k vám hovorí, a moja radosť v nebi je rovnako veľká, keď doň príde 

kajúci hriešnik, ako aj keď príde spravodlivý. Lebo táto bola vždy celá, zatiaľ čo tá zablúdila a opäť sa 

našla. 

27 Nemyslite si, že ste spasení, pretože počúvate moje slovo, a nehovorte: "Boli sme stratení, ale našli 

sme sa a nebo je pre nás bezpečné." Nie, musíte pochopiť, že som prišiel len preto, aby som vás uviedol na 

cestu, ktorá vedie do môjho kráľovstva, a vy sa musíte snažiť z tejto cesty nikdy nezísť a každý deň 

postúpiť o jeden krok, kým nedosiahnete dvere, za ktorými je večná vlasť, kolíska a pravá vlasť duše, ku 

ktorej musíte všetci dospieť, aby ste už nikdy nezablúdili a mohli sa tak tešiť z ovocia, ktoré ste nazbierali 

v boji o život, ako aj z odmeny, ktorú Otec prisľúbil všetkým, ktorí vytrvajú vo viere a láske. 

28 Cítite sa pripútaní k "telu", svetu a bolesti. Ale namiesto toho, aby ste sa nimi nechali odradiť, 

pretože si myslíte, že sú prekážkou vášho vzostupného rozvoja, chcem, aby ste pochopili, že tieto 

prekážky sú v skutočnosti prostriedkom na skúšku vašej viery, vašej lásky a vašej vytrvalosti v dobrom. 

29 Som váš Spasiteľ, váš Osloboditeľ. Pochopte však, že ak vám dávam svoju lásku, aby som vás 

zachránil, aj vy mi musíte dať svoju. Ja splním svoju úlohu a vy svoju, dám vám príležitosť získať 

zásluhy, aby ste sa dostali ku Mne, vedomí si svojich skutkov a vediac, ku komu a prečo prichádzate. 

30 Aká by to bola pre teba zásluha, keby som ťa zo súcitu vzal z tohto sveta a z bolesti a priviedol ťa 

do nebeských krajov? Veru, hovorím vám, že by ste sa necítili hodní v nich bývať, ani by ste si nevážili 

taký život - jedným slovom: Ani by ste nevedeli, kde bývate. Preto vám hovorím, že Mojou vôľou je, aby 

ste sa tam dostali na základe svojich zásluh. Potom budete hodní všetkého, čo vás obklopuje, a všetkého, 

čo vlastníte. 

31 Vedzte, že som prítomný v každom vašom kroku, vo vašich skúškach či ťažkostiach, vo vašich 

túžbach, prácach a myšlienkach, dávam vám svoju lásku, hovorím k vám, posilňujem vašu vôľu a 

povzbudzujem vašu vieru. Veď kto by sa mohol priblížiť k dokonalosti bez mojej pomoci? 

32 Prebuďte sa! Vstaňte! Povstaňte k svetlu a začnite boj! Cítite sa ako väzni? Potom sa zbavte 

väzenia svojho materializmu. Máte depresiu z bolesti a utrpenia? Potom sa naučte povzniesť nad ľudské 

ťažkosti. Cítite sa v porovnaní s ostatnými bezvýznamní? Je vo vás veľká bytosť, keď sa duša rozvíja 
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prostredníctvom dobra. Nestvoril som duše, ktoré by mali byť vždy bezvýznamné alebo žiť vždy v 

skrytosti. Ak sú vo vysokých domoch veľké duše, je to len preto, že vystúpili na cestu lásky. Pôvodne 

však boli aj malé. 

33 Vedzte, prečo sa môj Duch teší, keď hovorí k tým, ktorí sú ešte malí - k tým, ktorí prebývajú v 

temnote alebo žijú spútaní bolesťou a utrpením. Lebo viem, že vďaka mojej láske sa vaša duša prebudí k 

svetlu, zaplaví ju nádej a uverí a prijme ideál vzostupného rozvoja. 

34 Chcem vás všetkých vidieť šťastných, prebývajúcich v pokoji a vo svetle, aby ste postupne získali 

všetko - nielen vďaka mojej láske, ale aj vďaka vašim zásluhám, lebo potom bude vaša spokojnosť a 

šťastie úplné. 

35 Aby som vám pomohol vo vašom vzostupnom vývoji, zostupuje na vás môj božský lúč, aby sa 

premenil na slová poučenia. A ja vám hovorím, tak ako v druhej ére: "Ja som cesta, pravda a život." Tak 

som sa zjavil na vašej ceste a vytiahol vás zo špiny, aby som vás uviedol na cestu pravdy, morálky a 

úplného zduchovnenia. Roztrhal som vaše reťaze, aby ste ma mohli nasledovať. 

36 Ježiš, Nazaretský, bol medzi ľuďmi v druhej ére, aby vám zanechal živý príklad toho, ako milovať 

a slúžiť Otcovi a ako milovať ľudí. 

Hovorím k vám takto, aby ste si nemysleli, že som prišiel len preto, aby som liečil vaše utrpenie. Veď 

aj ja som vás prišiel naučiť, aby ste robili dobre svojmu blížnemu. Pripomínam vám priebeh môjho života 

a moju ľudskú vášeň, aby ste pochopili, že cesta, ktorú vám dnes ukazujem, je rovnaká ako tá, ktorú vám 

ukázal Ježiš. Je to stará cesta, jediná cesta, večná cesta. 

37 Mnohým z vás sa zdá, že je domnienka alebo nemožné, aby som sa dal spoznať prostredníctvom 

ľudského intelektu. Na tieto pochybnosti však odpovedám, že od počiatku ľudstva som sa vždy dával 

poznať prostredníctvom ľudí, ktorých prostredníctvom som svetu odovzdával Svoje prikázania, Svoje 

vnuknutia a Svoje zjavenia. Dnes sa ľudstvo materializuje, pripútava sa k svetu a hmote a je uväznené 

náboženským fanatizmom. 

38 V súčasnosti hovorím ku všetkým, lebo vás neobľubujem, keďže na začiatku som vyslal len 

rovnaké duše, aby obývali zemskú kôru. 

39 Som jediný, kto pozná osud všetkých, jediný, kto pozná cestu, ktorú ste prešli a ktorú ešte musíte 

prejsť. To ja chápem vaše utrpenie a radosti. Viem, ako veľmi ste putovali, aby ste našli pravdu a 

spravodlivosť. Je to moje milosrdenstvo, ktoré prijíma úpenlivé volanie toho, kto ma vnútorne prosí o 

odpustenie za svoje previnenia. 

40 A ja ako Otec plním každú vašu vrúcnu prosbu, zbieram vaše slzy, uzdravujem vaše slabosti, 

dávam vám pocítiť, že vám bolo odpustené a zbavujem vás vašich škvŕn, aby ste si mohli pretvoriť svoj 

život. 

41 Ja som tiež jediný, kto vám môže odpustiť urážky, ktoré ste mi spôsobili vy, moje deti. 

42 Vy ste semeno, ktoré pripravujem. Ak ste ma v minulosti dokonca odmietli, odpustil som vám a 

dnes vás posadím k svojmu stolu, aby som vás premenil na svojich učeníkov. 

43 Vidím, že tvoja duša je unavená únavou, ktorú si nabrala vo svete, a hľadá cestu, ktorá by ju 

priviedla k pravému odpočinku. Hlboká stopa bolesti, ktorú vo vás zanechalo utrpenie, sa vymaže, ak 

budete kráčať po tejto ceste, na ktorej sa vaša duša bude venovať láske k blížnemu. V tomto úsilí sa nikdy 

neunaví. Keď tento ľud vo svojej súčasnej existencii dosiahne konečný cieľ svojho poslania na Zemi, už sa 

na ňu nevráti, pretože jeho domovom sa potom navždy stane Duchovný vesmír. 

44 Nie ste z tohto sveta, ale prišli ste naň, aby ste sa naučili hlboké lekcie, získali zásluhy, odčinili 

viny, pokročili na ceste duchovnej dokonalosti, rozsievali dobro a vydávali Mi svedectvo. 

45 Tí, ktorí ma v tomto čase počuli, musia lepšie chápať svoje diela a svoje povinnosti. Na druhej 

strane, tí, ktorí ma nepočuli, môžu byť považovaní za nevedomých. Tí prví sa budú musieť zodpovedať za 

všetko, čo sa naučili, čo urobili a čoho sa zdržali. 

46 Keby ste skúmali sami seba, zistili by ste, že vám nič nechýba, aby ste Mi slúžili a dosiahli vrchol 

hory. Či mi budete slúžiť alebo nie, vždy budete mať poslanie a dary. Ale prečo chcete dary a plnosť, keď 

ich nemusíte používať? Nepodobajte sa bohatému lakomcovi, ktorého majetok je síce veľmi veľký, ale 

zbytočný. 

47 Keď duša prichádza na zem, je vedená tými najlepšími úmyslami zasvätiť svoju existenciu Otcovi, 

vo všetkom sa mu páčiť a byť užitočná blížnemu. Ale len čo sa vidí uväznené v tele, tisíckrát pokúšané a 
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vystavené skúške na svojej ceste životom, zoslabne, podľahne impulzom "tela", podľahne pokušeniam, 

stane sa sebecké a nakoniec miluje nadovšetko seba a len na chvíľu dá hlas duchu, kde je napísaný osud a 

sľuby. 

48 Moje Slovo vám pomáha pamätať na vašu duchovnú zmluvu a prekonávať pokušenia a prekážky. 

Nikto nemôže povedať, že sa nikdy neodklonil od cesty, ktorú som mu vytýčil. Ale ja vám odpúšťam, aby 

ste sa naučili odpúšťať svojim blížnym. 

49 Kto sú tí, ktorí ma milujú? Veru, hovorím vám: Ja sám viem. Niektorí ma milujú, a nevedia o tom, 

a niektorí si myslia, že ma milujú, a dokonca sa tým chvália bez toho, aby ma milovali. 

50 Po mojom odchode nebudete sami. Nechám medzi vami ľudí, ktorí ma milujú, lebo v ich srdciach 

nebude zlé semeno ani márnosť. V nich bude láska, milosrdenstvo a pokora. 

51 Pretože ma niektorí milujú viac, nemajú kvôli tomu väčšie dary - nie. V súčasnosti dávam všetkým 

príležitosť, aby sa prebudili k pravému životu a stali sa nástrojmi mojich vysokých rád. 

52 V tom čase som poslal výzvu mnohým, ale nie všetci sa ponáhľali. Správa o Mojej prítomnosti 

medzi ľuďmi sa dostala na mnohé miesta a do mnohých sŕdc a môžem vám povedať, že ľudstvo bolo voči 

tomuto volaniu hluché. Ale keď sa nahromadia veľké skúšky a prírodné sily začnú volať po spravodlivosti, 

ľudstvo sa prebudí z dlhého spánku a uvedomí si, že som bol naozaj s vami. 

53 Neprišiel som zachrániť len jeden konkrétny národ alebo ľud, prišiel som kvôli celému ľudstvu, 

aby som všetkých naučil modlitbe, ktorá ich spája v pravom duchovnom spoločenstve so Stvoriteľom. 

54 Niektorí sa ma pýtajú, keď ma počujú hovoriť: "Pane, či už v budúcnosti nebudeme vzývať Tvoje 

božstvo?" Na to odpovedám: "Deti, vtáci oslavujú Moje meno svojím spevom, len čo sa objaví úsvit. Ak 

to potrebujete na povzbudenie svojej duše, urobte to. Ak nie, je tu ešte jedna pieseň chvály, ktorá vyviera z 

duše a ktorej tóny neznejú vo vašich ušiach, hoci jej ozvena znie do nekonečna: modlitba. 

55 Nikto sa nechváli svojou duchovnosťou. Kto môže povedať, že je už viac duchom ako telom a že 

môže chodiť po vode bez toho, aby sa potopil? Nie je to vaša hmotná prirodzenosť, ktorá sa pozdvihne, 

iba pomôže duši pri jej zhromažďovaní, aby prekonala vzdialenosti. 

56 Môj Božský Duch, ktorý prebýva vo vašom srdci, vám hovorí: 

57 Milovaní ľudia, keby bol na zemi spravodlivý človek, svet by bol zachránený týmto spravodlivým 

človekom. Tento môj univerzálny lúč však svieti, aby osvetlil cestu, ktorú Otec vytýčil ľudstvu od 

najstarších čias - cestu morálky, cnosti a oduševnenia, ktorá vás pozdvihla, keď ste zo slabosti padli na 

kolená pred falošnými bohmi. 

58 Od prvej éry sa dávam ľudstvu poznať prostredníctvom ľudí, ktorých som si vybral z milosti. Boli 

to proroci, inšpirovaní, spravodliví, patriarchovia, ktorí vám oznámili moje prikázania a moju vôľu. 

Uvedomte si, ako vás všetci od začiatku viedli na ceste spiritualizácie, učili vás modliť sa k neviditeľnému 

Otcovi a pripraviť si srdce ako svätyňu, aby bol Pán prítomný s vami - tak v kúte vášho nocľahu, ako aj na 

hore, na ceste či na brehu rieky. 

59 Na krátky čas ste sa stratili na ceste materializmu, vzdialili ste sa od Otca, zvrátili ste pravú službu 

Bohu tým, že ste ju nahradili fanatizmom a modloslužbou, a nakoniec mnohí upadli do nevery. 

60 Ale v tom čase ste cítili Pánove kroky blízko, počuli ste ich ako vzdialený zvuk zvona a museli ste 

nasledovať tajomné volanie, ktoré k vám zaznelo. Čo videli vaše fyzické oči? Niekoľko skromných 

miestností, kde sa schádzajú moji noví žiaci a niektoré bezvýznamné stvorenia, z ktorých ako z 

nevyčerpateľného prameňa prúdilo láskavé slovo plné srdečnosti, múdrosti a presvedčivosti. Odvtedy je 

toto Slovo pre mnohých chlebom života, vodou, ktorá uhasí ich smäd, a balzamom, ktorý utíši ich bolesť. 

61 Vzhľadom na zázrak mojej obnovenej prítomnosti medzi ľuďmi hluchý počul, slepý videl, 

zatvrdnuté srdce sa stalo citlivým, duša mŕtva pre život milosti bola vzkriesená. 

62 A z mužov a žien sa stali usilovní "robotníci", znalí učeníci, ktorí budú neskôr hovoriť o pravde. 

Títo ma už nezaprú, už ma nebudú zle posudzovať a už nikdy nebudú pochybovať o mojej moci. 

63 Budeš kráčať po ceste strateného ako žiarivý 

Buďte majákom. A tak počas tohto obdobia duše nájdu cestu pravdy, aby sa o ďalší krok priblížili k 

svojmu Stvoriteľovi. 

64 Kým ešte dýchate životom, vyhľadajte tých, ktorí stratili cestu. Pozdvihnite svojich bratov a sestry, 

ktorí zakopli v boji o život, uzdravte dušu, srdce alebo telo chorého. Konajte dobro a vydávajte mi tak 
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svedectvo. Nie je dôležité, či sa tí, ktorí dostali dávku, neobrátia k Mojej práci. Semeno, ktoré ste zasiali, 

nikdy nezanikne, vyklíči zajtra alebo vo večnosti. 

65 Uvedomte si silu svojich darov, ktoré vám nemohol dať žiadny človek, nech by bol akokoľvek 

vzdelaný alebo mocný, aby ste sa skutočne stali svetlom a soľou sveta. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 246 
1 Milovaní učeníci: V tomto čase ste boli povolaní splniť duchovné poslanie. Aby vaša duša bola 

hodná prijať tieto úlohy, musela prejsť veľkými skúškami a vyprázdniť veľmi trpké kalichy. Ale tento 

kameň vám dal silu, rozvoj a skúsenosti. 

2 Ste rovnakí ako tí, ktorých som sa snažil učiť v iných časoch. Ale toto malé spoločenstvo, ktoré 

tvoríte, je len veľmi malou časťou Božieho ľudu roztrúseného po celom svete, ktorý milujem rovnako ako 

vás. 

3 Všetci máte rovnaký pôvod, všetci máte dary Ducha Svätého a dosiahnete rovnaký cieľ. Ale ja 

som vás nazval "svojím ľudom", pretože ste ako starší bratia a sestry medzi ľuďmi, ktorí majú za úlohu 

niesť semeno lásky do každej duše. Ako panenské semeno ste vyšli zo Mňa a budete sa musieť ku Mne 

vrátiť ako semeno rozmnožené do nekonečného počtu, ktoré však musí byť rovnako čisté ako to pôvodné. 

4 Takto budú duše prichádzať do môjho lona: veľké vďaka rozvoju svojich darov a čisté vďaka 

poctivosti svojich skutkov. 

5 Zveril som vám časť svojej práce. Keby totiž Otec urobil všetko, nedal by vám príležitosť 

zdokonaliť sa. 

6 V priebehu vekov som vám dal učenie, ktoré som stále viac rozširoval, aby riadilo váš ľudský 

život ako zákon a posilňovalo vašu dušu na ceste, ktorá vedie k večnému svetlu. 

7 Z môjho zákona, ktorý je ako strom, si ľudia odrezali konáre, čo sú sekty a cirkvi, ktoré, pretože 

boli odrezané od stromu, stratili svoju miazgu. Ich tieň je riedky a medzi ich lístím nie sú hniezda lásky 

ani plody dobrého vkusu. 

8 Svoje učenie som vám nezjavil len preto, aby ste dobre žili na zemi. Je to cesta, ktorá vedie dušu 

na vysoké miesto, do vysokých oblastí lásky, múdrosti a harmónie so všetkými bytosťami. 

9 Cirkvi nesplnili úlohu viesť duše na prah večnosti. Keď sa odtrhnú od tohto sveta, stratia sa na 

križovatke smrti, nepoznajú cestu, potácajú sa pre nedostatok svetla a upadajú do materializmu, túžia po 

živote, ktorý zanechali. 

10 Toto nie je cesta, ktorú som si vytýčil. Moja cesta je poznačená svetlom, zjavením, hlbokou 

múdrosťou pre všetkých, milosrdenstvom a láskou. Aby sme sa od neho neodklonili, je potrebná obeta, 

odriekanie a vytrvalosť v plnení môjho zákona. 

11 Ale môj Duch, ktorý vás miluje, sa postavil na cestu každému z mojich detí, aby ich prebudil k 

svetlu pravdy a nasmeroval ich na cestu, ktorá im umožní nájsť strom života, ktorý dáva blahodarný tieň a 

prináša dobré ovocie, pretože jeho šťava je dokonalá. 

12 Vďaka tomu pochopíte, že prídu časy, keď nebudete mať iného pastiera ani iného sprievodcu, iba 

svojho vlastného ducha, v ktorom žiari moje svetlo. 

13 Na tomto svete neexistujú zdroje pravého duchovného poznania. Zdroj milosti a múdrosti nájdete 

vo mne vďaka svojej pokore, vo svojom duchovnom dialógu s Otcom. 

14 Tieto skromné a malé miestnosti na stretnutia, do ktorých vstupujete, aby ste sa stali svedkami a 

vychutnali si môj prejav, vás chránia pred nepriazňou počasia a zvedavými pohľadmi. Nikdy však nemôžu 

byť chrámom môjho Božstva, pretože ho radšej hľadám vo vesmíre, ktorý som stvoril, kde je každá bytosť 

obetou, kde je každý život svätyňou a každé srdce svietnikom. 

15 Kamkoľvek pôjdete a čokoľvek uvidíte, stretnete sa s mojou prítomnosťou. Môj Duch totiž večne 

prebýva vo svojom chráme, kde sa božské, duchovné a hmotné spájajú v dokonalej harmónii a tvoria 

Božiu svätyňu. 

16 Ale v tomto chráme nebývam len ja, ale všetky moje stvorenia, každé na svojom mieste. 

17 Veru, hovorím vám, že niet na zemi učiteľa, ktorý by vás naučil kratšej ceste a priviedol vás ďalej 

ako tento a ktorý by vám ukázal taký široký obzor, v ktorého svetle uvidíte večnosť. 

18 Človek rozvinul svoju vedu do vysokého stupňa, ale teraz cíti, že sa dostáva na hranicu - nie však 

preto, že veda môže mať hranice, ale preto, že som zasiahol do nezmyselného smerovania vedca, aby som 

ho prinútil zamyslieť sa nad svojou prácou, aby počul hlas svojho svedomia a čakal na korekciu svojho 

smerovania. 

Ak človek využije svoju vedu v prospech svojich blížnych, príroda ho zasype svojimi tajomstvami a 

bude mu slúžiť pri nohách. Veď som poslal človeka na zem, aby na nej vládol a bol jej pánom. 
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19 Očista je komplexná. Veď od práve narodeného dieťaťa až po toho, kto dosiahol vysoký vek - 

všetci vyprázdňujú kalich utrpenia. Do bitky sú zapojené všetky prvky a sily. 

20 Legie duší každého druhu bojujú medzi sebou a všade na vás dýcha atmosféra vojny, bolesti a 

smútku. Buďte silní, lebo keď sa tento boj skončí a horké kvasinky sa vypijú, prázdny pohár sa naplní 

vínom života a vo všetkých dušiach na zemi to bude ako nové narodenie. 

21 Medzi tými, ktorí sa poučili z Mojej lekcie, keď ma počúvali v tomto čase, sú aj takí, ktorí 

neopustia svoju vlasť, aby splnili svoje poslanie. Ostatní však budú musieť odísť k iným ľuďom a 

národom. Dnes chcem, aby ste len vytrvali a počúvali moje posledné slová učenia, aby ste sami v sebe 

niesli posledné z mojich slov ako dedičstvo. 

22 Beda nositeľom hlasu, ktorí zatvoria svoje pery pred týmto časom! Beda tým, ktorí zadržiavajú 

moje zjavenia pre nedostatok prípravy alebo inšpirácie, lebo potom ich svedomie bude neúprosne volať na 

zodpovednosť! 

23 Po roku 1950 sa už nebudem prejavovať v tejto podobe, ale tvoja misia sa neskončí, naopak, bude 

to začiatok života plného konfrontácií. Ukážem vám novú formu komunikácie, budem hovoriť k vášmu 

srdcu, budem sa rozprávať s vašou dušou, budem inšpirovať vašu myseľ, a tak budete naďalej počuť hlas 

Božského Majstra - zakaždým dokonalejší, vznešenejší, duchovnejší. 

24 Keď som medzi vami dokončil svoje slovo, nech nikto nemá v úmysle prilákať môj lúč, aby znova 

počul moje slovo, lebo nevie, čomu sa vystavuje. Ak sa ľudia v iných národoch alebo otčinách, kde toto 

učenie nepoznajú, spoja s duchovným svetom a budú vzývať môjho Božského Ducha, aby Ho počuli 

prostredníctvom ľudskej mysle, odpustím im, pretože nevedia, čo robia. Vám však hovorím: Ponáhľajte 

sa, aby k nim moje svetlo dorazilo skôr, než nastane chaos. Lebo prichádza čas zmätku, keď učenci budú 

veriť, že nič nevedia, keď mnohé presvedčenia budú zničené a mnohé svetlá zhasnú. 

Ale uprostred tejto víchrice pôjde moje meno od úst k ústam. Ľudstvo obráti svoje oči k Písmu v túžbe 

po proroctvách a viere. Teológovia, duchovní a vedci budú spochybňovaní. Ale čas, ktorý vám oznamujem 

a na ktorý vás pripravujem, je presne ten, na ktorý musíte pripraviť nové generácie, ktoré musia 

pokračovať vo vašom poslaní, aby môj ľud medzi vami nevymrel, ale aby rástol a zväčšoval sa v počte, v 

čistej duchovnosti, vo svojom poznaní a cnosti. 

25 Blíži sa deň, keď vás opustím ako učiteľ, ako príklad a ako "kniha". Lebo keď moje učenie 

zarezonuje medzi ľuďmi, môj pohľad vás vyhľadá. 

26 Skončili sa časy, keď ste ma počúvali bez pocitu zodpovednosti, keď ste jedli ovocie a chlieb pri 

mojom stole bez toho, aby ste si dali nejaké záväzky, a pili ste toľko vína, koľko ste chceli, až ste ho 

vyliali, a boli ste šťastní, že ste našli balzam na svoje choroby. 

27 Teraz prichádzate s prebudenou dušou, teraz cítite svoju zodpovednosť. Staráte sa o ľudí, trpíte pre 

svoje choroby a bojujete za moju vec. A keďže viete, že sa práve zúčastňujete na mojich posledných 

prejavoch, ponáhľate sa, aby ste ma počuli a zachovali si moje vysielanie vo svojom duchu. Urobíte dobre, 

ak sa pripravíte na súd v posledný deň tohto prejavu. 

28 Svet uvidí, ako "Izrael" znovu povstane z popola. Ale nie peňažný a telesný Žid, ale Izrael podľa 

ducha, ktorý, keď sa objaví medzi ľuďmi, bude svedčiť o reinkarnácii duše, o zákone lásky a 

spravodlivosti, ktorý otrasie základmi, názormi a presvedčením. 

Najprv budete vyvolávať boje a vojny svetonázorov. Potom však svoj pokoj urobíte hmatateľným, čo 

vám umožní zostať pokojným a neochvejným aj vo chvíľach najväčšieho konfliktu. Zmätok pominie, 

pretože duševný nepokoj nikdy netrvá večne, pretože v jadre každej ľudskej bytosti je iskra svetla, ktorá 

nikdy nezhasne. 

29 Potom budeš povolaný, aby si vysvetlil, čo som ťa učil, a potom budeš rozdávať svetlo, aby si 

odstránil zmätok svojich blížnych. Potom, keď svet dosiahne mier, bude moje kráľovstvo blízko ľudí, 

pretože moja milosť bude pripravená uvoľniť siedmu pečať. 

30 Bez toho, aby ste vyhlásili, že ste moji apoštoli, budete. Aj keď ste majstri, budete hovoriť, že ste 

žiaci. Nebudeš nosiť odev, ktorý by ťa odlišoval od iných, nebudeš nosiť v rukách knihu, nebudeš stavať 

domy zhromaždenia. Ani na zemi nebudeš mať stredobod či základ môjho diela, ani nebudeš mať nad 

ľuďmi, ktorí by zaujali moje miesto. 

31 Vodcovia, ktorých ste mali doteraz, sú poslední. Modlitba, oduševnenie a praktizovanie môjho 

učenia privedú zástupy na cestu svetla.  
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32 Je to slávnostný okamih, keď význam môjho slova zasiahne tvoje srdce a zanechá za sebou 

svetelnú stopu. Je rovnaká ako tá, ktorú som ti nakreslil inokedy s Krvou lásky. 

33 Duša v túžbe po spáse hľadá v tomto čase cestu a na nej sa stretáva so Mnou, ktorý som 

odpustenie, ktoré očisťuje, a láska, ktorá povznáša. Vskutku vám hovorím, že táto láska je silou, ktorá 

spája všetko, čo som stvoril, je božským dychom, ktorý dáva život a posilňuje všetky bytosti. 

V priebehu svojho vývoja ste sa stále viac a viac pretvárali k dokonalosti - duchovne aj fyzicky, hoci 

vám hovorím, že podstatou vášho bytia je duša, pretože telo je len schránkou, v ktorej sa duša rozvíja. 

34 Aj keď ste v priebehu času zablúdili, pretože ste nasledovali sklony tela, pochopte, že ste teraz 

našli správnu cestu, že ste dospeli ku kontemplácii, v ktorej sa Otec zjavuje svetu, aby mohol dosiahnuť 

svoju spásu. V túžbe po spáse ste niekedy zašli až na hranicu obety, pretože chápete, že skôr či neskôr, ale 

neúprosne, vstúpite do duchovného života. 

35 Veľmi dobre si uvedomte, že tento život tu, plný krás a zázrakov, je nádherný. Nemôžete poprieť, 

že aj človek v nej vykonal svoje dielo, ktoré prinieslo pokrok do vášho spôsobu života. Napriek tomu 

nastal čas, aby ste obrátili svoje oči ku Mne a povedali Mi, že Ja som Stvoriteľ a Majiteľ všetkého, čo vás 

obklopuje, a že Ja som Svetlo, ktoré zjavuje ľuďom vedu. Nie všetci ste dosiahli túto úroveň rozvoja, 

pretože nie všetci ste pochopili dobu, v ktorej žijete, ani nepoznáte život, ktorý ste žili predtým. 

36 Ako by mohli uhádnuť milosť tejto doby tí, ktorí, zahalení do náboženského fanatizmu, zbavujú 

dušu všetkej slobody a oberajú ju o všetky prirodzené prejavy?  

Každá duša má veľké schopnosti, pretože existovala pred svetom. Ak je však obmedzená a je jej 

zabránené vyjadriť to, čo má, bude musieť žiť nepochopená a narušená. Bude musieť žiť z predstáv o 

duchovnom a zo spomienok na vlastnú minulosť a v dôsledku strachu, ktorý jej vštepujú fanatické dogmy 

viery o duchovnom, bude všetko skrývať a tajiť. Preto nebude schopná cítiť moju prítomnosť, pretože aj 

slovo "duchovná duša" sa jej zdá cudzie. Ako by mohla veriť vo vzkriesenie duchovnej duše, ktoré je 

reinkarnáciou? Ako by mohla veriť v prejavy, ktorých ste dnes svedkami? 

37 Blížia sa posledné chvíle, keď k vám budem hovoriť v tejto podobe, ale ľudstvo ešte nevydalo 

dôkaz, že cíti Moju prítomnosť. 

38 Ako málo je tých, ktorí sa v tomto čase dozvedeli o mojom zjavení! Ako málo je tých, ktorí nielen 

veria v Môj prejav prostredníctvom ľudského intelektu, ale majú aj istotu, že Božstvo sa môže prejavovať 

v nekonečnom množstve podôb. Ale keby ste vy, ktorých pripravujem, aby ste boli mojimi svedkami, 

nevydali svedectvo o mojom zjavení v tomto čase, príroda a jej živly by "prehovorili" a nové generácie by 

spoznali moje dielo, aj keby nepočuli moje slovo. 

39 Zvážte svoju zodpovednosť a uvedomte si, že ešte stále máte čas využiť moje učenie, o ktorom 

viete, že má hlboký duchovný význam, že vám odhaľuje cestu rozvoja k vášmu zdokonaleniu. Uchovajte 

si v srdci dojem, ktorý vo vás zanecháva podstata môjho slova, a zabudnite na to, že bolo oznámené 

prostredníctvom ľudskej bytosti, ktorej jediné pery vyjadrili môj príhovor. 

40 Nedávajte inštrukcie, ak ste si ich najprv nevyskúšali, pretože by vám nikto neveril. Ľudia budú od 

vás žiadať dôkaz, ktorý som vás naučil podávať. To, čo môžete a mali by ste vedieť o duši, som vám 

povedal. K tomu, čo som odhalil, nič nepridáš. Musíte sa naďalej snažiť byť psychicky a fyzicky odolní. 

Ak sú medzi vami dodnes choroby, je to preto, že ste sa pre nedostatok duchovnosti a viery nedokázali 

povzniesť nad biedu a bolesť tohto života. 

41 Moje učenie vás učí, aby ste nielen verili v Božiu moc, ale aby ste verili aj sami v seba. Každý, kto 

je skutočným spiritualistom, bude schopný prijímať čistú predstavu svojho Pána do svojej mysle v každej 

hodine. Bude ho totiž hoden duchovne aj fyzicky. 

Na záver vám dnes hovorím: bdejte a modlite sa, aby sila vašich myšlienok, vyslaná v modlitbe k 

nebeskému Otcovi, zostúpila a rozniesla sa ako liečivý balzam na utrpenie tohto ľudstva. 

42 Milované deti, moja božská prítomnosť je tu s vami - nie inkarnovaná ako v druhej ére, ale 

duchovne. 

43 Hovorím k celku tých, ktorí ma počúvajú. Ak však preniknete do môjho Slova, pocítite, že Majster 

hovorí ku každému jednotlivému srdcu. 

44 Nezvyknite si na moje slovo; berte do úvahy, že v súčasnosti formuje vašu dušu, aby jej kroky na 

ceste boli bezpečné. 
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45 Eliáš je neviditeľný pastier, ktorý vedie ovce k bezpečnej prekážke, tak ako vás Mojžiš v prvej ére 

viedol do zasľúbenej zeme. 

46 Kedy sa toto stratené ľudstvo vydá po stopách svojho pastiera? Osvetlím ich, aby našli správnu 

cestu. 

47 Cesta, o ktorej hovorím, je cestou obnovy, spiritualizácie, uplatňovania milosrdenstva. Každý, kto 

počuje úpenlivý hlas chorého, prosbu toho, kto je vyčerpaný a bez útechy, by mal otvoriť svoje srdce a 

cítiť, ako pulzuje láskou a súcitom. 

48 Mojím želaním je, aby ste dovolili svojej duši odhaliť sa vo svojej pravej podstate, aby ste mohli 

byť rozpoznaní ako apoštoli môjho Diela. 

49 V súčasnosti pripravujem nové generácie, ktoré urobia ďalší krok vpred. Pripravujete im cestu. 

50 Bolo vám súdené, aby ste v tomto čase počuli moje božské pokyny, pretože tak bolo napísané. 

Hodiny ukazovali hodinu, keď sa všetci mali prísť občerstviť do tieňa mohutného stromu, kde býva Otec a 

čaká na návrat "márnotratného syna", pre ktorého má vždy pohľad plný odpustenia, objatie na privítanie a 

láskavý úsmev. 

51 Svetlo môjho Božského Ducha prechádza cez tvoj mozog až na dno tvojho srdca. A na vaše pery 

vkladám svoje slovo, aby ste splnili poslanie, ktoré som vám zveril. 

52 Toto slovo nie je dielom ľudskej fantázie. Povznesenie, ktoré duša dosiahla, ju týmto spôsobom 

priblížilo ku Mne. Postupne totiž chápete Môj zákon a v miere, v akej sa v ňom rozvíjate, dosahujete väčší 

rozvoj. 

53 Ak Mi niekto nerozumie, hoci Mňa počul, je to preto, že mieša Moje učenie so svojimi 

pozemskými teóriami a ideológiami - pretože mieša spiritualitu s dogmatickými vierovyznaniami a 

cirkevnými zvyklosťami, ktoré mu vštepili jeho predkovia. 

54 Moje učenie vám nevnucuje žiadnu dogmu. Jedine tvoja duchovná schopnosť ti poskytne poznanie 

Môjho učenia. Musíte len sledovať tento vývoj bez zastavenia, kým vaša duša nedosiahne svoju 

dokonalosť. 

55 Mojou túžbou, vyjadrenou v mojom zákone a v mojom učení, je, aby sa ľudia stali bratmi a 

sestrami, aby sa navzájom milovali, aby na svete zavládol mier, aby ma každý človek na zemi 

reprezentoval svojou cnosťou a príkladom. 

56 Zistil som, že ľudstvo je v tejto tretej ére narušené, a poslal som mu túto božskú inšpiráciu, aby sa 

zachránilo. 

57 Musel som však bojovať proti ich starým zvykom a formám uctievania Mňa, pretože som usúdil, 

že už nie sú vhodné pre túto dobu, a môj boj so strážcami tohto dedičstva, ktoré nie je moje, bol veľký. 

58 Učenie, ktoré som vám priniesol a ktoré som nazval spiritualistickým, je večné, ktoré som vás 

vždy učil. Ale veru vám hovorím: Kto ju nikdy nepocítil, nemôže povedať, že ju pochopil. 

59 Môžete sa radovať, pretože môj príchod pre vás znamená krok vpred na ceste duchovného 

pokroku. 

60 Keďže ste ešte nezrelí a slabí, nie ste schopní rozpoznať všetku veľkosť, ktorú moje zjavenie 

obsahuje. Vy však budete rozvíjať moje učenie a nakoniec budete dobrým príkladom pre tých, ktorí od vás 

očakávajú, že svojím životom urobíte rozpoznateľnou duchovnú cestu, ktorú ľudia stratili. Nenechávajte 

ich bez nádeje a nesklamte ich, ak k nim prídete len so slovami a bez toho, aby ste im boli príkladom, lebo 

potom vás nepoznajú ako mojich učeníkov. O mojom učení musíte svedčiť svojimi skutkami. 

61 Ako ďaleko sú ľudia od pochopenia duchovného pokoja, ktorý má zavládnuť vo svete! Snažia sa 

ju vynútiť násilím, hrozbami a plodmi svojej vedy, ktorými sa chvália. 

62 V žiadnom prípade nepopieram pokrok ľudí ani nie som proti nemu, pretože je tiež dôkazom ich 

duchovného rozvoja. Ale napriek tomu vám hovorím, že ich pýcha v používaní sily a pozemskej moci nie 

je predo mnou príjemná. Lebo namiesto toho, aby ľuďom uľahčili kríže, znesväcujú tým tie najsvätejšie 

zásady, pohoršujú sa nad životmi, ktoré im nepatria, a namiesto pokoja, zdravia a blahobytu rozsievajú 

bolesť, slzy, smútok a krv. Prečo ich diela ukazujú pravý opak, hoci studňou, z ktorej čerpajú svoje 

poznanie, je moje vlastné stvorenie, ktoré je nevyčerpateľné v láske, múdrosti, zdraví a živote? 

63 Chcem rovnosť medzi svojimi deťmi, ako som to už hlásal v "druhej ére". Ale nielen materiálne, 

ako to chápu ľudia. Z lásky vám vnukám rovnosť, ktorou vám dávam pochopiť, že všetci ste bratia a 

sestry, Božie deti. 
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64 Nebojte sa priniesť tieto zjavenia ľudstvu. Nebudete trpieť mučeníctvom, pretože tie časy sa už 

skončili, hoci budete príčinou vyšetrovania. 

65 Takto vás pripravujem prostredníctvom ľudského intelektu. Moje Slovo má rovnaký význam pre 

všetkých nositeľov hlasu, a ak si myslíte, že je pre každého iné, je to preto, že sa držíte vonkajšej formy a 

nepozeráte sa na význam. 

66 Chcem prijať vaše skutky pre dobro vašich blížnych, chcem vidieť, ako praktizujete moje učenie. 

Koľko zázrakov, ktoré udivujú ľudí, môžeš urobiť! 

67 Splňte svoju úlohu a na základe svojich zásluh sa zmocnite "zasľúbenej zeme" - toho prísľubu, 

ktorý má byť pre vás večnou skutočnosťou. 

68 Dieťa prichádza k otcovi v túžbe po teple, robí ho svojím dôverníkom, aby mu vyložilo svoje 

starosti, utrpenie a obavy. A naozaj ma teší, keď počujem aj ten najhlbší tlkot vášho srdca. K tomu sa k 

vám približujem, aby som vám dal svetlo svojho učenia, aby ste sa mohli pozdvihnúť. 

Aj keď vám nevkladám do rúk bohatstvo zeme, nechcem, aby ste žili v biede. Potom budete môcť byť 

nepoškvrneným príkladom budúcim generáciám, keď sa dozvedia, že ste Mňa nasledovali a obnovili sa 

bez toho, aby ste sledovali sebecké záujmy alebo sa fanaticky odvracali od svojich pozemských 

povinností. 

69 Stavajte na pevnej zemi, aby to, čo som vo vás vybudoval z duchovnosti a obnovy, nezničili 

neveriaci. Túto pravdu však nesmiete pred svetom skrývať zo strachu, musíte ju svetu ukázať v jasnom 

dennom svetle. V tomto čase nechoďte do katakomb, aby ste sa modlili a milovali ma. Nehanbite sa, keď o 

mne hovoríte alebo akokoľvek svedčíte, lebo potom ľudia neuznajú, že som sa vám dal poznať, budú 

pochybovať, že zástupy chorých a núdznych boli uzdravené a našli úľavu od svojho utrpenia, budú 

popierať zázraky, ktoré som vykonal, aby som zapálil vašu vieru. 

70 Zanechám vám knihu svojho učenia, aby ste mohli svetu povedať: "Hľa, tu je to, čo vám Majster 

zanechal ako dedičstvo." A naozaj, koľkí, keď počujú čítanie môjho slova, uveria a koľkí hriešnici sa 

obnovia! Dbajte na všetky tieto učenia, aby vás skúšky vo vašom živote nezastihli nepripravených. 

71 Počas svojho pozemského života budeš naďalej rozdávať uzdravujúci balzam, tvoje slovo bude 

láskavou radou deťom, mládeži i dospelým, a preto ťa ľudia budú tak ako dnes žiadať, budú ťa naďalej 

prosiť o pomoc. Budú vás volať umierajúci, ktorí budú hľadať vašu pomoc, a vaše slová budú ako cesta 

alebo maják v poslednej hodine ľudských duší. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 247 
1 Vitajte, ľudia, ktorí sa ku mne každým dňom hlásite v čoraz väčšom počte. Tu je Majster všetkých 

čias, ktorý dáva svoje poučenie o láske tým, ktorí ho očakávajú z dobrej vôle. 

2 Prijímam vás všetkých, ako som to robil v Druhej ére, a hovorím k vám v tom istom duchu, 

pretože som ten istý Majster. Medzi vami je veľa tých, ktorí nepočuli moje slovo, tých, ktorí boli 

svedkami mojich krokov na zemi a na moje skutky sa pozerali ľahostajne. Mnohí z nich ma však s úctou 

počúvali, dychtivo prijímali moje slová a boli uchvátení svetlom môjho učenia, ktoré im ponúkalo raj a 

neznámy svet večnej blaženosti pre dušu. 

Tak ma prijali hladní a smädní po láske, chorí, utláčaní a utláčaní. Koľkí ma hľadali a prichádzali ku 

mne po dlhých cestách s vedomím, že čoskoro nájdu uzdravenie, že ich môžem uzdraviť, pretože ja som 

život a vzkriesenie pre dušu. 

3 Aj v tomto čase som našiel srdcia plné viery, ktoré sa okamžite ponáhľali a pochopili, že chcú 

prijať moje božské slovo do svojich duší a boli uzdravené. 

4 Stále vás mám čo učiť, aby ste sa stali mojimi učeníkmi. Keď budete pripravení, pošlem vás k 

ľuďom. Otvorím vám cesty, aby ste mohli zasiať Moje semeno a byť v harmónii so všetkými, ktorí ma 

milujú a duchovne hľadajú. Ale veďte za ruku aj tých, ktorí sa ešte nevydali na cestu oduševnenia, až kým 

sa všetci nezjednotíte a nebudete kráčať po tej istej ceste. 

5 Vždy kráčajte vpred, deti moje, usilujte sa o múdrosť, aby ste našli podstatu života. Miluj a budeš 

môcť vstúpiť do mojej tajnej pokladnice, už nebudú žiadne tajomstvá, všetko ti bude odhalené, keď 

vystúpiš na vrchol pravej lásky. 

6 Dnešné deti budú apoštolmi zajtrajška a vy sa nimi môžete stať už teraz. Nesnažte sa z márnivosti 

zanechať v bratstve spomienku na svoje meno. Vezmite si príklad z dobrých apoštolov, ak chcete, 

dokonca ich prekonajte, ale robte to len z lásky k ľuďom. Usilujte sa o dobro, pracujte pre mier, vždy 

ukazujte cestu k dokonalosti. 

7 Inšpirujem vás vo vašich meditáciách, aby ste v mojom mene potešovali chorých a učili svojich 

blížnych vrátiť sa ku mne úsilím o harmóniu, zdravie a pokoj. Priblíž tomuto milovanému ľudstvu 

tajomstvo zdravia, povedz mu, že sa musí vrátiť k jednoduchosti, k úprimnosti, k modlitbe a k milosrdným 

skutkom. Nájde v nich všetko, po čom môže túžiť. 

Budem stáť pri tebe v hodine tvojho naplnenia. Povzbudzujem vás, aby ste sa vydali tou cestou, na 

ktorej musíte všetci uznať, prijať a vytvoriť jednu rodinu. Vždy, keď natiahneš ruku, aby si urobil niečo 

dobré, bude z teba vyžarovať moja žiara a uvidíš, že okolie sa naplní lahodnou vôňou, ktorá bude 

vyžarovať z tvojich dobrých skutkov. 

8 Požehnaní sú všetci tí, ktorí dláždia cestu ľudstvu, ktorí pre vás pripravujú jeho budúcnosť. 

Poznačte tento čas milosti, v ktorom žijete, skutkami, ktoré sa vryjú do povedomia vašich blížnych. Tieto 

práce budú vašimi priekopníckymi krokmi, najúčinnejšou výzvou, ktorú im môžete adresovať, a odkazom, 

ktorý určite pretrvá. 

9 Ušetrite ich bolesti, varujte a poučujte dobrým príkladom, aby sa ľudstvo čoskoro dostalo na 

správnu cestu. Nechcem ich vidieť plakať ani sa naďalej potácať. Je to moja milovaná dcéra, ktorú chcem 

zachrániť. 

10 Pozemskí pútnici: Ste v tieni mocného stromu a tešíte sa z jeho plodov. Práve tu sa nachádza 

prameň čistej a krištáľovo priezračnej vody, kde môžete uhasiť svoj smäd. Nájdete tu všetko, čo 

potrebujete. 

11 Nechali ste za sebou zástupy mužov a žien, ktorí stále hľadajú strom a prameň. 

12 Videl som ťa silného. Keď od vás odišiel hlad, únava a smäd, povedal som vám: Obráťte svoje oči 

k tým, ktorí hynú nedostatkom. 

13 Hviezda, ktorá vás vedie a ktorá je vaším sprievodcom, zažiarila nad všetkými. Nie všetci to však 

dokázali vidieť a zblúdili. 

14 Takto vidím duše ľudí v tomto čase: hladné, pretože im bol skrytý chlieb - stroskotané, pretože sa 

stali slabými tvárou v tvár vášňam sveta a nenašli záchrannú ruku, ktorá by sa k nim natiahla. 

15 Už vás pripravujem ako rybárov duší, aby ste s láskou zachraňovali svojich blížnych. 
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16 Buďte oporou chorým a vyčerpaným, pretože teraz ste silní. Uzdrav rany, či už na duši alebo na 

tele, tým, že na ne vyleješ môj hojivý balzam. Keď smädný už nemá silu prísť ku mne, ty mu prines vodu 

k ústam. 

17 Toto je môj večný zákon lásky, ktorý vám predpisujem. Tvoje srdce bude novou archou zmluvy, v 

ktorej bude uchovávaná. Potom to bude toto vnútorné svetlo, ktoré povedie vaše kroky a vyznačí cestu 

tým, ktorí vás nasledujú. 

18 Moje slovo je v tomto čase mannou, ktorá živí vašu dušu na ceste životom plným problémov, 

utrpenia a zápasov, tak ako keď ste prechádzali púšťou. Ale táto manna je manna večného života - nie ako 

tá, ktorá živila izraelský ľud len počas putovania púšťou a na ktorú si deti tohto ľudu uchovávali 

spomienku, keď si brali hrsť ako pamiatku. 

19 Muži a ženy, zostaňte verní môjmu učeniu, aby ste medzi svojimi blížnymi boli ako slnká, ktoré 

rozptyľujú tmu, Dávajte dobrý príklad deťom, aby v lone rodiny boli ako svietnik s neuhasiteľným 

svetlom. 

20 Blahoslavené sú moje milované stvorenia, v ktorých vidím horlivé úsilie a zároveň bolesť, hlbokú 

bolesť, pretože viete, že tento čas sa čoskoro skončí a že ste z mojich pokynov využili veľmi málo. Ale 

veru, hovorím vám, že čas milosti sa nekončí. Budem okolo teba a budem strážiť tvoje kroky. Oči 

prorokov ma uvidia kráčať pred vyvoleným ľudom. 

21 Som nekonečná láska, vznešené milosrdenstvo a nikdy nenechávam svoje deti bezbranné. Môj 

Duch je stále s vami a čaká na výzvu, aby vás mohol pohladiť. Nikdy ste neboli sirotami, a ak sa na krátky 

čas cítite opustení, je to preto, že ste ma opustili. Teraz však vidím, že chcete pocítiť účinok mojej milosti. 

22 Blahoslavený, kto ma volá, lebo zostupujem do jeho srdca a zostávam v ňom. Kto túži po svetle 

môjho Ducha, bude osvietený. Kto ma volá ako Otca, stretne ma ako Otca. Keď ma budete potrebovať ako 

lekára, budem pri vás a pocítite môj uzdravujúci balzam. Tomu, kto ma bude volať ako brata, podám svoju 

milosrdnú ruku, aby som ho viedol a potešil, a ten, kto ma bude prosiť ako Majstra, dostane poučenie do 

svojho srdca. 

23 Pre mňa nie je nič nemožné. Som Všemohúci a nekonečná láska, ktorú cítim k svojim stvoreniam, 

ma núti udeľovať ľuďom svoje milosrdenstvo a odpustenie. Títo sa nebudú pozerať na tvoje slabosti, ale 

len pozdvihnú svoju dušu, lebo je súčasťou môjho Ducha a patrí mi. Nad ním je duch, ktorý je božskou 

iskrou, ktorú som vložil do každého ľudského stvorenia. 

Urobím z teba pilier, pretože teraz budujem nový svet, svet mieru a svetla. 

24 A vy, ktorí ako učeníci druhej éry počúvate Moje Slovo, ma žiadajte, aby ste boli užitočným 

nástrojom pre Moje Dielo, a Ja vám na to dám silu a svetlo. Na všetkých svojich cestách ma budeš cítiť. 

25 Chcem, aby ste pochopili moje vtedajšie slovo, ktoré sa vám vryje do srdca, a tiež aby ste 

pochopili význam môjho príchodu v druhej ére. To, čo sa vtedy stalo, bolo totiž dielom vykúpenia duše. 

26 Zostúpil som ako Spasiteľ z dokonalosti tým, že som sa stal človekom na zemi. Splnil som 

poslanie zachrániť všetky stvorenia, ktoré od Adama upadli do hriechu svojou neposlušnosťou. Ich slabosť 

spôsobila, že ich duše klesali stále hlbšie. Ale v pravý čas, v súlade s ohlásením príchodu Mesiáša, som sa 

stal človekom, aby som dal svoje poučenie, odstránil okovy duše a dal jej vzkriesenie. 

27 Všetci viete, čo sa stalo pri Poslednej večeri. Chlieb a víno, ktoré som dal svojim učeníkom, boli 

pokrmom pre celý vesmír. Symbolizovali moju podstatu a moju lásku, ktorá vládne nad všetkými mojimi 

deťmi, veriacimi aj neveriacimi. Svetlo môjho Ducha bolo dané všetkým. 

28 Umyl som nohy svojim apoštolom, aby som ukázal svoju pokoru a vyzval ich, aby sa vydali na 

cesty zeme a pripravili každé srdce svojou láskou - tou nesmiernou láskou, ktorú cítim ku všetkým, aby sa 

nikto nestratil a aby všetci prišli ku mne. Tento čin vás však učí, aby ste sa očistili od každého hriechu, ak 

chcete začať plniť svoje poslanie. 

29 Nič som si nenechal pre seba. Čo by mohli ľudia proti Mne urobiť, čo by som vopred nevedel? 

Všetko bolo pripravené tak, ako to bola Moja vôľa, a keď sa to stalo, bol to postup, ktorý som predurčil, 

aby som presvedčil srdcia. Vliekli ma na kríž, odhalili moje telo a pribili mi ruky a nohy k drevu. - To je 

symbolika kríža: 

30 Vodorovný pruh je hriech sveta, ktorý je v protiklade so zvislým pruhom. Tá stúpa do výšok a 

označuje ich. Hriech je však vždy prekážkou povýšenia k božskému. 



U 247 

37 

31 Bol som pribitý na to drevo, a keď môj duch videl chlad srdca, zlobu a potom radosť, keď videli to 

umučené telo, tvár skrivenú bolesťou. Moje pery vtedy vyslovili tieto slová: "Odpusť im, Pane, lebo 

nevedia, čo robia." 

Teraz, v tomto čase, vám opäť odpúšťam, pretože ste ma ešte stále nepochopili. Koľko mojich stvorení 

tvrdí, že ma milujú, a pritom ma nemilujú, koľko tých, čo si myslia, že mi slúžia, slúži pokušeniu! 

32 Moje oči opäť spočívajú na zástupoch a spoznávajú jedného a druhého z tých, ktorí ma vtedy 

obklopovali - z tých, ktorí krátko predtým dostali zázraky, a predsa ma nedokázali spoznať. 

33 V tých tvárach som nevidel ani milosrdenstvo, ani lásku. Preto som povedal ľudu: "Žíznim." Nebol 

to smäd tela, bol to smäd duše, ktorý spôsobil, že tieto slová boli vyslovené. Túžil som po láske ľudí. Ale 

zďaleka som v nich nevidel lásku, ale uspokojenie, potešenie z toho, že ma prinútili trpieť až do smrti. 

Vtedy sa zachvela zem, zatmelo sa slnko a stalo sa, že môj duch sa oddelil od Ježišovho tela. 

34 Moje deti videli telo, na ktoré padla všetka ťarcha hriechu a hanby sveta, a umučené telo volalo: 

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 

35 Potom som obrátil svoj pohľad na Máriinu zarmútenú tvár, na svojho apoštola Jána a na ženy, 

ktoré Máriu sprevádzali, a chcel som zanechať ďalší dôkaz svojej lásky, zveril som starostlivosť a ochranu 

všetkých svojich detí Márii a povedal som jej: "Žena, tam je tvoje dieťa" a Jánovi: "Dieťa, tam je tvoja 

matka". Bolo to dedičstvo, ktoré som v tej chvíli odkázal ľudstvu. Ján stelesňoval dieťa, ľudskosť. Boli ste 

zverení Márii, aby sa prihovárala, potešovala a chránila všetky stvorenia naveky. 

36 Potom som sa obrátil na toho, ktorý kričal od strachu a tiež bol pribitý na kríž: Dimasa. Vstúpil 

som do jeho srdca a videl som jeho veľké pokánie. On mi povedal: "Teba, ktorý si dokonalý, ukrižovali. 

Zmiluj sa nado mnou, úbohým hriešnikom." Utešoval som ho slovami: "Veru, veru, za niekoľko okamihov 

budeš so Mnou v raji." 

37 Fyzická smrť sa priblížila k Ježišovi a vtedy som vyslovil tieto slová: "Otče, do tvojich rúk 

odovzdávam svojho ducha." 

Učil som vás, aby ste sa po splnení jeho prikázaní vrátili k Otcovi. Môj duch sa vrátil do Jeho 

prítomnosti, aby sa spojil s Jeho duchom. 

38 Moje posledné slová boli: "Všetko je splnené." Blahoslavené je srdce, ktoré dokáže dosiahnuť 

konečný cieľ svojej cesty rozvoja, lebo ho prijmem a bude plné milosti a dokonalosti. 

39 Toto je sedem slov, ktoré svet počúva rok čo rok bez toho, aby pochopil ich duchovný význam. 

40 Moji učeníci a priatelia po Ježišovom odchode vyzdvihli telo, nabalzamovali ho podľa zvyku a 

uložili do hrobky. Počas nasledujúcich troch dní zostúpil Môj Duch do svetov, kde ma duše očakávali, aby 

som im dal slobodu a ukázal cestu. Vykúpenie dosiahlo aj tie bytosti, ktoré v temných sférach čakali na 

svojho Spasiteľa. 

41 Potom som sa zjavil a navštívil som svoju Matku, Máriu Magdalénu, a tiež svojich učeníkov. Pred 

svojím nanebovstúpením som im dal svoj posledný pokyn, aby som im ukázal, ako sa majú správať medzi 

ľuďmi, ak majú priniesť moju nekonečnú múdrosť, dokonalé poučenie, aby prebudili všetky duše k 

novému životu. 

42 A dnes, keď sa blíži čas, keď sa s vami rozlúčim, vám hovorím: Po tomto obmedzenom čase 

vyučovania sa nestarajte. Duše sa vyvinuli a vy ma nepotrebujete vidieť hmotnými očami. Už tiež nie je 

potrebné, aby ste počúvali Moje slovo z úst hmotných ľudí. Duša sa vyvinula, povstala a duchovne sa jej 

dostane. Aj v budúcnosti ukážem cestu všetkým svojim učeníkom. 

43 Dávam pokyny všetkým svojim deťom. Majster vám povie: Keď premeníte duše, ktoré vám boli 

zverené, na úrodné polia, kde láska prináša ovocie, zavládne medzi vami jednota a bratstvo. Potom sa 

budete môcť považovať za mojich učeníkov. 

44 Niekedy k vám hovorím v obrazoch, aby ste mohli preniknúť do hlbokého učenia tým, že si Moje 

Slovo vryjete do svojej predstavivosti, a hovorím k vám dlho, aby vás nič neurazilo ani nezmätlo. Keby to 

tak nebolo, už by ste si vytvorili odznaky hodností, stupňov a klasifikácií medzi žiakmi a žiakmi, medzi 

"prvými" a "poslednými" vo svojich zhromaždeniach a uprostred slávností by ste sa korunovali fiktívnymi 

vavrínovými vencami. Muži majú totiž sklon k márnivosti a predvádzaniu sa. 

45 Zasejte medzi sebou semeno bratstva, ktoré vtedy pestovali moji apoštoli. Toto semeno bolo 

vzorom, podľa ktorého zakladali kostoly, dediny a mestá. 
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46 Čo potrebujete vedieť, aby ste mohli učiť moje učivo? Láska. Nie je možné, aby ste boli 

Kristovými misionármi, ak nemáte v srdci lásku. Všetci prídete ku Mne a bude to prostredníctvom lásky. 

Niektoré prídu skôr, iné neskôr. Najviac sĺz budú musieť vyplakať tí, ktorí sa vlastnou vinou oneskorili 

najviac. 

Všetci ste ako kvety, ktoré sa neotvárajú v rovnakom čase, aby prijali svetlo nového dňa. Ak vaše srdce 

zostalo uzavreté pred božskou láskou, teraz vám hovorím: vaša minulosť pominula, teraz si vás večnosť 

znovu získava. Držím v rukách knihu vášho minulého života, v ktorej je určite veľa škvŕn. Ale sú v ňom aj 

prázdne stránky vášho budúceho života a vašej premeny. Vidím a viem všetko. 

47 Ešte raz vám hovorím, že sa všetci spojíte so Mnou. Každý však bude musieť "dobyť" nebo sám. 

Toto "dobývanie" môžete uskutočniť ľahko prostredníctvom lásky alebo bolestivo prostredníctvom 

bolesti. Pomáham vám, utešujem vás a vediem vás, ale zvyšok musíte urobiť sami. Posilňujem vás a touto 

silou je láska, pravá energia, ktorá hýbe vesmírom, všetkým stvoreným a bez ktorej by ste neexistovali. 

Skrývam pred tebou knihu tvojej minulosti, lebo keby si videl jej stránky, plakal by si od smútku a bol 

by si chorý od smútku. Pre mnohých by ich hrôza a smútok boli také veľké, že by sa považovali za 

nehodných odpustenia a vykúpenia. Aj v týchto temných veciach žiari moja láska, ktorá vás ušetrí 

strašného a nekonečného utrpenia a vytvorí nové cesty, ktorými môžete postupne obnoviť svoju dušu 

čistými skutkami. Keby ste však poznali budúce stránky svojej knihy života - ako by ste sa usmievali od 

šťastia! 

48 Keď sa povzniesiete, budete s radosťou spomínať na svoje minulé utrpenie a budete ďakovať 

Otcovi. Lebo toto utrpenie bolo menšie, než si si zaslúžil. 

49 Tu je moje slovo dané prostredníctvom ľudského rozumu. Aby bola dokonalá, ako si želáte, musíte 

sa oduševniť a podeliť sa o ňu so svojimi bratmi a sestrami, prostredníctvom ktorých k vám hovorím. 

Dajte im idealizmus, pokoj a motiváciu. Vaša práca je ťažká pre dušu a veľmi zaťažujúca pre telo. Moje 

dielo potrebuje silných nositeľov hlasu, len tak bude schopné konať zázraky, ktoré požaduje neveriaci 

svet, teda tí, ktorí sú ako Tomáš vo svojich pochybnostiach - ktorí musia vidieť a dotknúť sa, aby sa 

presvedčili, a nevedia, že aj oni by mohli konať zázraky, keby si vzali za príklad menej Tomáša a viac 

Majstra, ktorý k vám hovorí. 

50 Vy, nositelia môjho slova: Pokiaľ vaša práca nie je pochopená a vidíte, že sa vám nedostáva 

pozornosti a úcty, ktorú si zaslúžite za prácu, ktorú vykonávate, zmierte sa s tým, odpustite, nestrácajte 

svoju láskavosť. Ale keď pocítite duchovný dotyk Môjho svetla, ktorý smeruje k vášmu intelektu, aby 

potom vyšiel z vašich pier - myslite na Mňa, radostne sa odovzdávajte Mojej láske, slúžte Mi s 

nekonečnou radosťou a vedzte, že tým slúžite svojim bratom a sestrám. Odmením vašu prípravu tým, že 

vás v týchto chvíľach naplním milosťou. Aby ste si to všetko zaslúžili, musíte sa stať milujúcimi a mať v 

srdci pocit skutočnej lásky. 

51 Vo chvíli, keď sa pripravujete na moje zjavenie, nemyslite na pozemské "múdrosti" alebo 

filozofie, pretože to všetko bude tvárou v tvár mojej múdrosti zbytočné. Ja som ten, kto vás inšpiruje vo 

vašom vytržení a dáva vám silu na splnenie vašej ťažkej úlohy. Ak sa Mi odovzdáte, čoho sa máte báť? 

52 Modlite sa, ale nech vaša modlitba závisí od vašich každodenných úmyslov a skutkov, to bude 

vaša najlepšia modlitba. Ale ak sa chcete obrátiť na mňa s nejakou myšlienkou, aby ste ňou vyjadrili svoju 

prosbu, povedzte mi: "Otče, nech sa stane tvoja vôľa." Tým si vyprosíš ešte viac, než si mohol pochopiť a 

dúfať, a táto jednoduchá veta, táto myšlienka ešte viac zjednoduší to "Otče náš", o ktoré si ma prosil 

inokedy. 

53 Takto máte modlitbu, ktorá sa pýta na všetky veci a ktorá bude pre vás hovoriť najlepšie. Ale nie 

tvoje pery to povedia, ale tvoje srdce to pocíti, lebo povedať to neznamená pocítiť to, a ak to pocítiš, 

nemusíš mi to hovoriť. Viem počuť hlas ducha a rozumieť jeho reči. 

54 Existuje pre vás väčšia radosť, ako keď to viete? Alebo si myslíte, že som od vás závislý, aby ste 

mi povedali, čo mám robiť? Neupevňujte sa v názore, že na Moje prejavy sú potrebné vhodné miesta, 

špeciálne odevy a dokonca aj určité správanie, aby som sa mohol zjaviť. Prídu dni, keď vás moje 

vnuknutie bude sprevádzať na akomkoľvek mieste a v akúkoľvek hodinu, pred rôznymi zástupmi, kde 

budete vyjadrovať moje myšlienky slovami a v jazykoch, ktorým budú všetci rozumieť. 

55 Jediná cirkev, v ktorej toto slovo zaznie, bude srdce tvojho brata. Učíte sa jazyky, aby ste mohli 

odovzdávať moje Slovo v iných jazykoch, ako hovoríte? Hovorím vám, že budete vyjadrovať moje 
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myšlienky, ktoré sú ľahké, a každý ich prijme vo svojom jazyku, ako sa to stalo, keď moji apoštoli 

hovorili o mojom kráľovstve ľuďom rôznych jazykov alebo rečí. Tí, ktorí veria, že tieto úžasné udalosti sú 

pravdivé, ich nazývajú zázrakmi, zatiaľ čo iní ich popierajú, pretože ich považujú za nemožné. Ale ja vám 

hovorím, že sú to maličkosti, ktoré budete môcť robiť bez námahy, ak ste naozaj učeníkmi mojej lásky. 

Nasledujte impulzy svojho srdca, ó, nositelia môjho hlasu, bez toho, aby ste niekoho napodobňovali. 

Nezabudnite, že každý má svoju úlohu. 

56 Ľudia, rozmnožte sa, pomôžte svojimi myšlienkami tým, ktorí sú mojimi nástrojmi. Vo svojom 

vytržení vám dávajú duchovné svetlo, potravu, ktorá vás posilňuje a teší. Slúžia na to, aby ste sa mohli 

učiť. Zajtra pre vás iní urobia to, čo vy dnes pre nich. Mohli by ste povedať, že vonkajšia podoba jazyka, 

ktorým som hovoril v "druhej ére", a jazyka, ktorý používam teraz, sa líši, a čiastočne by ste mali pravdu. 

Veď Ježiš k vám vtedy hovoril výrazmi a porekadlami národov, v ktorých žil, rovnako ako ja dnes 

hovorím o duchu tých, ktorí počúvajú moje slovo. Ale duchovný obsah, ktorý toto Slovo odovzdáva vtedy 

i teraz, je ten istý, jediný, nemenný. Mnohí, ktorých srdcia sú zatvrdnuté a mysle zatvorené, si to však 

nevšimli. 

57 Vždy sa nájdu takí, ktorí sa vzďaľujú od koreňa a lipnú na vonkajšom, kde sa mýlia a blúdia bez 

toho, aby si to uvedomovali. Jazyk, ktorý sa zjavuje v každom z mojich detí, cez ktoré k vám hovorím, je 

veľmi jednoduchý a čistý, zjavuje lásku a má duchovný obsah. Nenechajte sa však zlákať melodickými 

výrazmi, ktoré znejú veľmi dobre vašim ušiam a nič nehovoria vášmu srdcu. 

58 Nech sa tvoje srdce hýbe viac ako tvoj mozog, lebo je jeho pánom. Čím je človek vyššie, tým viac 

miluje, tým je pokornejší a tým je zdravší. 

59 Hľadajte moje dielo v najčistejšej a najvyššej viere, láske a myšlienkach. Nekomplikujte si ju 

zbytočnými vedomosťami a nezakrývajte nádheru tejto náuky vonkajšími formami uctievania. 

Nezabúdajte, že kvôli týmto a ďalším veciam, o ktorých vám poviem neskôr, ste zišli z pravej cesty. 

60 Čo uprednostňujete: Hľadať Mňa prostredníctvom predmetov, ktoré si vytvoril, aby Mňa 

predstavovali, alebo prijímať priamo vo svojom srdci dotyk Mojej lásky alebo volanie Môjho hlasu? 

Oduševnite sa. Veru, hovorím vám, že kto to dosiahne, bude mať niečo, čo má väčšiu cenu ako všetky 

pozemské tituly a hodnosti. 

61 Keď sa to stane, zažijete zázraky a ešte predtým sa stanú neuveriteľné udalosti. Vpred, žiaci! 

Nenechajte sa zastrašiť dušami bez svetla, či už sú inkarnované alebo už nie. Ale milujte ich a pomáhajte 

im, lebo aj oni sú moje veľmi milované deti, ktoré ma budú stále hľadať, tak ako ste ma hľadali vy. Potom 

ich prijmem a objímem ako "márnotratný syn". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 248 
1 Môj pokoj nech je v každej duši. Hlboko precíťte tento pokoj, aby sa vám rozsvietilo svetlo, ktoré 

vám zviditeľní pravé cesty, a aby ste sa odvrátili od temných chodníkov, po ktorých ste putovali celé 

stáročia, potácajúc sa medzi tŕnistými kríkmi. Koľkými útrapami ste pokryli krásnu planétu, ktorú som 

vám zveril, aby ste na nej mohli prebývať aspoň chvíľu svojho večného života. 

2 Len s pokojom v duši ma budeš môcť nasledovať a pochopiť. Učebná adresa, ktorú vám dávam, je 

určená pre silné duše, pre ľudí, ktorí sa stali silnými v bolesti a láske, aby mohli neskôr žiariť pred 

ľudstvom ako vzory. 

3 Ak budete myslieť na Ježišov príklad, najlepšie využijete moje učenie. Ak však budete vytrvalo 

jesť horké ovocie, ktoré pestuje ľudstvo, nepochopíte z Majstrovho učenia takmer nič. Existuje veľa 

nebezpečných a jedovatých plodov, pretože navonok sľubujú sladkosť a vnútri skrývajú jed. 

4 Znovu vám hovorím: Oddýchnite si a na chvíľu zabudnite na svoje problémy v myšlienke, že sú to 

problémy celého ľudstva, pretože svet prechádza obdobím nápravy. 

5 Ste ako kríky, ktoré majú niekedy také vychudnuté a choré konáre, že potrebujú bolestivý rez, aby 

sa odstránili ich choré časti a mohli sa zotaviť. Keď moja spravodlivosť lásky odstráni z ľudského stromu 

choré konáre, ktoré poškodzujú jeho srdce, pozdvihne ho. Keď sa má človeku odrezať úd, vzdychá, trasie 

sa a je zbabelý, hoci vie, že sa to robí preto, aby sa odstránilo to, čo je choré, čo je mŕtve a ohrozuje to, čo 

ešte môže žiť. Aj ruže, keď sú orezané, ronia krv ako slzy bolesti, ale potom sa pokryjú najkrajšími 

kvetmi. Moja Láska nekonečne vyšším spôsobom orezáva zlo v srdci mojich detí, niekedy obetujúc seba 

samého. Keď ma ľudia ukrižovali, prikryl som svojich katov svojou dobrotou a odpustením a daroval som 

im život. Svojimi slovami a mlčaním som ich naplnil svetlom, bránil som ich a zachránil. Takto 

obmedzujem zlo, odháňam ho svojou láskou, bránim a zachraňujem zločinca. Toto odpustenie bolo, je a 

bude večným zdrojom spásy. 

6 Dnes, ako aj v minulosti, vás dvíham, keď padáte, zasahujem, keď blúdite. Uvedomte si, že sa ma 

nemusíte báť. Bojte sa sami seba! 

7 Svojim deťom vždy ukazujem jednoduchú, krásnu a bezpečnú cestu. Ušetrím vás dlhých, ťažkých 

a strastiplných peších ciest, ktoré si sami vytvárate svojimi dielami. Ak blúdite alebo ste pomalí a 

odďaľujete svoj príchod na cestu svetla, je to len preto, že ste tvrdohlaví. 

8 Dávam vám nové zjavenia, aby ste aj vy dosiahli nové premeny. Nič a nikto nebude môcť zabrániť 

tomu, aby sa moje slová učenia dostali k dušiam vo forme spisov. Moje slovo zničí všetko falošné, čo sa 

nahromadilo v ľudskom živote. 

9 Nevyvolávam malú hádku, ale veľkú vojnu svetonázorov, v ktorej zažiari inšpirácia. Dám vám 

správne slovo, aby ste si mohli správne vykladať moje učenie. 

10 Príďte k Majstrovi a učte sa od Neho, aby ste odstránili zlé výklady, ktoré vás učili o Písmach z 

minulých čias. Tieto chybné výklady, ktoré boli ako slepé zrkadlá, vám nedovolili vidieť pravdu. 

11 Bolo vám povedané o Antikristovi, čo sa vzťahuje na zjavenie môjho učeníka Jána. Mylne ste túto 

osobnosť aplikovali na mnohých svojich blížnych, v minulosti aj v súčasnosti. Dnes vám hovorím, že 

Antikrist, ako ho ľudstvo vnímalo, neexistuje a ani existovať nebude. Antikrist je každý, kto nemiluje, 

pretože Kristus je láska Stvoriteľa. Uvedomte si preto, že váš svet je plný antikristov, ktorí sú zaslepení 

materializmom. 

12 Hovorím vám, že je pre vás lepšie byť plný neistoty a popierania, ako byť plný falošných 

presvedčení alebo lží, ktoré považujete za pravdu. Úprimné popieranie, ktoré pramení z pochybností alebo 

nevedomosti, vám uškodí menej ako falošná istota o nepravde. Úprimné pochybnosti, ktoré túžia po 

pochopení, sú lepšie ako pevná viera v nejaký mýtus. Zúfalá neistota, ktorá hlasno volá po svetle, je lepšia 

ako fanatická alebo modlárska istota. Dnes všade prevládajú neveriaci, sklamaní a rozhorčení. Sú to rebeli, 

ktorí často vidia jasnejšie ako ostatní, ktorí nevnímajú rituálne pózy ako také, ani ich nepresvedčia 

ubezpečenia, ktoré počuli od tých, ktorí duchovne vedú ľudí. Všetky tieto zložité teórie totiž neuspokojujú 

ich srdce túžiace po čistej vode, ktorá upokojuje ich strach. Tí, ktorých považujete za rebelov, často 

prejavujú vo svojich otázkach viac svetla ako tí, ktorí na ne odpovedajú, pretože sa považujú za 

vzdelaných alebo dôležitých. Cítia, vidia, vnímajú, počujú a chápu jasnejšie ako mnohí, ktorí sa nazývajú 

majstrami božských učení. 
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13 Diskutujete aj o obávanom a strašnom konci sveta, ktorý podľa vás hrozí zakaždým, keď vypukne 

vojna. Aj preto vám dnes hovorím, že koniec, ktorý očakávate, nenastane. Moje slová o druhej ére sa 

týkajú zhmotneného a vedeckého sveta, ktorý si Mňa nectí, nemiluje Mňa a neuznáva Mňa. 

14 Doslova ste uverili v príchod ľudí, ktorí sa budú nazývať "Kristom", a nakoniec ste uverili a 

pochopili, že to budú falošní Kristovia. 

15 Symboly chcete nesprávne prijať a zaoberáte sa nimi tak, že upadáte do omylu a nakoniec neviete, 

čo si máte myslieť. Nemysli toľko, očisti svoju dušu a svoje srdce a príď ku Mne. Dám vám svetlo a 

zjavím vám, čo potrebujete vedieť pre svoje materiálne zlepšenie i pre svoj duchovný vzostup. 

16 Kto sú falošní Kristovia? Všetci tí, ktorí sa oháňajú nadradenosťou a cnosťou a tvrdia, že sú 

šíriteľmi dobra, hoci robia pravý opak. 

17 Stále hovoríte o strašnej Božej spravodlivosti, o Jehovovom hneve, o "oku za oko a zube za zub" v 

súdny deň, keď budem pomstychtivým Sudcom. Ale koľko dní súdu ste zažili počas svojej existencie? V 

tých smutných chvíľach pre tvoju dušu som nebol tvojím sudcom, ale tvojím obhajcom. V mojom duchu 

nemôže existovať žiadny hnev. Ako by som to teda mohol odhaliť? Vo mne je len harmónia. Tí, ktorí berú 

oko za oko a zub za zub, ste vy. Moja spravodlivosť je milujúca a vy sami žiadate o možnosť očistiť sa. 

Lebo ja vás netrestám. 

18 Vy, ktorí blúdite, čoskoro vás prijmem a dám vám svoju silu a svoje svetlo, keď ma zavoláte. 

Nezáleží na tom, že máš na tele a na duši pečať veľkých hriešnikov. Spôsobím, že požehnáte tých, ktorí 

vás urazili, a požehnáte Boha za to, že vo vás uznal tento zázrak za možný. Potom začnete vo svojom srdci 

cítiť Kristovu lásku. 

Niektorí si pri týchto slovách pomyslia: Ako je možné, že veľkú milosť môžu dostať hriešnici rovnako 

ako spravodliví, ktorí ju majú vďaka zásluhám? O ľuďoch, 

Ľudia, nevidíte ďalej ako na svoje oči! Vždy som ti dával svoje dobrodenia z milosti, ešte skôr, ako si si 

ich zaslúžil! 

19 Reagujem na čistú myšlienku i na smutný nárek toho, kto sa ku Mne približuje poškvrnený, 

kedykoľvek mu unikne čo i len iskierka pokory alebo pochopenia pre nedostatok lásky k blížnym. 

20 Som obhajca slabých, ktorí pre svoju veľkú neschopnosť a nevedomosť ronia slzy. Som božská 

nádej, ktorá volá a utešuje plačúceho, som milujúci Ježiš, ktorý nežne hladí toho, kto vzdychá vo svojej 

bolesti a pokání. 

21 Som tvoj Spasiteľ, tvoj Vykupiteľ. Ja som pravda dostupná človeku. 

22 Teraz nasleduje ďalšie moje učenie, učeníci: Veru, hovorím vám, že keď sa cítite silní, veľkí alebo 

nadradení, vzďaľujete sa odo mňa, pretože vaša pýcha dusí pocit pokory. Ale keď sa cítite malí, keď si 

uvedomíte, že ste ako atómy uprostred Môjho stvorenia, vtedy sa ku Mne priblížite, pretože ma pre svoju 

pokoru obdivujete, milujete ma a cítite, že som vám blízky. Potom premýšľate o všetkom veľkom a 

nepochopiteľnom, čo Boh v sebe skrýva a čo by ste chceli spoznať a zažiť. Zdá sa vám, akoby ste vo 

svojej duši počuli ozvenu božského šepotu. 

23 Som Pánom vašej duše a jej Spasiteľom. Vaše telo je jedným z mnohých nástrojov, ktoré ste 

dostali. Väčšina z nich však na Mňa po vtelení zabúda a blúdi pod vplyvom života, ktorý ich obklopuje na 

zemi. Stáva sa to vtedy, keď duši ešte chýba skutočná veľkosť a vznešenosť. 

Iní, ktorí nezabúdajú, že ja som ich Pán a Otec, sa prejavujú ako nenásytní v prosbách, ale lakomí, keď 

treba dávať. Chýba im veľkorysosť duše, aby dokázali milovať. Myslia si, že rozumejú, ako žiadať, ale 

nevedia, ako dávať. Nevynakladajú žiadne úsilie, aby sa naučili prosiť, a už vôbec nie, aby sa naučili 

dávať. Jediné, čo by odo Mňa mali žiadať, je, aby som na nich vykonal Svoju vôľu. Veď ste už spoznali, 

že Moja vôľa je spravodlivá, dokonalá a milujúca. 

24 Hovorím vám: "Proste a bude vám dané." 

25 Myslíte si, že táto veta alebo táto žiadosť je nezmyselná? Veru, hovorím vám, že ten, kto sa na 

mňa obráti a pocíti to, našiel zdroj zázrakov. - Pokiaľ ide o dávanie, dávajte všetko, čo vám radí láska. 

26 Snažíte sa umlčať najčistejšie pocity duše vo svete prostredníctvom vhodných pôžitkov. Keďže je 

však Božský Duch skrytý vo vašej bytosti, všetci sa mu budete musieť podriadiť, niektorí skôr, iní neskôr. 

27 Ľudia nebudú môcť večne bojovať s Bohom, jediným, ktorý vás môže pozdvihnúť zo stavu 

nedokonalých bytostí do výšin dokonalosti. 
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28 Svojím učením vám ukážem pravý zmysel života a naučím vás správne vykladať nielen moje slovo 

v tomto čase, ale aj v čase minulom. Svojimi nesprávnymi interpretáciami ste totiž vytvorili fanatické 

kultové činy s odkazom na moje slová. Preto vám váš materializmus nedovoľuje pochopiť, keď vám 

hovorím: "Nebo a zem pominú, ale moje slovo nepominie." 

Myslíte si: Je možné, že nebo zanikne ako zem? To svedčí o vašom nedostatku hlbšieho porozumenia. 

Chcel som vám povedať, že nebo, ktoré vidíte, a zem, na ktorej bývate, pominú, pretože čas plynie 

sekundu po sekunde. 

druhá na nich zanecháva stopy, ale že podstata a obsah môjho Slova nepominie, pretože - keďže je božské 

- je večné a božské je nemenné. 

Tvoja zem a tvoje nebo sa však pre ľudí menia a nepozorovane pominú, zatiaľ čo moja láska zostáva 

nemenná. Moja láska nepominie, lebo je ňou naplnený celý vesmír. 

29 Ježiš vás prišiel naučiť láske, nie uspokojiť vašu márnu zvedavosť. ale ako málo ľudí vie milovať 

v jeho mene. Vždy, keď robíte niečo dobré, hovoríte: "Som šľachetný, som veľkorysý, som dobročinný, 

preto to robím." Hovorím vám: Keby ste tieto skutky konali v mene svojho Pána, boli by ste pokorní, lebo 

dobrota je od Boha a ja som ju daroval vašej duši. Ak teda svoje dobré skutky pripisujete svojmu 

ľudskému srdcu, popierate svoju dušu a toho, kto ju týmito cnosťami obdaril. Na druhej strane, ak urobíte 

niečo zlé, umyjete si ruky ako Pilát a obviníte z tohto skutku Otca, hovoriac: "Bola to Božia vôľa, bolo to 

napísané, Boh to chcel, je to osud." 

30 Hovoríte, že nič sa nedeje bez Božej vôle, aby vás zbavil vašich chýb. Ale veru, hovorím vám, 

mýlite sa, lebo vaše chyby, vaša úbohosť sa dejú bez Božej vôle. Uvedomte si, že Všemohúci vás nikdy 

nenúti silou, svojou mocou. To je to, čo robíte so svojimi slabšími bratmi a sestrami. Veru, hovorím vám, 

že zlo, nečestnosť, nedostatok harmónie sú vaše; láska, trpezlivosť, pokoj duše pochádzajú od Boha. 

Kedykoľvek milujete, inšpiruje vás Stvoriteľ vašej duše. Na druhej strane, keď nenávidíte, ste to vy, je to 

vaša slabosť, ktorá vás poháňa a ničí.  

31 Vždy, keď sa vo vašom živote stane niečo zlé, môžete si byť istí, že je to vaša vina. Ale potom si 

položíte otázku: Prečo to Boh dovoľuje? Či netrpí pre naše hriechy? Neplače, keď nás vidí plakať? Čo by 

ho to stálo, keby nás ušetril týchto pádov? Hovorím vám: kým nebudete milovať, Boh bude pre vás 

niečím, čo nedokážete pochopiť, pretože veľkodušnosť vášho Stvoriteľa je nad vaše chápanie. 

32 Staňte sa silnými, veľkými, múdrymi, naučte sa milovať. Ak milujete, nebudete už mať detskú 

túžbu pochopiť Boha, pretože potom Ho uvidíte a pocítite, a to vám bude stačiť. 

33 Moja láska odpovedá na otázky, ktoré si niekedy kladiete vo svojom utrpení. Dovoľujem vám len 

spoznať chuť ovocia, ktoré ste vypestovali, aby ste pocítili niečo z toho, čo ste dali pocítiť iným. Ale 

hovorím vám aj to, že keď pohár vášho utrpenia pretečie a ja by som vás mohol ušetriť bolesti, aj tak vám 

ich dovolím, ba aj smrť. Duša je totiž nad všetkými týmito bezvýznamnými zmyslovými vnemami, ktoré 

ju skúmajú prostredníctvom tela. 

34 Ježiš prišiel k ľuďom, aby vás naučil, ako vznešená duša znáša rany bičom, urážky a tŕne, aby ste, 

keď budete "ukrižovaní", mali odvahu postaviť sa katovi alebo ohováračovi, milovať ho a žehnať mu. 

35 Takto máte opustiť svet a telo. 

36 Ale dnes, v toto milostivé ráno, keď sa k vám moje slovo vracia prostredníctvom ľudskej mysle, 

vás vítam. 

37 Ľudstvo, pripravujete sa na oslavu Ježišovho narodenia. 

38 Sviatky Vianoc, radosť a spomienka. 

39 Pre bohatých a mocných to znamená svetské uspokojenie a pôžitky. Pre tých, ktorí nasledujú 

Krista, ktorý v noc svojho narodenia nemal ani posteľ, ani domov, je to sviatok nedostatku, ale duchovnej 

radosti. 

40 Kresťanské ľudstvo, vy, ktorí sa pripravujete na zdobenie svojich oltárov a usporadúvanie svojich 

hostín, veru, hovorím vám, vaše srdce je prázdne. Neuvažovali ste o tom, že oltáre, ktoré staviate, a 

obrazy, ktorými ma zobrazujete, sú len potešením pre vaše oči a kópiou Božského, ktorá je veľmi 

vzdialená od skutočnosti? Vždy som prebýval v chráme pravej pokory. Rovnako som vás naučil, aby ste 

svoju úlohu plnili so všetkou láskou a sebazaprením. 

41 Dnes vidím, že toto učenie bolo okradnuté o svoju silu, že toto kresťanstvo zabudlo na jeho 

význam. Veď aj tí, ktorí prinášajú ťažkosti svojim rodinám, sa nazývajú kresťanmi. Tí, ktorí sa honosia 
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nádherou a mocou, a tí, ktorí podnecujú vojny, sa tiež nazývajú kresťanmi. Ale nie všetci budú nasledovať 

tento príklad a túto cestu, pretože mnohí sa prebudia k poznaniu, že veľkosť duše sa zakladá na povahe 

srdca, ktoré je domovom čistých citov, ktoré v človeku vzbudzuje Boh. 

42 Od môjho príchodu na svet ako ľudskej bytosti uplynulo približne 2000 rokov. Pripomínam vám to 

len preto, aby ste si uvedomili, ako ďaleko ste od splnenia mojich pokynov. Môj príklad dokonalej ľudskej 

bytosti sa začal už v okamihu môjho narodenia, pokračoval počas môjho detstva a dospievania, až sa 

skončil pri poslednom výdychu na kríži mučenia. Tento príbeh, napísaný mojou krvou, je knihou života a 

začiatkom ľudského vykúpenia. 

43 Žil som medzi ľuďmi, aby pochopili, že Otcova láska k nim je taká veľká, že som sa nakoniec 

obmedzil na to, aby som s nimi žil ako človek, ďaleko od všetkých predstáv o božstve, ktoré mali 

vodcovia ľudu, ktorí sa riadili zákonom, ktorý im zanechal Mojžiš. Ako si mohli predstaviť Božieho Syna 

v jeho chudobe, kým oni žili v bohatstve? Ako sa mohli skloniť pred Ježišom, synom tesára, keď sa cítili 

privilegovaní? 

Mojemu učeniu o láske a pokore nerozumeli. Moja kolíska bola taká chudobná, že nikto z nich sa ku 

mne nepriblížil, ani ma nepohladil, ani sa na mňa s láskou nepozrel. Ale príroda bola celkom nadšená 

mojou prítomnosťou ako ľudskej bytosti a rozprestrela ku Mne náruč vo svojich rozličných ríšach, aby 

Mňa privítala, zatiaľ čo svetlo Večného, symbolizované hviezdou, ohlásilo svetu príchod Mesiáša. 

44 Teraz, v tomto čase, keď som sa nemusel narodiť ako ľudské stvorenie, ani sa stať človekom a 

potom byť prenasledovaný, svetlo Môjho Ducha, ktoré na vás žiari, uvidí ľudstvo, ktoré bude schopné 

rozpoznať, kam práve prúdi Moje Slovo. 

45 Dnes prichádzam ako svetlo, ako podstata, aby som naplnil pokojom ľudí dobrej vôle, ktorí si 

vedeli tento deň pripomenúť duchovne a s radosťou a ktorí mi ponúkli svoje srdcia ako dar. 

46 Utrpenie a úbohosť obetujete svojmu Pánovi a pamätajte, že aj váš Majster prišiel na svet trpieť. 

47 Prijímam túto obetu a zapaľujem vo vašich srdciach neuhasiteľný plameň. Keďže som sa ponúkol 

ako obeť, aby som vám ukázal cestu k vašej spáse, nezabúdajte, že som vždy pripravený vystierať svoju 

milosrdnú ruku, aby som vás zachránil. 

48 Vaše duchovné detstvo sa skončilo a teraz musíte pochopiť svoj vývoj. 

49 Dal som vám svoju náhradu, lebo som vám povedal: "Kto splní svoju úlohu učeníka, bude ako 

jeho Majster." Zasievajte lásku, vnášajte pokoj do sŕdc, robte zázraky. Vzkriesiť k životu milosti, vzkriesiť 

"mŕtvych" k pravde. 

50 Duchovní, buďte vykladačmi a poslami môjho Slova. V tento deň hladím všetkých ľudí, ktorí si 

podľa pokynov, ktoré dostali, pripomínajú môj príchod. 

51 Pri vytržení nositeľa hlasu, môjho božského lúča, na vás zostúpi moja inšpirácia, aby ste mohli 

pochopiť moje slovo. Chcem vás vidieť zjednotených v jednej túžbe: mier medzi ľuďmi. 

52 Blahoslavený je ten, kto prichádza v túžbe po mne, lebo bude mať svetlo môjho Božského Ducha. 

Ten, kto Mňa hľadá, to robí preto, lebo v sebe cíti, že nastal čas jeho vzostupného vývoja. 

53 Ľudská myseľ sa snaží pretrhnúť reťaze otroctva, ktoré ju spútavali. Povedal som vám, že teraz je 

čas, aby myseľ a duša hľadali svoju slobodu. Lebo pred nimi sa rozprestiera nekonečne široké pole, kde 

môžu spoznať a dosiahnuť viac, ako im naznačilo ich srdce. Takto sa človek zdokonalí a dosiahne väčšiu 

múdrosť. Potom bude pravda obsiahnutá v každej ľudskej myšlienke. 

54 Dnes k vám hovorím prostredníctvom mnohých nositeľov hlasu a prostredníctvom nich 

zanechávam učebnicu pre vašu dušu, tak ako som v Druhej ére zanechal tomuto ľudstvu odkaz múdrosti a 

lásky. Veď základom môjho učenia je láska, tá univerzálna a najvyššia sila, ktorej cieľom je spojiť všetky 

bytosti do jednej rodiny. 

55 Musíte mať túto božskú vlastnosť, pretože kde nie je láska, nemôže byť ani milosrdenstvo. Naplnil 

som vás však láskou, aby ste vždy, keď sa vám naskytne príležitosť prejaviť milosrdenstvo, urobili to s 

plným vedomím, že nie je podmienené a fixované na určitú formu. 

Aby ste si na to mohli vyvinúť potrebné schopnosti, dal som vám časť Sama seba, ktorá žije vo vás. Je 

to vaša duša, osvietená Duchom, ktorá vám dáva pochopiť, že ste vyšli odo mňa. 

56 Preto môžete pochopiť, že božská sila sa môže prejavovať vo všetkom, čo je život, pretože život je 

všetko, čo vás obklopuje. Prikázal som vám, aby ste svojho Boha neobmedzovali na jedinú podobu. 

Môžem mať všetky podoby alebo nemať žiadnu, pretože som Stvoriteľ. 
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57 Keď vás vaša inteligencia privedie k princípu života a objavíte, ako stvorenia vznikajú a 

premieňajú sa, budete ohromení, keď pochopíte vysvetlenie mnohých mojich učení. Tam objavíte, že Boh 

sa zjavuje vo všetkom, od bytostí nepostrehnuteľných pre váš pohľad až po najväčšie svety a hviezdy. 

58 Takto pochopíte, že človek nie je tvorcom života a prírodných síl, že len využíva a pretvára to, čo 

už bolo vytvorené. Na tento účel som umiestnil človeka do stvorenia, aby mohol rozvinúť všetky dary a 

schopnosti, ktorými som ho obdaril. 

59 Stvorenie je Boh sám a príde čas, keď ľudia, ktorí si neuvedomujú vzťah, ktorý existuje medzi 

Stvoriteľom a človekom, pochopia, že človek všetko, čo robí, berie z božskej moci. 

60 Človek má svoj vývoj, tak ako všetko, čo tvorí stvorenie. Na začiatku bol nezrelý. Jeho 

inteligencia zodpovedala primitívnemu životu, ktorý viedol. Ale Boh sa postaral o to, aby sa človek 

vyvinul sám zo seba, aby spoznal, čo je dobré a čo zlé, aby v sebe objavil svoju duchovnú a telesnú 

stránku, pretože na začiatku to jeho duša nedokázala. 

Takto sa človek postupne rozvíjal v poznaní toho, odkiaľ prišiel a kam smeruje, v poznaní svojich 

schopností, ktoré ho mali viesť k dokonalosti. Takto sa dostal do tohto obdobia, keď som mu odhalil, že 

jeden pozemský život nestačí na zdokonalenie duše. 

61 Jasným dôkazom toho je, že skúsenosti dnešného človeka sú väčšie ako skúsenosti ľudí minulých 

vekov. Duša si totiž so sebou prináša svetlo získané na predchádzajúcich cestách života. 

Ale vy ste túto dobu nazvali storočím svetla, pretože ľudská veda pokročila, pretože božské svetlo 

zažiarilo v každej mysli. 

62 Som to ja, Otec, kto k vám hovorí. Tomu, kto pochybuje, dávam svoje slovo jasne a presne. 

Prejavuje sa podľa schopností nositeľa hlasu. Jeho mozog prijíma prenos Mojej múdrosti a vyjadruje ju 

podľa svojich schopností. Význam je však rovnaký pre všetky vysielače. 

63 Všetkých vás prijímam a žehnám. 

64 Tu je medzi vami dokonalý Sudca, ktorý klope na dvere vašej citlivosti, aby ste pochopili, aký 

malý význam majú vaše myšlienky, slová a skutky vo vzťahu k jeho všemohúcnosti, spravodlivosti a 

pravde. Tvoja duša sa dokázala rozvinúť tak, že tvoj duch nielenže posudzuje priestupky tvojej súčasnej 

existencie, ale odhaľuje ti aj dávny dlh voči mojej božskej spravodlivosti. 

65 Keď vaše pocity dosiahnu väčšiu duchovnosť, spomienky na minulosť a intuícia budú vo vás 

jasnejšie. Teraz máte o tom všetkom len hmlistú predstavu. Ale napriek tomu vám pomáha niesť svoj kríž 

s odovzdanosťou a dôverou - v istote, že tak bude vaša duša očistená a spasená. 

66 Tí, ktorí sa Ježišovi posmievali, keď ho videli dychčiaceho s krížom na pleciach, sú dnes tí, ktorí 

dobrovoľne vzali svoj kríž, aby vystúpili na kopec. Tí, ktorí vtedy kričali: "Ukrižuj ho!", sa teraz zasvätili 

službe Mne a láske ku Mne. 

67 Tie výkriky mi prebodli srdce, tie nenávisti a rúhania ma zranili. Ale ja som im nedal smrť, ja som 

im odpustil a dal som im nový život, pretože nevedeli, čo robia. 

68 Duchovne som stále pribitý na kríži, hoci ste moje telo oddelili od dreva kríža. Z môjho boku ešte 

stále tečie krv a voda a všetky rany sú čerstvé, pretože sa ešte stále nemilujete, pretože ešte stále existujú 

nepriateľstvá a vojny. 

69 Veru, žehnám ti: Pripravte sa, aby ste jasne počuli hlas svedomia a aby oči vášho ducha rozpoznali 

pravdu všetkého, čo som vám povedal. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 249 
1 Milovaní ľudia, tu je medzi vami "Slovo", to isté, ktoré k vám hovorilo v druhej ére a ktoré sa dnes 

duchovne prejavuje prostredníctvom ľudskej mysle. 

2 Veru, hovorím vám, že Ježišova existencia medzi ľuďmi nebola jednoduchá. Od detstva som mal 

na jazyku kalich horkosti. Ale práve to som prišiel urobiť: trpieť od začiatku do konca, aby som vám 

ukázal cestu k spáse a naučil vás, že ak som sa ja, Pán života, pokoja a blaženosti, zriekol svojej slávy, aby 

som skrze vás trpel na zemi, čo z toho máte? Čo môžete očakávať od šťastia, radostí a úspechov na 

svojom pozemskom svete? 

3 Kresťanský svet si stále pripomína deň, keď Ježiš prišiel na svet. Ale aj v pamätných dňoch sa 

ozýva vojnový rev a ľudia sa navzájom zabíjajú. Ženy zostávajú bezbranné a deti osireli. Medzitým Mária, 

Matka, rozprestiera svoj plášť lásky nad celým svetom. Je teplom srdca, večným lonom, domovom. 

Najdokonalejšia Ježišova Matka ako ľudská bytosť rovnako vyučovala svoju božskú lekciu, ktorá sa 

začala v jasliach v stajni a skončila na golgotskom kríži. 

4 Pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorí milujú, žehnajú a modlia sa za ľudstvo. 

5 Moje stvorenia, vy, ktorí ma hľadáte bez toho, aby ste odo mňa niečo žiadali, a očakávate len to, 

čo vám moja vôľa udelí: keď cítite moju lásku a moje dobrodenia, prijímate ich s hlbokou láskou, 

zverujete mi svoje myšlienky a hovoríte mi, že sa chcete zdokonaliť. 

6 Ste ako vtáci, ktorí hľadajú hniezdo, aby našli úkryt. Priblížili ste sa k sebe v túžbe po teple a moje 

Slovo vás nasýtilo a uspokojilo vaše srdce. 

7 V tento deň predo mnou predvádzate svoje diela. Zanechávate slzy a utrpenie a máte nádej, že 

nový rok prinesie ľudstvu vytúžený mier. 

8 Ďakuješ mi, že si ma našiel po tom, čo si trpel nepochopením a sklamaniami, a keď sa cítiš mnou 

milovaný, spievaš pieseň vďaky. 

9 Teraz objavujete poklad, dedičstvo, ktoré ste hľadali, a keď ste vstúpili do svojej duše, žasli ste, 

keď ste objavili svoje dary, keď ste videli schopnosti, ktoré boli skryté a zabudnuté. 

10 Vo mne si našiel lásku, ktorú si hľadal, pravého Majstra, verného priateľa. Všetky vznešené struny 

vašej duše sa prebudili a vy cítite túžbu povedať ľudstvu, že Môj Duch vibruje nad každou bytosťou, že 

Moje svetlo sa stalo Slovom, ktoré majú všetci počuť, a že nástrojom, ktorý som si vybral, je človek, ktorý 

sa z Mojej vôle stal hovorcom Môjho učenia. 

Ak sa dobrá zvesť dostane k ľuďom prostredníctvom vášho sprostredkovania a vy budete vypočutí, 

budete sa radovať. Ak vás nebudú počúvať, nebojte sa, lebo sa im dám poznať mnohými spôsobmi, aby 

som zvíťazil nad ľudskou nevládnosťou. 

11 V druhej ére som povedal svojim učeníkom: "Znovu prídem a prehovorím k duši človeka, keď 

spozná hriech na jeho vrchole." Ja som im však naznačil, akým spôsobom sa vrátim, duchovne, a tu som, 

aby som splnil svoj sľub. 

Títo učeníci sa ma pýtali: "Ako ťa spoznáme?" A dal som im znamenia svojho príchodu. Teraz však 

vidíte, že hoci títo apoštoli nie sú na zemi, spoznali ste hlas svojho Otca v tých, ktorých som si v tomto 

čase vyvolil, aby vám odovzdali moje učenie. 

12 Keď som prišiel na Golgotu a vyprázdnil svoj kalich utrpenia, boli tam prítomní mnohí z tých, 

ktorí ma dnes počúvajú hovoriť prostredníctvom človeka. Nepochopili, kto je ten, ktorý k nim hovoril, a to 

ste vy, ktorí ste nedbali na moje pokyny a dnes mi hovoríte: "Učiteľ, milujeme ťa, chceme ťa nasledovať. 

Ak sme Ťa v inom čase nepoznali, teraz vidíme svoju chybu a prosíme Ťa o odpustenie. Nechaj nás 

nasledovať Tvoje kroky priamo." 

13 Ale ja vám hovorím: Ó, učeníci, ktorí ste otvorili svoje srdcia a dovolili môjmu Slovu, aby 

vyklíčilo ako plodné semeno, aby rástlo a prinášalo ovocie - dovoľte tomuto učeniu, aby vo vás zanechalo 

všetky svoje dobrodenia a aby boli pre dobro vašich blížnych. 

14 Blíži sa čas, keď ľudský duch bude hľadať pravdu. Potom bude moje semeno zasiate na celom 

povrchu zeme a všade sa objavia apoštoli. 

15 Pripravte sa dnes, buďte trpezliví v boji. Všetky vaše utrpenia budú odmenené. Cíťte moje 

pohladenie a moje odpustenie, ktoré zmiernia vaše utrpenie. Takto sa očisťujete, aby ste ku Mne prišli 

čistí. - Keď k vám takto hovorím, cítite pokoj a vaše srdce sa upokojí. 
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16 Zanechajte svoje trápenia, nehľadajte ma na ceste bolesti. Poďte ku mne, ktorý som Láska. 

17 Chcem vás vidieť silných, chcem vás vidieť, ako trpezlivo nesiete svoj kríž a rozdávate dary na 

svojej ceste. Venujte pozornosť každému svojmu dielu, aby ste vždy boli hodní pokoja, ktorý vám 

ponúkam. 

18 Zástupy ľudí, deti moje, vy, ktorí sem prichádzate v túžbe po svetle: Čakáte na moje slová, na 

moje myšlienky, aby ste zabudli na svoje utrpenie. 

19 Zhromaždili ste sa tu a našli ste moje svetlo v zmysle môjho učenia. Keď ste sa navzájom 

rozprávali, pochopili ste, že to bol jeden a ten istý dôvod, ktorý vás viedol k tomu, aby ste ma hľadali v 

tomto slove, a že týmto dôvodom bola túžba po pravde, túžba po láske. 

20 Ľudia, musel som vám dať len veľmi málo, pretože všetko, o čo ste ma požiadali, už nosíte vo 

svojej duši. Musel som vás len poučiť, aby ste sa pozreli na večnosť svojho bytia, aby ste tam objavili 

svoje dedičstvo a svoje bohatstvo. 

21 Len moje svetlo otvára oči duše pravde, len ono osvetľuje nekonečnú cestu k pravej múdrosti, 

cestu k vašej spáse. 

22 Čím viac budete na tejto ceste hľadať, tým viac nájdete, čím viac sa budete ponárať, tým väčšie 

poklady objavíte - poklady, ktoré boli skryté, ale ktoré sú prítomné vo vašej duši a v živote, ktorý k nej 

patrí. 

23 Na koľko bohatstiev ste zabudli a koľko zázrakov objavíte na ceste! 

24 Ešte sa musíte veľa učiť, aby ste boli vnímaví na moje inšpirácie a výzvy. Ako často vnímate 

vibrácie duchovna bez toho, aby ste pochopili, kto vás volá! Tento "jazyk" je pre vás taký mätúci, že mu 

nerozumiete a nakoniec duchovné prejavy pripisujete halucináciám alebo materiálnym príčinám. 

25 Tvrdé sú vaše srdcia a hlúpe vaše mysle, ktoré nedovolia duši prijať vplyv jej pravého domova. 

Takýto nebol Boží ľud v dávnych časoch: oduševnenie pestovali ľudia jednoduchého srdca a povznesenej 

duše, ktorí sa usilovali plniť Boží zákon a dodržiavať zákony zeme. 

26 Chcem byť opäť cítený a milovaný ako v tých časoch, ale duchovnejším spôsobom. 

27 Bolo to oznámené prostredníctvom prorokov, môjho slova a jedného z mojich apoštolov. Keby ste 

boli skutočne schopní spojiť všetky tieto zjavenia do jedného celku, žasli by ste nad jasnosťou, s akou 

hovoria o tomto čase, ktorý prežívate, a o prejavoch, ktorých ste svedkami. 

28 Moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského intelektu bude krátke. Lebo keby sa to predĺžilo, 

prestali by ste, prispôsobili by ste sa len tomu, aby ste si užili moje slovo, a konečne by ste si zvykli na 

moju prítomnosť. Preto sa moje zjavenie v tejto podobe čoskoro skončí a potom budete nútení študovať, 

čo ste počuli, zdokonaľovať svoju modlitbu, aby ste pocítili moju prítomnosť, a lepšie sa pripraviť na to, 

aby ste sa stali hodnými mojich zázrakov. 

29 Chcem, aby ste sa vyhli dvom chybám: aby ste sa zastavili vo zvyku konať bohoslužby a aby ste 

postupovali príliš rýchlo. Neochvejne kráčajte krok za krokom k cieľu, ktorý som pred vás postavil. Takto 

postupne stúpnete, očistíte škvrny na svojej duši a splatíte dlhy. Budete sa stále viac približovať k 

večnému životu, ktorý je určený ako domov všetkých duší, keď dosiahnu stav dokonalosti. 

30 Keď ma počujete, ó, moje detičky, niektorí sa modlia a prosia ma o odpustenie, iní plačú. Vidím 

slzy lásky, pokánia, strachu - všetky ich prijímam. Uvedomte si, koľkými spôsobmi vás počúva váš 

Majster, ktorý vie interpretovať všetky "jazyky". 

31 Keď ma počujete, nechcete, aby táto hodina uplynula. "Aký pokoj, aký pokoj, aká nekonečná 

blaženosť!" hovorí mi tvoja duša. Ale ja vám odpoviem: Tento pokoj, túto blaženosť, túto blaženosť 

cítenia, milovania, poznávania a schopnosti duchovného života budete mať nie jednu hodinu, ale celú 

večnosť. 

32 Budem ťa čakať v tej zasľúbenej krajine a Moje svetlo ťa bude sprevádzať na tvojej ceste, kým ku 

Mne nedorazíš. Lebo ja som svetlo, ktoré svieti dole, aby osvetľovalo tvoju cestu. 

33 Vo svojom slove som ti dal proroctvá, ktoré si videl, že sa splnili, aby tí, čo počujú tvoje 

svedectvo, mali účasť na tvojej viere. Akú radosť budú mať tí, ktorí doteraz žili bez viery a zrazu otvoria 

oči a objavia okolo seba večný život a v sebe podobu samotného Božstva! V tej chvíli sa existencia týchto 

bytostí zmení, pretože už nebudú patriť tým, ktorí prosia, ale tým, ktorí ďakujú. Lebo tí, ktorí prosia, to 

robia preto, lebo si neuvedomujú, že majú dosť, a tí, ktorí ďakujú, to robia preto, lebo sú presvedčení, že 

majú viac, ako si zaslúžia. 
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34 Keď uvažujete o zázrakoch prírody a uvedomujete si, že ste sa stali predmetom Božej lásky a 

milosrdenstva, nevytryskla z vašich sŕdc vďačnosť? Aký väčší dôkaz vďačnosti mi môžeš v tej chvíli dať 

ako svoj obdiv, pokoru a vyznanie mojej veľkosti? Potom to nebola ani bolesť, ani ťažkosti, ani sebectvo, 

čo zapálilo tvoje srdce pre Mňa. 

35 Vždy, keď zašepkáte modlitbu vďaky, sprevádzajte ju skutkami, ktoré tento pocit potvrdzujú. 

36 Musím vás zbaviť všetkých omylov, pretože čas, v ktorom k vám hovorím v tejto forme, je už 

veľmi krátky, a keď sa skončí rok 1950, budete lepšie rozumieť mojej práci, pretože budete dôkladnejšie 

študovať moje učenie s pomocou múdrych rád môjho duchovného sveta. Nositelia hlasu, ktorým bola 

zverená úloha odovzdávať božské posolstvo, sa budú pripravovať s väčším vedomím svojej 

zodpovednosti. 

37 Kým neodstúpim od svojho slova, musí sa medzi vami uskutočniť očista od bohoslužobných 

úkonov a zvykov. Potom ten, kto chce nasledovať prapor pravdy, sa vydá na cestu a bude Mňa nasledovať, 

a ten, kto zo sebectva a v snahe získať osobný prospech zotrváva na falšovaní toho, čo je čisté, bude 

nútený znášať následky svojej neposlušnosti a nedostatočnej bdelosti. 

38 Nebudem to ja, kto potrestá dieťa: ono samo pocíti svoj trest. Každá burina bude vytrhnutá za 

koreň. 

39 Oslobodil som týchto spiritualistov, osvetlil som ich "polia" a odstránil som pre nich prekážky a 

bariéry. Pre toľké výhody však nesie aj veľkú zodpovednosť. 

Bdejte, aby ste jasne počuli hlas svojho svedomia, ktoré vám bude naznačovať, čo máte robiť, a bude vás 

vždy nabádať k bdelosti. 

40 Počas tohto roka, ktorý vám poslúžil na prípravu, pretože ste sa snažili pretrhnúť reťaze, ktoré vás 

spútavali s fanatizmom, ktorý bránil vášmu duchovnému rozvoju, ste mali pevnú vôľu zbaviť sa mnohých 

predsudkov. Odvtedy sa cítite slobodnejší a bližšie k pravde. Teraz sa budete cítiť silnejší. 

41 Koľko udalostí sa stane! Koľko malých svetov vytvorených človekom bude zničených! Veru, 

hovorím vám: Každá falošná veľkosť a každé sebecké dielo vyjde nazmar. 

42 Je medzi vami málo tých, ktorí pochopili moje učenie. Ale keď nastane chvíľa môjho odchodu, 

zanechám svojim učeníkom poznanie a potrebnú silu, aby mohli čeliť boju. Majster je k vám zhovievavý, 

pretože vidím vašu snahu, ktorá je síce malá, ale cenná a ktorú prijímam. 

Máte presvedčenie, že pracujete pre dušu, že to, čo dnes zasievate so slzami, prinesie zajtra sladké 

ovocie. Kto sa s týmto vedomím odváži mrhať časom? 

43 Čoskoro uvidíte moje učenie publikované v rôznych jazykoch. Potom vás moje slovo, moje učenie 

privedie do kontaktu s ľuďmi vzdialených krajín, a hoci ste sa nikdy nevideli, spoznáte sa navzájom. Hoci 

sú medzi vami krajiny a moria, budete zjednotení a budete jedno prostredníctvom môjho Diela. 

44 Keď sa rok 1950 blíži ku koncu, mnohí z vás pociťujú neistotu a pochybnosti. Prečo niektorí 

pochybujú o mojich zjaveniach, ktorí sa tešia väčšej inteligencii než tí, ktorí veria v moje zjavenie? 

Pretože nie ľudské poznanie ani intelekt môže posúdiť moju pravdu, a keď to človek pochopí, zmocní sa 

ho strach pred všetkým novým, pred všetkým, čo nepozná, aby to podvedome odmietol. Ale vy, slabí, 

nevzdelaní, ktorí nedosiahnete výšku tých, ktorých poznáte podľa ich inteligencie, ste tí, ktorí veria, a 

dokážete sa ponoriť do tajomstiev duchovna. Prečo? Pretože je to Duch, kto zjavuje mysli večný život a 

jeho zázraky. 

45 Ľudská inteligencia predstavuje silu, s ktorou budete teraz bojovať, pretože človek si 

prostredníctvom nej vytvoril predstavy a koncepcie duchovna, ktoré mu neboli zjavené prostredníctvom 

Ducha. 

46 V tomto boji budete silní - silou, ktorá rovnako vychádza z ducha. Tvoja sila nikdy nebude 

založená na tvojom tele, ani na moci peňazí, ani na pozemských prostriedkoch. Len vaša viera v pravdu, 

ktorá vo vás žije, vás urobí víťazom v tomto boji.  

47 Svet bude rozrušený, keď moje Slovo zaznie v národoch, lebo duch ľudí, pripravených na toto 

zjavenie, bude pohnutý radosťou a zároveň strachom. Potom sa ten, kto chce poznať pravdu, oslobodí z 

otroctva svojich materialistických predstáv a osvieži sa svetlom naplnenými obzormi, ktoré sa mu 

ponúkajú. Kto však zotrváva v zatemňovaní mysle a v boji proti tomuto svetlu, má stále možnosť tak 

konať. 
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48 Zmena srdca smerom k duchovnosti prinesie priateľstvo a bratstvo medzi národy. Je však 

potrebné, aby ste sa pripravili, pretože konflikt bude veľký. Keď ľudia povstávajú proti sebe vo vojnách, 

nie je to preto, že by to bola moja vôľa, ale preto, že nepochopili Boží zákon. 

49 Keďže vývoj duše podlieha spravodlivému zákonu, človek sa na svojej ceste očisťuje. Takto sa 

stáva spravodlivým pred Bohom prostredníctvom seba samého. 

50 Súčasná doba prekvapila ľudstvo, že sa veľmi vzdialilo od správnej cesty. Vojna, hlad, epidémie, 

smútok a ničenie sú hlasy, ktoré hovoria o nedostatku milosrdenstva, duchovnosti a spravodlivosti, ktoré 

vo svete prevládajú. 

51 Pochopte, že vás inšpirujem k pokoju. Nikdy som vás nepodnietil k vojne. 

52 Uprostred tohto chaosu som vás učil a vytiahol z víru vášní, aby som vám zjavil to, čo som vám 

sľúbil v iných časoch - aby som vám povedal, že hoci ste malí a pokorní, vaša duchovná príprava a viera 

vás premení na odvážnych vojakov a nezištných apoštolov Môjho Diela. 

53 Svet vo vás pocíti moju prítomnosť, spomenie si na môj dnes zabudnutý zákon a spozná nové 

zjavenia a učenia. Ľudstvo ma uvidí v celej mojej sláve, keď dostane svedectvo o vašich skutkoch lásky. 

54 Ak vaša viera zoslabne tvárou v tvár veľkým skúškam, nebudete schopní vzbudiť vieru vo svojich 

blížnych, nebudete schopní uzdraviť chorého, ani rozochvieť srdce hriešnika, ani potešiť utrápeného. 

Budete sa cítiť dočasne ochudobnení o moc osvetľovať cesty, otvárať dvere núdznym. Budeš sa cítiť 

nehodný vziať slepca za ruku, aby ho viedol, a potom tvoje srdce bude horko plakať. Iba ak sa budeš 

modliť s celou dôverou vo mňa, prijmem ťa, vypočujem ťa, dám pokoj tvojej duši a zapálim lampu tvojej 

viery neuhasiteľným svetlom mojej lásky. 

55 Chcel som z vás vytvoriť ľud, rodinu zjednotenú v mojom zákone, milujúcu sa navzájom, v ktorej 

nie je žiadna zlá vôľa, aby ste slúžili ako príklad svojim blížnym a boli základom mojej svätyne. 

56 Nežiadam od vás nič nemožné, chcem len, aby vaše slová a skutky boli pravdivé. Ak sa budete 

riadiť mojimi pokynmi s pokorou a porozumením - ak budete vo svojom živote prejavovať cnosť a 

jednoduchosť, nebudete musieť hovoriť ani sa usilovať prebudiť dušu svojich blížnych. Potom bude stačiť 

svedectvo vašej aktívnej dobročinnosti. 

57 Nebudete jediní, na kom táto zodpovednosť spočíva. Objavia sa nové zástupy ľudí, noví 

"robotníci" a noví "vojaci" s rovnakým alebo ešte väčším zápalom a láskou, ako máte vy, ktorí dokážu 

urobiť krok vpred na ceste rozvoja. 

58 Tak ako som učil dvanástich apoštolov druhej éry uzdravovať chorých, milovať blížneho, 

odpúšťať urážky, oslobodzovať posadnutých a kriesiť "mŕtvych" k novému životu slovami a skutkami 

lásky, učil som aj vás, aby ste boli pravými apoštolmi môjho učenia. 

59 Odpočiňte si v mysli, trénujte svoj rozum, lebo naozaj vám hovorím, že dostanete odo mňa podľa 

svojej prípravy, a môžem vám povedať: Tu som, aby som splnil svoj sľub, že budem znova s vami. 

60 Hovorte so Mnou v najvnútornejšej časti svojej bytosti, pretože počujem vašu duchovnú reč. 

Poukazujete na svoje nešťastia, ale vidím, že aj vy trpíte, keď vidíte utrpenie, ktoré ľudstvo v tomto čase 

vyprázdňuje ako kalich horkosti, pretože svet ma odmietol, upadol do pazúrov pokušenia a vo svojej 

nevedomosti a úzkosti sa vrhá na mňa. Prichádzam plný pokory, aby som zaklopal na dvere každého 

srdca, aby som ľuďom dal útechu, pokoj, chlieb pre ich duše. Ale človek na Mňa zabudol, odháňa Mňa od 

seba, lebo Mňa nepoznal. Človek plače nad svojou minulosťou, lebo verí, že som ďaleko, lebo nepočul 

toto Slovo, ktoré vám teraz dávam. Preto vám znovu pripomínam vznešené poslanie, ktoré máte plniť 

medzi ľudstvom. 

61 Naplnil som vás svojou mocou, aby ste prebúdzali duše, aby ste odovzdávali môj pokoj, aby ste sa 

modlili za tých, ktorí sa nevedia modliť, aby ste cítili bolesť svojich blížnych a modlili sa za nich. 

Vy ste ľudia, ktorých som prebudil a obdaroval, aby urobili prvé kroky plné lásky, bratstva a 

odpustenia. Buďte pravými učeníkmi, ktorí študujú a nasledujú pokyny, ktoré som vám dal. Veď vás 

zanechám na zemi ako svojich učeníkov. 

62 Ľudia: Medzi vami sú neveriaci, ktorí sa neuspokoja s významom Môjho Slova, ktorí necítia pravú 

vieru v Môj duchovný prejav, ktorí Mňa hľadajú v materializme, v spevoch a slovných modlitbách, v 

obradoch a ceremóniách, pretože ich duše ešte nezosilneli v pravde, a preto odo Mňa odchádzajú. 
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63 Naučil som vás veľa vecí. Sľúbil som ti, že budem prebývať vo svätyni, ktorú mi pripravíš vo 

svojom srdci. Ale tí, ktorí praktizujú zhmotnený kult, veria, že sa Mi zapáčia a lepšie splnia svoje poslanie. 

Ale ja im hovorím: Jasne som vám dal svoje pokyny. Prečo stále spíte? 

Veľa som vám hovoril, ale naučili ste sa len veľmi málo. Keď som vám dal veľké zjavenia, vzbúrili ste 

sa proti nim a povedali ste: "Tento spôsob uctievania Otca sa nám nepáči, budeme sa držať svojich foriem 

uctievania. Veď sme sa nenaučili, ako sa z ducha do ducha klaňať Otcovi." 

Ale ja vám hovorím: Čas bude plynúť a vy budete naďalej spať a nedočkáte sa slávneho prebudenia, 

ktoré by pozdvihlo vašu dušu. Zajtra sa budeš cítiť osirelý odo mňa, a hoci som ti tak blízko, nebudeš ma 

cítiť, lebo si sa nenaučil ma cítiť. 

64 Pamätajte, milovaný ľud, že váš Otec k vám hovoril v každom čase. V Druhej ére vám Božský 

Majster ukázal cestu na vzostup a zanechal na nej svoje stopy, aby ste dosiahli pravú vlasť. V tomto čase 

som osvietil tvoju dušu, pripravil som ťa svojím Slovom a svojou milosťou, aby si sa mohol pustiť do 

práce ako Eliáš. Takto sa môžete stať vodcami ľudí. 

65 Toto je čas, keď som zjednotil a zhromaždil dvanásť kmeňov vyvoleného izraelského národa, aby 

opäť prijali poučenie Božieho "Slova". Ako Majster som medzi vami dal počuť svoje učenie. Pripravil 

som vás prostredníctvom svojho Slova, orientoval som vás. Táto forma komunikácie s vami však čoskoro 

pominie. 

66 "Izraelu, staň sa vodcom ľudstva, daj mu tento chlieb večného života, ukáž mu toto duchovné 

dielo, aby sa rôzne náboženstvá zduchovnili v mojom učení a na tomto 

Božie kráľovstvo prichádza ku všetkým ľuďom." 

67 Dávam vám mlieko a med, pretože ste ľudia, ktorí majú splniť ťažké poslanie - poslanie, ktoré 

nebude ťažkým krížom na vašich pleciach. Vy ste ľudia, ktorí ma ešte raz spoznali a plní oduševnenia sa 

chcete vydať na cestu, aby ste pred ľudstvom ukázali svoju zástavu. 

68 Učil som vás žiť v harmónii so Mnou a byť pokorní a jednoduchí vo všetkých svojich skutkoch a 

myšlienkach. Učil som vás, že zatiaľ čo človek rozdúchava svoje vojny, aby sa zabil, vy by ste mali byť 

vojakmi Mojej Božskosti, ktorí nesú v rukách zbrane svetla, aby bojovali proti nenávisti a nevedomosti 

sveta. 

69 Uvedomte si, ľud môj, že vo vašom okolí ľudia zápasia so strachom a bolesťou a vy ste povolaní 

prinášať im útechu, povzbudenie a lásku môjho Božského Ducha. 

70 Keď takto splníte svoje poslanie, pocítite môj pokoj a umožníte ľuďom, aby sa na tomto pokoji 

podieľali. Vzdajte sa všetkých pozemských ambícií a oblečte sa do mojej lásky, aby sa prostredníctvom 

vás na celom svete prejavilo moje milosrdenstvo. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 250 
1 Ktorá duša, ktorá ma počuje hovoriť o zasľúbenej krajine, necíti túžbu žiť v nej? Cieľom môjho 

ohlasovania medzi vami je pomôcť vašej duši dosiahnuť svet svetla a večného pokoja, odkiaľ možno 

vnímať slávu vášho Stvoriteľa. V každom čase je pre vás vytýčená cesta, aby ste sa dostali k bráne 

večnosti, k životu, ktorý čaká na vašu dušu. 

2 Odpustil som ti a odľahčil tvoje bremeno odpustenia, aby si sa mohol rýchlejšie pohnúť vpred, 

očistiť sa od viny a cítiť sa posilnený, aby si mohol znovu začať cestu. Veľké je vaše poslanie a boj na 

zemi, ale ešte väčšie v týchto časoch vojen a katastrof, v ktorých sa musíte naučiť modliť s takou 

oddanosťou, aby vaša duša - neviditeľná a nedotknuteľná pre iných - dokázala zastaviť šírenie vojny a 

rozprestrela plášť pokoja nad národmi. 

3 Tento národ, v ktorom žijete, nie je novým Jeruzalemom, pretože toto mesto vás čaká v 

duchovnom svete. Bola však vybraná pre moje zjavenie v tomto čase a bude ako dvere, ktoré vás zavedú 

do bieleho žiariaceho mesta, ktoré videl môj apoštol Ján vo svojom vytržení. 

4 Cudzinci vstúpia do vášho mesta a vy by ste ich mali brať ako bratov v duchu, bez toho, aby ste 

ich mali v úcte, pretože sú inej rasy. 

5 Pozdvihni na chvíľu svoje myšlienky a ja spôsobím, že k tvojmu srdcu prenikne hluk vojny, nárek 

ľudí, bolesť matiek, plač detí, aby si pochopil svoje poslanie a začal ho plniť. Teraz je čas súdu, v ktorom 

vidíte, ako sú bohatí lakomci, mocní a dokonca aj závislé národy zbavení svojej moci, ako aj ten, kto si 

bez súhlasu svojho majiteľa privlastnil cudzie veci, aby zväčšil svoje bohatstvo. Aj pre neho prišiel deň, 

keď musí vidieť, ako mu iné ruky berú to, čo vlastnil nezákonne. 

6 Vy si vo svojej hmotnej chudobe myslíte, že ste vyňatí z môjho súdu. Ja vám však hovorím, že sa 

mýlite, pretože aj vy sa môžete stať bohatým lakomcom z duchovného bohatstva, ktoré vám odovzdávam. 

7 Dnes som vás požiadal, aby ste pozdvihli svoje myšlienky a pokúsili sa precítiť bolesť, ktorou trpia 

národy. Videl som však, že ešte nie ste schopní cítiť bolesť svojich blížnych, aj keď vzduch, ktorý 

dýchate, je touto bolesťou presiaknutý. Bude potrebné, aby si aj ty prešiel touto skúškou a vyprázdnil tento 

pohár, aby si pochopil bolesť, ktorá ťaží ľudstvo? Tvoje srdce je stále zatvrdnuté a krištáľové vody lásky z 

neho neplynú. 

8 Blahoslavený je ten, kto sa pustí do služby svojim blížnym, lebo videl, aké ťažkosti ich sužujú. Po 

skončení práce ho nechám odpočívať na svojej hrudi. Pamätaj: keď sa na teba život usmieval, hľadel si 

ľahostajne na tých, ktorí trpeli. A iní, ktorí poznali biedu a dosiahli slávny život, namiesto toho, aby 

pomohli tým, ktorí klopú na ich dvere, vyháňajú ich z ich prítomnosti a hovoria im: "Choďte si svojou 

cestou, trpte a bojujte, ako som trpel a bojoval ja, potom budete mať aj vy to, čo som ja získal s takou 

námahou." 

9 Moja náuka vás učí: Hoci ste získali pokoj, ktorý vaše srdce požíva vo svetle vašej duchovnej 

duše, prostredníctvom veľkých skúšok a utrpení, budete tieto klenoty rozdávať medzi svojich blížnych bez 

toho, aby ste sa snažili zistiť, či majú zásluhy, aby ich mohli vlastniť. 

10 Moje slovo malo na vás rovnaký účinok, ako keď oživilo Lazára. Do vašich sŕdc vstúpil dych smrti 

a zničil akúkoľvek nádej, že prežijete vojnu, ktorá neustále ohrozovala váš mier. Ale v tom istom čase, 

keď prišla správa o vojne, ste sa dozvedeli, že v lone zhromaždenia jednoduchých a pokorných sŕdc zaznel 

hlas Majstra, a bez toho, aby ste sa hlbšie pýtali, či je to pravda, či je takýto zázrak možný, prišli ste s 

túžbou po Mne, lebo ste vedeli, že Ja som Pokoj. 

11 Keď si počul ten hlas, všetky struny tvojej duše sa rozochveli a ty si zvolal: "To si ty, môj Pane, 

kto hovorí!" Vaša viera však ešte nie je absolútna, lebo hoci ste so mnou, stále sa bojíte ako tí učeníci, 

ktorí sa so mnou plavili na lodi. Keď videli, že sa morské vlny dvíhajú, volali: "Pane, Pane, zachráň nás, 

hynieme." 

12 Prečo sa bojíte, ó, ľudia, hoci ste pod ochranou môjho milosrdenstva? Prečo nedôverujete Mojej 

moci? Nedovoľte, aby sa vaše úsilie počúvať Mňa stalo zbytočným a neplodným. Uvážte, že mnohí 

prichádzajú z ďalekých miest, aby počuli moje slovo. Iní musia prekonať skepsu svojej rodiny. Iní sú 

nútení vzdať sa pozemských prác a svetských povinností a táto obeť nesmie byť neplodná. 
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13 Pamätaj: Ak dokážeš namiesto pochybností a nedôvery vložiť všetku svoju vieru do môjho Slova, 

ono ťa, keď sa zapíše do tvojej duše ohňom tvojej lásky, osvieti v každej chvíli a povzbudí ťa v každej 

tvojej skúške. 

14 Veľmi sa tvoja duša bojí reťazí otroctva, pretože už pozná chuť tohto kalicha utrpenia. 

15 Nadovšetko milujete pokoj a táto túžba vašej duše ma k vám priťahuje, ó, ľudia. Veď viete, že 

pokoj je úplne sústredený vo mne. Márne by ste ho hľadali v rôznych ľudských inštitúciách, medzi 

mocnými ľuďmi alebo v najpokročilejších teóriách modernej vedy, pretože ľudstvo tento poklad stratilo. 

Ak chce človek získať späť tento dar, ktorý zahodil, musí ho neodvolateľne hľadať u Mňa, ako sa to stalo 

tebe. 

16 Jasné a zrozumiteľné pre všetky moje deti sú pokyny, ktoré som vám dal. Chcem vás totiž 

pripraviť na to, aby ste boli poslami tejto dobrej zvesti, ktorí ľudstvu ukážu najlepšiu cestu, ako ma 

hľadať, aby našlo pokoj. 

17 Tu sa naplnilo slovo, ktoré som vám dal, keď Ježiš v druhej ére ďakoval svojmu Otcovi za to, že 

svoju múdrosť skryl pred učenými a vzdelanými, ale dal a zjavil ju pokorným. Áno, môj ľud, lebo tí, 

ktorých nazývate učencami, sa nadúvajú a chcú držať v úzadí obyčajných ľudí tým, že ich učia len to, čo 

považujú za omrvinky chleba, ktorý dostali odo mňa. Na druhej strane chudobní, "malí ľudia", ktorí určite 

poznajú ťažkosti, ktoré život prináša, a tiež nedostatky, ktoré sú s ním spojené - keď už môžu niečo nazvať 

svojím, potom cítia, že je to pre nich priveľa, a tak sa o to delia s ostatnými. Teraz dodávam: Ak sa 

chamtivý človek stane štedrým človekom a arogantný človek pokorným človekom, budú mať okamžite 

účasť na všetkom, čo som pripravil pre toho, kto vie žiť cnostne. Moja láska totiž nie je čiastočná, je 

všeobjímajúca, je pre všetky moje deti. 

18 To všetko musíte vedieť. Ak sa totiž niekto chce stať múdrym v mojom učení, nech nezabúda, že 

aby to dosiahol, musí byť najprv pokorný ako Šalamún, ktorého som urobil kráľom a takým múdrym, že 

jeho meno bolo slávne a vysoko vážené vo vtedajšom svete, ktorý udivoval múdrosťou svojich rád a 

úsudkov. Ale všetka jeho moc, poznanie a sláva boli zničené pod mocou mojej spravodlivosti, keď porušil 

moje prikázania. 

19 Ľudia, bojujte a pracujte za mier, tak ako Izrael získal zasľúbenú zem po mnohých ťažkostiach a 

konfliktoch, ktoré musel prežiť a prekonať. Viem, že tvoja duša mi dobre rozumie, keď k nej hovorím o 

Izraeli, lebo to semeno nosíš v sebe a tá história je zapísaná v tvojom duchu. 

20 Tam je jeho skúsenosť, rozvoj a poznanie, tam je kniha otvorená v jeho duši, ktorá mu ukazuje 

zákon a chráni ho pred upadnutím do omylu. Spôsobil som, že sa vaša duša reinkarnovala v tomto čase, 

ďaleko od starých pozemských majetkov, ktoré by vás urobili materialistami, ako sa to stalo iným rasám a 

národom, aby vašou jedinou vášňou bolo robiť duchovnú priepasť pre ľudstvo, ukázať mu, kam má 

nasmerovať svoje kroky, a viesť ho k pokoju môjho Kráľovstva spravodlivosti a lásky. 

21 Dnes prichádzate s túžbou po milosti, a kto môže povedať, že ju nedostal? Chorí sa uzdravili, 

unavení pútnici našli pokoj, tí, ktorí hladovali a túžili po oduševnení, uhasili svoj hlad a smäd. Ale medzi 

tými, ktorí ma nasledujú, sú ešte stále takí, ktorí sa neprebudili, ktorí pochybujú a žiadajú dôkaz, aby 

uverili. Tým dávam, čo potrebujú, podľa svojej vôle. Ale nie je to pozemský majetok, ktorý im dávam. 

Mám pre svoje deti dobrá duše a z nich bezvýhradne dám tomu, kto ma o ne prosí svojimi skutkami 

milosrdenstva a lásky k blížnym. 

22 Hľadám duchovnú dušu, ktorá je súčasťou Mojej Bytosti, aby som ju poučil a viedol, chcem ju 

pozdvihnúť a priviesť k sebe, ale nie všetci ma poznajú a nevedia, ako ma prijať. Svet a jeho nespočetné 

skúšky rozhorčili tvoje srdce a ty už nemáš silu myslieť na duchovný život. Ale ja vám hovorím, že dnes, 

keď sa svet obrátil proti vám, musíte ešte horlivejšie hľadať útočisko v mojej nekonečnej láske. 

23 Moje učenie k vám pomaly steká ako nepretržité kvapky krištáľovo čistej vody. Postupne kladie 

základy viery, nádeje a dôvery v Dielo, ktoré som odporučil každej duši. 

24 Prírodné sily sa rozpútali proti človeku. Nemali by ste sa báť, pretože viete, že som vám dal moc 

poraziť zlo a chrániť svojich blížnych. Týmto ničivým prvkom môžete prikázať, aby sa zastavili, a ony 

poslúchnu. Ak sa budete modliť a bdieť, budete môcť robiť zázraky a udivovať svet. 

25 Modlite sa úprimne, komunikujte s mojím Duchom, nevyhľadávajte na to konkrétne miesto. Modli 

sa pod stromom, na ceste, na vrchole hory alebo v kúte svojho spánku a ja zostúpim, aby som k tebe 

prehovoril, osvietil ťa a dal ti silu.  
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26 Keď počujete toto slovo, otvorte svoje srdcia a nechajte sa oživiť jeho svetlom a neskôr, keď 

budete čistí a pripravení, vyjdite do sveta a šírte svedectvo o tom, čo ste dostali. 

Mnohí mi s radosťou ponúkajú svoje prvé plody, zatiaľ čo iní svoje semeno bojazlivo skrývajú. Tí 

vynaložili všetky svoje sily, a predsa nedostali vytúžené ovocie. Ale ja vidím ich horlivosť, ich lásku a 

hovorím im: Dúfajte, vytrvajte a budete žať. 

27 Dávajte pozor, aby zlé semeno nerozkvitlo, aby nevyklíčilo na zemi. Pracujte dnes, pretože je 

priaznivý čas na sejbu, a ja vám budem pomáhať pri obrábaní. 

28 Určil som váš národ, aby bol obrazom druhého Jeruzalema. Čoskoro k nemu prídu vaši bratia a 

sestry z rôznych rás, a keď uvidia, že kvitne, prebudí sa v nich túžba po moci a budú vás chcieť 

vydrancovať. Varujem vás a hovorím vám: Pripravil som tvoj národ, aby ponúkol pokoj unaveným 

pútnikom, chlieb hladným a svetlo dušiam. Nechcem, aby sa cudzinci stali pánmi a vy otrokmi. Inšpirujem 

vás láskou, spravodlivosťou a právom, aby ste žili v pokoji. 

29 Využite tento čas a študujte moje učenie, pretože sa už blíži rok 1950, keď prestanem hovoriť 

týmto spôsobom. Dovoľte Mi, aby som vás opravil a priviedol vás krok za krokom k dokonalosti. 

30 Mária sa za vás modlí, a aj keď ju nevidíte, cítite, že jej láska a útecha zostupujú do vášho vnútra 

ako rosa milosti. Utrpení sú potom plní nádeje, hriešnici sú očistení a všetci ste ňou požehnaní a 

"pomazaní". Hľadajte v Božskej Matke útechu pre svoje utrpenie. Myslíte si, že môže odoprieť pomoc a 

ochranu svojim deťom, keď sa na ňu obracajú v láske? Nie, ľudia, v jej Božskom Duchu nájdete len lásku, 

srdečnosť a milosrdenstvo. 

31 Ženy sveta, vezmite si za vzor Máriu, pripomeňte si časy, keď s vami žila ako cnostná žena a 

obetavá matka, a pocítite, ako sa vaša duša naplní novou odvahou. 

32 A vy, muži, ktorí ste boli stvorení na môj obraz a prechádzate cestou skúšok a pociťujete božskú 

spravodlivosť, buďte oživení odvahou, využívajte svoje dary a spravujte svoj život s láskou a múdrosťou. 

33 Aby som vás povzbudil, hovorím vám: "Jedzte z tohto chleba a nikdy 'nezomriete'. Napi sa tejto 

krištáľovo čistej vody a už nikdy nebudeš žízniť." 

34 V tomto období som sa vám dal poznať v tejto podobe, aby som pripravil vašu dušu na dialóg 

medzi duchmi. Hovorím k vám dlho, aby ste spoznali božský význam Môjho Slova a nedali sa zmiasť 

inými učeniami. 

35 Dal som ti vstúpiť na cestu obnovy, aby si sa nehanbil, keď si v Mojej prítomnosti, a aby si sa cítil 

hodný počúvať Mňa. 

36 Vidím do najhlbšieho vnútra tvojho srdca. Zistil som aj to, čo ešte musíte urobiť. Preto sa nemusíte 

čudovať, že vás niekedy opravím ešte skôr, ako urobíte chybu. 

37 Keď Otec stvoril svet a určil mu, aby sa stal miestom zmierenia, už vedel, že jeho deti sa na ceste 

stanú obeťami slabostí a previnení, že bude potrebný domov, aby urobili prvý krok k obnove a 

dokonalosti. 

38 Keď prví ľudia obývali zem, Stvoriteľ do nich vložil svoju lásku a dal im dušu, zapálil v ich duchu 

svoje svetlo a zároveň im dal slobodu vôle. 

39 No kým niektorí sa usilovali zostať pevní v dobre, bojovali proti všetkým pokušeniam s úmyslom 

zostať čistí, hodní Pána a v súlade so svojím svedomím, iní od hriechu k hriechu a od jedného prestúpenia 

k ďalšiemu vytvárali článok za článkom reťaz hriechov, riadili sa len hlasom zmyslov, ovládali ich vášne a 

rozsievali medzi svojimi blížnymi bludy a pokušenia. Popri týchto zmätených dušiach však prišli aj moji 

proroci ako anjelskí poslovia môjho Božstva, aby prebudili ľudstvo, varovali ho pred nebezpečenstvami a 

oznámili mu môj príchod.  

40 Duše temnoty, ktoré skrížia cestu ľudstvu, ho mätú tým, že ho zvádzajú k modloslužbe, pohanstvu 

a fanatizmu. 

41 Moji proroci, moji poslovia, moji služobníci bojovali proti skaze a lži, trpeli a umierali za svojich 

blížnych a ukazovali ukazovákom na cestu pravdy, spravodlivosti a lásky. 

42 Hľadajte slovo prorokov a nájdete v ňom, že vás už vtedy pripravovali a hovorili o udalostiach, 

ktoré sa stanú. Pozrite sa, ako vám Joel hovoril o týchto časoch duchovných zjavení. Uvedomte si, že 

všetci proroci bojovali proti modloslužbe, aby učili dialóg ducha s duchom. 
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43 Keď Kristus prišiel na svet, ľudstvo už veľa zhrešilo, potopa už očistila povrch zeme. Sodoma a 

Gomora boli strávené ohňom a Babylon bol zničený. Žiadal účet za neposlušnosť voči svojmu zákonu a 

krvi svojich prorokov a aj on musel byť odsúdený a zabitý - svojimi vlastnými deťmi! 

44 "Slovo" sa stalo človekom a prijalo telo z panenského lona. Hovoril o pokore, odpustení, láske a 

duchovnom pozdvihnutí a bol prenasledovaný a odsúdený. Hoci bol Bohom, trpel a zomrel, vysmievali sa 

mu a bičovali ho ako človeka. 

45 Ľudia, ktorí dokázali preniknúť do tajomstiev týchto zjavení, objavili pravdu a dnes sa pred ňou 

skláňajú. 

46 V tomto čase sa však opäť prejavuje zmätok a ľudia plní pýchy vo svojej falošnej veľkosti sa 

snažia vytlačiť Ježišovo meno a jeho učenie z ľudských sŕdc - preto tá temnota -, zatiaľ čo Otec v naplnení 

Joelovho proroctva otvára nový vek a vylieva svojho Ducha na každé telo a každú dušu. Necháva sa 

počuť, robí sa hmatateľným a viditeľným tým, že sa zjavuje mnohými spôsobmi. 

47 Príroda otvára svoje lono a prekvapuje svet a vedu, keď odhaľuje tajomstvá, ktoré udivujú človeka 

a sú hlasmi, ktoré hovoria o múdrosti a sile, ktoré prevyšujú všetko ľudské poznanie. Hroby uchovávajú 

mŕtve telá, ale duše unikajú a dávajú o sebe vedieť, aby svedčili o prežití duše. 

48 Oči ľudských bytostí - tak u dieťaťa, ako aj u dospievajúceho či dospelého - prenikajú do 

hmotného, aby sa ponorili do záhrobia a uvideli duchovný život. 

49 Počúvajte týchto neohrabaných a neambicióznych hovorcov, ktorí vyslovujú božské učenie, a 

zistíte, že tento prejav je jedným z najväčších v tomto veku, ohlásený už pred mnohými storočiami. 

50 Kto z vás nemal sny, ktoré boli skutočnými proroctvami a ktoré sa následne splnili? Teraz je čas 

svetla, čas prebudenia duše, ktorá spala prostredníctvom vedy, fascinovaná materiálnymi objavmi. 

51 Ľudia tento čas nazývajú aj časom svetla - kvôli svojej vede. Pozrite sa, ako sa pohybujú po 

nebeských výšinách ako vtáci. Pozrite sa, ako vládnu moriam a zemi a ako objavili svetlo, ktoré osvetľuje 

noc. Denne objavujú sily a prvky, ktoré sa majú kombinovať a vytvárať nové prekvapenia pre ľudstvo, ale 

toto svetlo ich zaslepilo. Materializmus a márnivosť ich urobili hluchými voči hlasu srdca a svedomia. 

52 Dnes na svet prúdi svetlo Ducha Svätého, aby ľudia pozdvihli svoje tváre a spoznali, že Boh je len 

jeden a že jeho zákon je jeden, v ktorom sa musia všetci zjednotiť, aby diela ľudstva boli veľké a hodné 

Stvoriteľa. 

53 Nemýľte sa, pretože skôr ako sa skončí "šiesta pečať", nastanú veľké udalosti: Hviezdy budú dávať 

významné znamenia, národy zeme budú vzdychať a z tejto planéty zmiznú tri časti a zostane len jedna, na 

ktorej vzíde semeno Ducha Svätého ako nový život. Ľudstvo potom začne novú existenciu, zjednotené v 

jednom učení, v jednom jazyku a v jednom zväzku mieru a bratstva. 

54 Ako ďaleko ste od čias, keď ste žili podľa zákona prírody a v duchu počuli hlas Pána, ktorý hovoril 

prvým: "Rastite a množte sa, naplňte zem." 

55 Spiritualizácia vám teraz umožní vrátiť sa k jednoduchosti a prirodzenosti. Ale vo svojej duši máte 

svetlo, ktoré ste nazbierali na dlhej ceste vývoja. 

56 Svetlo Ducha, ktoré osvetľovalo prvé kroky človeka a sprevádzalo ho na cestách a chodníkoch, na 

vrcholoch a v priepastiach, ho prinúti vrátiť sa na začiatok cesty. Duch nikdy nezablúdi, pretože je mojím 

vlastným svetlom. Počuli ste ho niekedy, aby vám povedal, aby ste zabili svojho blížneho, aby vám 

povedal, aby ste odmietli otca, ktorý vás splodil, alebo matku, ktorá vás počala? Počuli ste ho niekedy, aby 

vám povedal, že máte robiť to, čo je zakázané? Nie, deti moje, Duch bol dobrým vodcom, radcom a 

sudcom, lebo v Duchu som. 

57 Preto som vám vždy hovoril, že kdekoľvek ste, som s vami. Prečo, hoci som všemohúci, ma 

hľadáte v predmetoch vytvorených vašimi rukami? Prečo by ste mali chodiť na určité miesta 

zhromaždenia a potom hovoriť: "Tu je Pán, lebo toto je jeho dom," keď viete, že som univerzálny? Prečo 

sa nechávate zaslepiť slávnosťami a ozdobami, keď viete, že prebývam a dávam sa poznať v sláve prírody 

a vo vnútornej svätyni vašej duše? 

58 Študujte moje učenie ako dobrí učeníci a vo vašej duši bude viac svetla. 

59 Keď k vám deň čo deň zostupuje moje Slovo, v niektorých sa rozpaľuje viera a v iných vznikajú 

pochybnosti. Niektorí si dávajú predsavzatia, že sa zmenia, a iní pochybujú, či som to naozaj Ja, kto sa v 

tomto Slove obmedzuje, aby veril a obnovoval. Títo cítia túžbu vidieť ma, aby vo mňa uverili a viac sa 
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netrápili. Keďže ma však nevidia svojimi fyzickými očami, hľadajú duchovné a nadprirodzené javy, aby 

vzbudili svoju vieru. 

60 Iní zatvárajú oči a snažia sa preniknúť do neviditeľného, aby uvideli Moju tvár, a vo svojom úsilí 

sa unavujú. Ale potom, keď ich unavená myseľ zaspí, zatiaľ čo povznesená duša prebýva v duchovných 

priestoroch, zostúpil som, aby som sa s ňou porozprával, dal jej Svoje poučenie a roznietil jej vieru. 

Po prebudení z hlbokého spánku sa duša aj telo cítili obnovené a videli život osvetlený novým svetlom. 

Potom si matne spomeniete na svoj sen a poviete mu: "Zdalo sa mi o Ježišovi. Bol Majster naozaj so 

mnou?" 

61 Veru, hovorím vám: Duša má mnoho očí, aby sa na Mňa pozerala. Spoznajte tento dar a rozvíjajte 

ho. Prostredníctvom nej sa totiž naplní slovo proroka, ktorý povedal, že príde čas, keď ľudia budú mať 

prorocké videnia a sny. 

62 Hovorím vám tiež: Dobre si preštudujte toto učenie, aby ste nehľadali falošných prorokov a vidcov 

tohto sveta a neverili im. 

63 Vždy som pripravoval vašu dušu na priame spojenie so Mnou a v tomto treťom čase by už mala 

dosiahnuť veľký vzostup. Keby to tak bolo, keď som prišiel v duchu, nepochybovali by ste a nechceli by 

ste sa ma dotknúť rukami. 

64 Keď vám hovorím o dávnych časoch, ničomu nerozumiete, lebo ste ani nečítali Písmo. 

65 Svoje tretie učenie som zverejňoval od roku 1866, a hoci všetko bolo predpovedané, mnohí z vás 

pochybovali - niektorí z nevedomosti, iní zo zmätku spôsobeného zlým výkladom Písma. Preto dnes, keď 

som pre vás pripravil jedáleň a stôl, aby ste mohli jesť pokrm večného života, som vás našiel bez prípravy 

a musel som sa vám s nekonečnou trpezlivosťou zjavovať v očakávaní vášho pozdvihnutia a prebudenia. 

66 Obnovte sa, vzdajte sa náboženského fanatizmu, prestaňte byť pokrytcami a egoistami a budete sa 

cítiť ako noví ľudia. Potom sa už nebudete musieť pýtať, či som to ja, kto k vám zostupuje. Lebo čistota 

tvojho srdca dá tvojej duši pocítiť moju prítomnosť. Viera je jednou z najväčších cností - získajte ju. 

67 Stále znova sa stretávate so slepými, chromými, beznádejne chorými. Musíte ich uzdraviť svojou 

vierou a zapáliť svetlo v srdciach svojich blížnych. 

68 Medzi vami sú už príklady toho, čo môžete dosiahnuť vďaka svojej viere vo mňa. Existuje mnoho 

svedectiev o zázrakoch, ktoré môžete získať prostredníctvom viery. 

69 Nedovoľte, aby vás rok 1950 prekvapil vo vašej viere. Potom by totiž vaše súženie bolo veľké, 

lebo by ste sa cítili ako siroty. 

70 Dnes sa predstavujem "pocestným", aby som im ukázal pravú cestu. Nepozastavujem sa nad tým, 

či je ich odev kráľovský alebo úbohý, ale hľadám útočisko v ich srdci. 

71 Tomu, kto padne na zem a premôže ho únava, pomáham znovu vstať a dávam mu pochopiť, že ak 

sa rúha Bohu, odmietol moju silu a moje svetlo. 

72 Modlite sa, aby sa vaša myseľ pri skúškach nevymkla spod kontroly. V okamihu násilia sa totiž 

môžete stať "slepými" a stratiť všetko, čo máte vo svojej duši. 

73 Teraz si viete predstaviť, prečo ľudstvo čoraz viac stráca všetko, čo ho robilo duchovne veľkým a 

vznešeným. 

74 Išiel som sa s tebou stretnúť, lebo som videl, že si blízko pádu do priepasti a pripravený požiadať o 

skrátenie svojich dní. Ale keď ste počuli moje slovo, vstali ste, lebo ste pochopili, že musíte žiť na zemi až 

do chvíle, ktorú určilo moje božstvo. 

75 Aby som vám dokázal, že vaše duchovné dary sú vám opäť k dispozícii, povedal som vám: 

Natiahnite ruku v mojom mene, keď sa rozpútajú sily prírody, a uvidíte, že vás poslúchnu. 

76 Tieto zázraky posilnia vašu vieru, a keď si to budete najmenej myslieť, stanú sa z vás moji 

"pracovníci". 

Potom dostanete od svojho Majstra hlbšie lekcie, aby ste dosiahli veľké vybavenie a vedeli, ako prijať 

tých, ktorí vás prídu skúšať, a tých, ktorí vás budú ničiť. 

77 Ak naozaj viete svedčiť o mojom slove, uvidíte, že mnohí vaši blížni ma budú chváliť a plniť 

prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 251 
1 V tomto čase žasnete, keď vidíte zázraky, ktoré môžete vykonať prostredníctvom svojich darov. 

Potom sa už nebudete cítiť chudobní ani vydedení, lebo na každom kroku budete mať dôkaz, že vás 

milujem a že mám na vás oči. 

2 Dary boli vložené do vašej duše už v okamihu vášho stvorenia. Bolo však potrebné, aby som vás 

prišiel učiť a aby ste cestovali na dlhé vzdialenosti a stále viac sa rozvíjali, aby sa tieto dary začali 

prejavovať. 

3 Najmä v súčasnosti duša človeka cíti, že žije v novom veku, že na ňu svieti svetlo nového dňa. 

Zažilo zemetrasenie, nepokoj, ktorý ho prebudil z hlbokej letargie, v ktorej jeho nadanie a schopnosti 

zaspali. 

4 V súčasnosti si človek stále kladie otázky, iba tuší. Čoskoro však príde hodina, keď s istotou zvolá: 

"Tam je cesta" a s vierou ju bude nasledovať. 

5 Kto by mohol zastaviť postup duší tohto ľudstva, keď sa vydajú na cestu, a kto by mohol zmeniť 

trasu vytýčenú mojím svetlom? Nič a nikto nedokáže zastaviť duchovné prebudenie ľudí, ktorí povstanú v 

túžbe po dedičstve a posolstve, ktoré im priniesla tretia éra. 

6 Už dávno som ťa mohol prebudiť. Chcel som však k vám prísť v pravý čas, keď budete unavení z 

hlbokého spánku, do ktorého ste upadli, a keď vás strach z vašich hriechov a večných vojen oslobodí od 

vášní vašej hmotnej povahy. 

7 Dnes jeden, zajtra druhý a potom sa prebudia ďalší, osvietení vnútorným svetlom, ktoré im bude 

hovoriť o spiritualizácii. 

8 V čase prebudenia týchto národov budem pripravený zjaviť sa im. Na volanie detí bude odpovedať 

hlas Otca. Ale naozaj vám hovorím, že sa nezjavujem všetkým rovnako. Napríklad tento prejav, ktorý som 

mal s vami prostredníctvom ľudského intelektu, bol udelený iba vám a vy sa môžete považovať za ľudí, 

ktorí sa ako prví prebudili na úsvite tohto veku. 

9 Čas, kedy sa vám v tejto podobe zjavím, je už určený a niet duchovného, ktorý by nepoznal rok a 

deň, kedy toto obdobie skončí. 

10 Keď medzi vami dokončím Svoje učenie, budete sa musieť pripraviť na rozptýlenie tohto semena 

medzi národy sveta, ktorým veľmi pomôžete svojim blížnym v kritických chvíľach ich prebudenia. 

Vzhľadom na istotu svojich predtuch a skutočnosť môjho posolstva sa pripravia na to, aby ma prijali v 

duchovnej podobe. Tak ako som sa vám zjavil podľa prípravy každého zhromaždenia a každého nositeľa 

hlasu, tak sa im zjavím aj podľa oduševnenia každého spoločenstva a oddanosti, ktorá vládne v ich 

zhromaždeniach. 

11 Zapíšte si moje slovo a chráňte ho, aby ste ho, keď príde čas, mohli oznámiť. Bude totiž základom 

a východiskom pre nové cirkvi, ktoré vzniknú vo svete pre duchovný život. 

12 Nedovoľte, aby sa Moje posolstvo zmiešalo so zhmotnenými predstavami a omylmi tých, ktorí Mi 

slúžili ako nástroje, lebo potom by ste neodovzdali nefalšované ovocie, ktoré som vám zveril. Dlho som 

vás učil, aby ste poznali Moju Božskú Podstatu, aby ste sa oslobodili od všetkých ľudských predstáv. 

13 Svetlo môjho Ducha bude nasledovať kroky tých, ktorí mi rozumejú a zajtra sa vydajú vykladať 

moje prikázania s najväčšou svedomitosťou, akej sú schopní. Na svojej ceste totiž zažijú, že ich boj, obete 

a úsilie neboli márne. Prekvapím ich v ich práci a oznámim im, že čoskoro budú očakávať ďalšie 

spoločenstvá, že čoskoro budú môcť ísť siať, pretože semeno dozrelo. 

14 Medzi mojimi učeníkmi dôjde k citovému vzostupu a slzám radosti, keď budú svedkami naplnenia 

môjho slova. 

15 Nebudete musieť chodiť a klopať na dvere a hľadať toho, kto vás vypočuje. Zistíte totiž, že to 

budú vaši blížni, ktorí vás budú hľadať a volať. Mne stačí, ak sa pripravíte. Potom vám ukážem cesty, 

poviem vám, čo máte robiť, a dovediem vás k tým, ktorí sa obrátia k môjmu ľudu v túžbe po svedectve 

lásky, duchovnosti a milosrdenstva. 

16 Ak svojou harmóniou vytvoríte spoločenstvo, ktoré od vás očakávam, nebudete sa musieť 

namáhať, aby ste sa stali známymi, pretože potom to budú iní, ktorí túto úlohu splnia tým, že budú od 

srdca k srdcu šíriť správu, že existuje spoločenstvo, v ktorého lone žiari svetlo božského posolstva, ktoré 

je chlebom duchovného života pre všetkých ľudí. 
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17 Hovorím vám: Dôverujte mi, ľudia. Lebo keď budete vyhnaní z lona svojej spoločnosti, keď 

budete vyhnaní z miest, kde bývate, odvediem vás ďaleko od vašich prenasledovateľov, odvediem vás na 

púšť, do hornatej krajiny, do vzdialených dolín alebo na brehy mora a tam vás budem kŕmiť, ako som 

kŕmil izraelský ľud na púšti, keď som mu posielal mannu. 

18 Teraz prinášam pre svoj ľud novú mannu, ktorá čoskoro zostúpi, len čo skúšky zastihnú mojich 

vyvolených. 

19 Skúšky prídu, pretože moje slovo sa vždy splní. Budú slúžiť na zjednotenie môjho ľudu, tak ako sa 

zjednotil Izrael v Egypte pod faraónovým otroctvom. 

20 Keď prídu skúšky, na tejto ceste zostanú len tí, ktorí ma milujú - odvážni a verní. Falošní, pokrytci, 

tí, čo sa boja sveta, tí, čo ma nenasledujú z lásky, odídu. Bude mi stačiť, keď uvidím zjednotených tých, 

ktorí ma milujú v pravde, aby som potom povedal svetu: toto je môj ľud, toto je moje semeno. 

21 Uisťujem vás, že tým z vás, ktorí ma nasledujú celou vierou svojej duše, nebude chýbať ani voda, 

ani chlieb, lebo nikto nikdy nebol oklamaný vo svojej viere. 

22 Už teraz počujem, ako sa ma niektorí vo svojom srdci pýtajú: "Učiteľ, kedy to všetko bude?" A to 

preto, lebo pociťujete strach, lebo sa chvejete, keď vám oznamujem tieto skúšky. Ale ja vám hovorím: Kto 

sa bojí, neodchádza na púšť, ale zostáva v meste, kde ľahšie znáša útlak, lebo si zvykol na otroctvo a 

poníženie. Ak však otvorí oči pravde, nech sa jeho srdce naplní odvahou a vierou; ak sa vydá na púšť, 

nech sa vydá na cestu v túžbe po slobode svojej duše a pokoji svojho srdca. 

23 Pýtate sa ma, kedy príde táto skúška? Hovorím vám, že pre niektorých to už prišlo a že neskôr sa 

to ukáže aj iným, kým nebudete všetci pripravení a posilnení. 

24 Skúšky prichádzajú takým nenápadným spôsobom, že si často ani neuvedomujete, kedy prišli a 

kedy skončili. Čo by sa stalo, keby som vám povedal dátum, deň a hodinu, kedy ich máte očakávať? 

25 Koľkí z vás už žijú na púšti, o ktorej som vám dnes hovoril, a živia sa novou mannou. Sú to tí, 

ktorí boli vyvrhnutí z lona spoločnosti a ktorých príbuzní a priatelia zle hodnotili. Sú to tí, ktorým odmietli 

pozdraviť a zatvorili im dvere do práce. Sú to aj tí, ktorí boli odsúdení ako heretici, zradcovia a odpadlíci a 

vyhodení z ovčinca svojich cirkví. 

26 Znášali ohováranie, zlé pohľady, ponižovanie, výsmech a opovrhovanie. Oni však všetko znášali s 

trpezlivosťou, lebo vedeli, že nič nestratili a získali milosť počúvať ma. 

27 Museli sa stiahnuť na "púšť", ale nie na materiálnu púšť, ale do duchovného útočiska, hoci fyzicky 

naďalej žili tam, kde žili vždy. 

28 Tam, v tomto duchovnom útočisku, našli pokoj, ktorý predtým nepoznali, získali uspokojenie, 

ktoré im predtým nikto nedal, a ak sa spočiatku cítili osamelí, pretože neboli schopní vnímať moju 

prítomnosť, dnes mi ďakujú, že im nič nechýbalo a že ich nikto neporazil. 

29 Život plný pôžitkov, ktorý viedli predtým, zostal za nimi, všetko falošné, všetko povrchné zmizlo. 

Prišiel totiž čas, aby našli pravdu a držali sa jej celou svojou silou. 

30 Blahoslavení ľudia dobrej vôle a viery, lebo sa nestanú obeťami svojich nepriateľov. Moja moc 

zadrží ruku, ktorá ich chce zavraždiť, moje svetlo prekvapí toho, kto na nich číha, aby mohli ísť vpred bez 

toho, aby ich niekto zastavil, pretože na nich čaká zasľúbená zem. V ňom je pripravená hostina na čas, 

keď do nej všetci vstúpite. 

31 Moje slovo sa dotklo strún mnohých sŕdc, ktoré mi povedali: "Pane, nikto nehovorí pravdu ako Ty, 

lebo odkedy sme Ťa nasledovali v tomto čase, museli sme znášať súdy našich blížnych, ktoré boli ako 

horké byliny, ktoré Tvoj ľud jedol v noci vyslobodenia v Egypte." 

32 Pamätajte na svoju vieru, milovaný ľud, a uvidíte, že aj tí, ktorí vás odmietli, prídu rozšíriť vaše 

rady. Lebo aj im bude vyslaná výzva, aj im bude ponúknutá príležitosť oslobodiť sa od svojich 

zhmotnených a falošných životov, aby naplnili prázdnotu svojich duší božskou podstatou, ktorú toto Dielo 

dáva v hojnosti. 

33 Výzva môže prísť ku všetkým v rovnakom čase, ale nie všetci môžu odpovedať v rovnakom čase. 

Niektorí budú pripravení ponáhľať sa, iní toho nebudú schopní, pretože ich duša ešte nie je dostatočne 

vyvinutá na to, aby sa pustila do plnenia svojho poslania. 

34 Hovorím vám to preto, aby ste - keď vám hovorím o povolaných a vyvolených - vedeli, že v 

každej dobe je veľa povolaných a málo vyvolených, pretože ja si vyberám len tých, ktorí sú pripravení, a 
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všetci tí, ktorí boli povolaní a neboli medzi vyvolenými, budú musieť chvíľu čakať, kým budú znova 

povolaní. 

35 Nepamätáte sa, že som vám často hovoril, že som zaklopal na dvere vašich sŕdc po prvý, druhý a 

tretí raz a že len keď ste boli bdelí a pripravení, ponáhľali ste sa odpovedať na moje volanie? Preto 

nezúfajte pred tými, ku ktorým sa moje posolstvo dostane a ktorí neprejavia záujem. 

36 Splňte svoje poslanie, aby sa moje slovo stalo známym, a buďte spokojní s okamžitým alebo 

neskorším výsledkom svojej práce. 

37 V mojom slove hľadáte silu, ktorú ste pociťovali ako nedostatok, aby ste sa oddelili od zla, ktoré 

existuje vo vašich životoch, pretože ste dovolili zvykom, obyčajom, tradíciám a nerestiam vašich predkov, 

aby sa zakorenili vo vašich srdciach. 

38 Teraz sa vo vás rozpútal boj, pretože hlas svedomia je čoraz zreteľnejší. Ale vaše srdce sa tomu 

stále bráni, pretože vo svojej pripútanosti k zmyslom je viac naklonené telu ako duši. 

39 Požehnávam váš vnútorný boj, pretože je znakom toho, že cítite lásku ku Mne, že uznávate pravdu 

a spravodlivosť môjho Slova. 

40 Sú chvíle, keď sa bojíte, že vo vás víťazí "telo", pretože vaša viera a láska sú tvárou v tvár 

pokušeniu stále slabé. Potom sa ponáhľate, aby ste si ma vypočuli, a dúfate, že v mojom Slove nájdete 

potrebné zbrane na boj proti hriechu a temnote. Prichádzaš skrúšený, zarmútený, želáš si, aby ťa môj 

pohľad neobjavil, hoci vieš, že ani na chvíľu neunikneš môjmu pohľadu. 

Neskôr, keď prijmeš do svojho srdca nehu môjho Slova, necháš slzy tiecť bez zábran, čo čoraz viac 

odľahčuje bremeno tvojej duše. A nakoniec si myslíš, že keď som ťa prijal s takou veľkou láskou, stalo sa 

to preto, lebo som neprenikol do tvojho srdca a neobjavil som v ňom všetko, čo ťa predo mnou zahanbuje. 

41 Ó, vy malé a slabé deti, ktoré ešte nepoznáte svojho Majstra! Čo by sa stalo s vami, ktorí u mňa 

hľadáte silu, aby ste už nehrešili, keby som vás namiesto slov odpustenia, povzbudenia, lásky a múdrosti 

prijímal odsúdením a súdmi, výčitkami, hrozbami a trestami? Jedného dňa by sa to skončilo tým, že by ste 

o tomto slove zapochybovali a potom by ste sa bez zábran vrhli do náručia materializmu. Preto nehovorte, 

že vás môj pohľad neobjavuje vo chvíľach, keď vám dávam svoje slovo prostredníctvom nositeľa hlasu. 

42 Pozrite sa na tento zástup "robotníkov", služobníkov v tomto diele: aj oni, podobne ako vy, prišli 

so srdcom plným utrpenia a rozpútaných vášní, aj nimi otriaslo moje Slovo a spoznali vnútorný boj duše s 

telom, aj oni si mysleli, že ich môj pohľad neobjavil medzi zástupmi ľudí, lebo som im vo svojom Slove 

nevyčítal ich hriechy. 

Teraz sú tu, na mojej poľnohospodárskej pôde, a v pokoji vykonávajú úlohu, ktorú som im zveril. 

Nakoniec totiž do ich sŕdc vstúpila viera, pretože po bitke v ich dušiach zavládol pokoj a pochopili, že 

nikdy nemôžu uniknúť môjmu božskému pohľadu, ktorý vás sprevádza všade, kam sa pohnete. 

43 Stále ich pokúša svet a telo, a to slúži na to, aby si vyskúšali svoju lásku, vieru a vernosť a aby 

nezaspali. Niektorí sa snažia vyzvať svet, zatiaľ čo ich duchovná sila ešte nie je taká veľká, aby ich 

zachránila pred všetkými pádmi. To sú tí, ktorí padajú a znovu vstávajú - tí, ktorí dnes odchádzajú a zajtra 

sa vracajú, až kým nepríde deň, keď už nebudú slabí a budú môcť zotrvať v pravde až do konca. 

44 Urobím z vás nových "robotníkov", ktorí sem dnes prichádzajú zarmútení, pretože nedokážete 

ovládať svoje slabosti, aj keď sa vám v súčasnosti zdá nemožné, že by ste mohli byť niekomu užitoční. 

Potom uvidíte zázrak, ktorý sa stane skutočnosťou vo vašom bytí, pretože budete svedkami svojej 

duchovnej premeny. Vtedy sa slabý bude cítiť silný a neveriaci horlivý. 

45 Blahoslavení sú tí, ktorí keď zhrešia, ľutujú a plačú, lebo ma urazili. Blahoslavení duchovne 

chudobní, lebo som ich prišiel povzbudiť a urobiť ich víťazmi nad svetom, hriechom, materializmom a 

neresťami. 

46 Zajtra budete musieť vydať svedectvo o zázraku svojho obrátenia a obnovy. Zajtra budete pre 

svojich blížnych otvorenou knihou a z jej stránok, teda zo svojej minulosti, budete čerpať všetko svetlo 

skúseností a múdrosti, ktoré ste získali v mojom Diele, aby ste ich mohli ponúknuť svojim blížnym ako 

zrelé ovocie svojho boja, svojej prípravy a svojho víťazstva. 

47 V národoch, v provinciách a dedinách, kde ľudia túžia po mojom príchode, kde cítia prítomnosť 

môjho Slova, bude svedectvo mojich "robotníkov" zostupovať ako skutočná nebeská rosa na žízniace duše 

ľudí. 
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48 Už som vám povedal, že moji svedkovia a nasledovníci budú odmietaní, vysmievaní a 

prenasledovaní, ale aj iní im uveria a požehnajú ich. Bude to ďalší boj, ktorý tiež požehnám. Lebo kde sa 

bojuje, tam sa aj víťazí. 

49 Aby všetci ľudia na zemi mohli uveriť pravde tohto posolstva, spôsobil som, aby znamenia 

predpovedané v dávnych časoch boli vnímateľné po celom zemskom kruhu proroctiev, ktoré hovorili o 

mojom návrate.  

Preto keď sa táto dobrá správa dostane k národom, ľudia budú skúmať a preverovať všetko, čo im bolo 

v tých časoch povedané, a s prekvapením a radosťou zistia, že všetko, čo bolo ohlásené a prisľúbené o 

mojom návrate, sa verne splnilo, ako sa patrí na Toho, ktorý má len jednu vôľu, jedno slovo a jeden zákon.  

50 Vo svojom učení som vám povedal, že život je Via Dolorosa duše a že je to koniec jej existencie 

na zemi. Je to jeho Kalvária, na ktorej by ste sa mali snažiť vziať si ma za príklad tým, že budete 

uplatňovať moje príklady v praxi. 

51 Šťastné sú duše, ktoré dosiahnu vrchol s vierou a cnosťou. V okamihu, keď sa odpútajú od svojej 

telesnej schránky, zažijú Otcovo pohladenie ako odmenu za svoju odvahu a lásku. Práve títo ľudia vstúpia 

do večnosti bez pohoršenia. 

52 Moje slovo v tomto čase pomôže ľuďom pochopiť celý zmysel môjho zákona a môjho učenia a 

naplnenie, ktoré im človek dá, mu prinesie blaženosť - blaženosť srdca a pokoj duše. Duša totiž nájde 

dokonalú blaženosť len v dome, do ktorého patrí. 

53 Koľko príležitostí máte neustále na to, aby ste boli dobrí a užitoční pre svojich blížnych. Každý 

dom je vhodným poľom na zasiatie môjho semena. Každé mesto a každý národ je ako zem, ktorá žízni po 

milosrdenstve a láske, a ja vás robím rozsievačmi, aby ste ľuďom rozdávali útechu a rozsievali pokoj. 

54 Skutky, slová a modlitby sú prostriedky, ktoré by ste mali a mohli použiť na splnenie úlohy slúžiť 

a milovať svojich blížnych vo svete. 

55 Naučil som vás dokonalej modlitbe, ktorá je pravým jazykom duše a ktorá privádza človeka do 

priameho kontaktu so Mnou. 

56 Dal som vám dar Slova, ktoré je vyjadrením svetla, ktoré je v duši, a lásky, ktorá drží srdce. 

57 Ľudia, ktorí počúvajú moje slovo: Nehovorte, že od vás žiadam priveľa, lebo ja viem lepšie ako vy 

sami, čoho ste schopní. 

58 Dnes sa cítite slabí, nešikovní, neschopní a nehodní, pretože skúmate svoje vnútro a objavujete 

mnohé slabosti, mnohé nedostatky, ktoré vám nedovoľujú cítiť bolesť druhých. Najprv ťa však uzdravím, 

dám ti pocítiť svoj pokoj, povzbudím tvoje srdce a očistím tvoju cestu. Potom už nebudete mať strach, ani 

pochybnosti, ani sa nebudete cítiť neschopní. 

59 Preto som vám dovolil, aby ste ma chvíľu počúvali, aby som vás postupne povzbudzoval svojím 

slovom a neposielal vás zatiaľ do provincií. Ale keď budú vaše duše preniknuté Mojou podstatou, nebudú 

už čakať na skúšky alebo znamenia, aby sa vydali na cestu, pretože dostanú inšpiráciu, čo majú robiť. 

60 Modlite sa, ľudia, a keď sa budete modliť, vylejem svoj pokoj na všetky národy zeme, požehnám 

vaše domovy a osvietim vaše cesty. 

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

vo vašom živote uskutoční niečo, v čo ste dlho dúfali - niečo, čo je pre niektorých nemožné dosiahnuť. 

Niektorým to, čo ponúkam, príde čoskoro, iných nechám čakať. Ale naozaj vám hovorím, že nebude 

nikoho, kto by nedostal môj dôkaz lásky. Keď táto milosť príde ku každému z vás, spomeniete si na moje 

slovo a vaša viera sa zvýši. 

62 Nezúfajte, neprelievajte slzy, vedzte, ako očakávať túto hodinu podľa mojich pokynov, modlite sa 

a bdejte. 

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

pokoj? Snažte sa byť stále so Mnou prostredníctvom úplného praktizovania Mojej náuky a uvidíte, že Môj 

pokoj a svetlo zvíťazia nad vašimi nešťastiami a pohromami. 

64 Pochopte, že vaše utrpenie nie je zbytočné, ale že máte za úlohu stať sa duševne a telesne 

odolnými, aby ste sa mohli zaradiť do počtu mojich rozsievačov. 

65 Tí, ktorí chcú prinášať ľuďom útechu, ktorí chcú pozdvihnúť padlých, ktorí chcú dať silu slabým, 

musia byť osvietení svetlom skúsenosti, musia byť pevní v boji a v skúškach. Žiadna predstava bolesti ich 
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nesmie skľúčiť, nesmú sa báť nevôle blížneho, nesmú utekať pred žiadnou bolesťou, keď sa k nim 

natiahnu ruky v túžbe po milosrdenstve. 

66 Tam, medzi tými, ktorí sú zatvrdnutí v nerestiach a bolesti, uvidíte mnohých, ktorí povstanú k 

svetlu, hľadajú obnovu a oduševnenie. Ale aby sa k nim táto inšpirácia dostala, musíte do ich srdca vložiť 

skutočný dôkaz bratstva, čin, ktorý je lúčom svetla, ktorý odstraňuje temnotu z toho, kto trpí. 

67 Pochopte teda, že bolesť, ktorá vás v mnohých ohľadoch sprevádzala, bola dlátom, ktoré vnútorne 

formovalo vašu dušu pre splnenie náročného poslania. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 252 
1 Ľudia, boli ste svedkami môjho prejavu v tomto čase. Ste pripravení ho vykladať a byť príkladom 

pre "posledných". Poznáte dôvod môjho príchodu, rovnako ako poznáte dôvod môjho odchodu, keď 

nastane mnou určená hodina. 

2 Nemusíte sa báť sveta, pretože ste moji učeníci. Nie preto, že ste pokorní, sa stávate potrebnými. 

Nezamieňajte si pokoru duše s chudobou tela. Nestrácate svoje ľudské práva, pretože ste spiritualisti - 

práve naopak. Ten, kto chápe spiritualizáciu a uplatňuje ju vo svojom živote, je majiteľom všetkého, čo ho 

obklopuje, a žije a teší sa z toho intenzívnejšie ako ten, kto vidí a chápe len materiálne. 

3 Oduševnení ľudia sú tí, ktorí v tretej ére právom nesú meno "Kristovi učeníci" - ľudia, ktorí vedia 

dať Bohu to, čo patrí duši, a svetu to, čo patrí hmote - ľudia, ktorí zo všetkých zákonov vytvárajú jeden, 

ktorý spočíva v láske k Stvoriteľovi a láske k nemu v blížnom. 

4 Človek pripravený mojím učením bude schopný konať nadľudské skutky.  

5 Z jeho duše a tela bude vychádzať svetlo, moc a sila, ktoré mu umožnia uskutočniť to, čo samotná 

inteligencia nedokáže.  

6 Podľa mojej vôle dosiahnete tento stupeň vzostupu, milovaný ľud, lebo potom bude každý váš 

skutok svedectvom o mojej pravde. Z vašich slov, ako aj z vašich modlitieb a tiež z vašich rúk bude prúdiť 

božský balzam uzdravenia, ktorý bude blaženosťou a oslobodením pre telesne alebo duševne chorých; z 

vašich slov bude vychádzať svetlo, ktoré prinesie dušiam vieru, a vaša modlitba bude prostriedkom, 

ktorým sa duša ponesie, aby rozsievala dobro na svojej ceste. 

7 To je budúcnosť tých, ktorí ma nasledujú a vedia, ako vykladať a nasledovať moje učenie. 

8 "Bdejte" odteraz, aby sa vaša myseľ nikdy nezatemnila, aby ste v skúškach, ktorými budete musieť 

prejsť, nezradili to, čo je dnes vašou vierou. 

9 Koľko radosti bude v tomto ľude, keď sa oslobodí od svojich nedokonalostí a bude vykonávať 

moje slovo podľa mojej vôle. 

10 Teraz máte ešte veľa prekážok, ktoré vám bránia v napredovaní smerom k oduševneniu. Poznáte 

prekážky, ktorými sú nedostatok jednoty, sklon k vonkajším kultovým činom a nedostatok pravej lásky k 

blížnemu. 

11 Ešte sa medzi vami neobjavili silní, idealistickí a bojovní ľudia - ľudia, v ktorých ľudstvo môže 

nájsť radcu, lekára, brata, vodcu. Ešte sa medzi vami neobjavil ľud, ktorý sa svojou jednotou a bratstvom 

podobá obrovskému domu plnému pokoja, úcty a lásky, v ktorom chlieb jedného je aj chlebom ostatných a 

strecha jedného je strechou všetkých. 

12 Kde je tento príklad? Kedy ste bojovali za takýto ideál? 

13 Ľudia, to, čo vám hovorím, nie je výčitka, je to slovo otca, ktorý chce pre svoje deti len dobro a 

ktorý im musí ukázať ich chyby a pomôcť im ich napraviť, aby to dosiahli. 

14 Zostanem na chvíľu a dám vám svoje slovo. Budem v ňom pokračovať v zjaveniach a odhaľovať 

to, čo som si pre tento čas nechal, a vo svojom učení budem naďalej šíriť potrebné svetlo, aby sa ľudstvo 

mohlo zachrániť pred blížiacim sa zmätkom. 

15 Oznámil som vám, že príde čas, keď sa objaví mnoho "spiritualizmov" a vy sa budete musieť 

naučiť, ktoré z nich sú založené na pravde a ktoré na klamstve. 

16 Uvidíte, že sa objavia falošné prejavy, ktoré Mi budú pripisované; povesti o Božských posloch 

prinášajúcich svetu posolstvá; sekty nazývané Sedem pečatí a mnohé zmätené a nejasné učenia. 

17 To všetko bude dôsledkom veľkého duchovného zmätku, ktorý ľudstvo pripravilo. Ale nebojte sa, 

naopak, dbajte na to, aby ste žili bdelo a modlite sa, potom nepodľahnete duchovnému zmätku, pretože 

moje Slovo bude svetlom vo chvíľach najväčšej temnoty, vďaka ktorému uvidíte moju krištáľovo čistú a 

večnú pravdu.  

18 Pochopte, že teraz je čas štúdia, poučenia a zjavení. Nebuďte neopatrní ani nedbalí, lebo neskôr by 

ste prelievali slzy nad strateným časom. 

19 Rozvíjajte svoju intuíciu, aby vám vaša duša mohla odhaliť úlohu, ktorú si predsavzala. Nech 

pracuje v mojom diele, nech splní sľub, ktorý mi dala a ktorý je napísaný v jej duchu. Ak som vám Ja, váš 

Majster, sľúbil, že prídem v tomto čase, aby som vám osvetlil existenciu prostredníctvom Svojho Slova, 

prečo by učeníci nemali dodržať svoje slovo a vrátiť sa ku Mne? 
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20 Nechcel som vás v tomto čase prekvapiť svojou prítomnosťou. Lebo moje slovo bolo napísané a 

svet sa dozvedel o mojom návrate. Nech sa nikto nečuduje, že keď som ho povolal, aby počúval moje 

učenie, bolo to s úmyslom potvrdiť mu dary a úlohy, ktoré som vložil do jeho duše, keď som ju poslal na 

zem. 

21 Tým, že som vám splnil svoj sľub, som vám dal dôkaz, že moje slovo je dokonalejšie než všetky 

stvorené veci, takže takto - keď príde hodina, keď to medzi vami skončí - nikto nemôže povedať, že to 

nevedel, nikto nemôže povedať, že ho to prekvapilo, ani odpovedať, že nemal čas sa na to pripraviť. 

22 Už teraz sa naučte rešpektovať moju vôľu tým, že budete poslúchať moje príkazy a milovať 

všetko, čo vám poskytnem. Kto ma miluje a plní moju vôľu, je moje dieťa a môj učeník. Kto nerešpektuje 

moju vôľu a koná svoju, je síce moje dieťa, ale nie môj učeník, lebo ma nemiluje a neberie si ma za 

príklad. 

23 Vo svojom učení vám dávam normy, aby ste ako učeníci tohto diela zvíťazili, aby ste neklopýtali a 

nedopustili sa chýb, pre ktoré by ste neskôr horko plakali. 

24 Už teraz vám hovorím, že tí, ktorí skutočne zasejú toto semeno so srdečnosťou, s akou som vám ho 

zveril, pôjdu svojou cestou v pokoji. Otvoria sa im dvere, ktoré boli hluché k ich klopaniu, a hoci sa im 

môže postaviť niekto proti, nikdy nebudú porazení v boji, pretože ich cnosť im umožní prežiť všetky 

skúšky. 

25 Na druhej strane tí, ktorí ignorujú hlas svojho svedomia, ktorí neposlúchajú Moje slová a zrádzajú 

Mňa, budú vždy vydaní na milosť a nemilosť svojim nepriateľom, budú žiť bez pokoja a pociťovať strach 

zo smrti.  

26 Pýtam sa svojich učeníkov, či je spravodlivé, aby ste dokonalé dielo, aké som vám zjavil, 

predstavili ľudstvu takým spôsobom, že by bolo považované za odchýlku alebo za ďalšie z náuk a teórií, 

ktoré vznikli v týchto časoch ako ovocie prevládajúceho duchovného zmätku? 

27 Bolo by správne, aby ste vy, ktorých som tak veľmi miloval a vychovával svojím Slovom, aby 

vaše svedectvo bolo čisté, padli do rúk pozemskej spravodlivosti ako obete svojich omylov, alebo aby ste 

boli prenasledovaní a rozptýlení, pretože vás vaši susedia považujú za škodlivých? Myslíte si, že moje 

učenie, ak sa bude správne dodržiavať, môže spôsobiť takéto udalosti? Nie, žiaci. Dovoľte mi, aby som k 

vám takto hovoril, lebo viem, prečo to robím. Zajtra, keď sa vám už nebudem takto prihovárať, budete 

vedieť, prečo som sa vám takto prihováral, a poviete: "Majster presne vedel, koľko slabostí budeme mať. 

Jeho múdrosti nič neunikne." 

28 Chcem, aby ste po skončení môjho ohlasovania mali jasnú predstavu o tom, čo je toto učenie, aby 

ste ho mohli nasledovať správnym spôsobom, pretože doteraz sa medzi zástupmi ľudí, ktorí počuli moje 

slovo, ešte neobjavili praví spiritualisti. To, čo ste doteraz praktizovali, nebol spiritualizmus, ale len vaša 

predstava o tom, čo je moja Práca, ktorá má však ďaleko od pravej duchovnosti. 

29 Musíte byť silní, aby ste si priznali, že ste zblúdili; musíte sa dať dokopy, aby ste zlepšili svoje 

zvyky, a horlivo sa usilovať, aby medzi vami zažiarila pravda a čistota tohto učenia. 

30 Nebojte sa zmeniť vonkajšiu časť svojich foriem uctievania a kultu, pokiaľ tým nenarušíte 

podstatu môjho učenia.  

31 Dám vám odmenu, odmením všetko, čo urobíte v úsilí a obetovaní sa pre zlepšenie vašich diel 

spôsobom, ktorý som vám ukázal. 

32 Mnohí z vás skúmajú môj prejav, aby sa presvedčili, či je pravdivý alebo nie. Často ho však 

posudzujete podľa vzhľadu namiesto toho, aby ste skúmali jeho význam, a nakoniec sa z tohto dôvodu 

mýlite. 

33 Videl som, ako ste sledovali mojich nositeľov hlasu aj v ich najmenších pohyboch, videl som vás 

prekvapených, keď ste ich videli plakať alebo ako ľudí, ako ste vy sami. Vtedy sa tvoje srdce začalo rúhať 

a poprelo pravdivosť môjho ohlasovania. 

Počul som, keď ste povedali: "Ako sa môžu nazývať 'podnožami' alebo nositeľmi Ježišovho hlasu, keď 

som ich videl slabých, úbohých a ľudských ako každého smrteľníka?" 

Ach, vy zmyselné duše, ktoré hľadáte pravdu len v tom, čo môžete vidieť alebo čoho sa môžete 

dotknúť! Aj v tých dňoch ma ľudia odsudzovali, pretože som sa narodil v chudobe, a pohoršovali sa, keď 

videli moje telo krvácať na kríži a moje ústa nariekať. Úbohé ľudské bytosti, ktoré nedokázali pochopiť 

tajomstvo alebo význam každého z mojich činov. 
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34 Tým, ktorí cítia moju prítomnosť vo svojej duši, stačí význam môjho slova, svetlo môjho 

poučenia, žiara mojej lásky, útecha mojej duchovnej milosti. To sú tí, ktorí zatvárajú oči pred všetkým 

vonkajším, aby ma hľadali svojou dušou - to sú tí, ktorí ma vždy nasledujú. 

35 V tých, ktorí cítili Božiu prítomnosť v Ježišovom slove, zostala podstata obetavej smrti Majstra 

ako božská pečať lásky, tak ako v tomto čase zostala podstata môjho slova v tých, ktorí ma hľadali v 

duchu. 

36 Je potrebné, aby som vám stále opakoval, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta? 

37 Moje slovo vám v tomto čase pripomína minulosť, odhaľuje vám tajomstvá a oznamuje vám, čo 

má prísť. Napraví všetko, čo ľudia ohýbali a znehodnocovali, lebo Ja ako Strážca pravdy prichádzam s 

mečom svojej horlivosti a spravodlivosti, aby som strhol všetko, čo je falošné, aby som rozbil pokrytectvo 

a lož, aby som opäť vyhnal kupcov z chrámu pravdy. 

38 Pochopte, že na dosiahnutie spasenia nemusíte hľadať pravdu v knihách, radách alebo ľudských 

prikázaniach. 

39 Všetci musíte byť spasení, neobjavujem nikoho, kto už stojí na pevnej zemi. Ste stroskotanci 

uprostred búrlivej noci, v ktorej každý bojuje o svoj život a nemyslí na blížneho, pretože jeho život je v 

ohrození. 

40 Ale veru vám hovorím: Ja som váš jediný Spasiteľ, ktorý opäť prichádza hľadať tých, čo zablúdili, 

lebo zišli z cesty navigácie, ktorou je Zákon. Osvetľujem tvoju cestu, aby si mohol vystúpiť na breh tej 

požehnanej zeme, ktorá ťa očakáva, pretože vo svojom lone skrýva nekonečné poklady pre ducha.  

41 Dovoľte môjmu slovu, ó, ľudia, aby urobilo vaše srdce milujúcim, aby ste zajtra milovali svojich 

blížnych a boli s nimi v ich bolesti, tak ako som bol s vami v týchto hodinách skúšok. 

42 Pomôžte vetvám stromu, ktorým je toto učenie, aby rástli a šírili sa po celom svete a dávali ovocie 

a tieň každému hladnému a unavenému človeku, ktorý chodí po zemi. 

43 Ja som strom a vy ste ovocie, vďaka ktorému ma ľudstvo musí spoznať. 

44 Ak je vo vašich skutkoch sladkosť a život, vydávate verné svedectvo tomu, kto vás učil a dal vám 

životnú silu lásky a pravdy. 

45 Učenie, ktoré som vám dal v tejto tretej ére, je Novým zákonom, ktorý bude spojený s učením 

minulých čias, pretože tieto tri tvoria jedno zjavenie. 

46 Moje svetlo osvieti mysle ľudí, ktorí sú predurčení spojiť všetky moje učenia do jednej knihy. 

47 Moji duchovní služobníci budú viesť ruku mojich vyvolených, aby v tejto knihe nebola žiadna 

škvrna. 

48 Rozdiely, ktoré doteraz existovali medzi týmito ľuďmi, ich spory a nezhody zmiznú, keď sa 

začítate do tejto knihy a konečne pochopíte pravdu o mojej práci. 

49 Dnes si neuvedomujete dôsledky, ktoré vám prináša vaša nejednotnosť. Ale naozaj, hovorím vám, 

že zajtra budete prelievať slzy. Koľkokrát som ťa prosil o zjednotenie myšlienok, úkonov uctievania, duší. 

Koľkí z vás nepočúvali moje božské rady! 

50 Inšpiroval som vás, aby ste vytvorili ľud, a dal som vám meno "Nový Izrael". Dal som vám rôzne 

misie a úlohy, aby ste sa na svojej ceste a vo svojom úsilí mohli spoľahnúť na všetky potrebné prvky, ako 

sa to stalo Izraelu v prvej ére, keď prechádzal púšťou v túžbe po zasľúbenej krajine. Doteraz ste sa však 

nesnažili pochopiť moje príkazy, ani ste nechceli uvažovať o príklade jednoty, ktorý tento ľud zanechal v 

písomnej podobe - nezmazateľný príklad. Práve ich súlad a jednota im pomohli prekonať údery osudu, s 

ktorými sa stretli na svojej ceste. 

51 Čaká na vás nová zasľúbená krajina, ale vy ste od nej ešte ďaleko. Teraz prechádzate cez rozľahlú 

púšť, zanechali ste faraónovo otroctvo a už ste dostali Zákon. Napriek tomu ste sa ešte úplne nevzdali 

modloslužby a niekedy sa bez toho, aby ste si to uvedomovali, klaňate zlatému teľaťu. 

52 Aby ste sa prebudili zo spánku, budete musieť zažiť skúšky, protivenstvá a prenasledovanie. 

Potom budeš určite pripravený plniť moje príkazy a inšpirovaný bdieť nad dielom, ktoré som ti zjavil, tak 

ako Izraeliti vytvorili stánok a archu zmluvy, aby zachovávali Zákon. Skúšky ich totiž prebudili k svetlu. 

53 Tvojím príbytkom bude teraz tvoj duch a tvojou archou zmluvy svedomie. Tam bude môj zákon a 

bude osvetľovať cestu Pánovmu ľudu. 
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54 V dnešnej dobe sa neobjavil muž, ktorý by nasledoval Mojžišove kroky v napredovaní tohto ľudu 

a povzbudzovaní jeho viery prostredníctvom zázrakov. Ale s malou prípravou by ste mohli cítiť duchovnú 

prítomnosť Eliáša, ktorý vás na tejto ceste vedie, povzbudzuje a inšpiruje. 

55 Slzy sa teraz tisnú do očí zástupom, ktoré ma počúvajú. Ja jediný poznám dôvod ich vzlykov, ja 

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

56 Vytrvajte, zástupy, buďte verní a uvidíte, že prekážky padnú. Modlite sa a pracujte s čoraz väčšou 

pravdivosťou, čistotou a dokonalosťou, aby ste vo svojom poslaní našli útechu a silu potrebnú na trpezlivé 

znášanie životných peripetií. Ak pôjdeš touto cestou, keď si to budeš najmenej myslieť, uvidíš, že cesta je 

hladká a prekážky zmizli. 

57 Vy ste moje polia, na ktorých zatiaľ rastie pšenica spolu s burinou. Ešte nenastala hodina žatvy. 

Ale keď príde, budú sa súdiť skutky každého z vás. Potom zanechám na zemi dobrých učeníkov a z tohto 

sveta odvediem tých, ktorí nepriniesli ovocie zjednotenia a oduševnenia. 

58 Sledujte a zapamätajte si moje slová. Nebuďte príliš sebavedomí, pretože ste odo mňa dostali 

veľmi veľké poverenia a úlohy - myslite si, že moja spravodlivosť vás nikdy nemôže dosiahnuť. Spomeňte 

si na Dávida a Šalamúna, ktorí boli veľkí pred svojím ľudom, zaspali vo svojej veľkosti, porušili zákon a 

videli, ako na nich dopadá moja Božia spravodlivosť - neúprosne a múdro -, zatiaľ čo oni verili, že keď ich 

Otec tak miluje, nikdy ich nebude trpieť. 

59 Myslite, ó, ľudia, na nové generácie. Myslite na svoje deti, ako to robili patriarchovia, keď 

pripravovali svoje národy na príchod Mesiáša. 

60 Modlite sa za tých, ktorí ešte len prídu. Pripravte im cestu dobročinnosťou a láskou. Pochopte, že 

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

bude táto stopa? Tvoj život, tvoje diela. 

61 Prečo ma vždy musíš obťažovať výčitkami? Prichádzam k vám z lásky, pretože vidím, že vo 

svojich srdciach nosíte bolesť, a chcem vás potešiť. Chcem totiž, aby ste nosili môj pokoj vo svojej duši. 

62 Niekedy sa vám zjavujem ako Sudca, občas ako Otec, ale vždy sa ukazujem ako Majster. Medzi 

týmito tromi prejavmi máte Božskú podstatu, ktorá je jedna: Zákon, Láska, Múdrosť. Toto je Trojica, 

ktorá je prítomná v mojom Duchu. 

63 Zavrite oči a uvoľnite dušu, aby mohla intenzívne prežívať tieto chvíle spoločenstva so svojím 

Majstrom. Nech sa usadí blízko pri Mne ako tí, ktorí nasledovali Majstra v druhej ére po poľných cestách, 

v údoliach, cez dediny, pozdĺž brehov riek a cez púšte, aby im neuniklo ani jedno z Jeho učení. Potom 

budete schopní pochopiť obrazný zmysel, v ktorom niekedy hovorím, keď používam hmotné veci zeme, 

aby som vám symbolizoval duchovné a priblížil ich vášmu duchovnému dosahu. Uvidíte, ako Moje Slovo 

prináša nebeské kráľovstvo do vašej duše. 

64 Poďte, ľudstvo, aby som vás poučil. Alebo chcete, aby to bola bolesť, ktorá vás bude učiť po celý 

život? 

65 Príďte na moje majetky, aby ste bratsky osievali polia. Uisťujem vás, že moje krajiny vás 

nesklamú ako svet. 

66 Tu je cesta, priamo pred vašou dušou, ktorá vás pozýva, aby ste po nej išli a už nikdy sa 

nezastavili. Každý krok, ktorý na nej urobíte, bude krokom, ktorý priblíži vašu dušu k dokonalému 

domovu, ktorý na vás čaká. 

67 Čas, v ktorom budem ešte medzi vami a budem k vám hovoriť v tejto podobe, je veľmi krátky a 

chcem, aby ste sa naučili získavať zásluhy, aby sa v týchto posledných rokoch Moje Slovo rozhojnilo 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. 

68 Ako sa môžu božské prejavy stať odmenou za vaše zásluhy? Prostredníctvom vašej viery, vašej 

oddanosti a vášho oduševnenia - prostredníctvom lásky, ktorá vládne v lone ľudí, prostredníctvom 

praktizovaného milosrdenstva, prostredníctvom lásky k pravde. 

69 Veru, hovorím vám, že ak sa nezjednotíte, ako je Moja vôľa, ľudstvo vás rozptýli a vyženie zo 

svojho stredu, keď uvidí, že váš život sa odchyľuje od toho, čo hlásate. 

70 Čo sa stane, keď ľudia zistia, že v každom spoločenstve existuje iná forma zbožnosti a iný spôsob 

praktizovania môjho učenia? Nebudú môcť pochopiť, že som to bol ja, kto vás poučil. 

71 Zverujem vám posledné tri roky môjho prejavu, aby ste pracovali na zjednotení tohto ľudu - na 

zjednotení, ktoré by zahŕňalo duchovné i vonkajšie, aby vaša práca, naplnená harmóniou a 
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jednomyseľnosťou, bola najväčším dôkazom toho, že vás všetkých na rôznych miestach stretnutia a v 

rôznych častiach krajiny učil jeden Majster: BOH.  

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 253 
1 Moja prítomnosť v tento deň je prítomnosťou sudcu. Moje svetlo preniká do svätyne vašej bytosti. 

2 Prišiel som, aby som prijímal, ale aj dával, aby som prijímal ovocie dobrého semena a dával vám 

nové semeno na sadenie. 

3 Prichádzate do Mojej prítomnosti, aby ste Mi poďakovali za dobrodenia, ktoré ste dostali, a za 

dobré výsledky svojich skutkov na duchovnej ceste. Niektorí ku mne prichádzajú kajúcne. Sú to tí, ktorí 

prinášajú bremeno akéhosi pokánia, chvejú sa a sú naplnení strachom pred mojím hlasom spravodlivosti. 

Niektorí, podobne ako iní, ma prosia o odpustenie a modlia sa, aby im v nadchádzajúcich časoch 

nechýbala obživa. 

4 Dnes sa u vás začína rok, presne predposledný môjho ohlasovania prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania, a je len prirodzené, že moje slovo sa prejavuje ako požiadavka spravodlivosti voči 

ľuďom, ktorí toto učenie prijímali dlhý čas. 

5 Ohňom lásky a spravodlivosti vám dám pochopiť svoje učenie, ktoré je od začiatku zapísané vo 

vašom duchu, aby ste zajtra vedeli svedčiť o tejto pravde. 

6 Všetky Moje diela som zapísal do knihy s názvom "Život". Počet jej strán je nespočetný, jej 

nekonečnú múdrosť nedosiahne nikto okrem Boha, ktorý je jej autorom. Ale na každej jej strane je stručný 

prehľad, v ktorom Otec zrozumiteľným spôsobom predstavil každé svoje dielo, aby bolo pochopiteľné pre 

každú schopnosť chápania. 

7 Aj vy neustále píšete knihu svojho života, v ktorej zostanú zapísané všetky vaše skutky a všetky 

vaše kroky na celej ceste vývoja. Táto kniha bude zapísaná vo vašej duši a bude svetlom poznania a 

skúseností, ktorými budete zajtra osvetľovať cestu svojim mladším bratom a sestrám. 

8 Svoju knihu ešte nemôžete nikomu ukázať, pretože ani nepoznáte jej obsah. Čoskoro sa však vo 

vašej bytosti rozsvieti a vy budete môcť ukázať svojim blížnym stránky, ktoré hovoria o vašom vývoji, 

vašom vykúpení a vašich skúsenostiach. Potom budete pre ľudí otvorenou knihou. Blahoslavení sú tí, ktorí 

si svoje poslanie osvojili. Budú mať pocit, že stúpajú po rebríku, ktorý videl Jákob vo svojom sne a ktorý 

je duchovnou cestou, ktorá vedie bytosti do prítomnosti Stvoriteľa. 

9 Prijmite všetky životné skúšky s láskou a vedzte, že sú to lekcie, ktoré osvietia a posilnia vašu 

dušu na dlhej ceste, ktorú ešte musí prejsť. Čím väčšie je vaše pochopenie, tým väčšia musí byť vaša láska 

k Tomu, ktorý vás poslal na cestu boja za dokonalosť a ktorý vždy stál pri vás počas vašich skúšok. 

10 Skúšam vás, trápim vás a súdim vás. Ale zároveň vás podporujem, odpúšťam vám a pozdvihujem 

vás. Nikdy nebude duša v Mojej prítomnosti sklamaná, pretože vo Mne nie je nespravodlivosť. 

11 Žehnám vás, zástupy ľudí, ktorí ste sa naučili počúvať ma v tichu a zadržiavať vzlyky, ktoré z vás 

vytrhávajú tŕne na ceste. Tvoje pery mlčia, aby nebolo počuť nárek, ale tvoje srdce ma blahoslaví. Ako by 

vás Otec, ktorý sa cíti byť tak chápaný svojimi stvoreniami, nemohol požehnať? 

12 Svetlo sa teraz šíri do celej vašej duše. Je to čas, keď temné tiene odchádzajú od ľudí, ktorých 

práve hľadám a zjednocujem. 

13 Tento ľud tvorí mnoho generácií a od každej z nich v tento deň prijímam ich daň, to znamená 

ovocie ich práce, aby každý dostal odmenu podľa svojich skutkov, úsilia a cieľov. 

14 Kto túži po poctách a chválach tohto sveta, môže ich získať tu, ale v deň vstupu do duchovného 

sveta budú pre neho krátkodobé a neužitočné. Kto túži po peniazoch, môže tu dostať svoju odmenu, 

pretože práve o ňu sa usiloval. Keď však príde hodina, keď bude musieť všetko zanechať tu, aby sa mohol 

usadiť na onom svete, nebude mať najmenšie právo žiadať si akúkoľvek odmenu pre svoju dušu, aj keby si 

myslel, že urobil veľa pre dobro lásky. 

Naproti tomu ten, kto vždy odmietal lichôtky a láskavosti, kto miloval svojich blížnych čisto a nezištne 

a odmietal každú hmotnú odmenu, kto sa zaoberal rozsievaním dobra a s potešením konal skutky lásky - 

ten nebude myslieť na odmeny, lebo nebude žiť pre svoje vlastné uspokojenie, ale pre uspokojenie 

blížneho. Aký veľký bude jeho pokoj a blaženosť, keď bude v lone svojho Pána!  

15 Je potrebné nechať stromy rásť, aby sme ich spoznali podľa plodov. Vtedy nastane hodina súdu, 

keď budú v ohni mojej spravodlivosti lásky zničení všetci tí, ktorí ľuďom prinášali jedovaté ovocie, a len 

tí budú vysoko vážení, ktorí prinášali ovocie života a zdravia. 
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16 Podobne budú súdené aj náboženské spoločenstvá a všetky sekty, ktoré existujú na zemi - a to tak, 

že zostanú len tí, ktorí milujú a nasledujú pravdu, a všetci tí, ktorí ju skrývajú za závojom lží, falše a 

pokrytectva, zmiznú. 

17 Existuje len jeden zákon, a preto aj len jeden spôsob, ako ho naplniť. Je to ten, ktorého musíte 

všetci hľadať, aby ste boli duchovne zjednotení. 

18 Vy, ktorí počujete môj hlas, sa v tejto chvíli vnútorne posudzujete. Pýtate sa sami seba, či je váš 

ideál vysoký a vaše skutky čisté. Pýtajte sa sami seba, či ste už dostatočne pripravení, aby ste po mojom 

odchode vedeli zostať medzi ľuďmi ako patriarchovia, proroci a apoštoli. Pýtajte sa sami seba, či ste sa už 

zduchovnili, či žijete podľa mena "spiritualista", ktoré som vám dal, aby ste sa identifikovali. 

19 V roku 1948 otriasol týmto národom otras. Prebudil ťa úder mojej spravodlivosti, ako vždy, keď 

upadneš do letargie fanatizmu alebo rutiny. 

20 Keby ste sa snažili pochopiť význam môjho nového posolstva od začiatku môjho prejavu v tomto 

čase - koľko bolesti, koľko hádok a koľko vnútorných bojov by ste si ušetrili! Ale vy ste sa ako vždy 

priklonili k vonkajšiemu kultu, ktorý popiera slobodu a povznesenie duše. Musel teda nastať čas, aby ste 

stanovili hranicu svojich chýb. Ste spiritualisti? Potom to musíte dokázať vo svojom uctievaní, vo svojom 

živote a vo vzájomných vzťahoch. 

21 Kým niektorí sa prebudili a pochopili, čo je pravda, a začali pracovať na oduševnení, iní sa držali 

svojich zvykov, lipli na svojich symboloch, kultových formách a zvykoch a hovorili, že som vám všetky 

tieto symboly ukázal, a preto sú pre nich zákonom. 

22 Vypukla hádka, ale nie je to prvýkrát, čo sa to stalo medzi ľuďmi, ktorých učí Boh. Už v prvej ére 

som v jednom z prikázaní, ktoré Boh nadiktoval na vrchu Sinaj, prikázal ľuďom, aby nepoužívali žiadne 

obrazy, ktoré by predstavovali Božstvo, a zároveň som im dal pochopiť, že pravá služba Bohu spočíva v 

plnení toho zákona, ktorý sa úplne obmedzuje na lásku k Bohu a lásku k blížnemu. 

23 Napriek tomu si ľudia vytvárali nekonečné tradície a denne zvyšovali svoj fanatizmus a 

modloslužbu. Teraz už symbol nebol významovým obrazom, prostredníctvom ktorého dostával 

vysvetlenie pre niečo vyššie, ale predmetom modloslužby a uctievania. 

24 Bolo potrebné, aby som prišiel na svet, aby som vám ukázal cestu, z ktorej ste sa stále viac 

vzďaľovali. Ale keď kňazi a farizeji pochopili, že som neprišiel hlásať tradície, obvinili ma a povedali 

ľuďom, že moje slovo je proti Mojžišovmu zákonu. Vtedy sa zdvihol môj hlas, aby som pokryteckým 

predstaviteľom Zákona odpovedal, že som neprišiel proti tomu, čo ustanovil Otec, ale aby som to naplnil 

svojím životom, že to, čo chcem odstrániť zo sŕdc, sú zbytočné tradície a obrady, ktorými zabudli plniť 

Zákon, to znamená: milovať Boha a milovať sa navzájom. 

25 Nepovažujete za správne, aby som dnes, keď žijete v čase Ducha Svätého, očistil z vašich sŕdc 

všetko, čo ste do tohto diela zaviedli, čo ste poznali ako špiritizmus, pokiaľ ide o tradície a vonkajšie 

formy uctievania. 

26 Je pravda, že na začiatku každého z troch zjavení, ktoré Boh dal ľudstvu, vám boli povolené 

niektoré symboly a úkony uctievania, ktoré vám mali uľahčiť pochopenie a osvojenie si Božieho učenia, 

ale nie preto, aby ste ich zachovávali navždy, a už vôbec nie preto, aby ste ich uctievali. To bol vždy 

dôvod vašej duchovnej stagnácie a dôvod, prečo som vždy prichádzal, aby som vás odvrátil od 

nebezpečnej cesty a priviedol vás na pravú cestu svetla. 

27 Dnes neodmietam to, čo som nariadil v minulých časoch, ale učím vás to dodržiavať tým, že 

vášmu životu a vašim skutkom dávam vyšší stupeň duchovnosti, ktorá je zároveň pravdivosťou. 

28 Keď k vám prestanem hovoriť v tejto podobe, nebudete už viac túžiť po hmotných predmetoch, ani 

po obradoch a formalitách, pretože sa už oslobodíte od modlárstva a materializmu, aby ste hľadali 

prítomnosť Otca, ktorý je tiež Duch, s Duchom. 

29 Čoskoro sa ocitnete uprostred ľudí, ktorí sú unavení z vonkajších kultov a unavení z ich 

náboženského fanatizmu. Preto vám hovorím, že posolstvo oduševnenia, ktoré im prinesiete, sa dostane do 

ich sŕdc ako svieža a osviežujúca rosa. 

30 Myslíte si, že ak k nim prídete s fanatickými kultmi a spôsobmi konania, ktoré sú v rozpore s 

oduševnením, svet vás potom uzná za nositeľov božského posolstva? Veru, hovorím vám, že by ste boli 

považovaní za fanatikov novej sekty! 
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31 Vzhľadom na jasnosť, s akou k vám hovorím, sa nájdu takí, ktorí mi povedia: "Učiteľ, ako je 

možné, že odmietame mnohé z obradov, ktoré nám zanechal ako dedičstvo Roque Rojas? Na to vám 

hovorím, že som vám dal ten príklad z "druhej éry", keď som ľuďom vysvetlil, že kvôli dodržiavaniu 

obradov, formalít, tradícií a sviatkov zabudli na Zákon, ktorý je podstatný. Pripomenul som vám tento čin 

vášho Majstra, aby ste pochopili, že aj dnes by ste mali zabudnúť na tradície a obrady, aj keď ste sa ich 

naučili od Roque Rojasa, tak ako ich ľudia zdedili od Mojžiša. 

32 Nechcem vám povedať, že vás naučili niečo zlé - nie. Boli nútení uchýliť sa k symbolom a činom, 

ktoré mali ľuďom pomôcť pochopiť božské zjavenia. Ale keď sa tento cieľ dosiahol, bolo potrebné 

odstrániť všetky teraz zbytočné formy uctievania alebo alegórie, aby mohlo zažiariť svetlo pravdy. 

33 Od nositeľa hlasu, ktorý odovzdáva Moje Slovo, počnúc posledným z "detských učeníkov", 

vyžadujem úprimnosť. 

34 Najväčšia zodpovednosť spočíva na tých, ktorí volia, pretože ich ústami vyhlasujem zákon. 

Nepochopili však svoju zodpovednosť. Hovorím im: Prebuďte sa! Počúvajte hlas svojho svedomia! Hľa, 

tento ľud - nevedomý, dychtivý po mojom slove - je odetý do pokory a vnímavosti voči tomu, čo mu 

ponúkaš. Čo by sa s vami stalo, keby ľudia povstali a žiadali od vás prípravu a oduševnenie? A ako veľmi 

rozumne a oprávnene by to urobila, keďže ide o jej vieru, jej dušu, pokoj na zemi a cestu do večnosti. 

35 Nositelia hlasu, odovzdávatelia môjho slova, proroci tretej éry: nie vaša nešikovnosť, ani vaša 

nezrelosť, ani vaša chudoba sú prekážkou toho, aby som sa prostredníctvom vás dal poznať ľudstvu; je to 

váš hriech a vaša nepripravenosť, ktoré obmedzujú význam môjho slova a zakrývajú pravdu, ktorú som 

priniesol svojmu ľudu. 

36 Veru, hovorím vám: Kto sa necíti byť schopný oduševniť sa, nech radšej drží svoje pery zatvorené 

a nepridáva nepravdu k pravde. Veď zástupy, ktoré ho počúvajú, ešte nevedia oddeliť zrno od pliev, teda 

lož od pravdy, zbytočné od podstatného. 

37 Moje slovo je prísne a jednoznačné. Ale pozrite, aj tento prejav má jedného dňa svoj koniec a je 

potrebné, aby vaša najlepšia práca bola zavŕšením duchovného diela, ktoré som vám zveril. 

38 Vedzte, že toto slovo, ktoré vyšlo z vašich úst, je duchovným posolstvom, ktoré rúca kráľovstvá, 

ríše a tróny, aby nebeské kráľovstvo, ktoré je kráľovstvom lásky, pokoja a spravodlivosti, mohlo vstúpiť 

do ľudských duší. 

39 K iným národom som poslal poslov svojho slova. Modlite sa za nich a dodávajte im silu svojimi 

myšlienkami. Vypestujú semená a zjednotia zástupy, ktoré sa po oduševnení spoja s vami prostredníctvom 

zväzkov bratstva a porozumenia. 

40 Pripravujem nových poslov svojho Slova, ktorí budú túto dobrú zvesť prinášať aj do iných krajín. 

Nad všetkými rozprestieram plášť svojho pokoja. 

41 Čas, v ktorom žijete, je obdobím premien, vývoja, skúšok, zmien a prekvapení. Žite bdelo, bdejte, 

modlite sa a vytrvajte v mojom zákone. 

42 Dnes je tu boj, dnes je tu zásluha, dnes je tu utrpenie, boj a námaha. Zajtra, keď budete všetci so 

Mnou, keď dosiahnete dokonalosť duše, budete mať svoj domov v lone Otca, kam všetko putuje a kde sa 

zachovávajú všetky veci, ktoré dosiahli svoju dokonalosť - v "lone", ktoré obsahuje múdrosť, dokonalosť a 

slávu, ktorú si tu neviete predstaviť. 

43 Moje Slovo je cesta, pravda a život, ktorý vedie tvoju dušu do zasľúbenej krajiny. Poďte k nemu, 

nezablúdite, milovaní ľudia. 

44 Môj lúč svetla sa usadí na vrchu, odkiaľ sa ťa pýtam: Prečo si stále na jeho úpätí, prečo sa ti ešte 

nepodarilo naň vystúpiť? 

45 Mnohí ma počúvajú s veľkou radosťou v srdci. Ale niektorých, keď počujú moje slovo, zachváti 

veľký smútok. Sú to tí, ktorí sa podobne ako Izrael v Egypte cítia ako otroci. Stále si nesú rany po 

bičovaní a túžia po slobode a svetle. 

46 Vedzte, že som prišiel kvôli vám, pretože som videl, že túžite po spravodlivosti, slobode a láske. 

47 Poďte a počúvajte tento hlas, ktorý vám dodá odvahu, naplní vás silou a osvieti vás, aby ste sa 

obrátili chrbtom k faraónovi a odišli z jeho krajiny, kde ste boli uväznení, zranení a ponížení. 

48 Pozdvihnite oči a rozjímajte o božskej hore, ktorá vás pozýva, aby ste na ňu vystúpili. Pristúp k 

nemu, ver, že dosiahneš vrchol, urob prvé kroky, vylez hore a čoskoro bude tvoja radosť veľká, keď 

pocítiš, že reťaze, ktoré ťa držali dole, a jarmo, ktoré ťa zvieralo, ustúpili. 
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49 Ó, ľudia všetkých čias! Odstráňte zo svojho srdca nevďačnosť, aby ste mohli skutočne zakúsiť 

pokoj svojho Otca. 

50 Takto slepí dostanú zrak, unavení znovu nadobudnú silu, chromí budú chodiť, chorí sa uzdravia, 

trpiaci budú spievať od radosti. 

51 Znovu zjednocujem svoj ľud a potvrdzujem jeho duchovné poslanie pre ľudstvo. Z vyvrheľov 

robím ľudí, ktorí sú užitoční pre svojich blížnych, a z tých, ktorí si mysleli, že sú vydedení, robím 

prorokov a lekárov duše. 

52 Práve vy musíte byť svedkami môjho príchodu v tejto tretej ére. Viem, že národy a provincie 

potrebujú vaše svedectvo. Ale vedzte, že keď sa vydáte na cestu, musíte dokázať, že ste deťmi Svetla. 

53 Chcem, aby ste vopred pochopili duchovnú veľkosť poslania, ktoré vám v tomto čase zverujem. 

Až potom si vaša duša uvedomí zodpovednosť za vaše poslanie. 

54 Ak si však myslíte, že musím čakať, kým sa vám zapáči pripraviť sa na to, aby som svetu priniesol 

toto posolstvo svetla, ste na veľkom omyle. Lebo ja som ten, kto vykúpi ľudí a spasí ich duše. Budete len 

hlásateľmi ciest, hlásateľmi, prorokmi, služobníkmi. Kvôli plneniu týchto úloh vás učím. 

55 Do srdca každého žiaka som vložil esenciu. Táto podstata bude prítomná vo vašich myšlienkach a 

modlitbách, vo vašich slovách a skutkoch lásky. 

56 Nepamätáte sa, že som vám povedal, aby ste boli duchovnou vôňou medzi ľuďmi? 

57 Čo viac si môžete priať na zemi, ako byť radcami, sprievodcami a lekármi duší tých, ktorí to 

potrebujú? 

58 Milosrdenstvo je jedným z najkrajších kvetov lásky a práve tento kvet chcem vo vás otvoriť, aby 

ste šírili jeho vôňu medzi svojimi blížnymi. Veru, hovorím vám, ak máte ideál alebo túžbu dať svojej duši 

veľkosť, ponúkam vám cestu milosrdenstva. Ponúkam vám túto cestu, po ktorej ľudia málo chodia, aby ste 

po nej mohli stúpať ku Mne. 

59 Chcem, aby ste na koniec tejto cesty prišli s uspokojením, že ste zostali verní a počúvali moje 

učenie. Moje slovo vás posilňuje, aby ste pevnými krokmi pokračovali na ceste až do jej konca. 

60 V posledných dňoch môjho zjavenia sa na vašej ceste objaví mnoho pokušení a prekážok, preto 

vás varujem a vyzývam, aby ste boli bdelí, aby ste mohli bdieť a modliť sa. 

61 Buďte silní, ľudia, a skúška prejde. Keby ste totiž nezostali poslušní a verní a upadli do pokušenia, 

vytvorili by ste si nekonečnú reťaz skúšok, ktoré by pomýlili myseľ mnohých a zničili vieru mnohých 

sŕdc. 

62 Plán vašej misie je už vypracovaný a nesmiete sa od neho odchýliť. 

63 Povedal som vám, že keď ukončím svoje slová, dám vám dosť času, aby ste sa pripravili, 

študovali, premýšľali a uplatňovali medzi vami svoje učenie. Keď zistím, že sa Môj ľud zduchovnil, 

otvorím vám cesty, po ktorých musíte vyjsť a priniesť posolstvo svetla, ktoré som vám zveril, aby ste ho 

oznámili ľudstvu. 

64 Jasný a jednoduchý je plán, ktorý som pre vás navrhol, takže ho ani v najmenšom nemeníte, ak sa 

chcete nazývať spiritualistami. 

65 Kto chce mať moc obracať svojich blížnych - moc uzdravovať chorých, akú ste ešte nezažili, a silu 

konať zázraky -, nech je verný môjmu zákonu a oddaný mojim prikázaniam, potom nikdy nebude bez 

vnuknutí a moci konať veľké skutky plné lásky a múdrosti. 

66 Kto pohŕda duchovnými darmi a plodmi, ktoré pochádzajú z čistého praktizovania Mojej náuky, 

pretože ho viac lákajú chvály a hmotné odmeny, ten sa nasycuje márnosťami a falošným uspokojením, 

ktoré neživí dušu. To je to, čo miluje na zemi a čo hľadal v mojom diele, a ja mu to dávam prijať. Ale 

naozaj, hovorím vám, tí, ktorí nedosiahnu to, čo som predvídal, ktorí zostanú v stagnácii a nezanechajú 

svoj fanatizmus, márnivosť a hmotné túžby, budú prekážkou, ktorá nedovolí napredovať tým, ktorí milujú 

Moje nariadenia a naozaj ich chcú poslúchať. 

67 Akými slovami alebo zámienkami Mi odpovedia tí, ktorí neposlúchajú Moje príkazy, keď im 

ukážem ľudí, ktorí zostávajú v stagnácii, v zajatí fanatizmu a neužitočných tradícií - keď im ukážem 

národy, ktoré musia naďalej čakať na príchod apoštolov tretej éry? 

68 Je to moja láska, ktorá k vám hovorí, moje svetlo, ktoré vás neprestajne stráži, ktoré vás varuje, 

aby ste namiesto duchovného pokroku nezískali kalich utrpenia. 
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69 Pripravujem vás na deň, keď s vami budem hovoriť naposledy. Od tohto okamihu sa totiž pre tento 

duchovný ľud všetko zmení. Preto som vám už dávno povedal, aby ste neboli tradicionalistami ani 

strážcami vonkajších foriem, aby ste zo svojich bohoslužobných úkonov nerobili zvyky alebo obyčaje, 

ktoré potom už nebudete môcť vytrhnúť zo svojich sŕdc. 

70 Myslíte si, že všetko musí pokračovať donekonečna v rovnakej podobe? Myslíte si, že budete na 

týchto miestach stretávania zjednotení po celý život? Nie, ľudia, je potrebné, aby všetko, čo ste doteraz 

mali, zmizlo z vašich očí, aby ste mohli pocítiť svetlo skutočného oduševnenia. Doteraz ste nepochopili 

ani zmysel môjho posolstva, ani účel tejto práce. 

71 Je pravda, že "prví" pre nedostatok učenia a poučenia neboli schopní pochopiť význam zjavenia, 

ktoré ich prekvapilo. Ale vy, ktorí patríte k "posledným" - k tým, ktorí mali byť svedkami konca tohto 

obdobia -, považujete za správne, aby ste si zachovali omyly "prvých" a aby ste naďalej nepoznali význam 

tohto posolstva, tak ako ho nepoznali tí, ktorí videli len úsvit tretej éry? 

72 Nie, tvoje srdce mi hovorí. Všetkým vám hovorím, že toto presvedčenie, ktoré máte v týchto 

chvíľach, vás nesmie opustiť v hodine pokušení. Nezabúdajte, že vám dnes hovorím, že pre vašu 

poslušnosť a úprimnosť budete mať pokoj vo svojich domoch a na všetkých cestách, ktorými pôjdete. 

73 Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vstúpili pripravení a silní do času zmätku, ktorý sa 

blíži. Nerozširujte svojím zmätkom tie, ktoré spôsobujú sekty, cirkvi, filozofie a učenia, keď príde čas, aby 

všetci popreli pravdu. 

74 Chcem, aby títo ľudia, ktorých som učil v duchovnej forme, vstúpili do tohto obdobia pokojne, 

vedome, ostražito a pokorne a aby ich prítomnosť bola lúčom svetla a závanom upokojenia v tejto búrke. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 254 
1 Prichádzam, aby som prijímal a dával, prichádzam, aby som vás počul a aby ste ma počuli. 

2 Nespočetnekrát som sa predstavil ako Otec a Majster. Dnes je mojou vôľou ukázať sa ako sudca, 

pretože som vám zveril rok, ktorého ovocie od vás žiadam. Vo večnosti je toto obdobie len okamihom. 

Ale skutky, ktoré v ňom vykonáš, zostanú zaznamenané v knihe, do ktorej si zapíšeš históriu svojho 

života. Táto kniha, napísaná v tvojom duchu, zachová stopy tvojich bojov o dosiahnutie cieľa a bude tou, 

ktorú predložíš najvyššiemu sudcovi. 

3 Dnes mi ukazujete len stránku, ktorá predstavuje malý časový úsek, v ktorom ste urobili krok 

vpred na ceste rozvoja. 

4 V miere, v akej stúpate, budú vaše diela dosahovať väčšiu dokonalosť a vy budete chápať Moje 

Dielo viac a hlbšie. Preto vás povzbudzujem, aby ste dôverovali mojim zasľúbeniam, ja vás pozdvihujem, 

ja vás prebúdzam a ja vás uzdravujem. 

5 Chcem prijať vaše ovocie, pretože ste ho získali vďaka ideálu lásky, vďaka úsiliu a s úmyslom 

potešiť svojho Otca. Bojovali ste v ťažkých skúškach, prechádzali ste cez balvany. Oči tvojho tela plakali 

a tvoja duša tiež vzlykala. 

6 Tvoje pery mlčia a duša sa v tej chvíli nesťažuje a všetku horkosť, ktorú si dostal, premieňaš na 

nádej vo mňa a odpustenie pre svojich blížnych. Žehnám vás za vašu poslušnosť. 

7 Cítiš, že sa prebúdzaš do nového dňa, že robíš krok vpred, a odvtedy ťa tvoj duch ešte viac osvieti 

a ty Mi lepšie rozumieš. Aj svoju zodpovednosť, ktorú ste prevzali voči Otcovi a voči svetu, meriate 

správne. 

8 Dnes viete, že čas je vzácny poklad, ktorý nesmiete premárniť, a že vaše dary sú ako drahokamy, 

ktoré by sa nemali skrývať. 

9 Čas temnoty a nevedomosti sa pre vás skončil. Dnes ako apoštoli viete, čo hovoríte, čo robíte a čo 

si myslíte, a usilujete sa o zásluhy, aby ste si získali právo na moje výhody. Žijete uprostred svetla, a ak 

niekoho oslepuje, je to pre nedostatok jasnosti v jeho pohľade. 

10 Svoju milosť udeľujem všetkým rovnakým spôsobom, ale každý ju prijíma podľa svojej duchovnej 

prípravy a výšky. 

11 Teraz dostávam výsledok práce vtelených bytostí, pretože pozemský život sa meria podľa času. 

Keď vstúpite do duchovného života, pochopíte, že večnosť sa nedá merať na hodiny, dni ani roky, pretože 

čas nemá na duchovno žiadny vplyv. 

12 Som prítomný, neviditeľný pre celé ľudstvo, ktorého život pulzuje vo mne, pretože som ich Otec - 

jediný, kto môže dokonale posúdiť ich život a skutky. Vidím ľudí, ktorí blúdia v chaose, nosia vojnu vo 

svojich srdciach a dokonca aj v duši, nosia vražednú a ničivú zbraň nielen v rukách, ale aj v srdci, 

používajú jazyk ako skutočne dvojsečný meč. Niektorí útočia, iní sa bránia. Niektorí sejú smrť, iní sa držia 

života. A ako tieň sa šíri plášť nového učenia, postupuje od srdca k srdcu a od duše k duši. 

Tvárou v tvár tejto hrozbe sa ľudia a národy chvejú a pýtajú sa sami seba, prečo Všemohúci nezabráni 

šíreniu týchto beznádejných učení. Na to Otec odpovedá: Dovoľujem im klíčiť, rásť, kvitnúť, šíriť sa a 

prinášať ovocie, aby tieto stromy ľudstvo spoznalo podľa ich vlastných plodov. 

13 Tieto učenia, teórie a svetonázory sa budú šíriť po celom svete, aby ľudia, keď zjedia všetky plody, 

obrátili svoje oči k stromu života a pochopili, že pravé ovocie - to, ktoré obsahuje sladkosť vo svojej chuti 

a život vo svojej podstate - je to, čo som vám ponúkol vo svojom Zákone lásky od počiatku vekov. 

14 Pokoj ľudí je pominuteľný. Iba pokoj, ktorý vám ponúkam, je večný. 

15 Hovorím k vám prostredníctvom ľudského rozumu a Moje Slovo je to isté semeno lásky, ktoré 

som do vás vždy zasial. 

16 Dal som vám silu - ale nie preto, aby ste prostredníctvom nej vnucovali moju vôľu svojim 

blížnym. Oslobodil som tvoju dušu - ale nie tak, aby túto slobodu zle využívala. Moje zbrane sú pravda, 

láska, milosrdenstvo, pokoj a odpustenie. 

17 Aby ste ma dôstojne reprezentovali a boli mojimi vernými svedkami, musíte využívať moje učenie 

a ponoriť sa do môjho Slova, aby ste neupadli do omylov, ktoré vás rozdeľujú a spôsobujú, že niektorí 

bránia a snažia sa zachovať vonkajšie formy uctievania a tradície, zatiaľ čo iní bojujú za podstatu a 

duchovnosť môjho učenia. Pamätaj, že v prvom prikázaní Zákona, ktoré som dal ľudstvu prostredníctvom 
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Mojžiša, som povedal: "Neurobíš si nijakú rytinu ani podobu nebeských vecí, aby si kľačal a klaňal sa 

im." Odvtedy je cesta pre človeka a cesta pre dušu jasne vyznačená. 

18 Mojžiš sa neobmedzil len na odovzdanie Desatora ľudstvu, ale vydal aj druhotné zákony pre 

ľudský život a zaviedol tradície, obrady a symboly v rámci duchovného uctievania Boha, všetko v súlade s 

vývojovými krokmi, ktoré v tom čase ľudský duch uskutočňoval. Ale zasľúbený Mesiáš prišiel a odstránil 

tradície, obrady, symboly a obety, len zákon ponechal nedotknutý. Preto keď farizeji povedali ľuďom, že 

Ježiš sa stavia proti Mojžišovým zákonom, odpovedal som im, že sa nestaviam proti Zákonu, ale že som 

ho prišiel naplniť. Ak by moje učenie malo zrušiť tradície, bolo by to preto, že ľudia, aby ich naplnili, 

zabudli dodržiavať Zákon. 

19 Tento prípad sa opakuje aj v tomto období, ľudia. V roku 1866 bola moja prítomnosť zjavená 

prostredníctvom ľudského intelektu Roque Rojasom, ktorý vám ju oznámil. Ale aj on vytvoril tradície, 

formy uctievania a symboly, ktoré vám pomôžu pochopiť význam zjavení. 

20 Teraz, keď sa blíži čas, keď k vám už nebudem hovoriť v tejto podobe, chcem z vášho srdca 

vymazať každý materializmus a fanatizmus, ktorý by mohol existovať vo vašej sekte a vo vašom spôsobe 

konania, aby ste mohli právom nosiť meno: "Učeníci Ducha Svätého". Ale pochopte: Ak odstránim 

zbytočné tradície a zvyky, nie som preto proti svojmu zákonu. Pretože tak ako v druhej ére, aby ste 

nasledovali tradície, môžete porušiť pravé duchovné uctievanie Boha a svoje povinnosti voči ľudstvu. 

21 Ak ste sa vo svojej oddanosti Otcovi už oslobodili od všetkého materializmu, nebuďte pyšní, 

pretože si myslíte, že ste dosiahli vrchol oduševnenia, od ktorého považujete všetkých, ktorí sa hlásia k 

sektám alebo cirkvám, za nedospelých. Lebo kým vy vidíte smietku v oku svojich blížnych, ja vám 

môžem ukázať brvno, ktoré so sebou vláčite. 

22 Ľudia sú unavení z tradícií, formalít a obradov. Chcem im ukázať svetlo svojho učenia ako miesto 

odpočinku pre dušu unavenú hľadaním svetla. 

23 Ľudia, nechajte ma byť vaším sudcom, počúvajte môj hlas, ktorý k vám hovorí vo vašom svedomí. 

Nehľadajte odmenu ani pochvalu odo mňa, nehľadajte odmenu. Keby som vám tieto úľavy poskytol, zle 

by ste ich využili a ustanovili by ste sa za pánov. Hľadajte ma pokorne ako najmenšie z mojich detí. Ak sa 

kajáš, poklon sa predo Mnou, lebo Ja budem tvojím Sudcom a budem k tebe hovoriť s najväčšou 

pravdivosťou a milosrdne ťa napravím. Potom za mojimi slovami spoznáte božský prísľub niečoho, čo 

nikdy nebolo predvídané, niečoho, čo presahuje všetky túžby. 

24 Dávam vám dar Slova, aby ako zvuk zvonov prebudilo tých, čo spia, aby dalo silu, balzam a život. 

25 Nečakajte, kým katastrofické udalosti spôsobia, že sa ľudstvo vráti ku Mne. Bdejte, modlite sa a 

rozsievajte, a svetlo a pokoj môjho Ducha sa budú šíriť od srdca k srdcu. 

26 Hoci moje slovo prechádza cez mozog a pery človeka, je zo svetla a lásky. Pripravte sa, vy 

zástupy, a dovoľte Mi, aby som sa zjavil prostredníctvom svojich nositeľov hlasu. A vy, ktorí ste boli 

vybraní na túto vysokú a delikátnu úlohu, pripravte sa ešte viac. Tí, ktorí sa necítia schopní odovzdávať 

Moje slovo v čistote, pripravte sa. Ak toho nie je schopný, mal by radšej mlčať a zapečatiť svoje pery. 

Uvedomte si však, že vaša chudoba, nešikovnosť ani skromnosť nie sú prekážkou môjho ohlasovania. 

Použil som nešikovných a nevzdelaných ľudí, aby som ohromil svet. Čo mi prekáža, je nečestnosť, hriech. 

27 Chcem, aby ste sa stali hodnými toho, že v posledných rokoch môjho slova sa bude diať jedno 

moje zjavenie za druhým a v zhromaždeniach nebude počuť žiadne sťažnosti. 

28 Dostalo sa mi poklony od všetkého stvorenia - od najväčších hviezd až po bytosti sotva vnímateľné 

tvojím pohľadom. Všetko podlieha evolúcii, všetko sa vyvíja, všetko napreduje, všetko sa premieňa, 

vyvíja vyššie a zdokonaľuje sa. Potom, keď dosiahne vrchol dokonalosti, bude môj duchovný úsmev ako 

nekonečné svitanie v celom vesmíre, z ktorého zmizne každý kaz, všetka bieda, utrpenie a nedokonalosť. 

29 Spoznajte moju spravodlivosť v jadre môjho slova. 

30 Moje Slovo, vy zástupy, je kľúčom, ktorým otváram vaše srdce - to srdce, ktoré tak málo bije pre 

Mňa. 

31 Dnes začínate druhý rok z posledných troch, ktoré vám boli zverené na prípravu. 

32 Čo ste doteraz dosiahli? Nič rozhodujúce. Po sebapreskúmaní vo svetle svojho svedomia ste si 

uvedomili, že ste neurobili ani krok vpred smerom k zjednoteniu a oduševneniu. 
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33 Na moje výčitky ste si už zvykli, a preto zostávate ľahostajne opretí. Ale nebuďte príliš 

sebavedomí, odmietnite názor, že predĺžim čas svojho zjavenia medzi vami. Ak totiž upadnete do tohto 

omylu, budete žiť oklamaní a podvedení. 

34 Kto sa odváži žiadať o ďalšiu príležitosť - po tých, ktoré som mu poskytol? Len hlupáci alebo 

ignoranti. Vy však nie ste nevedomí, pretože som sa vám rok čo rok neustále prihováral. 

35 Prečo vám to hovorím? Pretože na dne niektorých sŕdc vidím túto túžbu a tento tajný úmysel - 

túžbu a úmysel, ktorý už teraz, aj bez toho, aby bol uskutočnený, poškodzuje pravdivosť a úprimnosť 

Môjho diela. 

36 Táto túžba, aby moje slovo pokračovalo donekonečna, aby všetko pokračovalo tak ako predtým, je 

dôkazom toho, že nevyužili vzácny čas, ktorý im bol zverený, a teraz chcú, aby bol ďalší čas, aby mohli 

niečo urobiť. Ale keď sa určený čas skončí, nikto nebude môcť zmeniť božské rozhodnutie. Ak by sme to 

totiž chceli urobiť, znamenalo by to popierať dokonalosť toho, čo Boh poskytol. 

37 Neposlúchajte Moje nariadenia, ó, ľudia! Ak by to totiž niekto urobil, bude svedkom Mojej 

spravodlivosti a uvidí, ako sa na tento národ vrhnú rozpútané sily prírody, aby videl svoju neposlušnosť, 

pretože ma neposlúchol napriek Mojim slovám lásky. 

38 Aký smútok a výčitky svedomia budú mať tieto duše, keď sa prebudia zo svojej úbohosti a 

uvedomia si svoj duchovný ústup, keď zakúsia, že Otec ich stále musí burcovať a trápiť prostredníctvom 

prírodných síl, tak ako sa to stalo starým ľuďom! 

39 Odstránim každé nečisté semeno medzi týmto ľudom a ponechám len dobré semeno, 

prostredníctvom ktorého ma ľudstvo zajtra spozná. Ako by mohli ľudia vidieť nádheru Mojej pravdy 

prostredníctvom zmäteného, neposlušného alebo fanatického ľudu? 

40 Tieto dni prípravy sú pre vás, ľudia, poznačené hlbokým zamyslením, aby ste si po tejto 

introspekcii a spytovaní svedomia mohli vybrať cestu, po ktorej chcete kráčať, a zdôrazniť, že ten, kto plní 

moju vôľu, bude môcť ísť svojou cestou v pokoji, a ten, kto plní svoju, sa musí rozhodnúť prijať skúšky, 

ktoré ho, keď príde čas, neúprosne zasiahnu. 

41 V tom, kto poslúcha moje pokyny, bude skutočný pokoj, pretože to bude človek dobrej vôle, ktorý 

poslúcha svojho Otca. V tom, kto neposlúchne moje pokyny, nebude pokoj ani na chvíľu. Neustále bude 

počúvať výčitky svojho svedomia a žiť v neustálej hrôze. 

42 Nikoho nesúdim a obmedzujem sa na to, aby som vám včas odhalil, čo vás môže postihnúť ako 

prirodzený dôsledok vašich skutkov. Hovorím vám to včas, pretože vás milujem a aby ste sa tomu vyhli, 

aby ste sa stretli s pravdou a nezablúdili z cesty. 

43 Neposlušný je vždy pyšný. Ale kto je ten, kto si myslí, že má právo vykonať jeho vôľu alebo 

spôsobiť zmenu otcovej vôle? Kto verí, že dostal dary, ktoré sú v ňom vďaka skutočným zásluhám? Kto 

verí, že tento ľud je pre Mňa nevyhnutný na uskutočnenie Mojich božských plánov? 

44 Nedovoľte, aby sa vaša myseľ zatemnila, neumlčujte hlas svedomia, nedovoľte, aby pokušenia tela 

priviedli vašu dušu k pohoršeniu, lebo by to bolo veľmi smutné. 

45 Bdejte a modlite sa, aby vám nikdy nechýbala sila. Premýšľajte, prísne sa posudzujte, potom váš 

duch vleje svetlo do vašej mysle a srdca, aby medzi vami zavládol pokoj. 

46 Moje inštrukcie naďalej ukazujú vašej duši Knihu života stránku po stránke, pretože musí zostať 

silná a pripravená, kým sa tento čas inštrukcií neskončí. 

47 Ak naozaj túžite pôsobiť ako proroci prvej éry a byť ako oni majákmi na ceste ľudstva, smerujte k 

oduševneniu, ktoré nebude ťažké nájsť, pretože každé z týchto učení je lekciou oduševnenia pre ľudstvo. 

48 Chcem, aby ste vedeli, že - ešte skôr, ako prídu na svet tie generácie oduševnených duší, ktoré som 

vám oznámil - sa toto posolstvo rozšíri po národoch a národnostiach, aby našli cesty vydláždené ľuďmi, 

ktorí počuli hlas Pána, a tými, ktorí sa k tomuto ľudu pridali, pretože uverili jeho svedectvu. 

49 Neustále vás vyzývam, aby ste robili nové kroky na tejto ceste, ktorá je večným vzostupom. 

Nezastavujte sa, a ak sa zastavíte, bude to užitočné, pretože ste museli dozrieť v nejakom úmysle, posilniť 

vieru alebo sa zamyslieť. Ale potom pokračujte. 

50 Koľkí mi v srdci hovoria: "Učiteľ, prečo si k nám v tomto čase neprišiel ako človek, aby sme 

mohli vidieť tvoju prítomnosť?" Ja vám však odpovedám inou otázkou: Či si neuvedomujete, že keď 

túžite po Mojej prítomnosti vo svete v tejto podobe, žiadate si nanovo Moju Krv? Prijmite ma takto: v 

duchu, neviditeľného len pre vaše fyzické oči, ale vnímateľného všetkými zmyslami vašej duše. 
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Vtedy som vylial svoju krv, aby som ňou spečatil lásku, ktorú som hlásal vo svojom učení. Dnes na 

každého vylievam božskú esenciu ako dôkaz, že moja láska k ľuďom je rovnaká napriek ich nevďačnosti, 

a preto sa k nim približujem, aby som im ukázal svetlú cestu, ktorá ich vedie k tomu, aby so mnou navždy 

prebývali v mojom kráľovstve. 

51 Iní mi duchovne hovoria: "Keby si nás aspoň nikdy nepripravil o toto slovo, ktoré si nám dal 

počúvať s takou láskou." Týmto ľuďom hovorím, že ak naozaj využijú moje učenie a pokúsia sa pochopiť 

moje zámery, nebude pre nich bolestné zrieknuť sa tohto vyhlásenia, keď príde hodina, keď ho vyhlásia za 

ukončené. A nebude to pre nich bolestivé, pretože vaša duša zostane preniknutá mojou podstatou a 

naplnená mojím Svetlom. Ak ste si však niektoré alebo mnohé z mojich učení nedokázali uchovať v 

pamäti, v tom prípade som nariadil vytvoriť knihu, ktorá obsahuje moje slovo z tohto obdobia. V tejto 

knihe, ktorá bude vytvorená na základe môjho Božského učenia, nájdete pravú archu zmluvy, ktorú prví 

spiritualisti neboli schopní pochopiť, a preto ju museli znázorňovať prostredníctvom predmetov alebo 

symbolov. 

52 Skutočnou archou zmluvy je moje slovo. Kto ju totiž otvorí a vstúpi do nej s úctou, oduševnením a 

láskou, objaví na jej dne múdrosť, hlboké zjavenie, proroctvo a všetky duchovné dary. Práve k tejto arche 

zmluvy sa budete obracať, keď moje slovo už nebude počuť prostredníctvom nedokonalých ľudských 

nositeľov hlasu, a budete svedkami toho, ako k vám vo vašich meditáciách, vo chvíľach vášho štúdia alebo 

vo chvíľach vašej modlitby, k najjemnejším častiam vašej bytosti, prenikne vyššie svetlo, ktoré všetko 

vysvetlí - otcovský vplyv, ktorý vás objíme, a hlas, ktorý nie je ľudský a ktorý k vám bude hovoriť svojím 

a dokonalým spôsobom. Bude to svetlo mojej inšpirácie, ktoré k vám prichádza v skutočnom dialógu 

ducha s duchom. 

53 Buďte požehnaní - vy, ktorí ste dokázali odstrániť zo svojich bohoslužieb mnohé zbytočné a 

nepotrebné obrady, ktoré vám odkázali "prví", a ponechať si len to podstatné. Uvedomte si však, že ešte 

stále máte čo upratovať a čo oduševňovať. 

54 Aká bude tvoja duša šťastná, ak Mi bude môcť na tejto zemi ponúknuť uctievanie, ktoré od nej 

očakávam! Ale keď odtiaľto odíde do Duchovného údolia, ak po sebe zanechá niečo, čo by nemalo byť 

hodné Môjho diela, nové generácie, ktoré si prezrú dedičstvo, ktoré ste im zanechali, budú vedieť, ako 

odstrániť všetko, čo ste po sebe zanechali nespravodlivo, a tak urobiť krok, ktorý ste nemohli urobiť. 

55 Hovorím vám: Čím viac očistíte svoje bohoslužobné úkony a zdokonalíte uctievanie Boha, tým 

menej budú musieť trpieť tí, čo prídu po vás, a že vaše zásluhy predo Mnou budú väčšie, pretože ste 

nepracovali pre seba, ale robili ste to s ohľadom na svojich blížnych, pretože ste k nim v srdci cítili lásku. 

56 Či ste sami nezažili, ako veľmi ste museli bojovať, aby ste upratali to, čo ste dostali od svojich 

bratov, ktorí vás predišli? Nenechávajte preto túto bolestivú prácu na tých, ktorí idú vo vašich šľapajach. 

57 V Druhom čase moje učenie dosiahlo vrchol, keď už bol môj rozchod veľmi blízko. 

58 Učeníci - dobre vediac, že sú to posledné chvíle, ktoré strávia s Majstrom - venovali všetku svoju 

pozornosť tomu, aby počuli aj posledné z týchto slov a uchovali si ich v srdci. 

59 Ježišova božská túžba bola, aby sa jeho učeníci stali rozsievačmi jeho spásonosného učenia. Na 

vrchole svojho posledného príhovoru k učeníkom, ktorý bol zároveň posledným rozhovorom medzi 

Otcom a deťmi, im preto láskyplným tónom povedal: "Teraz vám dávam nové prikázanie: milujte sa 

navzájom." Svetlom tohto najvyššieho prikázania zapálil najväčšiu nádej pre ľudstvo. 

60 Aj v tomto čase, keď čoskoro ukončím svoje ohlasovanie medzi vami, vidím, s akou oddanosťou a 

pozornosťou počúvate moje učenie. Nezmazateľne sa vryjú do mysle mojich nových učeníkov. 

61 Tak ako som vtedy povedal svojim apoštolom, že budú vo svete ako ovce medzi vlkmi, aby žili 

stále v bdelosti, tak vám teraz hovorím, aby ste sa pripravili, bdeli a modlili. Mnohí totiž povstanú proti 

vám, budú používať ohováračské zbrane a všetky prostriedky, aby vás zmiatli. 

62 Teraz je čas boja, všetci to viete, aby nikto nebol prekvapený. 

63 Svoje učenie som maximálne zjednodušil, aby ste mu porozumeli a pochopili jeho zmysel. Keď 

príde čas, budete mať jednoduchú odpoveď na každú otázku, ktorá vám bude položená. Nebudete musieť 

veľa hovoriť, aby ste presvedčili. Ak ste naozaj pripravení, vaše slová budú nielen jednoduché, ale aj 

krátke. Nepotrebujete poznať vedu, aby ste odpovedali vedcovi, ani teológiu, aby ste odpovedali 

teológovi. Slovo svetla všetko osvetľuje a ja chcem, aby z tvojich úst vychádzali slová svetla. 
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64 Nie všetci, ktorí ma počuli v tomto čase, povstanú, aby vydali svedectvo o mojom slove. Vzniknú 

tí, ktorí ma skutočne milujú - tí, ktorí ma milujú vo svojom blížnom a obracajú sa k tým, ktorí sú v núdzi, 

ktorým poskytujú svoje milosrdenstvo a útechu. 

65 Tí, ktorí rozumejú môjmu učeniu a hlboko ho cítia, ho verne prijmú. Budú to oni, kto sa musí 

postaviť proti všetkému odporu, kto sa musí chopiť zbraní pravdy, lásky a spravodlivosti. Títo rozsievači, 

plní pokoja a dôvery vo svojho Boha, budú v ťažkostiach a vo svete, ktorý sa už dávno vzdiali od tejto 

spravodlivosti a pravdy, šíriť duchovné posolstvo tretej éry po celom svete. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 255 
1 Vstúpili ste do obdobia boja, modlitby a zásluh. Cítite, že čas pôžitkov sa skončil a že musíte 

urýchliť svoje kroky, pretože ľudstvo je v zúfalstve a vy máte povinnosť priniesť im dobrú zvesť a 

svedectvo o mojom príchode slovami a skutkami. 

2 Pozrite sa, ako ľudia všetkých denominácií a siekt hľadajú v čase, živote a udalostiach v nádeji, že 

objavia znamenia, ktoré ohlasujú môj príchod. Sú to nevedomí ľudia, ktorí nevedia, že sa už dlho 

prejavujem a že tento druh prejavu čoskoro skončí. Ale hovorím vám aj to, že mnohí z tých, ktorí na Mňa 

s takou túžbou čakajú, by Mňa nespoznali, keby boli svedkami toho, ako sa prejavujem, a skôr by Mňa 

úplne odmietli. 

3 Len svedectvá sa k nim dostanú a vďaka nim budú stále veriť, že som bol medzi svojimi deťmi. 

4 Aj vy ste ma vnútorne netrpezlivo očakávali, ale vedel som, že ma v tomto čase spoznáte a zaradíte 

sa medzi mojich pracovníkov.  

5 Nech sa svet vysmieva z toho, ako som sa dal poznať. Ale nebudú sa smiať mne, ale sebe. Veď ani 

netušia a nechápu, čo každé stvorenie znamená pre božstvo. 

6 Pre Mňa je najsprávnejšie, čo môžem urobiť so svojimi deťmi, dať sa im spoznať prostredníctvom 

schopností, ktorými som ich obdaril, bez toho, aby som sa vyhováral, že sú hriešnici a že sú nečistí. Čo 

môže byť pre dieťa lepším podnetom ako spoznať svojho Otca, vidieť ho a cítiť, aby ho mohlo milovať? 

7 V starovekom proroctve sa hovorí, že každé oko, či už hriešne alebo nie, ma uvidí. Teraz, v tomto 

čase, som vám povedal: neprišiel som s túžbou po spravodlivom, aby som sa dal spoznať jeho 

prostredníctvom, ale práve s túžbou po hriešnikovi, ktorý sa očistil v skúškach života a vo chvíli pokánia. 

Lebo on je dieťa, ktoré, keď vie, že je milované a oceňované Otcom, kráča úplne po ceste obnovy a cnosti. 

8 Kto z nositeľov hlasu, skrze ktorých som k vám hovoril, mal predstavu o dare, ktorý už mal, a o 

službe, pre ktorú bol určený, skôr než počul Moje slovo? Žiadne. Počas svojho života sa očisťovali ako v 

tégliku. Ich dar však zostal tajomstvom, kým neprišiel čas ho odhaliť. 

9 To je začiatok alebo príprava duše človeka na poznanie vyššej komunikácie s Otcom, a vy ste boli 

prekvapení. Keby ste vedeli, čo všetko som vám chcel v pravý čas zjaviť, nemohli by ste pochopiť, prečo 

vás tak veľmi milujem, ani aké zásluhy musíte vykonať, aby ste získali takú veľkú milosť. 

10 V roku 1866 vznikla prvá kongregácia špirituálov, žiakov tohto diela. Pod svetlom môjho Ducha a 

poučení Eliášom začali títo prví učeníci prijímať lúče posolstva, ktoré teraz prijímate v hojnom počte pred 

jeho ukončením. 

11 Odvtedy až po súčasnosť vzniklo mnoho komunít ako vetvy, ktoré sa vyvinuli z "kmeňa stromu" 

založeného Roque Rojasom. 

12 Jediné svetlo zažiarilo na množstvo ľudí, ktorí tvoria tento národ, a predsa je medzi jednotlivými 

kongregáciami toľko rozdielov! Už mnoho rokov sa tešíte z prejavu môjho Slova prostredníctvom 

jednoduchého, jasného a zrozumiteľného učenia. Je však len málo tých, ktorí dokázali vysvetliť zmysel 

duchovného učenia. 

13 Do konca môjho vyhlásenia v tejto forme zostáva už len rok. Väčšina ľudí je však stále veľmi 

ďaleko od pravdy. Od "prvého" až po "posledného" som odpustil skutočnosť, že zhmotnili božské 

zjavenie, ktoré spočiatku neboli schopní pochopiť. Ale potom, čo sa duchovné učenie rozšírilo za mnoho 

rokov a Moje Slovo čoraz viac vysvetľovalo toto dielo kúsok po kúsku, vidím, že nastal čas požiadať vás, 

aby ste opustili svoje zabehnuté cesty, prenikli trochu viac do jadra Môjho učenia a urobili rozhodný a 

pevný krok na ceste k oduševneniu. 

14 Ako ma budete nasledovať, kým ma budete uctievať pomocou symbolov a vzorov, vonkajších 

kultových foriem a materializácií? Vy mi hovoríte: "Je to dedičstvo "prvých" a my ho rešpektujeme. 

No, ľudia, teraz vám hovorím, že títo "prví" boli len vašimi predchodcami, aby ste priviedli k 

dokonalosti tú formu uctievania a duchovnej komunikácie, ktorú oni začali. 

15 Nezamieňajte si Boží zákon s náboženstvami alebo metódami, ktoré používate na jeho výklad. 

16 Zákon je večný a nemenný, náboženstvá, formy uctievania a konania sa vyvíjajú a menia podľa 

morálneho a duchovného vývoja tých, ktorí ich vyznávajú. Keby nebolo tohto duchovného rozvoja, stále 

by ste uctievali Boha vo hviezdach a prírodných silách, ako to robili primitívne národy. 
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17 Nezastavuj sa na ceste k láske ku Mne, službe Mne a uctievaniu Mňa. Vždy sa posúvajte vpred, 

stále sa zdokonaľujte, usilujte sa o svoju dokonalosť. Ale nedotýkajte sa zákona, nemeňte ho, 

nevymieňajte ho. Vždy vás naučí to najvyššie, vždy vás poučí, ako to dokonale naplniť. Bude prítomná a 

večná ako univerzálny zákon, ktorý vás naučí pravej láske k Bohu a pravej láske k blížnemu. 

18 Nebuďte strážcami zvykov, foriem uctievania alebo tradícií, lebo potom zostanete po stáročia v 

letargii dogiem a nevedomosti. Namiesto toho buďte strážcami zákona a pravdy. 

19 V tomto čase nebuďte ako židovský národ "druhej éry", ktorý - pretože bol zviazaný tradíciou, 

konzervatívny a fanatický - nemohol jesť nebeský chlieb, ktorý mu priniesol Mesiáš, na ktorého čakal 

mnoho storočí. Keď prišla hodina, nemohli Ho spoznať, pretože ich materializácia im bránila vidieť svetlo 

pravdy. 

20 V tento deň vám ponechám len dve slová, aby ste ich mohli hlboko pochopiť a získať z nich celý 

význam, pokiaľ ste toho schopní vďaka dobrej príprave: "Spiritualita" a "Spiritualizácia". Iba tak - 

rozjímaním, modlitbou a bdením - budete schopní pochopiť, ako má vyzerať pravé a správne uctievanie 

Boha, ktoré musíte na základe tohto učenia obetovať svojmu Pánovi. 

21 Áno, ľudia, milovať Mňa prostredníctvom vonkajších foriem uctievania, hľadať Mňa v obrazoch a 

symboloch a uctievať Mňa prostredníctvom liturgií, obradov a slávností, na to je mnoho kostolov a mnoho 

siekt, v ktorých môžete uspokojiť svoje srdce, ak ešte stále túži alebo cíti potrebu takéhoto uctievania. Ak 

Mi však chcete slúžiť prostredníctvom tejto duchovnej práce a milovať Mňa, a preto odmietate inú formu 

uctievania Mňa, pochopte, čo znamená "špiritizmus" a čo "oduševnenie", aby ste, ak naozaj chcete byť 

žiakmi tohto učenia, nepatrili k tým, ktorí zavádzajú zvyky, pravidlá, tradície a vonkajšie formy 

uctievania, lebo potom opäť upadnete do materializmu, modlárstva a fanatizmu a zo špiritizmu budete 

poznať iba meno. 

22 V snahe prispôsobiť sa môjmu učeniu a prispôsobiť sa mu sa vzmáhajte, ako len môžete. Nerobte 

však opak, teda neprispôsobujte moje učenie svojim obmedzeniam a pohodlnosti, čím by ste ho zhmotnili, 

zdeformovali alebo sfalšovali. 

23 Nech toto dnešné učenie slúži ako výzva na prebudenie pre tých, ktorí ho počuli, aby sa ním 

inšpirovali a naplnili energiou, zápalom, láskou a vierou, aby pretrhli siete, ktoré ich dlho držali v zajatí. 

Nech sa v ich mysliach vytvorí pravdivá predstava o tom, čo znamená "špiritizmus", a nech sa v ich 

srdciach zrodí vznešený ideál stať sa skutočným žiakom tohto učenia svetla a dokonalosti. 

24 Milovaní ľudia: Keď sa vaše rozdiely stratia, keď nejednota, ktorá medzi vami v súčasnosti 

existuje, ustúpi bratstvu a keď pochopíte svoje poslanie, z vašej duše vzíde túžba a z vášho srdca impulz, 

aby ste sa pustili do zasievania semena oduševnenia, ktoré ste dostali v mojom Slove. 

25 Príde pre vás okamih osvietenia, keď s najväčšou jasnosťou pochopíte veľkosť tohto Diela a s 

úžasom objavíte na jeho dne úžasné zjavenia, aké ste si nikdy nevedeli predstaviť. Potom sa spontánne 

vydáte na cestu, rozprestriete sa po zemi a budete rozdávať milosrdenstvo, svetlo a útechu. Odsúdenie 

tvojich susedov ti už nebude ubližovať, ani neúcta členov tvojej rodiny ťa nebude trápiť, pretože všetky 

utrpenia na zemi sa budú zdať malé tvárou v tvár veľkosti tvojho poslania. 

26 Blahoslavení sú tí, ktorí dosiahli taký stupeň duchovnosti, že sú odolní voči bolesti, lebo ich bude 

chrániť plášť môjho milosrdenstva. 

27 Viera, láska a duchovnosť sú tri cnosti, ktoré urobia vojakov a apoštolov tretej éry 

neporaziteľnými. Tieto cnosti boli prítomné vo všetkých služobníkoch, ktorí od prvých čias vydávali 

svedectvo o mojej existencii, mojej prítomnosti, mojom zákone a mojej pravde. 

28 Medzi týmito služobníkmi môžete objaviť patriarchov, prorokov, apoštolov a mučeníkov. V 

dejinách ľudstva však neboli jediní, bolo oveľa viac tých, ktorí sa vydali rôznymi cestami, aby splnili 

svoje poslanie a vydali svedectvo o mojej pravde, odolávajúc všetkým druhom útokov, posmechu, 

prenasledovania a ohovárania. Ich viera, ich zhovievavosť voči tým, ktorí im ubližovali, ich stála a verná 

láska k blížnym - láska, ktorá bola inšpirovaná ich Pánom - im umožnila prekonať bolesť, nespravodlivosť 

a smrť. Ako inak si vysvetliť, že sa mučeníci vzdali svojim katom? Ako by ste mohli pochopiť trpezlivosť 

a vyrovnanosť tvárou v tvár prenasledovaniu všetkých tých, ktorí ma milovali a nasledovali? 

29 Ak ma budete takto milovať, nebudete sa už môcť báť ničoho na svete. Pokiaľ vaša viera nie je 

úplná a vaša láska nie je neotrasiteľná, boj vo vás vyvolá strach. 
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30 Čoho sa bojíte? Prečo sa vrháte do väzenia, prečo si beriete život? Viete, že tie časy sa skončili a 

že bolo mnoho mučeníkov, ktorí obetovali svoje životy, aby dokázali nepriateľom pravdy, že mučeníctvo, 

väzenie a krvavé popravisko - namiesto toho, aby uhasili vieru mojich služobníkov - zapália oheň ich 

lásky a spôsobia, že budú šíriť moje učenie s ešte väčšou silou. 

31 Bojíš sa odsúdenia blížneho a bojíš sa, že stratíš svoj pokoj vo svete. Prečo sa radšej nebojíte súdu 

svojho Boha alebo nestratíte pokoj svojej duše, pretože ste nesplnili svoje poslanie? 

32 Dnes sa vám zdá, že to, čo od vás žiadam pre "zasľúbenú zem", je veľa. Ale naozaj vám hovorím, 

že keď v nej raz budete, budete sa čudovať, že ste v nej, dokonca sa budete cítiť nehodní a poviete si: 

"Ako málo sme urobili, aby sme si zaslúžili takú veľkú milosť!" 

33 Pýtaš sa ma vo svojom srdci: "Učiteľ, možno nám dávaš viac, ako si zaslúžime?" Na to vám 

odpovedám: Keby som vám mal dať podľa vašich skutkov, mali by ste celkom málo alebo nič. Veríš, že 

život, ktorý máš, telo, ktoré vlastníš, dary, ktoré sa v tebe prebúdzajú, a všetko, čo ťa obklopuje v tvojej 

existencii, sú spravodlivou odmenou za tvoje zásluhy? 

34 Veru, hovorím vám, vždy som vám dával a vždy vám dám viac, než si zaslúžite, lebo vás milujem, 

lebo som váš Otec. 

35 Plačte, ľudia, pretože si uvedomujete svoj nedostatok viery a lásky. Potom sa ma spýtaj, čo máš 

robiť, aby si sa mi páčil a získal si predo mnou zásluhy. Na to odpovedám, aby ste slúžili blížnemu s 

najlepšou vôľou, aby ste robili bolesť tým, ktorí trpia, aby ste rozvíjali svoje dary a zdokonaľovali ich v 

prospech tých, ktorí to potrebujú. To, čo urobíte pre svojich blížnych, totiž závisí od toho, čo dostanete, 

keď prídete do duchovnej ríše. 

36 Čo mi môžeš dať, čo nemám? Mám moc, mám pokoj, mám svetlo, som majiteľom vesmíru, som 

milovaný a slúžim. V mojom duchu nie je ani najmenší tieň sebectva, pretože som dokonalý. 

Ale medzi vašimi blížnymi, ktorí sú deťmi môjho Ducha, je toľko biedy! Koľko bolesti a temnoty! 

Koľko utrpenia! Prečo ma v nich nemilujete? Prečo mi nedáte všetku lásku, ktorá je vo vás, tým, že sa 

budete navzájom milovať? 

37 Ľudia, toto je moja odpoveď na vašu otázku a moja nebeská rada pre vaše predsavzatia. 

38 Milované deti, ktoré prijímam v mene ľudstva, blíži sa koniec môjho prejavu prostredníctvom 

ľudskej mysle. Potom sa váš duch musí usilovať o dialóg ducha s Mojím Božstvom. 

39 Dnes je moje slovo vašou obranou, vašou motiváciou. Ale aj po tomto čase môjho ohlasovania 

budete môcť cítiť moju prítomnosť. 

40 Časy, keď ste na svete potrebovali duchovného sprievodcu, sú preč. Odteraz každý, kto pôjde touto 

cestou, nebude mať inú cestu ako cestu môjho Zákona, ani iného vodcu ako svoje vlastné svedomie. 

Napriek tomu budú vždy existovať muži a ženy veľkého svetla a duchovnej sily, ktorí budú svojím 

príkladom a inšpiráciou pomáhať zástupom. 

41 Keby to bolo inak, už by som vám poslal na zem duchov ako Mojžiš alebo Eliáš, aby vám 

ukazovali cestu a neustále vám pripomínali zákon. Aj oni stoja pri vás, chránia vás a sprevádzajú, ale už 

nie v ľudskej podobe, ale z duchovnej. Kto ich vidí? Nikto. Ak sa však pripravíte, pocítite nad sebou 

prítomnosť veľkých duchov, ktorí boli vždy v kontakte s ľudstvom a mali v ňom veľké poslanie. 

42 Obracajte sa na nich vo svojich modlitbách, a ak im naozaj dôverujete - hovorím vám - nikdy 

nezahyniete, pretože vás budú viesť s láskou a oddanosťou, o ktorých vám dali toľko dôkazov na svete. 

43 Ešte raz vám hovorím, že na svete vám nebudú chýbať ľudia obdarení veľkým svetlom, ktorí vám 

budú osvetľovať cestu a zasievať váš život láskou. Ľudstvo malo vždy na zemi prítomnosť týchto ľudí, ale 

prichádzajú časy, keď na svet prídu veľké légie vysokých duchov svetla, ktorí zlikvidujú falošný svet, 

ktorý ste vytvorili, aby vzbudili nový, v ktorom bude vládnuť mier a pravda. 

44 Budú veľmi trpieť zlobou ľudí. Nie je to však nič nové, pretože žiaden z Božích poslov neunikol 

prenasledovaniu, výsmechu a nepriateľstvu. Musia prísť na svet a prebývať na ňom, pretože ich 

prítomnosť na zemi je nevyhnutná. 

45 Prídu a s láskou oslovia srdcia ľudí. Ich slovo, preniknuté spravodlivosťou Otca, zasiahne 

aroganciu a pýchu všetkých, ktorí nahradili rúcho pokory svojej duše leskom márnivosti, povýšenosti, 

falošnej moci a falošnej slávy. 
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46 Títo povstanú ako prví a budú ukazovať na mojich poslov prstami chvejúcimi sa od hnevu. To 

však poslúži mojim služobníkom, aby v každej skúške, ktorej budú vystavení, vydali svetu veľké 

svedectvo o pravde, ktorú priniesli. 

47 V súčasnosti neviete, v akých podobách ľudského života sa objavia. Ale hovorím vám, že niektorí 

sa objavia v lone veľkých náboženských spoločenstiev. Tie budú bojovať za zjednotenie a duchovnú 

harmóniu všetkých ľudí. Medzi vedcami povstanú ďalší a ovocím svojich inšpirácií ukážu, že skutočným 

konečným cieľom vedy je duchovné zdokonalenie človeka - a nie jeho ochudobnenie a zničenie. Tak sa vo 

všetkých oblastiach života objavia moji služobníci, ktorí budú nosiť môj zákon vo svojich srdciach a 

slovami a skutkami potvrdzovať všetko, čo som vám v tomto čase povedal.  

48 Tiež vám hovorím, že moje semeno, ktorým je toto učenie, ktoré ste dostali, vo vás prinesie svoje 

ovocie a že týmto ovocím budú veľké duše, ktoré sa vtelia do vašich detí alebo do detí vašich detí. 

49 Toto sú už Moje posledné lekcie a stále vám hovorím o nových učeniach, a to preto, lebo do 

poslednej chvíle plním Svoje poslanie Majstra a vlievam svetlo do každého Svojho slova, aby ste nezostali 

v temnote v časoch horkosti a bolesti, keď sa Božská Spravodlivosť prejaví ako nikdy predtým. 

50 Bdejte a modlite sa za svet, milovaní ľudia. 

51 Poďte ku mne, ja som útecha a pokoj. 

52 Na zemi ste zažili utrpenie a nešťastie, pretože duša nerozvinula svoje schopnosti a dary, aby sa 

mohla povzniesť nad ľudské ťažkosti. 

53 Tento svet by mohol byť rajom namiesto slzavého údolia, keby ľudia mali dobrú vôľu. Tento 

domov zasievam požehnaním, nerozsievam tŕnie na cestách. Bolesť ľudí pochádza z ich previnení. Ale 

tak, ako vytvorili bolesť, budú sa ju musieť snažiť odstrániť. 

54 Vy, ktorí ma počúvate, nie ste stratený alebo blúdiaci ľud. Ste ako rodina, ktorá sa usadila v tieni 

mohutného stromu, ktorého konáre vám neustále ponúkajú svoje ovocie. 

55 V tomto tieni naberieš nové sily a ošetríš si rany, pretože budeš musieť pokračovať v putovaní, aby 

si sa vyšplhal na vrchol. 

56 Váš duch je už schopný vystúpiť na šiestu priečku nebeského rebríka, kde nájdete svetlo, ktoré 

odstraňuje všetky omyly a ponúka vám pomoc pri dosiahnutí siedmeho stupňa. 

57 Odstránim zmätok a zlé interpretácie, ktoré medzi vami existujú v súvislosti so siedmimi 

pečaťami. Veru, hovorím vám: Nepatríte do konkrétnej pečate, ale - keďže vaša duša musí prejsť od prvej 

k poslednej - žije dnes v čase šiestej pečate alebo v šiestom období vývoja svojej duše. 

58 Aké veľké boli lekcie a skúšky, ktorými musela duša prejsť, aby sa posunula od jednej pečate k 

druhej! Koľko zásluh musel získať! Ale ten z vrcholného, siedmeho dielu, stále chýba. 

59 Moc zla s jeho pokušeniami vám bude neustále stáť v ceste. Vy si však spomeniete na svojho 

Majstra, ktorý zvíťazil nad svetom, bolesťou a telom, aby ste s jeho príkladom vyšli zo skúšky ako víťazi. 

Hľadaj vo svojom duchu meč na boj, tu nájdeš vždy pripravenú neochvejnú zbraň. 

60 Ako by mohla byť duša pre Mňa nenávratne stratená, keď v sebe nosí iskru Môjho svetla, ktorá 

nikdy nezhasne, a Ja som s ňou vo všetkom? Pokiaľ bude trvať jeho vzbura alebo zmätok, tieto temné sily 

nikdy neodolajú Mojej večnosti.  

61 Znovu som vás oslobodil. Alebo sa necítite slobodnejší, keď ste sa zbavili svojej fanatickej 

minulosti a predsudkov? 

62 Ja som Život a rozlievam ho rovnako do všetkých, hoci som vždy vyhľadával ľudí alebo niekoľko 

ľudí, aby som sa im zjavil. Urobil som to preto, aby sa stali poslami, prorokmi alebo svedkami Mojej 

Božskosti v službe ľudstvu, ale nie preto, že by som ich odlišoval väčšou láskou alebo dobročinnosťou ako 

ostatných. 

63 Posilňujte sa v mojom slove, deti moje, aby ste sa na svojich blížnych pozerali s pravou láskou a 

neboli sudcami hriešnikov, zlomyseľníkov, fanatikov, namyslencov. Vtedy totiž budete vo svojom 

svedomí počuť môj hlas, ktorý vám hovorí: "Kto je čistý, nech prvý hodí kameňom." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 256 
1 Môj pokoj pocítia vaše duše, ľudia, keď počujete moje slovo dobrej vôle. 

2 Ja som božský záhradník, ktorý sa stará o záhrady vo vašich srdciach a polieva ich nebeskou 

vodou svojej lásky. Kvapku tejto božskej lásky som vylial na každú horkosť v ľudstve. Ukazujem vám 

cestu, ktorá vedie do Otcovho kráľovstva. Nikdy neobjavíte koniec tejto cesty, ale vždy budete napredovať 

a spoznávať novú slávu. 

3 V súčasnosti vás moje slovo obrusuje a dáva vám tvar. Pracujem na tvojej duši jemným dlátom. 

Naučte sa pracovať na sebe a dajte si krásne podoby plnením môjho zákona. Potom požehnám vašu prácu, 

aby ste potom mohli uskutočniť svoje veľké poslanie na tomto svete a priviesť svojich blížnych na cestu 

lásky. 

4 Ja som váš Majster, ale nepozerajte na mňa oddelene od Otca, lebo ja som Otec. Medzi Synom a 

Duchom Svätým nie je žiadny rozdiel, pretože Duch Svätý a Syn sú jeden Duch a ten Duch som ja. V 

Mojich zjaveniach počas vekov vidíš jedného Boha, ktorý ťa učil prostredníctvom mnohých a rôznych 

lekcií: Jedna kniha s mnohými stranami. 

5 Posväcujte moje meno svojimi skutkami a nájdete v sebe svetlo, ktoré vás vyslobodí z noci 

nevedomosti a hriechu. 

6 Pamätáte si, ľudia, kým ste boli predtým, než vás stvorilo moje Slovo? Pamätáte si, že predtým ste 

boli schopní mnohých nevďačných činov, ktorých by ste dnes neboli schopní? Nemôžete porovnávať svoj 

dnešný život s predchádzajúcim. V minulosti ste boli osamelými pútnikmi na zemi, ktorí putovali svojou 

cestou bez svetla, ktoré by ich existenciu urobilo šťastnou a zapálilo v nich nádej. Dnes si žiakom môjho 

učenia, v ktorého prameni lásky si uhasil svoj smäd a umyl si svoje rany. Moja láska ti vytrháva tŕne, ktoré 

máš na nohách, a ak máš na kríži klince, vytrhnem ti ich tiež. 

7 Ja som svetlo tohto sveta a všetkých svetov a chcem, aby ste sa týmto svetlom odeli. Moje Slovo je 

uzdravujúci balzam, uzdravujte sa ním, počúvajte ho a používajte ho. Každé slovo je kvapkou prameňa 

života. Prečo si chorý, trpíš a plačeš, hoci v sebe nosíš Boha? Skúmajte sa a opravte, čo je potrebné 

opraviť, očistite všetko, čo je potrebné očistiť. Hovorím vám: Očistite nádobu zvnútra aj zvonku, to 

znamená, aby vaša duša harmonizovala svoju vôľu a túžbu s vašou hmotnou alebo ľudskou časťou. 

Tvorím váš vnútorný obraz - to, čo skrývate pred ľuďmi, ale nemôžete skryť predo mnou. Ak 

formujete svoj zovňajšok tak, aby vaša tvár bola pravdivým odrazom duše, potom sa vo vašich skutkoch 

prejaví úprimnosť a pravdivosť. Dôvodom, prečo si ľudia navzájom nedôverujú, je to, že svetu ukazujú 

jednu tvár a druhú skrývajú. 

8 Riaďte sa mojimi pokynmi a využite svoje dary. 

9 Vyšetrili ste si už svoje rany? Nechali ste do nich prúdiť balzam, ktorý som vám dal? 

10 Ak pochybujete o účinnosti môjho balzamu, ošetrite ich nanovo. Ale ak veríte, nechajte ich 

neliečené a uvidíte, ako ich moja láska lieči, a keď ich budete hľadať, budú už zatvorené. 

Iným doprajem, aby našli svoje zdravie prostredníctvom viery, modlitby, sily myšlienok. Prídu zástupy 

duchovných bytostí, ktoré spoja svoju moc a silu a "pomažú" vás a vy sa s ich pomocou uzdravíte. 

11 Moje slovo sa musí naplniť: "Vaša viera a vaše zásluhy vás zachránia". Lebo potom, keď budete 

zdraví, pošlem vás do boja, aby ste dosiahli to najvyššie vo svojom živote: lásku k blížnemu. 

Nebolo by vám príjemné byť svetlom pre iných? Nebolo by vám príjemné, keby vaše slová mali 

podstatu pravdy? Nebolo by vám príjemné, keby ste mali o čom poučiť tých, ktorí u vás hľadajú útechu? 

Ak sa vám to páči, môžete to urobiť, pretože veľa závisí od vašej dobrej vôle a úsilia dosiahnuť to. Všetko 

ostatné robím ja. 

12 Oduševnený človek hovorí: "Aký krásny je život!" Bežný človek, materialista, hovorí: "Aký trpký, 

smutný a pochmúrny je život!" 

Človeka bez vyššej mysle všetko uráža, všetko ho zraňuje. Ten, kto je duchovne povznesený, si ani 

nevšimne nepriaznivé okolnosti na ceste. Keď sa vysokopostavená myseľ zaoberá druhými, robí to preto, 

aby chválila cnosti druhých alebo ospravedlňovala ich chyby, nikdy nie preto, aby ich súdila alebo 

odsudzovala. Nízka myseľ odsudzuje, ohovára, šíri zlé skutky iných a nachádza v tom potešenie. 

13 Tých, ktorí súdia a zaoberajú sa vecami svojich blížnych, sa pýtam: Zdá sa vám vaše bremeno 

hriechu príliš ľahké, že máte potešenie z toho, že ho pridávate iným? Ak sa nedokážete zbaviť svojho 
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bremena, prečo k nemu pridávate aj bremeno svojich blížnych? Prečo namiesto toho, aby ste hľadali 

klenoty u svojich blížnych a tešili sa z ich svetla, radšej sa zaoberáte špinou, aby ste sa poškvrnili? 

14 Otcov dom má mnoho príbytkov. Ale tí, ktorí prebývajú vo vysokých duchovných oblastiach, 

pomáhajú ľuďom zbaviť sa ich bremien alebo im ich pomáhajú znášať, ale bez toho, aby ich súdili alebo 

sa škodoradostne vytešovali z ich utrpenia. 

15 Videl som, ako ste sa jeden deň rúhali a na druhý deň ste sa kajali. Videl som, že ste popreli moje 

vyhlásenie a potom ste dosvedčili, že je to pravda. Videl som, ako ste jeden deň ohovárali a na druhý deň 

obhajovali to, čo ste ohovárali. Je dobré, že opravujete svoje chyby, ale bolo by lepšie, keby ste sa už 

nedopustili žiadneho zla, aby ste ho nemuseli opravovať. 

Jedného dňa som ťa videl, ako dávaš dávky tomu, kto ich nepotrebuje, a videl som, ako ich odopieraš 

skutočne chudobným. Nechcem vás však obviňovať ani súdiť, prichádzam so svetlom svojho učenia, aby 

som vás osvietil, aby ste už nehrešili. Môžem ti tiež povedať, že som ťa videl ochotného, štedrého, 

dobročinného a chápavého a že tieto zásluhy som vždy zohľadnil a pripísal na svoj účet. Pochopte však, že 

vo vašich srdciach by už malo byť viac pšenice ako kúkoľa. 

16 Nemodlite sa bez citu, mechanicky pohybujúc perami. Modlite sa s citom, bez rečí. Využite tú 

ľahkosť, s ktorou ste v minulosti skladali falošné sľuby a márne prisahali, aby ste dnes hovorili pravdu. 

17 Neodoberajte nič cudzie. Kto berie, čo je cudzie, musí to odplatiť bolesťou a hanbou. Na nikoho 

neukazujem, ale chcem, aby si každý z mojich slov odniesol to, čo sa ho týka. 

18 Nebudem vás obviňovať ani volať na zodpovednosť za to, čo ste urobili, keď ste išli svojou cestou 

v temnote nevedomosti, nezrelosti a materializácie. Ale ak dnes, keď už plne poznáte, čo je môj zákon, 

zotrvávate v nedovolenom, v nečistom, budete sa musieť zodpovedať za svoje činy pred Bohom, ktorý sa 

pre vás ukáže neúprosný vo vašom vlastnom svedomí. 

19 Vy všetci ste moje semeno a Majster ho žne. Ak sa medzi dobrým semenom objaví semeno 

kúkoľa, aj to beriem s láskou do svojich rúk, aby som ho premenil na zlatú pšenicu. 

20 V srdciach vidím semeno buriny, blata, zločinu, nenávisti, a predsa vás žnem a milujem. Hladím a 

čistím toto semienko, až kým sa nezaskvie ako pšenica na slnku. 

21 Myslíš si, že sila mojej lásky ťa nedokáže vykúpiť? Po očistení vás zasijem do svojej záhrady, kde 

budete prinášať nové kvety a nové plody. Mojou božskou úlohou je urobiť vás hodnými mňa.  

22 Prišiel som, aby som sa z teba tešil, aby som prehovoril k tvojmu srdcu. Moja prítomnosť vám 

dáva silu, aby ste splnili poslanie, ktoré som vám zveril. 

23 Ale vy - necítite bolesť ľudí? Necítiš smútok, keď vidíš, že smrť odnáša hriech tohto sveta 

namiesto svetla svedomia? 

24 Ako Ježišovi učeníci v tretej ére máte veľmi veľké poslanie, pretože patríte k tým, ktorí počuli 

moje slovo a učili sa odo mňa. 

25 Vedzte, že ľudia sa snažia komunikovať so záhrobím aj prostredníctvom vedy. Vydajte svedectvo 

o mojom učení, ak nechcete, aby vami otriaslo. 

26 Vedec, ktorý často popiera Moju existenciu, skúma prírodu vo všetkých jej častiach, skúma zem, 

moria, vesmír a na každom kroku sa stretáva so Mnou, pretože každý jeho objav hovorí o láske, ktorou 

som stvoril celé stvorenie. 

27 Musíte veľa hovoriť, aby moje svetlo dosiahlo všetkých vašich blížnych a aby pochopili, že všetko 

stvorené - od atómov až po najväčšie zhluky hviezd - je určené na to, aby prinášalo život, výživu, blaho a 

dokonalosť. 

28 Urob moje učenie dokonalým, aby mu nevedomí nepripisovali nedokonalosti. Sejte dobre, potom 

generácie, ktoré z vás vyjdú, nebudú musieť trpieť vašimi chybami a nebudú žať bolesť ako dedičstvo. 

29 Chcem, aby z vás vypučalo čisté a zdravé semeno, ktoré všade prináša požehnanie. 

30 Zasievajte cestu života dobrými príkladnými skutkami, nefalšujte moje učenie. V tomto smere si 

vezmite za príklad mojich apoštolov "druhej éry", ktorí nikdy neupadli do zmyselných kultov, aby učili a 

vysvetľovali moje učenie. Nemožno ich obviňovať z modloslužby, do ktorej ľudstvo neskôr upadlo. Ich 

ruky nikdy nestavali oltáre ani paláce na duchovné uctievanie Boha. Prinášali však ľuďom Kristovo 

učenie, chorým prinášali zdravie, chudobným a utrápeným nádej a útechu a podobne ako ich Majster 

ukazovali strateným cestu k spáse. 
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31 Kresťanské náboženstvo, ktoré poznáte dnes, nie je ani len odrazom učenia, ktoré praktizovali a 

učili moji apoštoli! 

32 Opakujem vám, že v týchto učeníkoch môžete nájsť dokonalé príklady pokory, lásky, 

milosrdenstva a povznesenosti. Pravdu, ktorú vyslovili ich ústa, zapečatili svojou krvou. 

33 Ľudstvo od vás nebude žiadať viac krvi, aby uverilo vášmu svedectvu, ale bude od vás žiadať 

pravdivosť. 

34 Moje učenie vždy učilo človeka, aby nebol materialista. Ale to vás ani zďaleka neučí pohŕdať 

statkami zeme. Hovorím vám: Milujte zem, jej zázraky, krásy a rozkoše takou láskou, akou máte milovať 

všetko, čo som stvoril ja. Buďte však pripravení všetko odmietnuť, ak to bude potrebné, a nezabúdajte, že 

vaša duša je v tomto živote len dočasne a musí sa vrátiť do sveta, ktorý opustila a z ktorého duchovne túži 

po svojom pokoji. 

35 Dnes sa ma z hĺbky srdca pýtaj, či máš opovrhnúť materiálnym životom a zabudnúť na všetko, čo 

máš na zemi rád, aby si mi lepšie slúžil. Na to vám odpovedám, že kto by si myslel, že som to povedal, 

mýli sa a nepochopil moje poučenie. 

36 Ako si môžete myslieť, že vás pripravujem o to, čo vám ponúka hmotný život, hoci som prírodu 

stvoril pre obživu svojich detí? Nič z toho, čo som stvoril, nemôže byť proti vám, takže vám to zakazujem; 

ale všetko používajte s mierou. Keď som vám hovoril, aby ste sa odvrátili od zhýralosti a materializmu, 

vždy som mal na mysli nízke vášne, neresti, nehanebnosť alebo používanie škodlivých a zlých vecí. 

37 Dnes, keď vám podrobne vysvetľujem Svoje učenie, musím vás upozorniť, že všetko, čo robíte 

mimo zákonov, ktorými sa riadi duša alebo telo, je na škodu obom. 

38 Svedomie, intuícia a vedomosti sú sprievodcami, ktorí vám ukážu bezpečnú cestu a pomôžu vám 

vyhnúť sa pádom. Tieto svetlá patria duchu, ale je potrebné, aby svietili. Keď sa v každom z vás objaví 

táto jasnosť, zvoláte: "Otče, tvoje semeno spásy vzklíčilo v mojom vnútri a tvoje slovo konečne rozkvitlo 

v mojom živote." 

39 Inšpirujem vás veľkými myšlienkami, ktoré pohnú vaše srdcia k veľkým skutkom. Ale naozaj vám 

hovorím, že toto učenie sa neobmedzí len na tento národ, pretože špiritizmus je celosvetový. Učenie alebo 

zjavenie 

Duch Svätý nie je určený len pre jedného človeka, ale pre všetkých ľudí. Ako dravý potok, ktorý všetko 

odnesie, bude aj záplava, ktorú vytvoria spirituálne masy ľudí - záplava, ktorú nikto nebude môcť zastaviť, 

pretože jej sila bude neprekonateľná. A každý, kto sa mu chce postaviť do cesty, bude strhnutý prúdom. 

40 Kto na zemi by mohol mať moc zastaviť vývoj duší alebo plnenie Božích rád? Nikto. Jediná 

bytosť, ktorá má absolútnu moc a spravodlivosť, je váš Otec, a ten určil, aby každá duša napredovala k 

dokonalosti. 

41 Ak ľudia na krátky čas nerešpektovali moje božské zákony, postarám sa, aby môj hlas počuli ako 

zvuk hlasného zvona aj tí, ktorí sú mŕtvi pre duchovný život.  

42 Hlas tohto ľudu bude rovnako znieť v srdciach ako zvuk zvonov, bude vás prebúdzať a pozývať k 

modlitbe a meditácii. Je však potrebné, aby ste sa obliekli do pokory a aby vaše srdcia boli naplnené 

láskou, aby vaše skutky žiarili ako pravé príklady medzi ľuďmi. 

43 Prestaňte milovať svoju osobu, aby ste mohli začať milovať iných. Nehľadajte pocty pre svoje 

meno a starajte sa len o to, aby vaše skutky boli čisté, a vojdete do nesmrteľnosti. Veru, hovorím vám: Kto 

seje s pokorou, zanechá po sebe na svete nezmazateľnú stopu. Na druhej strane ten, kto pracuje v mojich 

dielach v túžbe po obdive a sláve sveta, zistí, že jeho diela budú čoskoro zabudnuté a že jeho meno nebude 

známe ani tretiemu pokoleniu po ňom. 

44 Zveril som vám krásnu úlohu, ale zároveň je ťažké ju splniť. Ale preto to nie je nad vaše sily, 

pretože každému z vás je pridelená len malá časť na vykonanie. 

45 Vykúpenie ľudstva nedosiahne jeden človek, dokonca ani jeden národ. Budem to ja, kto vám dal 

svoju krv, ktorou som vyjadril svoju lásku, a kto v tomto čase spôsobí, že ľudia povstanú a budú hľadať 

cestu, ktorú učil Kristus. 

46 Stále bdejte a modlite sa, pretože teraz je čas, keď sa rozpútajú temné a mätúce sily, keď temné 

zástupy obkľúčia a znepokojia ľudí. 
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47 Úplne pochopte, že som sa vám zjavil, aby som uzdravil vašu dušu, oslobodil ju, obnovil a 

pozdvihol k svetlu; aby som jej zjavil veľké poznanie a vysvetlil tajomstvá, ktorým ľudia nerozumejú, a 

tiež aby som vám odhalil, čo bolo pred vami skryté. 

48 Zachovávajte moje slovo plné podstaty a večného života, cíťte v sebe moju silu. Nebojte sa: Ja 

viem všetko, aj to posledné vaše utrpenie je predo mnou. 

49 Moja spravodlivosť sa postará o vaše záležitosti. Osuším ti slzy, ponúknem ti palicu, o ktorú sa 

môžeš v živote oprieť, a pobozkám ťa na čelo, aby si sa cítil pomazaný a milovaný svojím Majstrom. 

50 Nebojte sa malých kamienkov na ceste, naučte sa po nich kráčať bez toho, aby ste si ublížili, čo je 

to isté ako: žiť povznesený nad úbohosť ľudského života. 

51 Modlite sa za národy s takou vierou a súcitom, aby váš vplyv pocítili vaši blížni a aby ste pocítili, 

ako vás všetkých obklopuje plášť mojej lásky. 

52 V každom čase, ktorý som vám poskytol na rozvoj vašej duše, ste získavali čoraz viac svetla. 

53 Toto svetlo osvetľuje vašu inteligenciu a vaše pocity. 

54 Ešte predtým, ako si prišiel na zem, som poznal tvoju životnú cestu a tvoje sklony, a aby som ti 

pomohol na tvojej ceste životom, postavil som ti na cestu srdce, ktoré ti osvetľuje cestu svojou láskou. 

Toto srdce bolo srdcom muža aj ženy. Chcel som vám ňou pomôcť, aby ste sa stali palicou viery, morálnej 

sily a milosrdenstva pre tých, ktorí to potrebujú. 

55 Bojíte sa otvoriť svoje pery, aby ste otvorene hovorili o mojom príchode, a vo vašom vnútri 

prebieha boj medzi túžbou konať dobro a strachom, že budete odmietnutí. Potom sa radšej ukryjete so 

svojimi darmi a úlohami, ktoré ste odo Mňa dostali. Ale pamätajte si, deti, že skrývať dary, ktoré máte, je 

to isté ako odopierať Mňa a odopierať si svoj rozvoj. 

56 Verte mi: Keby sa tento ľud zjednotil a vydal sa plný viery a odvahy odovzdávať túto Dobrú zvesť 

slovami a skutkami, poznanie, že sa práve dávam ľuďom poznať, by sa už dostalo až na kraj zeme. 

57 Ak sa ešte stále cítite slabí, hovorím vám: Jedzte a pite, lebo nechcem, aby ste hladovali alebo 

žíznili. 

58 Plňte moju vôľu a odmena príde rýchlo, keď v sebe pocítite moju lásku, keď budete očakávať 

pokoj záhrobia ako dvere, ktoré vás pozývajú prejsť a uzrieť moju tvár. 

59 Učím vás všetkých pozdvihovať dušu v modlitbe. Niektorí sa už vedia touto milosťou osviežiť, iní 

to ešte nedokázali, pretože ich predchádzajúce dojmy zanechali hlbokú stopu v ich mysliach, pretože 

nezabudli na náboženské zvyky a tradície. Všetci sa však usilujú o očistu svojich rituálov, o obnovu a 

duchovné pozdvihnutie. 

60 Blahoslavení sú tí, ktorí uverili v moju prítomnosť prostredníctvom ľudského rozumu, lebo 

pevným krokom vstúpia do času spoločenstva ducha s duchom. 

61 Obrátili ste sa na mňa, aby ste prijali útechu a teplo, ktoré potrebujete ako oddych vo svojom 

živote, pretože to je ako kovadlina, ktorá oceľuje duše vo veľkých skúškach. Ale vaša dôvera v osud je 

veľká a vy viete, že z tohto tygľa vyjdete čistí do boja. 

62 Deň čo deň ma oslovuje tvoja duchovná modlitba, ktorej jazyk tvoja pozemská prirodzenosť 

nepozná, pretože to nie sú slová vyslovené tvojimi perami ani myšlienky vytvorené tvojou mysľou. 

Modlitba ducha je taká hlboká, že presahuje ľudské schopnosti a zmysly. 

63 Pri tejto modlitbe duch vstupuje do oblastí svetla a pokoja, kde prebývajú vysokí duchovia, a tam 

sa nasýti touto esenciou a potom sa vráti do svojho pominuteľného tela, aby mu odovzdal silu.  

64 Teraz je čas, keď človek oslobodí svoju dušu, keď sa pretrhnú reťaze, ktoré ju dlho spútavali, a do 

jeho srdca vstúpi skutočný pokoj. 

65 Buďte ostražití, aby ste nebojovali proti tým, ktorí sa rovnako ako vy vydali plniť poslanie, ktoré 

im zverilo moje Božstvo, aby ste rozpoznali pravých a falošných prorokov a aby ste potvrdili diela 

jedných a zničili diela druhých. Lebo toto je čas, keď všetky sily povstali do boja. Pozrite sa, ako dobro 

bojuje proti zlu, svetlo proti tme, poznanie proti nevedomosti, mier proti vojne.  

66 V súčasnosti sa stávate vnímavými pre Ducha Svätého a prebúdzate toho, kto spí, aby mohol 

vidieť svetlo, ktoré odstraňuje hranice a obmedzenia, aby zo všetkých ľudí vytvorilo jednu rodinu spojenú 

láskou. 
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67 Chcem, aby ma všetci Moji učeníci a Moje "detské učeníky" počuli v posledný deň, aby som ich 

prijal prostredníctvom ľudstva. Moje ruky sa roztiahnu, ale nechcem, aby to bolo ako ten Druhý raz pri 

kríži. Chcem vás objať v objatí lásky, ktoré ukončí tento prejav Božského Ducha prostredníctvom človeka. 

68 Prišla hodina, keď aj tí, ktorí sú mŕtvi pre život duše, budú počuť zvuk hlasného zvona. 

69 Nech sa nikto z tých, ktorých som si vyvolil v tomto čase, nestane arogantným, pretože sa 

domnieva, že svojimi duchovnými darmi prevyšuje ostatných. Veď vy sa ešte nemôžete porovnávať s 

Jánom, o ktorom som povedal, že hoci je najväčší medzi prorokmi, v nebeskom kráľovstve je menší ako 

najmenší. 

70 Žite pre Otca láskou k jeho deťom, ktoré sú vašimi bratmi a sestrami, a dosiahnete nesmrteľnosť. 

Ak upadnete do sebectva a uzavriete sa do seba, semienka, ktoré po sebe zanecháte, sotva prežijú vašu 

pamäť. 

71 Buďte mierni a pokorní srdcom a budete vždy plní mojej milosti.   

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 257 
1 Zostal si ticho, tvoje myšlienky sa vznášajú k tvojmu Otcovi. 

2 Buďte vítaní, hovorí vám Majster. Hľadáš pokoj, mier alebo útechu a dosiahol si, že si Mňa 

vypočul, pretože som to Ja, kto má všetko, čo potrebuješ. 

3 Ak hľadáte zmysel Ježišovho slova - veru, hovorím vám, aj vy ho nájdete. 

4 Ježišovo slovo bolo hlasom Božieho "Slova". Ježiš bolo meno Kristovho tela - tela, ktoré bolo ako 

chrám, v ktorom sa ukrýval môj duch a zjavoval pravdu svojimi slovami. 

5 Ale ak vo Mňa veríte, ak Mňa milujete a nasledujete, nie je dôležité, aké meno mi dáte spomedzi 

mnohých, ktorými Mňa môžete nazvať. Podstatné je, aby ste ma cítili, hoci od vás nevyžadujem, aby ste to 

robili úplne dokonale. 

6 Šťastný nech je ten, kto Mňa cíti vo svojej vlastnej bytosti do tej miery, do akej mu to dovoľuje 

jeho duchovná vnímavosť. 

7 Niektorým bije srdce silou, iní mi chcú niečo povedať a nedokážu uchopiť myšlienku. Iní cítia 

potrebu plakať a nechať oči pretekať a niektorých premáha strach, pretože vedia, že ich sleduje prenikavý 

pohľad. 

8 Tí, ktorí sa dokážu pripraviť a pocítiť moju prítomnosť, sú tí, ktorí skutočne pristupujú k 

duchovnému stolu, aby jedli chlieb milosti. Sú to duše, ktoré od lekcie k lekcii jedného dňa preniknú za 

hranice intelektu a ľudského, aby prenikli do zmyslu môjho Slova a našli v ňom jeho duchovný obsah. 

9 To budú tí, ktorí sa venujú milosrdenstvu - tvorcovia pokoja, pretože našli zdroj pokoja a budú 

trpieť, keď budú uvažovať o tých, ktorí žijú uprostred nezhôd a sporov, čo je pre dušu skutočná temnota. 

Budú to tí, ktorí budú žiť, aby potešili, povzbudili, priniesli svetlo do zatemnenej mysle, uzdravili telesne 

alebo citovo chorých. 

10 Iba ten, kto cíti moju prítomnosť, kto vo svojej duši pochopí význam a lásku môjho slova, bude 

neskôr schopný cítiť súcit s tými, ktorí trpia, a bude tiež schopný cítiť bolesť, nahotu, biedu a tragédie 

ľudí. 

11 Keď som vás všetkých pozval k svojmu stolu a požiadal vás, aby ste sa duchovne pripravili na 

moju prítomnosť, hovorím, že ste všetci určení, aby ste sa tešili z pokrmu nebeského kráľovstva, ale 

zároveň máte všetci za úlohu zasiať láskou polia, na ktorých rástli nezhody, a naplniť svetlom každé 

miesto, kde sa skrýva neresť, bieda a nevedomosť. 

12 Túto lekciu vám dáva Ten, ktorý pre nekonečnú lásku k vám zanechal všetko, aby vás zachránil z 

vašej temnoty, hoci sa kvôli tomu musel stať človekom, žiť život v prenasledovaní a nechať sa vysmievať, 

až kým nezomrel na kríži. 

13 Učeníci: Skôr než urobíte svoj prvý krok na zemi, vopred poznám váš život, vaše skutky a vaše 

myšlienky. Preto vám dávam všetko, čo potrebujete na ceste životom, ktorú potom začnete. 

14 Duša začína obdobie skúšok prostredníctvom svojho tela. Ale už vopred sa osvietilo a posilnilo, 

aby sa nedalo zviesť pokušeniami, ktoré mu svet ponúka. 

15 Niekedy jej vyhovuje prebývať v človeku, v ktorého srdci sa skrýva veľká nezriadenosť, a vtedy sa 

jej zdá ťažké odhaliť svoje svetlo. Toto srdce bude jej skúšobným kameňom a životnou skúškou, a ak sa 

jej podarí podmaniť si ho a presvedčiť ho, že človek môže nájsť pokoj len vtedy, keď sú telo a duša v 

harmónii, prejde skúškou a bude môcť dúfať vo vyšší svet. 

16 Ak je srdce slabé tvárou v tvár utrpeniu a nešťastiam života a stáva sa rúhavým, je to preto, že duša 

sa nechala ovládnuť utrpením, že klesla na úroveň hmoty a všetky ťažkosti a maličkosti, ktoré jej neboli 

určené, urobila svojimi. 

Kto sa včas spamätá, modlí sa a posilňuje sa vo viere, bude môcť zvíťaziť a z tejto skúšky mu zostane 

ovocie skúsenosti, takže nezlyhá ani nezoslabne. Na druhej strane ten, kto na krátky čas zabudne na 

podstatu svojho bytia a uspokojí sa s tým, že žije a trpí pre svet, padne, porazený silou hmoty, ťažkosťami, 

pokušeniami a úbohosťou ľudského života. 

17 Ach, keby ste len mohli počuť múdre, posilňujúce a utešujúce učenie z úst svojich rodičov od 

prvých krokov na zemi - ako veľmi by to pomohlo duši viesť myseľ a srdce pri jej pozdvihovaní k vášmu 

Bohu. 
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18 Aby človek mohol žiť v súlade s hlasom svojho svedomia, je potrebné veľké duchovné poučenie. 

Hoci je všetko preniknuté božskou láskou a múdro stvorené pre dobro a šťastie človeka, hmota, ktorá ho 

vo svete obklopuje, znamená pre dušu skúšku od okamihu, keď obýva svet, do ktorého nepatrí, a spája sa s 

telom, ktorého prirodzenosť je odlišná od jej vlastnej. 

19 V tom môžete vidieť dôvod, prečo duša zabúda na svoju minulosť. Od okamihu, keď sa vtelí do 

nevedomej bytosti, ktorá sa práve narodila, a splynie s ňou, začína život, ktorý je s týmto telom úzko 

spojený. Z ducha zostávajú prítomné len dve vlastnosti: svedomie a intuícia, ale osobnosť, vykonané diela 

a minulosť zostávajú na určitý čas skryté. Takto to chce Otec. Čo by sa stalo s dušou, ktorá prišla zo svetla 

vysokého domova, aby žila v biednych podmienkach tohto sveta, keby si spomenula na svoju minulosť? A 

aká by to bola márnosť medzi ľuďmi, keby sa im zjavila veľkosť, ktorá existovala v ich duši v inom 

živote?  

20 Musíte vedieť, že duša sa pred svojím pozemským vtelením dôkladne pripravuje, pretože ju čaká 

dlhá a niekedy aj ťažká skúška. Vďaka tejto príprave však nie je narušená, keď vstúpi do tohto života. 

Zatvára oči pred minulosťou, aby ich otvorila novej existencii, a tak sa od prvého momentu prispôsobuje 

svetu, do ktorého prišla. Ako odlišne sa vaša duša prispôsobuje prahom duchovného života, len čo opustí 

svoje telo a svet. Keďže sa na návrat do svojho domova skutočne nepripravila, je zmätená, pocity 

hmotného tela ju stále ovládajú a nevie, čo má robiť, ani kam sa má obrátiť. Je to spôsobené tým, že sa 

nenaučila, že v poslednom okamihu treba zavrieť oči aj pred týmto svetom, lebo len tak ich bude môcť 

opäť otvoriť pre Duchovný svet, ktorý opustila, kde ju čaká spojenie celej minulosti s novou skúsenosťou 

a všetky jej predchádzajúce zásluhy sa pridajú k novým. 

21 Hustý závoj zahaľuje jej myseľ, keď sa znovu dostáva k svetlu; tvrdohlavý vplyv všetkého, čo 

zanechala za sebou, jej bráni cítiť vibrácie jej ducha; ale keď sa jej tiene rozpúšťajú, aby sa spojili s jej 

skutočným jadrom bytia - koľko rozruchu, koľko bolesti. 

22 Je tu niekto, kto po vypočutí alebo prečítaní tohto posolstva ho odmieta ako zbytočné alebo falošné 

učenie? Hovorím vám, že len ten, kto je v štádiu krajného materializmu alebo slepej nepoučiteľnosti, by 

mohol odmietnuť toto svetlo bez toho, aby sa to hlboko dotklo jeho duše.  

23 Počas tohto obdobia neodhaľujem človeku minulosť jeho duše, ale napriek tomu ho ubezpečujem, 

že jeho duša už žila, že prišla splniť na zemi vysokú úlohu a že sa musí vrátiť do svojho domova - nielen 

bez poškvrny, dokonca nie s rovnakým svetlom, aké si priniesla, ale s ešte väčším svetlom. 

24 Duše, ktoré prebývajú na zemi: Cíťte moju prítomnosť, pozrite sa na božské svetlo, ktoré sa na vás 

vylieva. Váš Otec má mnoho prostriedkov, aby vás jeho lúče a inšpirácie zasiahli. Okrem toho vám však 

posielam toto Slovo, ktoré som vám dal poznať prostredníctvom ľudských intelektuálnych orgánov, aby sa 

k vám dostalo a aby ste o ňom mohli uvažovať. Je mannou života na tvojej púšti, rosou milosti na 

neúrodnú pôdu tvojej existencie, balzamom v tvojej bolesti a nekonečným svetlom v tvojej temnote. 

25 Dojíma vás, zástupy poslucháčov a svedkov môjho prejavu. Pripravte sa na to, aby moje božské 

posolstvá dosiahli celé ľudstvo. 

26 Moje nekonečné milosrdenstvo je pripravené prijať vás všetkých - aj toho, kto prichádza unavený 

a uplakaný, aj toho, kto prichádza bez pravej viery, aby ma počul, aj toho, kto prichádza dychtivo ako 

dobrý učeník, aby mi priniesol ovocie plnenia svojho poslania. 

27 Ja som Otec, ktorý hľadá vašu dušu, aby ju naplnil svetlom, pretože žijete v čase neistoty a 

zmätku. 

28 Prinášam ľuďom poučenie, ktoré ich privedie k realizácii skutkov pravého milosrdenstva, 

duchovnej užitočnosti a povznesenosti, ktorými budú ľudia pripomínaní, požehnaní a vzoroví budúcim 

generáciám. Len stopa po dielach obsahujúcich pravdu zostane na svete nezmazateľná. Blíži sa totiž 

hodina súdu, v ktorej bude zničené každé dielo, ktoré nie je založené na základoch pravdy, a v ktorej 

nezostane ani kameň na kameni. 

29 Vám, učeníci, hovorím, že ak chcete zanechať semeno v srdciach svojich blížnych, mali by to byť 

vaše skutky a príklady - skutky bez márnosti. Vždy si buďte vedomí, že aby ste si cestu nezakrivili alebo 

ju neminuli, musíte byť pokornými služobníkmi a poslušnými učeníkmi Krista, ktorého skutky sú zapísané 

vo vašom duchu. 

30 Tam sú moje príkladné diela prítomné, večné a nezmazateľné, napriek toľkým búrkam a 

hurikánom. 
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31 Ľudia, uvedomujete si, že moje Slovo vás v tomto čase zachránilo pred ľudskými ťažkosťami? 

Potom vedzte, že to isté musíte urobiť aj vy so svojimi blížnymi. Tvoje srdce mi hovorí: "Pane, ty si nám 

udelil dary a milosti - ako by sme mohli urobiť to isté s našimi blížnymi?" Na to vám odpovedám: Aj keď 

nemôžete udeľovať duchovné dary ani milosti, môžete spôsobiť, že vaši blížni, keď počujú moje učenie z 

vašich úst, pocítia prebudenie svojich darov a schopností, a že tým, že sa naučia komunikovať so svojím 

Otcom, dostanú inšpiráciou úlohu, ktorú majú vykonať. Nezdá sa vám teraz vaša úloha dostatočne veľká a 

záslužná? 

32 Musím vám povedať, učeníci: Ak vám záleží na tom, aby vaše skutky mali hodnotu predo mnou, 

nesmiete za ne od svojich blížnych nič žiadať. 

33 Na tento ľud zostúpila božská manna tretej éry - ako ste sa mohli z detí svetla stať deťmi temnoty, 

znesvätenia a neposlušnosti? Ako sa z vás, ktorí ste boli vymenovaní za správcov mojich zjavení, mohli 

stať úbohé bytosti na zemi? 

34 Stále bdejte a modlite sa, hovorím vám, aby ste neupadli do pokušenia, aby ste pred nikým 

neskrývali svoje dary, či už zo strachu, alebo zo sebectva, pretože chápete, že vo svojom cestovnom balíku 

nosíte mnohé dary, ktoré vám nepatria. Dal som vám ich, aby ste ich vložili do svojich blížnych. 

Vedzte, že nech máte akokoľvek veľa, ak nič nedáte, je to, akoby ste nemali nič. Preto som vás často 

volal na zodpovednosť, lebo hoci ste odo mňa toľko dostali, prichádzate sem a ukazujete mi prázdne ruky, 

pretože nič nedali, pretože nezasiali moje slovo lásky. 

35 Veru, hovorím vám: Ak potrebujete podnet na splnenie svojho poslania, konajte skutky skutočnej 

lásky. V praktizovaní môjho učenia totiž nájdete podnet a odmenu. 

36 Tí, ktorí odo Mňa očakávajú milosrdenstvo a nevykonávajú ho, hoci by ho svojím spôsobom mohli 

vykonať, nemali milosrdenstvo ani so svojimi blížnymi, ani so sebou samými. Sú to tí, ktorí nechali svoje 

srdce vychladnúť, ktorí zhasli svoju lampu - tí, ktorí sa podobajú slabým vtáčikom, ktoré vypadli z 

hniezda, alebo uschnutým listom, ktoré na jeseň padajú zo stromov, aby ich bezcieľne rozfúkal vietor. 

37 Možno sa vám zdá, že Môj prejav je chybný preto, že vám ho dávam prostredníctvom hriešnych 

stvorení? Určite to nie sú čisté bytosti. Ale povedzte mi, či moje slová prostredníctvom týchto ľudských 

pier nenašli odozvu vo vašom srdci, alebo či ich sladkosť niekedy neodstránila horkosť, ktorú ste nosili v 

srdci. 

38 Vy, muži, pamätajte, že ste sem prišli so zraneným srdcom, s rozrušenou mysľou a rozorvanou 

dušou, a keď ste ma počuli, vstali ste posilnení. Kto vám to kedy urobil? 

39 Vy, ženy, ste prišli s očami a srdcami, ktoré boli unavené plačom. Ale keď si si myslel, že už 

nemáš slzy, počul si moje slovo a tvoje líca sa opäť zaliali slzami. Teraz to však boli slzy nádeje a dojatia. 

Kto sa dostal na dno vašich sŕdc pred dňom, keď ste počuli môj hlas? 

40 Toto učenie vám dokázalo, že nie je prázdnym slovom, ale že je preniknuté božskou podstatou. 

Preto je jednoduchý vo svojej forme, pretože jeho hĺbka a význam sú založené na jeho výpovedi. 

41 Tak ako som vás prišiel potešiť vo vašich súženiach, prišiel som aj dať svetlo vašej duši. Všetky 

temné sily sa totiž rozpútali a rozbúrili vo svojich priepastiach a je potrebné, aby ste sa vedeli brániť. 

42 Znovu zapáľte svoju lampu, prebuďte lásku vo svojom srdci, zamestnajte sa večným životom a 

zmilujte sa nad svojou dušou. Iba tak budete môcť cítiť súcit s blížnym a venovať časť svojho života 

činnosti lásky. 

43 Strážte svoj "poklad", podeľte sa oň s ostatnými a vždy dobre využite všetko, čo obsahuje. Potom 

vo vás povstane sila, zdravie a svetlo, aké ste nikdy predtým nezažili. Táto sila, svetlo a zdravie 

vychádzajú z duše a odrážajú sa v tele. 

44 Ľudia, už nie ste pútnik, ktorý náhodne hľadá svetlo. Už ste ho našli. 

45 Toto Slovo vykonalo zázrak, keď vás vzkriesilo k životu, bolo mocou, ktorá vás vzkriesila a 

uzdravila. Kto by vás mohol presvedčiť, že to nie je od Boha, hoci ste zažili premenu svojho bytia, ktorú 

možno pripísať len mojej moci? 

46 Teraz máte krásnu príležitosť zlepšiť svoj život, byť užitoční a vytvoriť pre svoju dušu dôstojný 

domov v duchovnom svete. Kto by vám mohol túto príležitosť vziať? - Nikto, iba ak by ste zabudli bdieť a 

modliť sa a vaša nedbanlivosť by vás priviedla do pokušenia. 

47 Ak chcete zostať v pokoji, keď nastanú veľké udalosti, ktoré ohlasujem vo svojom učení, zostaňte 

verní svojim rozhodnutiam. 
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48 Dočkáte sa času, keď predstavitelia veľkých cirkví pocítia prítomnosť Boha a spoznajú príchod 

Nového veku. 

49 Uvidíte ich, ako sa navzájom radia, pýtajú sa jeden druhého a dávajú si návrhy, hoci ich márnivosť 

ich na chvíľu presvedčí, že sú jeden druhému nadradení. 

50 Tento čas boja bude pre vašu dušu nezabudnuteľný, pretože v ňom dosiahla prekonanie 

materializmu a posilnenie svojej viery, lásky, túžby vystúpiť k Bohu na ceste spiritualizácie. 

51 Myseľ a srdce špirituála sa budú podieľať na radosti svojej vyššej časti bytia a pokiaľ v nich bude 

život, budú spolupracovať s dušou pri plnení jej vysokého poslania. Ale keď príde hodina, keď budú 

odpočívať v lone zeme, urobia tak v pokoji a s uspokojením, že sa venovali Pánovmu dielu, a posledné 

myšlienky i posledné údery srdca toho človeka sa nezmazateľne zapíšu do duše toho, kto obýval pokornú, 

ušľachtilú telesnú schránku poslušnú Božím prikázaniam. 

52 Uvedom si, prečo ti hovorím, aby si svoje telo urobil palicou, oporou pre dušu tu na zemi, čím som 

ti dal pochopiť, že musíš vyrvať svojmu telu to žezlo a tú moc, ktorou sa pokúšalo podmaniť si dušu, 

ktorá, vedená svedomím, je jedinou kontrolou a jediným svetlom v živote človeka. 

53 Hovoril som k vám podľa vašich schopností chápania, pretože nechcem, aby ste nechápali význam 

žiadneho z mojich slov, a hovorím vám aj to, že podľa prípravy každej skupiny, davu alebo zhromaždenia 

je aj forma, v ktorej sa dávam poznať. 

54 Každá duša má veľký záväzok voči svojmu Otcovi. Z lásky k vám som vám ponúkol túto novú 

príležitosť na zemi, aby ste sa predo Mnou ospravedlnili, duchovne sa napravili a očistili, aby ste mohli 

prejsť do ďalšieho domova. 

55 O požehnaný tretí raz! Prinášate vo svojej "arche zmluvy" všetko, čo svet potrebuje, aby sa 

zachránil zo svojho otroctva. Blahoslavení sú tí, ktorí používajú vaše svetlo, lebo budú spasení. 

56 Viedol som vás počas celej cesty vývoja vašej duše, skúšal som vás a pripravoval na zjavenie v 

tomto čase. Nebudú to ľudia, kto bude formovať nový izraelský národ, budem to ja, kto ho bude formovať, 

očisťovať, pozdvihovať a posielať medzi ľudstvo, aby plnil svoje poslanie, keď tento národ bude rásť a 

rúcať prekážky, aby mohol napredovať. To isté som urobil s Izraelom, keď som ho vyviedol z Egypta a 

previedol cez more a púšť. 

57 Tento ľud má za úlohu duchovne prebudiť ľudstvo. Ale keď sa naplní a ľudia si uvedomia, v akej 

dobe žijú, uvidíte, že z ich sŕdc vytryskne túžba po svetle a z ich duší ideál pozdvihnutia, ktorý otrasie 

ľudským životom až po korene a premení svet. 

58 Vtedy bude vypočuté a poslúchnuté svedomie, budú pochopení tí, ktorých povolal Duch, budú 

zohľadnené a rešpektované duchovné túžby a práva a všade bude žiariť túžba poznať Boha, cítiť ho, 

priblížiť sa k nemu a pozorovať jeho pravdu. 

59 To všetko sa v ľuďoch prejaví, keď ich hlad a smäd privedú na hranice ich odolnosti, keď sa zlomí 

ich pýcha a oni kajúcne vyznajú svoju vinu pred svojím Pánom, keď zostúpia zo svojich trónov a 

honosných sídiel, odkiaľ sa ma snažili zaprieť, odkiaľ ma súdili a popierali. Stane sa to preto, aby sa kajali 

zo svojich chýb, obrátili svoje oči ku Mne a hovorili so Mnou ako deti s Otcom, ktorý na nich čaká už 

mnoho storočí, aby ich zahrnul svojou láskou. 

60 Ako hlboko klesol človek vo svojom materializme, až nakoniec zaprel Toho, ktorý všetko stvoril! 

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

znehodnocovať život a prírodu tak, ako to robí? 

61 V každom diele, ktoré objaví vaša veda, je moja prítomnosť, v každom diele sa zjavuje môj zákon 

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

civilizácie popieranie mojej existencie, mojej lásky a mojej spravodlivosti? 

62 Nie ste teda o nič vyspelejší ako primitívni ľudia, ktorí vedeli v každej sile prírody a v každom 

zázraku prírody objaviť dielo božskej, vyššej, múdrej, spravodlivej a mocnej bytosti, ktorej pripisovali 

všetko dobré, všetko, čo existuje, a preto ju uctievali. 

63 Pomocou zvyšovania inteligencie sa snažili pochopiť to, čo vnímali ich fyzické zmysly. Aké 

dokonalé uctievanie mi už mohli ponúknuť? Aké úplné pochopenie pravdy by mohli mať? Napriek tomu 

som ich zázrak, ich vieru a ich uctievanie prijal ako prvotiny obrovského poľa, o ktoré sa môj Duch musel 

starať po celé veky. 
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64 Koľko učení som odvtedy až doteraz dal ľudstvu! A koľko zjavení mu zverila Moja láska! Napriek 

tomu, že títo ľudia mali dosiahnuť vrchol pochopenia a ich uctievanie Boha malo byť dokonalé, ich 

sebecká, pyšná a neľudská veda povstala, aby Mňa poprela, a náboženské spoločenstvá, ktoré existujú, 

žijú v letargii rutiny a tradícií. 

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

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

nasmerovali svoje schopnosti na správne cesty. Ale ja vám hovorím: V boji medzi dušou a telom utrpela 

duša porážku, bolestný pád, ktorý ju postupne čoraz viac vzďaľoval od Zdroja Pravdy, ktorým som Ja. 

66 Jej porážka nie je konečná, je dočasná, pretože povstane z hlbín svojej priepasti, keď už nebude 

môcť znášať svoj hlad, smäd, nahotu a temnotu. Bolesť bude jej záchranou a potom, keď počuje hlas 

svojho ducha, povstane silná a žiarivá, horlivá a inšpirovaná a bude nanovo používať svoje schopnosti. 

Avšak už nie s tou slobodou, aby ste ich používali na dobro alebo zlo, ale venujte ich výlučne napĺňaniu 

božských zákonov, čo je najlepšia služba, akú môžete môjmu Duchu ponúknuť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 258 
1 Ukazujete, že sa ma bojíte, ľudia, lebo môj hlas spravodlivosti vás chveje. ale ja vás žiadam: Je to 

Moja spravodlivosť alebo nespravodlivosť, čoho sa bojíš? Ak je to Moja spravodlivosť, vedzte, že musíte 

súhlasiť s tým, aby ste prijali Boží súd nad svojimi skutkami. Ak je to nespravodlivosť, ste na omyle, 

pretože ja by som sa takejto nespravodlivosti nemohol dopustiť. 

2 Máte za sudcu toho najneúprosnejšieho, ale zároveň najláskavejšieho, najtrpezlivejšieho a 

najchápavejšieho Otca - sudcu, ktorý namiesto toho, aby vám oznámil vaše previnenia alebo vás zradil 

pred vašimi blízkymi, si vás postupne volá, hovorí vám do srdca, skúša vás podľa potreby a dáva vám 

novú príležitosť, či už na dokončenie diela alebo na nápravu chyby. 

3 Keby Otcova najväčšia láska nebola prítomná v božskej spravodlivosti, keby jeho spravodlivosť 

nemala tento pôvod, toto ľudstvo by už neexistovalo, jeho hriech a ustavičné previnenia by vyčerpali 

božskú trpezlivosť; ale to sa nestalo. Ľudstvo naďalej žije, duše sa stále vteľujú a na každom kroku, v 

každom ľudskom diele sa prejavuje moja spravodlivosť, ktorá je láskou a nekonečným milosrdenstvom. 

4 Na to, aby ľudia pochopili predmet, o ktorom vám hovorím, by sa museli ponoriť do významu 

Mojich pokynov, a doteraz boli zaneprázdnení svojimi pozemskými záležitosťami a cieľmi. Teraz však 

prichádza hodina, keď na krátky čas zanechajú to, čo ich tak zamestnáva a zotročuje, aby pozdvihli svoj 

pohľad k oblohe a vnútorne sa ma spýtali: "Môj Bože, čo sa deje vo svete? Čo sa stalo s naším životom a 

čo sme s ním urobili, čoho si nie sme vedomí?" To bude moment osvietenia, ktorý teraz mnohí zažijú. 

5 Ostatní budú prekvapení slovom, ktoré som vám dal v tomto čase a ktoré sa dostane do srdca 

mojich poslov, mojich svedkov a učeníkov, ktorými ste vy. 

6 Ľudia sa budú snažiť popierať pravdivosť môjho zjavenia, ale fakty, dôkazy a udalosti budú 

hovoriť a svedčiť o tejto pravde, ktorá vyjde z úst môjho ľudu ako veľké posolstvo "tretej éry". Aj 

prostredníctvom spisov sa Moje učenie bude šíriť po celom svete, pretože to je povolený prostriedok, 

ktorý som dal Svojim poslom od najstarších čias. Chcem len, aby ste bdeli nad mojou pravdou a 

odovzdávali ju srdciam tým najčistejším a najjednoduchším spôsobom. 

7 Učeníci, pozrite, ako vám Majster, ktorý čoskoro ukončí svoje slovo, dáva v každom učení lekciu 

duchovnej prípravy na váš boj. 

8 Húfne prichádzate, aby ste prijali moje učenie po tom, čo ste prešli obrovskou púšťou meniacich sa 

osudov. Dôvodom je to, že vaša duša cítila, že nastal čas ohláseného môjho návratu, že počula božský 

hlas, ktorý ju volal. 

9 Zástupy chorých, hladných, smädných a unavených ľudí, ktorí prichádzajú do prítomnosti svojho 

Stvoriteľa, inšpirovaní svetlom nádeje, túžiaci po chlebe lásky, manne života. 

10 Buďte vítaní, všetci! Odpočívajte v tieni môjho pokoja, jedzte a pite a zbavte sa svojich chorôb. 

11 Ak budete vytrvalo počúvať toto slovo, ak sa rozhodnete vytrvať v životnom zápase, pocítite, ako 

sa vaše bremeno uľahčuje, pretože ste sa stali silnými vo viere a poznaní. 

12 Tí, ktorí odo mňa hľadajú len statky alebo poklady sveta a neuznávajú existenciu duchovných 

darov, zažijú sklamanie, a keď zídu z cesty, na ktorú boli povolaní, nájdu svoje ruky prázdne a svoje 

srdcia opustené. Sú to duše, ktoré ešte stále milujú nečisté, a Ja im budem musieť dať ďalší čas, aby sa 

mohli rozvíjať, získavať skúsenosti, a keď sa vrátia na Moju cestu, aby boli pripravenejšie prijať Mňa. 

13 Pre toho, kto prišiel s duchovnosťou, je moja prítomnosť prostredníctvom tohto slova skutočnou 

hostinou svetla, na ktorej sa ponúkajú najlepšie pokrmy duchovného kráľovstva, aby sa uspokojilo želanie 

toho, kto túži po láske, spravodlivosti, múdrosti a pokoji. Títo nebudú môcť zísť z mojej cesty a budú 

vedieť, ako na nej prijímať dobrá sveta. 

14 Moja práca bude v ich živote podstatná a materiál bude doplnkom, aby sa udržali pri živote a 

splnili úlohu, ktorá im bola zverená. 

15 Ach, keby ste všetci pochopili, že slnko tohto slova sa čoskoro skryje - ponáhľali by ste sa 

zachovať si niečo z jeho hodnoty a svetla vo svojich srdciach. Ale ste príliš pomalí, aby ste pochopili, ste 

príliš odolní, aby ste mohli rozvinúť dar videnia, aby ste už teraz mohli uzrieť blízkosť Novej éry. 

16 Moja prítomnosť medzi vami v podobe, v akej som bol s vami, bude určite krátka a je potrebné, 

aby ste žili prítomnosťou a budúcnosťou a zabudli na mnohé zvyky, názory, predstavy a spôsoby konania 
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z minulosti, ktoré sú súčasťou obrovského bremena, ktoré ste si niesli so sebou, keď ste prišli po prvý raz 

počuť moje Slovo. 

17 Som Spasiteľ duší, som Obranca vašej viery a vášho života. Nemohol som vás nechať ponoriť sa 

do priepastí alebo stratiť sa v púšti bez toho, aby ste počuli môj utešujúci hlas, bez toho, aby ste videli 

pravé svetlo, ktoré vychádza z môjho Ducha. 

18 Chcete sa uspokojiť len s tým, že ma počujete, aby som dal pokoj vášmu srdcu, a nepripravujete sa 

na to, aby ste zasievali Moje Dielo do sŕdc svojich blížnych alebo aby ste boli Mojimi učeníkmi? 

19 Ak sa Mi chcete páčiť tým, že budete užitoční pre svojich blížnych, nechajte ich zdieľať a 

využívať božské učenie, ktoré vám dávam vždy, keď sa prihováram, aby ste mohli hovoriť o Mne, o 

Mojom Zákone a Mojej náuke a neboli prekvapení tými, ktorí sú pripravení bojovať proti každému 

novému svetlu, ktoré sa objaví, aj keď je to svetlo absolútnej pravdy, múdrosti všetkých čias. 

20 Pochopte, že som vás povolal nielen preto, aby som vás potešil vo vašich súženiach, ale aj preto, 

aby som vás naučil cítiť bolesť vašich blížnych a potešiť ich v ich utrpení. 

21 Ak chcete vedieť, čo máte robiť medzi ľuďmi, stačí, ak si uvedomíte, čo som medzi vami robil odo 

dňa, keď ste prvýkrát počuli moje slovo. 

22 Odpustil som ti, prijal som ťa s nekonečným milosrdenstvom a láskou, nechal som ťa odpočinúť si 

od námahy tvojho dňa. Nezastavil som sa, aby som zvážil vaše spoločenské postavenie, vašu 

Nesúdil som vašu triedu ani kastu. Očistil som malomocenstvo vášho hriechu a uzdravil vaše neduhy. Bol 

som chápavý, zhovievavý a láskavý pri posudzovaní vašich nedostatkov. Priviedol som vás späť k 

pravému životu tým, že som vám dal učenie lásky, ktoré vám umožňuje zachraňovať seba samých tým, že 

zachraňujete blížneho. 

23 V týchto mojich skutkoch, ktoré som vykonal pre každého z vás, môžete nájsť najlepší príklad, 

ktorý môžete použiť medzi ľuďmi v núdzi, s telom i dušou, ktorí k vám budú húfne prichádzať. 

24 Keď hovorím k týmto ľuďom, hovorím k ľudstvu. Vašou úlohou zajtra je osloviť srdcia ľudí a 

bratsky im odovzdať moje slovo, ktoré dokončí dielo vykúpenia.  

25 Dnes cítite, že vás postihla bolesť, a niekedy nechápete, že sa týmto kalichom očisťujete. Ako by si 

mohol o Mne hovoriť, keď si pošpinený? Ako by mohla z vášho srdca vychádzať láska, ktorá sa prejavuje 

v pocitoch milosrdenstva a ľudskosti, keby bolo plné sebectva? 

26 Nedokonalosť Božích detí spôsobila bolesť - bolesť, ktorá sa stala učiteľom, aby pôsobila na vaše 

srdcia a ukázala vám cestu, ktorú ste stratili. Moja láska sa usadí vo vašom srdci, aby z neho odstránila 

všetko zlo, pretože vás chcem vidieť silných, zdravých a čistých. 

27 Počúvajte tento hlas, ktorý medzi vami znie v tejto podobe, neunavujte sa ho počúvať. Svoje 

zjavenie som predĺžil s úmyslom uhladiť drsnosť vašich sŕdc, a keď sa po roku 1950 už nebudem 

zjavovať, zanechať vás pevných vo viere. 

28 Ľudia sú oddaní svojej vede, ich srdcia a mysle sú úplne pohltené životom, ktorý žijú na zemi. 

Preto som si spomedzi ľudí vybral týchto, prostredníctvom ktorých hovorím jednoducho a bez vedy. 

Dotkol som sa týchto sŕdc a potom som prenikol ich mysle svojím svetlom, aby som priniesol tento odkaz 

lásky svojmu ľudu. 

29 Toto svetlo osvetľuje cestu vášho života, a preto ste sa mi odovzdali. Po svojom odchode vás 

zanechám medzi ľuďmi, aby ste vydávali svedectvo o Mojej pravde, a medzi učeníkmi sa objavia majstri, 

ktorí budú svojimi skutkami hlásať učenie o duchovnej láske. 

30 Radosti nebeského kráľovstva sú pre všetkých. Tu na zemi budete mať kúsok tohto pokoja a 

záblesk večného života. Buďte dobrej vôle na zemi a môj pokoj vám nebude chýbať. 

31 Od chvíle, keď som ti dal svoje slovo, si videl prejsť mnoho stránok Knihy života. Každý z nich 

bol dokonalým návodom. Niekedy k vám prehovorila Otcova láska, inokedy to bol Majster, kto vás 

postavil pred svoju stoličku, a niekedy vás vyburcoval Sudca. 

32 Všetci ste dostali moje slovo, preto ste všetci dostali pokyny a úlohy v duchu, ktoré máte 

nasledovať. Niektorí už začali, iní stále čakajú na čas vyraziť, ďalší sa pripravujú. Nie je medzi vami 

nikto, kto by nedostal schopnosti na rozvíjanie. Ale zatiaľ čo niektorí sa už začali rozvíjať, pretože sa stále 

prejavujem v tejto podobe, iní začnú rozvíjať svoju dušu až po čase môjho prejavu. V týchto časoch však 

povstaňte všetci ako jeden duch. 
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33 Máte dary, aby ste pochopili moje slovo, prijali moje vnuknutia a vízie, ktoré vám oznámia, čo 

príde. 

34 Tí, ktorí sa dnes zastavili - tí, ktorí dostali dary, aby prijali Môj Božský lúč, alebo tí, ktorí mali 

umožniť, aby sa cez nich prejavil Duchovný svet, a ktorí nesplnili svoje poslanie, sa ho pustia plniť 

neskôr, hoci im už teraz hovorím, že forma prenosu sa musí zmeniť, aby nepriniesli ľudstvu zmätok. 

35 Príde deň, keď budete roztrúsení po celom svete - jeden v jednom národe, druhý v iných krajinách, 

a predsa sa budete všetci cítiť zjednotení duchovnou harmóniou, ktorú som vám priniesol. 

36 Pripravujem vás, aby ste sa navzájom milovali a aby ste boli vďaka tomuto putu silní a 

nepremožiteľní. Preto som bol milujúcim a trpezlivým Majstrom, ktorý svojím príkladom ukazuje 

učeníkom cestu. Dávajte pozor na svoje kroky, na svoje skutky a dokonca aj na svoje slová a myšlienky. 

Nebude to človek, kto bude posudzovať vaše nedokonalosti, ale vždy to bude Majster, kto vás bude 

korigovať prostredníctvom vášho svedomia. 

37 Mojou vôľou bolo dať sa poznať prostredníctvom hriešnych ľudí, aby som vám dal dôkaz o svojej 

moci a láske. Teraz sa prostredníctvom Ducha priblížte k svojmu Otcovi, aby ste mu dokázali, že ho aj vy 

milujete. Usilujte sa o tento cieľ, dosiahnite ten vznešený dialóg medzi duchmi, bez toho, aby ste sa 

uspokojili s prvými plodmi, ktoré zožnete, ale až keď dosiahnete dokonalosť. Potom bude mať každý 

človek v sebe božského sprievodcu, ktorý ho bude večne viesť po cestách určených pre tých, ktorí sa vedia 

rozvíjať smerom nahor v túžbe po láske svojho Stvoriteľa. 

38 Moje svetlo, ktoré sa stalo slovom, život, skúšky - to všetko má za cieľ oslobodiť vás od 

materializmu. Zajtra bude mať aj ľudská veda duchovnosť, vznešenosť, ušľachtilé ciele a bude vedieť 

hovoriť o tom, čo jej bolo zdanlivo skryté a čo v skutočnosti len nedokázala objaviť. Do tajomstva totiž 

neprenikne intelekt, ale duša, a to len vtedy, keď dosiahne čistotu. 

Ľudia, neobávajte sa však, že kvôli obráteniu sa k duchu a k tomu, čo mu patrí, zanedbáte ľudský život 

a svoje pozemské povinnosti a že vaše zdravie a telo utrpia následky, o ktorých dnes ešte netušíte. Keď 

totiž duša dnešných ľudí povstane zo špiny, v ktorej dnes žije, pocíti vo svojom tele novú silu a doteraz 

nepoznané svetlo, ktoré povedie ľudí k vytvoreniu existencie bohatej na blahobyt, blahobyt a zdravie. 

39 Prečo sa ľudia neustále snažia priblížiť k svojej duši pominuteľnými a niekedy bezvýznamnými 

úkonmi uctievania? Nemali by ste klamať dušu ani srdce obradmi, ktoré nemajú podstatu ani obsah 

večného života. 

40 Je potrebné, aby sa toto svetlo čoskoro dostalo do srdca ľudí. Nezáleží na tom, že je spočiatku 

príčinou sporov alebo bojov. Svetlo a tma, pravda a lož, dobro a zlo sa vždy stretávali. Tak ako nočné 

tiene miznú pri dennom svetle, tak aj zlo ľudí ustúpi pred mojím posolstvom lásky. 

41 V tej "druhej ére" môjmu príchodu ako ľudskej bytosti verilo len niekoľko sŕdc. Napriek tomu 

ľudstvo neskôr určilo narodenie Spasiteľa ako začiatok nového veku. Podobne aj začiatok môjho zjavenia 

sa vám, teda môj príchod ako Ducha Svätého, bude zajtra ustanovený ako začiatok ďalšieho veku. 

42 Počúvajte, čo vám hovorí Kristus, stelesnenie Božskej lásky. 

43 Pokoj ľuďom dobrej vôle, tým, ktorí milujú pravdu a zasievajú semená lásky. 

44 Ja som "Slovo", ktoré vyhľadáva ľudí, pretože oni sa ku mne nemohli dostať. Je to moja pravda, 

ktorú im zjavujem, pretože pravda je kráľovstvo, do ktorého všetci vojdete podľa mojej vôle. 

45 Ako objavíte pravdu, ak vám najprv nepoviem, že je k tomu potrebné mnoho odriekania? 

46 Na nájdenie pravdy je niekedy potrebné zriecť sa toho, čo človek má, dokonca zriecť sa seba 

samého. 

47 Spokojný, materialistický a ľahostajný človek nemôže vidieť pravdu, kým nezničí múry, v ktorých 

žije. Je potrebné, aby prekonal svoje vášne a slabosti, aby mohol vidieť moje svetlo zoči-voči. 

48 Materialista miluje len ľudský život. Keďže si však uvedomuje, že všetko v ňom je pominuteľné, 

chce ho intenzívne prežívať. Keď sa jeho plány alebo túžby nesplnia alebo ho nejakým spôsobom postihne 

bolesť, zúfa si a rúha sa; spochybňuje osud a obviňuje ho, že mu nedal výhody, na ktoré má podľa neho 

nárok. 

49 Sú to slabé duše v nezmieriteľných telách, sú to morálne nezrelé bytosti, ktoré sú skúšané 

mnohými spôsobmi, aby pochopili falošnú úctu, ktorú majú k dielam s malými zásluhami v ich zhmotnení. 

50 Ako veľmi by zhmotnení chceli zmeniť svoj osud! Ako veľmi túžia po tom, aby všetko išlo podľa 

ich predstáv a ich vôle. 
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51 Človek môže od Boha získať všetko dobro, po ktorom túži, bez toho, aby musel spochybňovať 

jeho spravodlivosť alebo nedôverovať jeho moci. Moja láska je pripravená počúvať každého, kto chce 

zlepšiť svoju existenciu. 

52 Opakujem vám: Pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorí milujú pravdu, lebo robia niečo, aby sa podriadili 

Božej vôli. A tí, ktorí sa dávajú pod moju ochranu, musia nevyhnutne pociťovať moju prítomnosť - vo 

svojej duši i v ľudskom živote, vo svojich zápasoch, potrebách a skúškach. 

53 Ľudia dobrej vôle sú deti, ktoré poslúchajú zákon svojho Otca. Kráčajú po správnej ceste, a keď 

veľmi trpia, pozdvihujú svoju dušu ku Mne v túžbe po odpustení a pokoji. Vedia, že bolesť je často 

nevyhnutná, a preto ju znášajú trpezlivo. Až keď sa to stane neznesiteľným, žiadajú, aby sa bremeno ich 

kríža zmiernilo. "Pane," hovoria mi, "viem, že moja duša potrebuje očistenie, utrpenie, aby sa mohla 

posunúť nahor. Vy viete lepšie ako ja, čo potrebujem. Nemôžete mi dať nič, čo nepotrebujem. Nech sa mi 

teda stane tvoja vôľa." Blahoslavení sú tí, ktorí takto zmýšľajú a modlia sa, lebo hľadajú príklad svojho 

Majstra, ktorý by mohli uplatniť v skúškach svojho života. 

54 Je pravda, že každá bolesť, každé utrpenie obnovuje srdce, otriasa dušou a očisťuje ju od škvŕn, 

dáva jej možnosť rásť a rozvíjať sa smerom nahor. 

55 Koľko dobra prináša bolesť v duši, keď sa tento kalich pije s láskou a trpezlivosťou! 

56 Ďaleko bola skúška pre tvoju dušu. Ste ako tisícročné stromy, ktoré strácajú svoje riedke listy, keď 

ich vietor bičuje a obnažuje, aby sa neskôr pokryli novými listami. Takto strom plní Otcovu vôľu. 

Rovnako by ste ho mali plniť aj vy všetci tým, že dovolíte, aby vás skúšky a lekcie, ktoré vám Otec počas 

života dáva, zbavili starých šiat, nečistôt a handier duše, aby vás obliekli do nového slávnostného rúcha. 

57 Vedzte, učeníci, že bolesť odstraňuje zlé ovocie z vášho srdca, dáva vám skúsenosť a spôsobuje 

nápravu vašich chýb. 

58 Takto vás váš Otec skúša, aby sa to stalo jasným vo vašej mysli. Ak však nerozumiete a trpíte 

bezvýsledne, pretože ste neobjavili zmysel mojich múdrych lekcií, vaša bolesť nemá zmysel a lekciu 

nehodnotíte. 

59 V tomto čase som vám vysvetlil zmysel života, v ktorom by ste mali poznať dôvod svojej bolesti, 

čo znamená odčinenie a náprava a prečo sa musíte očistiť. Keď môj ľud pochopí a pocíti moje učenie, 

budú položené základy nového ľudstva. 

60 Otriasla vami niekedy bolesť? Ohýbajú sa vám konáre, uvoľňujú sa z nich vychudnuté listy a 

padajú z vášho stromu zlé plody? Hovorím vám, že dobro, ktoré vaša duša získala, má neporovnateľne 

väčšiu hodnotu ako to, čo sa na svete najviac cení. 

61 Uvádzam príklady, ktoré môžete denne pozorovať v prírode, ako napríklad strom, keď ho bičuje 

búrkový vietor. Hmotná príroda je totiž prejavom božskej prirodzenosti, a preto vo všetkom, čo vás v 

tomto živote obklopuje, môžete nájsť lekciu alebo zjavenie pre svojho ducha. 

62 Tak ako vaše telo potrebuje k životu vzduch, slnko, vodu a chlieb, tak aj duša potrebuje životné 

prostredie, svetlo a potravu, ktoré zodpovedajú jej prirodzenosti. Ak sa ocitne bez slobody vznášať sa v 

túžbe po potrave, zoslabne, zvädne a otupí; ako keby dieťa bolo nútené zostať stále v kolíske a byť zavreté 

vo svojej komôrke. Jeho končatiny by ochabli, zbledol by, zmysly by sa mu otupili a jeho schopnosti by 

atrofovali. 

63 Uvedomte si, že duša môže byť aj chromá! Mohol by som vám dokonca povedať, že svet je plný 

duševne chromých, slepých, hluchých a chorých! Duša, ktorá žije uväznená a bez slobody rozvíjať sa, je 

bytosť, ktorá nerastie - ani v múdrosti, ani v sile, ani v cnosti. 

64 Nečakajte na divoké búrky, aby vás očistili od nečistôt, pretože môžete čakať aj na príchod 

ročných období, aby vás v nich obnovili, očistili a rozkvitli. 

65 Na tomto svete sa musíte veľa naučiť, aby ste mohli dosiahnuť iné, vyššie svety života. 

66 Učte sa, premýšľajte, pochopte, ako bojovať, trpieť a dúfať. Vždy milujte a tiež verte. Buďte 

ľuďmi viery a dobrej vôle a budete veľkými dušami. 

67 Ak chcete hľadať Moju prítomnosť v prírode, ktorá vás obklopuje, urobte tak. Viem, že ma 

objavíte vo všetkom, pretože som vo všetkom a v každom svojom diele. 

68 Pozrite sa, ako sa dávam poznať prostredníctvom týchto ľudí, v ktorých sa na krátky čas skryjem, 

aby som z ich úst nechal vychádzať svoje božské slovo. Kedy ma uzriete za hranicami toho, čo patrí 

tomuto svetu? Kedy ma budete počuť svojimi duchovnými zmyslami bez potreby ľudského nástroja? 
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69 Večné učenie Božieho slova znie neprestajne, pretože On je "Slovo". Ale len osvietení ľudia ho 

počujú priamo, to znamená z ducha do ducha. 

70 Keď budete v priamom spojení s Božským a ľudským, keď dosiahnete harmóniu svojho bytia, 

budete počuť pieseň, v ktorej sa spájajú anjel a človek, nebo a svet, záhrobie a pozemská ríša, duch a 

hmota. Všetci sa spoja v hymne lásky k Božskej bytosti, ktorá dala život svojim dielam a urobila ich 

svojimi deťmi. V tomto chválospeve sa zjednotíte, učeníci, lebo s týmto cieľom som opäť prišiel k ľuďom. 

71 Je potrebné, aby ste vstúpili do svojej vnútornej svätyne, ktorú nevybudovala ľudská ruka, ale 

Božská myseľ. Hovorím vám, že tam spoznáte zjavenie pravdy, tam pochopíte podstatu Večného, aby ste 

ho milovali viac než všetko pominuteľné. 

72 Čo je vaše telo? Pominuteľný vtáčik, ktorého let je krátkodobý - vtáčik, ktorý podvedome spieva o 

svojom blížiacom sa zániku. Patetické telo, ktoré vo svojom egoizme vyžaduje a žiada veľa pre seba. Na 

druhej strane duša je vták neviditeľný pre svet, ale čistý a žiarivý, ktorý v priebehu času stúpa stále vyššie 

a vyššie. Je to bytosť, pre ktorú neexistujú žiadne veky, roky ani storočia. 

73 Viete, v ktorý deň, hodinu a rok ste sa narodili. Ale viete, kedy ste duchovne ožili? 

74 Pozdvihnite dušu, je to podstata vášho života, je to váš osud a účel, pre ktorý ste boli stvorení. 

Vstaňte, lebo tak prídete ku mne. Mám vám čo dať, oveľa viac, než s čím ste sa stretli vo svete. 

75 Láska vás nakoniec musí premôcť a skrze lásku ma spoznáte. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 259 
1 Vitajte, moji žiaci. Prišli ste počúvať moje učenie a ja vám pripravujem hostinu, aby ste sa nasýtili 

pokrmom večného života. 

2 Aj keď je tvoje "telo" slabé, tvoja duša je dosť silná, aby ma poslúchala. Blahoslavený je učeník, 

ktorý si pripravil srdce a opustil to, čo patrí svetu, aby počúval "Slovo". 

3 Ponúkam vašej duši odev milosti. Lebo z toho, čo som vám dal, ste časom urobili handry. 

4 Môj zákon je učenie, ktoré ste dostávali po všetky časy - zákon, ktorý ste nedodržiavali, a svojou 

neposlušnosťou ste upadli do zmätku. Teraz vás nanovo osvecujem svetlom Ducha Svätého. 

5 Zveril som ti klenot nevyčísliteľnej hodnoty, aby zažiaril pred ľudstvom. Neskrývajte ju a 

neochudobňujte sa o ňu. 

6 Dnes si pripomínate môj triumfálny vstup do starovekého Jeruzalema. Aj dnes sa mi človek 

ukazuje s palmovými ratolesťami vo svojich hmotných rukách. Ale v jeho srdci nevidím pokoj. 

7 Vtedy ma zástupy prijali tak, že spievali Hosanna svojimi dušami, lebo vedeli, že Pánova milosť je 

s nimi. Takto vydávali svedectvo, že Boží Syn je s ľuďmi. 

8 Neskôr, keď som bol obetovaný na svätom oltári kríža, aby som vás naučil plniť vaše poslanie, 

mnohí pochybovali, že Ježiš má byť Synom pravého Boha, Baránkom Božím, ktorého dávno predtým 

ohlasovali proroci. Ale tak bolo napísané, že Baránok vás osvieti svojou krvou. 

9 Dnes prichádzam v Duchu Svätom, aby som vás nanovo poučil, aby som vás zduchovnil, aby som 

rozptýlil temnotu svetlom Ducha Svätého, aby ste sa obnovili a naplno prejavili cnosti. 

10 Ľudia ešte nepočuli toto slovo, neberú ohľad jeden na druhého. Ale ja som vás nazval "Silným 

Izraelom", pretože sa vydáte na cestu naplnení mojou silou, aby ste svedčili o mojej duchovnej prítomnosti 

medzi ľuďmi, aby ste priniesli moju pravdu a odstránili kalich utrpenia, ktorý svet v tomto čase 

vyprázdňuje. 

11 Medzi vami je hladný vlk. Musíte bdieť a modliť sa, musíte praktizovať moje učenie. Kto poslúcha 

moje prikázania, pocíti môj pokoj. 

12 V tomto čase som k vám hovoril úplne jasne, aby ste mi rozumeli. Ukázal som vám, že táto cesta 

je priechodná. Keď vás zasiahne bolesť, nie je to Otec, kto vám ju poslal. Sami ste to spôsobili svojou 

neposlušnosťou. 

13 Uvedomte si, že som nekonečná, vznešená a svätá Láska, že milujem všetkých. Ale ja vám 

hovorím: Milujte, ako vás miluje Otec, a ja vás budem milovať vždy. 

14 Prišiel som vás očistiť ako zlato v tégliku, aby ste boli príkladom pre ľudstvo. Je potrebné, aby ste 

pochopili moje učenie, aby ste boli medzi svojimi blížnymi pochodňou svetla, ktorá osvieti všetky duše. 

15 Je to vaša duchovná duša, ktorej chcem dať večný život, pretože vyšla zo Mňa. Pripravujem ho, 

aby ma poslúchalo a mohlo so mnou komunikovať od ducha k duchu. 

16 Ukážte mi svoje palmové ratolesti duchovným spôsobom, lebo hmotné palmové ratolesti ku mne 

nedosiahnu. Žijete v čase, keď ľudstvo vyprázdňuje kalich utrpenia. Bdejte a modlite sa, aby aj vás 

nezasiahlo toto utrpenie. 

17 V týchto dňoch si ľudstvo pripomína moje umučenie. Ale veru, hovorím vám: Teraz ste v čase, 

keď vás vzkriesim. 

18 Veľká je bolesť Môjho Ducha, keď vidím, ako ma ľudstvo stále križuje vo svojom fanatizme, vo 

svojej úchylke a hriechu. Vy však, vyvolení ľudia, ktorí ste osvietení, nasledujte Moje pravé učenie, ktoré 

bude medzi ľuďmi vládnuť naveky. Ľudia nebudú môcť zadržať moju lásku ani zakryť moje božské 

svetlo. Povzbudzujem vás a vediem svojím slovom, aby ste nasledovali moje kroky a plnili môj zákon. 

19 Zajtra povstanete v modlitbe k môjmu božstvu a osvietení intuíciou budete sprievodcami na ceste 

svojich blížnych. 

20 Poslanie, ktoré som vám zveril, musíte plniť v každom čase, pretože prostredníctvom vášho 

sprostredkovania musí ľudstvo prijať moje svetlo a ja ho pozdvihnem k životu milosti. 

21 Izrael, nemajú túžbu pokračovať v spánku. Ak to urobíte, prírodné sily vás prebudia a budú vám 

vyčítať, že ste nesplnili vznešené a ťažké poslanie, ktoré som vám zveril. 

22 Dal som vám poznať vaše dary a nesmiernosť polí, ktoré som vám zveril, aby ste ich čistili a 

obrábali. 
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23 Ste moje deti, ktoré sú pod mojou ochranou, pod lístím stromu života, a vaše duše sú plné radosti. 

Hovorím vám, vyvolený ľud: Kto z vás, kto ma prosil o milosrdenstvo, ho nedostal? Blahoslavení tí z vás, 

ktorí poznali moje veľké dobrodenia a vydali svedectvo, že Otec je s vami. Veď pre vaše svedectvo sa 

vydajú na cestu veľké zástupy. 

24 Svedčte, že som bol s vami, aby ľudia mali vo svojej duši život milosti, aby vo mne objavili 

najlepšieho lekára a aby ma hľadali od ducha k duchu. 

25 V druhej ére moji učeníci šírili moje učenie, aby ho ľudstvo študovalo, uvažovalo o ňom a 

uplatňovalo ho. Neskôr sa však človek odklonil od podstaty môjho učenia a vytvoril si vlastný zákon, 

ktorým sa riadili masy. Neakceptujem však to, čo človek vytvoril vo svojej aberácii a materializácii. Len 

vám pripomínam, že môj pravý chrám musí byť postavený vo vašom srdci a vo vašej duši. 

26 V tomto čase som učil tých z vás, ktorí ma hľadali, aby ma cítili vo svojom srdci, aby si doň 

vtlačili moje učenie, aby ste boli ľuďmi, ktorí žijú plní milosti a svetla. 

27 Pripravte sa a s pokorou sa vydajte na cestu, aby ste ľudstvu priniesli toto posolstvo pokoja. 

Modlite sa za nich, aby váš Otec spôsobil, že všetci ľudia budú uznávať a dodržiavať jeho zákon, aby žili 

životom milosti a vedeli ma hľadať od ducha k duchu. 

28 Pamätajte si, že som povedal: Keď sa dvaja alebo traja z vás zhromaždia v mojom mene, budem 

medzi vami a zjavím sa podľa vašej prípravy. 

29 V tomto čase som prišiel, aby som dal ľudstvu ďalší dôkaz svojej lásky tým, že sa dám spoznať 

medzi vami, vyvoleným ľudom. 

30 Musíš ľuďom svedčiť a učiť ich, že keď sa pripravia, keď odstránia svoju materializáciu, budú ma 

cítiť a vidieť svojím duchom. Preto som k vám prehovoril prostredníctvom ľudského intelektu a tento 

prejav prostredníctvom hriešnych ľudí bol dôkazom lásky, ktorú som vám udelil, aby ste mohli prijať 

Moje Slovo a neskôr ho priniesť ľudstvu. 

31 Priprav sa, Izrael, lebo čas Môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu je krátky a Ja 

nechcem, aby ste sa zajtra cítili ako siroty kvôli nedostatočnej príprave a potom napodobňovali davy, ktoré 

sa zhromažďujú vo svojich honosných kostoloch a uspokojujú sa obradmi a materiálnymi spevmi. 

Medzi týmito zástupmi je len málo tých, ktorí ma pocítili. Prišiel som však k vám, aby som pripravil 

vaše srdcia a osvietil vaše duše, aby som vám dal svoje Slovo plné lásky, aby ste pocítili moju prítomnosť 

a boli medzi tými, ktorí zajtra budú odovzdávať túto lásku a pokoj svojim blížnym. 

32 Ak si prostredníctvom môjho Slova nepripravíte srdcia plné lásky, čo sa stane s vami, čo sa stane s 

vašimi blížnymi, keď zažijete čas, keď ľudstvo postihnú veľké skúšky a búrky? 

V ich srdciach nie je pokoj, a keď sa títo ľudia v túžbe po úteche na krátky čas oddajú pôžitkom, 

pravdivo vám hovorím, že vo všetkých týchto pôžitkoch majú trpiacu a chorú dušu, ktorá necíti Môj pokoj. 

V rozptýlení, ktoré hľadajú, uspokojujú len svoje fyzické zmysly, ale ich duše majú v sebe len bolesť. 

33 Toto ľudstvo ma ešte nepocítilo, nikto k nemu ešte neprišiel, aby ho vzal za ruku a ukázal mu 

cestu. Prijmem ju ako nevinnú a jej previnenia budem súdiť milosrdne. Dám jej príležitosť napraviť to. 

Ale vy, vyvolený ľud, ktorý ste ma počuli, v ktorom som sa zjavil, ako sa budete cítiť predo mnou, keď 

prídete do duchovného a vyznáte mi svoju neposlušnosť? Vy ste tí, ktorých Otec obdaril milosťou, a ja vás 

chcem prijať spolu s naplnením vášho ťažkého poslania. Nechcem, aby ste boli v mojej prítomnosti 

obviňovaní, chcem vás prijať s otcovským úsmevom a poslať vás opäť do sveta ako duchov svetla, ako 

sprievodcov a ochrancov vašich blížnych. 

34 Veru, hovorím vám: Prišli ste ku mne, lebo Eliáš vás vyzdvihol rôznymi cestami, lebo ste 

vyvolení, ktorých Eliáš priviedol ku mne ako ovce. Ktokoľvek je v Eliášovom ovčinci, je ním chránený. 

Tento neúnavný Pastier vás chráni pred zákernými preludmi. 

35 Duch Svätý vás osvietil. Túto milosť však nemajú len tí z vás, ktorí majú moju božskú pečať, ale 

každý, kto ku mne povstane pripravený a vedený Eliášom. 

36 Osvietilo vás svetlo Ducha Svätého, aby ste boli so mnou v duchu a v pravde. Takto pocítite moju 

lásku a nájdete spásu. 

37 Prijímam ovce, ktoré predo mňa privádza Eliáš. Bude naďalej hľadať stratených, lebo ja udelím 

svoje milosrdenstvo všetkým národom zeme a všetkým budúcim pokoleniam. 

38 Majster vám hovorí: Pite z tohto nevyčerpateľného zdroja, vy krištáľovo čistá voda, živte sa 

chlebom večného života, berte ovocie viniča. Hľa, pripravil som ti najlepšie miesto pri svojom stole. 
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39 Pýtam sa ťa, Izrael: Čo žiadaš pre národy? Táto výhoda totiž nie je určená len vám. Pozrite sa, ako 

národy postihli veľké skúšky bolesti. Ale vám hovorím: Izrael, ak sa budete prihovárať a modliť za svojich 

blížnych, moja vôľa sa naplní v celom ľudstve. 

40 Muži prekrútili moje učenie. Ale prišiel som k vám, aby som vás ešte raz vycvičil svojím učením, 

svojou múdrosťou, aby ste sa stali mojimi učeníkmi a boli tými, ktorí zajtra budú vyučovať ľudí na svete a 

dajú pocítiť moju prítomnosť v ich dušiach. 

41 Národy sa pripravujú na nové vojny. Ale ak bdiete a modlíte sa, ponúknem a udelím svoj pokoj 

ľudstvu. 

42 Prišiel som v duchu v tejto tretej ére, aby som vás vzkriesil z hrobu k životu ako Lazára. Uzdravil 

som tvoje malomocenstvo a odstránil tvoju bolesť. 

43 Dal som vám svoj návod, aby ste nosili moju lásku vo svojom srdci, a tak sa vydali na cestu 

pripravení viesť ľudstvo a ukázať mu strom, ktorý vám dal tieň a svojimi plodmi život. 

44 Pozvi ľudí, aby prišli ku mne, aby som ich otcovsky pohladil, osvietil ich duše, zachránil ich z 

nekonečného mora zla, dal im mlieko a med a odstránil horkosť z ich života. 

45 Ak budete takto hovoriť k svojim blížnym, splníte mandát, ktorý som vám dal na všetky časy. 

Počujte v sebe, milovaní ľudia, hlas svedomia a posilnite svoje odhodlanie milovať ma a milovať svojich 

blížnych. 

46 Hľadám lásku tvojho srdca, aby si mi v ňom vybudoval svätyňu. Milujem vás, ozdobil som vás 

božskou milosťou a osvietil som vás, aby ste mi slúžili. 

47 Do vás som vložil toto Slovo, ktoré sa zajtra rozmnoží ako dobré semeno. Keď ma už nebudete 

počuť v tejto podobe, zástupy sa budú obracať na mojich učeníkov, aby dostali poučenie, ktoré nemohli 

počuť prostredníctvom nositeľov hlasu. Ty ich budeš poučovať a ja budem s nimi. Budete oddaní a 

poslušní Môjmu Zákonu, aby vám Moje Dielo slúžilo ako ochranná ochrana a aby ste mohli pozdvihnúť 

zástavu oduševnenia. 

48 Izrael, veľké skúšky sú pripravené postihnúť ľudstvo, pretože si to ľudstvo želá, pretože v jeho 

srdciach stále žije odhodlanie ničiť a tiež preto, že si na tomto svete vytvorilo vlastného Boha. Ale skôr 

než človek splní svoju vlastnú vôľu, Otec sa nanovo prejaví medzi ľuďmi. 

Vy, môj ľud, povstaňte, aby ste znovu ukázali archu spásy, ktorá je mojím zákonom, ako vtedy hovoril 

Noe k ľudu. 

49 Pripravte sa, môj ľud, na prijatie tých, ktorí k vám prídu. Daj im moju lásku, nauč ich milovať 

jeden druhého, ukáž im môj zákon, zapáľ v ich srdciach plameň viery a daj im pokoj s mojím slovom, aby 

sa ním živili na svojich cestách. Budeš učiť tie zástupy, aby ma hľadali od ducha k duchu. 

50 Prišli ste na Zem, aby ste splnili toto poslanie. Na to som ťa pripravil svojím Slovom, aby som 

uhasil smäd tvojej duše touto krištáľovo čistou vodou, aby som ťa posilnil a uzdravil. Odvážne povstanete, 

aby ste v mojom mene hovorili k ľuďom. Vy budete mojimi poslami a prostredníctvom vášho 

sprostredkovania im dám svoje svetlo. 

51 Vstaňte v modlitbe a ja budem s vami a spolu s duchovným svetom postupne prebudíte ľudí. 

Bdejte a modlite sa za tých, ktorí ma nepocítili a vo svojej bolesti nariekajú a hovoria mi: "Otče, Otče, 

prečo nás nevyslyšíš?" 

Vy však, ktorí ma viete hľadať od ducha k duchu, naučíte svojich blížnych modliť sa a hľadať ma v 

tichu a v povznesení vlastnej duše. Urobím im svoje odpustenie hmatateľným, dám im svetlo a múdrosť, 

aby plnili môj zákon. 

52 Prostredníctvom tých z vás, ktorí ma spoznali a sú so mnou, pomôžem tým, ktorí hynú v 

obrovskom mori zla. Odpúšťam im a žehnám im. Vy však, ktorí ste dostali dobro od svojho Boha a Pána, 

svedčte ľudstvu o všetkom, čo som vás učil a zjavil, aby ma aj oni milovali a začali plniť svoje duchovné 

poslanie. 

53 Je predpovedané, že v súčasnosti sa na zemi objaví nový Boží ľud, "ľud Izraela", a moje slovo sa 

musí naplniť. Nemýľte sa však, ak si myslíte, že keď spomínam Nový ľud Izraela, ide o židovský národ. 

Lebo ľud, o ktorom vám hovorím, bude vytvorený zo všetkých rás a všetkých jazykov. Jeho spoločenstvo 

nebude fyzické, ale duchovné, rovnako ako jeho poslanie bude duchovné. 

54 Kým v prvej ére sa Izrael skladal z dvanástich kmeňov, teraz bude nový ľud plniť dvanásť misií - 

dvanásť božských misií, ktoré mu vo vzájomnej súčinnosti dodajú silu neporaziteľného ľudu. 
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55 Ľudia nebudú musieť vytvárať skupiny, aby vytvorili nové kmene. Vytvorím ich a každému z nich 

dám iné poslanie, ktoré bude vykonávať medzi ľuďmi. 

56 V duchu Nového Izraela sa prebudia dary intuície, zjavenia a inšpirácie, pretože prostredníctvom 

nich bude prijímať moje posolstvá. 

57 Ľudia, ktorí budú tvoriť nový ľud, nebudú vybraní na zemi, ale vďaka mojej láske už budú vo 

svojich dušiach označení alebo zapečatení ako vyvinuté bytosti, ako bytosti svetla, ktoré nebudú môcť zísť 

z cesty, ktorá je pre nich vytýčená. 

58 Tak ako sa v prvej ére Izrael pripravoval a rozkazoval prejsť púšťou v túžbe po zasľúbenej krajine 

a každý kmeň bol poverený inou úlohou, tak aj v tomto čase jedni duchovne posilnia druhých a každý 

splní úlohu, ktorá mu bola zverená. 

59 Vy, ktorí ma teraz počúvate, budete len časťou tohto ľudu, ktorý bude rozptýlený po celej zemi a 

bude ho toľko ako hviezd na oblohe. 

60 Znamenie, ktoré niektorí z vás dostali, je len symbolom znamenia, ktoré nosí vo svojej duši každý, 

kto plní úlohu v novom ľude Izraela v tejto tretej ére. 

61 Mnohokrát som vám povedal, že vaša duša v sebe skrýva všetko, čo má, ešte predtým, ako prišla 

na Zem. Preto ten akt, ktorý nazývate "zapečatenie", bol len symbolom. Radujte sa však, pretože vaša 

úloha je už stanovená, pretože už viete, aký bude váš osud a vaša úloha v lone Nového ľudu. 

62 Vy budete hlásateľmi, ktorí budú národom hlásať moje pokyny, a budete tými, ktorí ľudstvu zjavia 

božské posolstvo, ktorého správcami som vás urobil. V tomto posolstve sa totiž duchovne spoja všetci 

poslovia a označené osoby. Zvestujete ľudstvu čas, keď sa uvoľnia všetky dary a schopnosti duše, a 

naučíte ho, ako ich objaviť, rozvinúť a používať. 

63 Inšpirácia, intuícia, dar slova, uzdravovanie, proroctvo, zjavenie, duchovný dialóg - to sú dary, 

ktoré vyliate na môj ľud vytvoria zo všetkých ľudí nové ľudstvo. Ale modlite sa, majte vieru a odvahu, 

aby ste šírili pokoj, spravodlivosť a lásku medzi svojimi blížnymi. 

64 Moji poslovia budú plniť úlohy všade, v lone každej inštitúcie. Ich srdce nebude vedieť, aké 

duchovné poslanie plní, ale ich duchovná duša si bude plne vedomá všetkého, čo robí. Ukáže srdcu osud, 

ktorý má na zemi naplniť, a odhalí mysli všetko, čo si má uvedomiť. 

65 Aká veľká je zodpovednosť vás, ktorí ste prijali toto posolstvo! Musíte sa totiž pripraviť na to, aby 

ste vydávali svedectvo o tom, čo ste počuli, a aby ste boli príkladom a učením duchovnosti. 

66 Keď príde čas otvoriť svoje pery, aby ste ľuďom ohlasovali radostnú zvesť, nesmie medzi vami 

existovať ani jediná dvojznačnosť a pravda a veľkorysosť musia byť vyjadrené vo vašich skutkoch, ako aj 

vo vašich slovách a spisoch. 

67 Teraz sa vás pýtam: Chcete byť tými, ktorí zaznejú ako budíček pre ľudstvo a prebudia ho 

zvonením, ktorého zvuk je zvukom pravdy volajúcej srdcia? Alebo chcete, aby počkali, kým na zemi 

nezmizne posledná vaša stopa, aby to boli nové generácie, ktoré vydajú toto svedectvo národom sveta? 

68 Nemýlil som sa, keď som každého z vás poslal von, aj keď niekedy pochybujete o svojich silách 

žiť v takom vysokom predurčení. 

69 Pochybujete, že ste vybraní a vyslaní, pretože poznáte svoje slabosti. Môžem vám však povedať, 

že tieto slabosti nie sú v duchovnej duši, ktorú som vyslal, ale v tele, ktoré vám slúži ako skúška na zemi. 

70 Príde čas, keď duchovná duša získa prevahu nad telom a svetlo poznania zažiari v každej mysli. 

Potom budete medzi sebou jedno, pretože zostane len jeden: Poslúchať prikázanie, ktoré vám Otec vpísal 

do duše, aby ste boli hodnými deťmi nového izraelského ľudu. 

71 Božské svetlo Majstra sa šíri po celej zemi. Posielam výzvu svojim "robotníkom", aby ste si mohli 

sadnúť k Pánovmu stolu. Vyjadrite svoju poslušnosť a pokoru, príďte sa živiť, aby ste v sebe mali lásku, 

porozumenie a milosrdenstvo. 

72 Ja, Najvyšší Majster, dávam svojim "pracovníkom" dokonalý príklad. V tejto tretej ére 

pripravujem svojich učeníkov, aby ste boli srdcami, ktoré plnia Zákon a uplatňujú milosrdenstvo, ktoré je 

vaše. 

73 Prichádzam k vám, milovaní učeníci, aby som vás povzbudil svojou láskou, aby ste ma cítili a 

poznali, aby ste vedeli, od koho počúvate Slovo, a aby ste mu rozumeli, keď ho budete študovať a skúmať. 
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74 Ponorte sa do nej, milovaní "pracovníci", pretože v ľudstve sa šíri temnota - nenávisť, chamtivosť 

a márnivosť. Ale vy máte veľkú moc, vy ste tí, ktorí musia hovoriť o mojom Diele, aby chorí, 

"malomocní", neveriaci mohli spoznať, čo "Božie Slovo" prináša v tomto čase. 

75 Ste svetlom sveta. Ale hoci žiarite medzi ľuďmi, ešte sa nepoznáte a ľudia vás nepoznajú. 

76 Neveriace ľudstvo otvára ústa, aby poprelo moju moc, pretože očakáva, že uvidí dôkazy a zázraky, 

ktoré som mu dal v druhej ére. Ľudia živili modloslužbu, pretože nevedeli, ako pozdvihnúť svoju dušu, 

nevedeli sa modliť ani prosiť. 

77 Keď som vás naučil pýtať sa, nasmeroval som vás na cestu pravdy, rozvoja a prípravy. Povedal 

som vám: Budete učiť ľudí bdieť a modliť sa. 

78 Premýšľajte, študujte a pochopíte, že Majster sa dáva poznať vo vašej nízkej úrovni, aby vám dal 

svetlo, odpustenie a požehnanie, že vás nikdy neopustil. Som s vami, aby som vám uľahčil váš kríž, aby 

som vás potešil. 

79 Zveril som vám polia a poľnohospodárske náradie, aby ste ich mohli obrábať a obrábať. 

80 Ľudstvo je hladné a smädné po pravde, ktorú som vám zveril. Ľudstvo smeruje do temnoty, do 

priepasti, do záhuby. Ale sú srdcia, ktoré ma milujú, z rôznych jazykov, rás a farieb. Dávam len výzvu 

dušiam bez toho, aby som sa pozeral na rozdiely. 

81 Ty, Izrael, im musíš ukázať cestu, ty im musíš dať moje pokyny. 

82 Uvedomte si milosť, ktorú máte, a hodnotu môjho slova. Dajte sa do práce ako jedno srdce, ako 

jeden muž a s jednou vôľou, aby ste splnili poslanie, ktoré som vám zveril. 

83 Milujte sa navzájom, zjednoťte sa a buďte príkladom pokory. Odovzdávaj moje slovo, daruj 

zdravie, potešuj, vzkries Lazára z hrobu, vráť zrak slepým a uzdrav chromých, potom ma ľudstvo uzná 

prostredníctvom týchto duchovných zázrakov. 

84 Po roku 1950 ma už nebudete počuť prostredníctvom nositeľov hlasu a vtedy si uvedomíte, že to 

bol Majster, že to bol Duch Svätý, ktorý sa dal poznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

85 Dnes vám dávam svoju milosť ako Otec a svoje pokyny ako Majster. Zavolal som vás svojím 

melodickým zvonom a vybral som vás z rôznych ciest, aby som vás urobil vodcami ľudí v tomto čase. 

Pripomenul som vám poslanie, ktoré musíte splniť, a vycvičil som vaše duchovné oči, aby ma videli 

prostredníctvom symbolov a čísel. Dal som vám dar slova, aby ste mohli ľudstvu svedčiť o zjaveniach, 

ktoré ste odo Mňa dostali. 

86 ste moji vyvolení a povedal som vám: kamkoľvek pôjdete, zanecháte po sebe svetelnú stopu. Aby 

ste však mohli zanechať túto stopu, musíte sa obnoviť, musíte sa pripraviť. 

87 Ak nasledujete moje učenie, čoho by ste sa mohli báť od sveta? Hovorím k vám úplne jasne, aby 

ste mi rozumeli a mohli ma nasledovať. 

88 Učím vás, aby ste svetu odovzdali slová pravdy, aby ste pocítili moju prítomnosť. Ponúknite Mi 

kvety svojho srdca, nech vôňa vašich dobrých skutkov stúpa k Môjmu Duchu, buďte dobrým príkladom 

pre svojich blížnych a zajtra, keď ma už nebudete počuť prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, vydajte 

sa ako Moji dobrí učeníci ukázať ľudstvu túto cestu. 

89 Ľudia sfalšovali moje dielo a zblúdili. Vy sa však vycvičte a už viac neupadnite do modloslužby. 

Veď obrazy vytvorené ľudskými rukami nehovoria, necítia a nepočujú. Musí sa moja podstata zhmotniť, 

aby som mohol byť s vami? Pravda vždy zvíťazí. Vždy som vám dával slová pravdy, aby ste aj vy mohli 

vydávať svedectvo o Mne. 

90 Pokušenie vás chce okradnúť o vaše dary ako dravý vták. Žijete však v čase, keď máte slobodu 

viery, pretože vek útlaku sa už skončil, a vy musíte túto slobodu využiť a nedovoliť, aby sa z vás stali 

otroci ľudskej zloby a lží. 

91 Odovzdávajte toto učenie s láskou, lebo láska je to, čo som vám dal. Nepoužil som bič, aby ste vo 

mňa uverili. Keby som to urobil, nebol by som už vaším Otcom a Bohom. 

92 Na cestách a chodníkoch sveta ste sa stretli s bolesťou. Teraz kontemplujte túto cestu, kde je moja 

pravda, kontemplujte jej slávu svojím duchovným pohľadom. Zveril som vám kľúče, dary a moc. Využite 

to všetko, aby vás ľudstvo spoznalo ako mojich učeníkov. 
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93 Teraz je čas, aby ste sa pripravili a začali plniť svoje poslanie, keď ma už nebudete počuť 

prostredníctvom nositeľov hlasu. Nikdy sa od teba neodlúčim. Budem vás inšpirovať a hovoriť k vám z 

ducha do ducha, aby ste mohli splniť svoje ťažké poslanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 260 
1 V tomto čase sa ku Mne vraciate, aby ste počuli Moje nové učenie, aby ste dostali list Mojej 

náuky, na ktorú ste zabudli, a aby ste hľadali knihu Mojich zjavení, ktorú vám ľudia tiež zatajili. 

2 Otvoril som pred vami ďalšiu kapitolu Knihy života, šiestu pečať, ktorá obsahuje nekonečnú 

múdrosť, ktorú vám teraz zjavujem jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Toto zjavenie vám vysvetlí 

tajomstvá, do ktorých ste doteraz nedokázali preniknúť. 

3 Šiesta pečať je úplne otvorená a ja vám ukazujem jednu jej stránku za druhou. 

4 Vždy, keď bola vaša príprava veľká, keď ste Mňa počúvali, získali ste veľké Božie zjavenia. Ste 

dedičmi Knihy múdrosti, a preto, keď sa pripravíte, vyleje sa do vás obsah šiestej pečate, aby ste boli 

svedkom, ktorý potvrdí, že hlas, ktorý počul, bol Môj hlas, a vy to dosvedčíte svojimi skutkami. 

5 Keby sa Otec nedal poznať svojim deťom, mohol by od nich očakávať dokonalé porozumenie a 

lásku? Pamätaj, že postupom času som svojmu duchu dával poznať svoje učenie s čoraz väčšou 

jednoduchosťou. 

6 Musím vám povedať, že hoci žijete v čase Ducha Svätého, ešte ma úplne nepoznáte, nemáte 

dokonalú predstavu o tom, kto som, ani ste nepochopili, čo som vám zjavil. Ale vaša láska vás privedie k 

cieľu životnej cesty, povzbudená slovom vášho Majstra. 

7 Putujete duchovnou púšťou, ktorú osvetľuje svetlo božského majáka. Nie je to horúci piesok, ktorý 

vám spáli chodidlá, ani slnečné lúče, ktoré vám poškodia pokožku tváre. Nie je to nedostatok vody a 

chleba, čo vás trápi, a predsa - život, ktorý žijete, s jeho obeťami, ťažkosťami a nešťastiami, je tiež púšťou, 

ktorú pomaly prechádzate, ale s pevnou nádejou, že dosiahnete kráľovstvo pokoja. 

8 Eliáš je vodca, ktorý v tomto čase vedie ľud, ukazuje mu cestu a povzbudzuje ho v boji. 

9 Toto putovanie zanechá vo vašej duši pokrok a dokonalosť. Uvedomte si však, že ak ste boli v 

Prvom čase žiakmi, v Druhom čase budete žiakmi a v tomto čase sa vám dostane výcviku, aby ste sa stali 

majstrami. 

Musíte byť ostražití, pretože ľudia začnú skúmať moju prácu, ktorú niektorí budú považovať za 

vedeckú. Potom im oznámite, ako duchovné učenie zmení svet, a dosvedčte to svojimi skutkami lásky k 

blížnym. 

10 Nebránim sa ľudskej vede, lebo veda je poznanie, poznávanie, svetlo. Moje poučenie však 

prevyšuje všetko ľudské poznanie. Vo svojom Slove vám hovorím o duchovnej duši, o poznaní 

duchovného, Božského, o poznaní vyššieho života, ktorý je nad všetkým, čo je hmotné a materiálne. Veru, 

hovorím vám: žehnám vedu, ktorú ľudia vyvinuli pre dobro ľudstva. 

11 Teraz je čas, keď sa bude veľa hovoriť o duši a vede. Veda nie je len výsadou tých, ktorí sa 

fyzicky trénujú na jej štúdium. Je to svetlo, ktoré vychádza z duchovnej duše, ktorá ho prijíma od Boha. 

12 Moje božské inštrukcie sú vyššou vedou, ktorá vás učí zdokonaľovať dušu. Na to som vám dal 

mozog a srdce, aby ste v nich zdokonaľovali svoje myslenie a cítenie. 

13 Učenie, ktoré vám teraz dávam, nemá žiadne hranice, je všeobjímajúce, je nekonečné. Nájdete v 

nej pravé poznanie duchovného a hmotného života. 

14 Vidím, že ste schopní pochopiť moje učenie a preniknúť do jeho tajomstiev. Vďaka materiálnej 

vede ste spoznali zákony, ktorými sa riadi hmotné stvorenie - zákony, ktoré sú zhustené vo vašom 

vlastnom tele. 

Ale keď ste spoznali to, čo bolo pre vás predtým tajomstvom, uvedomili ste si, že stojíte pred prahmi 

záhrobia, kde ste cítili srdce Otca, ktorý sa vám neprestajne snažil odovzdať. Čo vám môže byť neznáme, 

keď poznáte moje učenie? 

15 Preto vám hovorím, že moje učenie vám dáva vyššie poznanie, ktoré zabráni vášmu srdcu zúfať si 

v prítomnosti učencov tohto sveta. 

16 Ak chcete pochopiť zmysel alebo význam akejkoľvek udalosti v prírode alebo vo vašom živote, 

nemusíte sa obracať na vedecké knihy. Stačí, ak si pripravíte myseľ a očistíte srdce, aby z vašich pier 

mohla prúdiť inšpirácia. 

17 Moja láska k vám je taká veľká, že hoci ste ešte takí nedospelí, ponúkol som vám svoje kráľovstvo 

a zostúpil som k vám, aby som vám dal svoju krv! 
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18 Tento ľud, ktorý práve učím, nebude kvôli tomu väčší ako ostatní, ale bude zodpovednejší za to, čo 

som mu zveril a čo som mu zjavil. Tvojou úlohou je, aby sa ostatní podieľali na tom, čo máš, aby sa ti 

vyrovnali, aby si, hoci si bol prvý, kto dostal, bol z pokory posledný. Nebojte sa, že tí, ktorí prídu po vás, 

urobia väčší pokrok ako vy. Čím viac budete dávať, tým viac sa budú vaše vedomosti rozširovať. Ak by 

ste naopak nemali odovzdať nič z toho, čo ste dostali od Otca, vaša duša zostane nahá, vaše srdce prázdne 

a vaše ruky bez sily. Potom stratíte poklad a kniha bude uzavretá. Tvoje ústa zostanú nemé a nebudú viac 

hovoriť o duchovných učeniach a stratíš uzdravujúci balzam, ktorý ti zveril Ježiš. 

19 Vaším poslaním medzi ľuďmi je mier a láska. Váš duch mal toto poslanie už v prvej ére, keď ste 

boli detskými žiakmi Môjho Zákona, keď som vás používal ako nástroje, aby som ľuďom všetkých čias 

dával učenie a príklady. V druhej ére ste boli Ježišovými učeníkmi, lebo ste z mojich úst počuli to, čo 

počuli dvanásti apoštoli, a šírili ste to, aby sa všetci ľudia stali svedkami. Preto po mojom odchode 

povstalo mnoho Kristových učeníkov a mnoho mučeníkov. 

20 Ľudia: V tomto čase, keď prídem ako Duch Svätý, zanechám vás vyškolených ako Majstrov, ktorí 

sú schopní priameho spojenia s Božstvom. 

21 Väčšina ľudských stvorení ma nepočuje prostredníctvom ľudského intelektu, ale prostredníctvom 

teba dostanú moje poučenie. Už sa blíži čas, keď navždy zruším túto formu, ktorou vám dávam svoje 

slovo na tomto svete. Ale mnohé národy, ktoré ma nepočuli, ma počujú prostredníctvom teba. Dnes bude 

moja zmluva s vami spečatená nie mojou krvou, ale mojím svetlom. 

22 Nebudete sa musieť pýtať ľudí, čo majú robiť, ani sa pri ich otázkach zakoktávať či mlčať. Nosíte 

v sebe Majstra, ktorý k vám bude hovoriť a inšpirovať vás. Vaša modlitba dostane dostatok sily a moci, 

aby dokázala zázraky. 

23 Pozrite sa, ako svet tvárou v tvár svojim veľkým potrebám uvažuje o prísľuboch, ktoré dal Ježiš v 

druhej ére, že sa vráti k ľudstvu, a študuje prorokov z predchádzajúcich čias v nádeji, že udalosti, ktoré 

sprevádzajú túto éru, sú znamením môjho blížiaceho sa príchodu. 

24 Ak sa ako nasledovníci môjho Diela budete cítiť menejcenní a opovrhovaní v porovnaní s 

ostatnými ľuďmi, budú vás považovať za hlúpych a nevzdelaných. 

25 Je to len forma vyjadrenia, ktorú používam, keď vám hovorím, že sa prejavujem prostredníctvom 

nevedomých. Lebo mozog, ktorý necháva prechádzať Moje vnuknutie, odhaľuje svetlo v duši a svetlo je 

múdrosť. 

26 Znovu vám hovorím: Bojujte! Pokiaľ je duša na ceste rozvoja, bude vystavená pokušeniam. Preto 

vás poučujem a dávam vám silu, aby ste prekonali zlé sklony. Ak je vaša duša silná, dá silu mysli a pevnú 

vôľu srdcu, aby zvíťazilo nad žiadosťami tela. Ak človeku chýba svetlo, jeho duša sa nerozvíja. Vtedy na 

jeho srdce silno pôsobia všetky životné peripetie a on je ako loď, ktorá sa prevráti uprostred búrky. 

27 Keď je človek pripravený v duši, je to, akoby mal na sebe nezničiteľné brnenie proti zákernosti 

pokušenia. 

28 Zjavil som vám toto učenie, aby ste, keď na chvíľu padnete alebo zakopnete na ceste, spoznali 

svoje previnenie a znovu hľadali cestu k náprave. 

29 Ak ste pokorní, vaše duchovné bohatstvo sa v živote, ktorý vás čaká, zväčší. Potom budete mať 

pokoj, ktorý vám poskytne najkrajší pocit vašej existencie. A vo vašom duchu sa zrodí túžba slúžiť Otcovi 

tým, že budete verným strážcom všetkého, čo som stvoril, že budete útechou trpiacim a pokojom 

nepokojným. 

30 Nie je to len Moje Slovo, ktoré vám v týchto chvíľach ohlasuje Moju prítomnosť, je to vaša vlastná 

duša, ktorá ma hlboko cíti uprostred tohto pokoja, ktorý vám dávam. 

31 Majster je s vami. Tvoja duša si sadla za môj nebeský stôl. Veru, hovorím vám, pri tomto stole nie 

sú privilegované miesta, všetci sú si rovní, pretože ich zahŕňa Moje milosrdenstvo. 

32 Moja láska preniká vaše bytie, aby ste milovali svojho blížneho tak, ako ja milujem vás, a aby vo 

vašich srdciach nebolo prvé ani posledné miesto. Keby ste sa už vydali do národov, provincií a dedín, našli 

by ste ľudstvo bez lásky, bez milosrdenstva, všade by ste objavili bolesť a biedu. Všade by ste našli 

vhodnú pôdu na zasiatie môjho semena. 

33 Ľudstvo cíti moju prítomnosť bez toho, aby vedelo, akým spôsobom som sa mu dal poznať, a vo 

svojej ustráchanej modlitbe mi hovorí, že len moja krv ho môže zachrániť, že ak mu dám svoj chlieb, 

nezahynie od hladu a smädu po láske a že len moje svetlo prinesie riešenie jeho konfliktov. Jej hlas plný 
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bolesti a zúfalstva sa ma pýta: "Prečo neprichádzaš? Prečo sa nepriblížiš k tomu, kto Ťa volá a prosí vo 

svojej bolesti?" 

34 Nevedia, že existujú ľudia, ktorí ma deň čo deň počúvajú a prijímajú prítomnosť môjho Ducha, 

ktorý svojou milosťou premieňa vyvrheľov na služobníkov božstva. 

35 Keby vedeli, že čoskoro opäť odídem, nemilosrdne by vás odsúdili ako nevďačných pre vašu 

ľahostajnosť k ich potrebe útechy, duchovného slova, lúča svetla. 

36 V súčasnosti vás pripravujem na čas po mojom odchode, aby ste zostali jednotní napriek 

premenám života, pretože "Slovo" bude vo vás naďalej duchovne vibrovať a zjavovať vám veľké 

inšpirácie. Keď sa stretnete, aby ste hovorili o duchovných prejavoch, dostanete odo Mňa božské 

vnuknutia a v tých chvíľach pocítite teplo Majstrovho srdca a sladkú váhu Jeho ruky na svojej hlave. 

Vtedy sa vám bude zdať, že počujete môj milovaný hlas, ktorý vám dá môj pokoj. 

37 Dávam vám kvapku uzdravujúceho balzamu, aby ste, keď budete prenasledovaní, mohli konať 

zázračné uzdravenia medzi ľuďmi. Lebo počas veľkých epidémií, keď vypuknú zvláštne, vede neznáme 

choroby, prejaví sa autorita mojich učeníkov. 

38 Zverujem ti kľúč, ktorým otvoríš aj ten najhrdzavejší zámok, teda aj to najnepoddajnejšie srdce, ba 

dokonca aj brány väzenia, aby si dal slobodu nevinným a zachránil vinníkov. Vždy budeš žiť v pokoji a 

dôverovať mi, pretože kamkoľvek pôjdeš, budú ťa chrániť moji anjeli. Budú plniť vaše poslanie a 

sprevádzať vás do domovov, nemocníc, väzníc, na polia sváru a vojny - všade, kam pôjdete rozsievať 

moje semeno. 

39 Vtedy bude mocne žiariť svetlo šiestej pečate, ktoré bude ako univerzálna pochodeň, ktorej lúče 

uvidia všetci, a meno môjho učenia sa stane známym medzi ľudstvom. 

40 Tento kút zeme, kde som sa dal poznať v tomto čase, bude odrazom Nového Jeruzalema, ktorý 

otvorí svojich "dvanásť brán", aby umožnil prístup cudzincom, ktorí budú prichádzať vo veľkých 

zástupoch, aby sa pýtali, kde bol Majster v tomto čase, aby žiadali svedectvo o zázrakoch, ktoré vykonal, a 

o dôkazoch, ktoré dal, aby študovali Jeho slovo a pozorovali tých, ktorí boli Jeho učeníkmi. Mnohí prinesú 

Písmo s proroctvami z minulých čias, aby zistili, či som bol naozaj medzi vami. 

41 Niektorí z mojich učeníkov zostanú tam, kde sú teraz. Iní však budú musieť odísť do iných krajín a 

na svojej ceste ako apoštoli a misionári uvidia bojiská, na ktorých zničenie a smrť zanechali svoje stopy. 

Uvidia mŕtve mestá, ruiny a biedu. Potom sa začne boj o návrat "mŕtvych" do života viery, svetla a lásky. 

Ak by však ľudia pochybovali o pravdivosti Mojich "pracovníkov", budem s ich pomocou robiť zázraky. 

Vtedy sa neveriaci obrátia, budú plakať a zástupy zasypú srdce týchto poslov svojou bolesťou. 

42 Neviete, kto vás povolá a prijme. Ale kamkoľvek pôjdete a komukoľvek sa predstavíte, vždy 

budete hovoriť v pokore a tichosti. Budete vykladať zákon, zjavenia a učenia z minulých čias a to, čo v 

tomto čase zjavil Duch Svätý. Budeš hovoriť obrazne, ale budeš vedieť vysvetliť moje obrazné vyjadrenia 

a prirovnania, aby dospelí rozumeli, deti sa prebudili a starci si nemuseli lámať hlavu. 

43 Tí, ktorí sa obrátia k tomuto Slovu, sa pridajú k "robotníkom" a vydajú sa na cestu, aby pre Mňa 

získali srdcia a duše. 

44 Konfrontácia bude tvrdá, ale plodná, pretože bolesť už predtým zúrodnila srdcia. 

45 Uvedomte si premeny, ktoré nastanú vďaka môjmu učeniu! 

46 Materiálne násilie bude zrušené, veda bude zmätená, pýcha bude pokorená a vášne budú potlačené. 

47 Duša človeka, ktorá sa už rozvinula vďaka svojmu vývoju, čoskoro pochopí a osvojí si zjavenia 

môjho učenia. Za materializmom, vlastnými záujmami a márnivosťou existuje duchovná duša, ktorá 

očakáva môj príchod. 

48 Uistite sa, že semeno, ktoré sejete, je také čisté, ako som vám ho zveril. 

49 Stretnete ľudí, ktorí zmýšľajú inak ako vy, ktorí cítia a žijú iným spôsobom a ktorých zvyky, 

okolnosti, zákony, učenie a rituály sú tiež veľmi hlboko zakorenené v ich srdciach. 

50 Budete svedkami bojov svetonázorov a doktrín, pričom niektorí sa budú čiastočne pridŕžať môjho 

zákona, zatiaľ čo iní sa od týchto zásad úplne odvrátia. Dovolím im, aby sa konfrontovali a bojovali proti 

sebe. 

51 V tejto konfrontácii uvidíte, že veľké náboženské spoločenstvá využívajú viac násilie a 

nespravodlivosť ako lásku a milosrdenstvo. Uvidíte ich snahu pripútať k sebe slabých. 
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52 Rozklad sa prejaví vo všetkých, pretože pravda má svoje vlastné zbrane na obranu tých, ktorí sa 

držia práve tejto pravdy. Ale keď sa v ľuďoch objaví otázka: "Kde je pravda?", mali by ste odpovedať: "V 

láske." 

53 Učeníci, vaša radosť je veľká, pretože moje Slovo je stále s vami - to Slovo, ktoré vám dalo život, 

ktoré vás podopieralo v hodinách skúšky a ktoré vás živilo. Keď ste sa s ním zoznámili, zažili ste, že sa 

vaše rany zatvorili a vaše životy sa zmenili. 

54 Koľko túžob spojených s materiálnym umrelo vo vašom srdci, pre veľkú radosť vašej duše, ktorá 

videla príležitosť využiť život konaním dobrých skutkov s duchovným semenom! Obraciate sa k minulosti 

a hodnotíte, akí ste boli predtým a akí ste teraz. Všimnite si, aký duchovný pokrok ste urobili, a z celého 

srdca Mi ďakujte. 

55 Ak ste sa dopustili prehreškov, s láskou som vás napravil bez toho, aby som vás prezradil iným. 

Nechcem totiž, aby svet videl medzi vami neduhy a polepšil vás. Svet je krutý a v jeho spravodlivosti niet 

milosrdenstva. 

56 Dovoľte môjmu duchovnému svetu, aby vás opravil. Sú to vaši najlepší priatelia, sú to vaši bratia a 

sestry v láske, ktorí netromfujú svoje skutky lásky. Od koľkých priepastí a nebezpečenstiev vás zachránili, 

od koľkých zlých rozhodnutí vás odradili. Ako často ti zatvorili pery, aby vášeň tvojho srdca nevydala 

slová, ktoré by mohli byť rozsudkom pre teba samého! 

Ak ste zlyhali v zlom úsilí, o ktorom ste si mysleli, že je dobré, potom vám vytýčili dobrú cestu. Sú 

neúnavne po vašom boku ako ošetrovatelia a ochrancovia. Ani oni už nebudú komunikovať, keď 

prestanem hovoriť. Neodmietajte však všetku lásku týchto bytostí, pretože vám budú veľmi blízke a budú 

vám naďalej poskytovať svoju pomoc. 

57 Moja práca sa neskončí, pretože už s vami nebudem hovoriť a ani môj duchovný svet. Naopak, 

príde čas dokonalého dialógu s Otcom, keď budete duchovne počuť jeho hlas. 

58 Moje Slovo nebude počuté tak, ako ho počul Mojžiš na Sinaji, zhmotnené v hukote búrky, ani 

poľudštené ako v druhej ére z Ježišových úst, ani prostredníctvom ľudských nositeľov hlasu, ako ste ho 

počuli v tomto čase z Ducha Svätého. Každý, kto sa pripravuje, dosiahne rozhovor ducha s duchom, ktorý 

nebude výsadou len niektorých. 

59 Pre duše je najprirodzenejšie vedieť komunikovať a poznať jazyk ducha, z ktorého vyšli. 

60 Oduševnenie prinesie prebudenie spiacich darov alebo schopností a zjemnenie všetkých vlákien 

srdca. 

61 Moja prítomnosť bude citeľná. Keď budete hovoriť o Mojom diele, budete Mnou inšpirovaní a 

budete hovoriť vety nesmiernej múdrosti, ktoré prekvapia aj ľudí s veľkým poznaním. Tí, ktorí dosiahnu 

veľký pokrok v tejto komunikácii, dostanú nielen slová, vety alebo myšlienky, ale celé doktrinálne 

rozpravy plné dokonalosti. Vaše ruky budú môcť písať ako tie "zlaté perá", ako ruky apoštola Jána pod 

vplyvom Ducha Svätého. 

62 Ak ste obklopení neveriacimi, zákonníkmi a kňazmi a cítite sa plní môjho Ducha, nikomu 

nehovorte, že to Otec hovorí vašimi ústami. Ale prostredníctvom vás budem naďalej hovoriť k ľudstvu. 

Pri tejto komunikácii nech sú vaše oči otvorené a vaša duša uchvátená tým, čo v tej chvíli odhaľujú pery. 

63 Dar proroctva prostredníctvom videnia bude tiež uvoľnený a odhalí vám tajomstvá, ktoré ešte 

neboli odhalené, a umožní vám vidieť budúcnosť. Vidiaci by však nikdy nemal byť sudcom alebo 

vykladačom svojich blížnych. 

64 Toto bude komunikácia od ducha k duchu v istých formách, prostredníctvom ktorej vám ešte raz 

poviem, že v roku 1950, keď sa moje slovo medzi vami skončí, moje dielo sa neskončí. Jeho osud, jeho 

poslanie na celej zemeguli bude pokračovať. 

65 Pripravte sa na to, aby ste vždy, keď sa zhromaždíte - či už v týchto komunitných centrách, vo 

svojich domovoch alebo pod holým nebom - duchovne pocítili moju prítomnosť na týchto 

zhromaždeniach. 

66 Ale pozor, objavia sa aj falošní učeníci, ktorí budú hlásať, že majú priamy kontakt s Otcom, a budú 

odovzdávať falošné pokyny a inšpirácie. Učil som vás rozoznávať pravdu od klamstva, rozpoznávať strom 

po ovocí. 

67 Budem skúšať jedných i druhých a uvidíte, že praví učeníci stoja na svojej viere a falošní padajú 

pre svoju slabosť. 
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68 Keď prednesiem svoj posledný učiteľský príhovor, uvidím smútok u tých, ktorí nevyužili moje 

učenie, ale u tých, ktorí pochopili zmysel môjho odchodu, uvidím uspokojenie z ich pokroku. 

69 Ako sprievodcu na ceste ku Mne vám zanechám modlitbu - nie tú, ktorú vyslovujú pery, ani tú, 

ktorú vyslovujete prostredníctvom spevov, ale tú, ktorá je preniknutá čistými myšlienkami a ušľachtilými 

citmi. 

70 Ak by ste sa pre toto správanie dostali do rozporu, nebojte sa. Ak vás odsudzujú za to, že nekľačíte 

pred oltármi a obrazmi, tiež sa nebojte. Príde vaša chvíľa hovoriť a vy presvedčíte pravdou. Ukážete, že 

vaše uctievanie Boha nie je verejné ani sa netýka vonkajšieho efektu, ale je vnútorné a duchovné. Ľudia 

budú v tom všetkom hľadať chyby a nenájdu ich. 

71 Vytrvajte a uvidíte, že modloslužobníci si uvedomia svoj omyl a vlastnými rukami zničia svoje 

modly. 

72 Veru, hovorím vám: Skôr pominie nebo a zem, ako sa splní moje slovo! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 261 
1 Moje slovo je jasné, jeho jednoduché vyjadrenie presvedčí a pohne vzdelaným aj nevzdelaným. 

Zoči-voči jej jasnosti ste s ľahkosťou pochopili mnohé lekcie, ktoré ste buď nemohli pochopiť, alebo ste 

ich nechceli prijať. 

2 Dnes viete, že človek môže spoznať svojho Boha bez toho, aby potreboval bujnenie citov na to, 

aby cez ne vnímal duchovno. Dnes viete, že napriek svojmu obmedzenému mozgu si dokážete vytvoriť 

predstavu o tom, ako sa dokonalé spoločenstvo medzi Bohom a človekom stane skutočnosťou, rovnako 

ako ste presvedčení o pravdivosti môjho prejavu prostredníctvom intelektu nositeľov môjho hlasu. 

3 V tých, ktorí ma počuli, sa stalo svetlo, a preto falošné a nečisté už nemôže vstúpiť do ich srdca. 

4 Teraz je čas svetla, keď človek okrem toho, že verí, pochopí, zdôvodní a pocíti moju pravdu. 

5 Cieľom môjho učenia je presvedčiť všetkých, že nikto neprišiel na tento svet bez oprávneného 

dôvodu, že týmto dôvodom je božská láska a že osudom všetkých ľudských bytostí je plniť poslanie lásky. 

6 Ľudia sa od začiatku vždy pýtali sami seba: "Kto som? Komu vďačím za život? Prečo existujem? 

Načo som sem prišiel a kam idem?" Na časť svojich nejasností a nedostatku vedomostí dostali odpoveď v 

mojich vysvetleniach a prostredníctvom svojich úvah o tom, čo som vám časom odhalil. Niektorí sa však 

domnievajú, že už všetko vedia, ale ja vám hovorím, že sú na veľkom omyle, pretože to, čo je uložené v 

Knihe Božej múdrosti, ľudia nemôžu objaviť, kým im to nebude zjavené; a v tejto Knihe Božej múdrosti 

je toho veľa, jej obsah je nekonečný. 

7 Tento svet urobí ďalší krok k realizácii pravdy. Zrazu bude zmätený, ale potom sa upokojí a 

pochopí. 

8 Človek sa vždy snažil dosiahnuť poznanie pravdy. Spočiatku všetko pripisoval prírode, ale neskôr 

pozorovaním a uvažovaním dospel k presvedčeniu, že nie je možné, aby toľko zázrakov a dokonalých diel 

vzniklo z ničoho, že musí existovať tvorivá sila, inteligencia a vyššia moc. Toto presvedčenie posilnilo 

vieru ľudí, ktorí následne vytvorili kulty a obrady na uctievanie Toho, z ktorého vzišli všetky stvorenia. 

9 V ľudskom srdci sa objavili nové otázky: "Kto je Boh? Aký je? Existuje naozaj alebo nie?" Ľudia 

mi kládli tieto a iné otázky o Mojej existencii a o Mojej Bytosti a Ja som vždy odpovedal na každý 

telefonát a každú otázku. 

10 Mnoho dôkazov a zjavení dal Boh ľuďom od prvých dní ľudstva - hmotné, hmatateľné a viditeľné 

prejavy, ktoré záviseli od naivity, nevedomosti a prostoduchosti týchto tvorov, až kým som sa, keď prišiel 

správny čas, neukázal svetu prostredníctvom Ježiša, aby som osobne odpovedal na všetky ľudské otázky, 

rozptýliť všetky pochybnosti a pripraviť ich na čas, keď už nebudú nevedomými, nevinnými a hlúpymi 

malými deťmi, ale vďaka svetlu Božieho Ducha sa stanú veľkými učeníkmi, Božími deťmi, povznesenými 

láskou a poznaním - ľuďmi vedomými si svojej prirodzenosti, svojho osudu a dôvodu svojej existencie. 

11 Takže kým niektorí vždy hľadali božskú podporu a pomoc, aby v živote zvíťazili, iní sa s 

rozvojom svojej inteligencie stali arogantnými, pretože sa považovali za nezávislých, mocných a múdrych. 

Mysleli si, že sú schopní tvorivých nápadov a sebestačnosti. 

12 Spiritualisti a materialisti existovali v tomto ľudstve vždy, rovnako ako boj svetonázorov medzi 

jednými a druhými, pričom každý z nich bojoval, aby dokázal, že má pravdu. 

13 Moja duchovná prítomnosť v tomto čase sa stala preto, aby vás upokojila, aby vás zmierila, aby 

vám odpovedala na všetky vaše otázky a aby vám dokázala, že pravdu nemajú ani tí, ktorí bojujú za 

duchovno, ani tí, ktorí hlásajú, že jediná pravda je tá, ktorá je obsiahnutá v hmotnom živote. Prví zhrešili 

ako fanatici a druhí ako ignoranti. Neuvedomili si, že jeden ako druhý má časť tejto pravdy, ale 

nepochopili, ako ich zmieriť, ako ich vzájomne zmieriť a spojiť v láske. 

14 Zdá sa vám nemožné, aby ste si rozumeli, neveríte v zjednotenie takej veľkoleposti. Ale naozaj 

vám hovorím, že veľmi dobre viem, že toto zjednotenie sa stane skutočnosťou. 

15 Inak by ste už nemali dokonalú prirodzenosť, v akej vás Boh stvoril, a nemali by ste už moje svetlo 

vo svojom svedomí, aby ste pracovali spravodlivo a správne, ako sú všetky Otcove diela. Je však potrebné 

ešte chvíľu počkať, aby svetlo, tá božská časť, ktorú nazývate duchom, mohla prejsť cez človeka celým 

priebehom slobody vôle, ktorá mu bola udelená, aby ho mohla uviesť do diela obnovy, obnovy a 

duchovného vzostupu. 
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16 Pripravil si si svoje srdce ako svätyňu, aby si ma v nej prijal. Predtým si prešiel spytovaním 

svedomia a z mnohých očí tiekli slzy pokánia. 

17 Všetkých som vás vypočul a všetkým vám žehnám. 

18 Viem, kto pocítil bolesť, pretože bol slabý v skúške, kto mi sľúbil, že odpustí svojmu nepriateľovi, 

a neodpustil. Keď sa však vrátil ku Mne, aby ma vypočul, okamžite pocítil výčitky svedomia, pokorne sa 

vyznal zo svojho previnenia a požiadal ma o ďalšiu príležitosť. 

19 Vedzte, že vás posilním, aby ste už viac nepadali, že vás budem poučovať s nekonečnou 

trpezlivosťou a zhovievavosťou a že všetkým dám nové príležitosti, aby dokázali svoje porozumenie, 

úsilie, silu vôle a pokrok. 

20 Uvedomte si, že úprimné pokánie zmyje mnohé škvrny, odľahčí vaše bremeno a dodá vášmu srdcu 

pokoj. Potom, keď sa budete cítiť slobodní od svojho bremena, spomeňte si, že je mnoho vašich blížnych, 

ktorí sa nemodlia, a predsa trpia, aby ste sa za nich modlili v plnom presvedčení, že môj uzdravujúci 

balzam sa vyleje na všetkých chorých a núdznych. 

21 Nežiadam od vás modlitbu, ktorá by trvala celé hodiny, ale krátku a úprimnú modlitbu, 

jednoduchú vo svojej forme a hlbokú vo svojej duchovnosti. Tieto chvíle mi budú stačiť, aby som ti udelil 

svoju milosť. 

22 Modlitba je duchovný prostriedok, ktorý som inšpiroval, aby človek mohol komunikovať s mojím 

božstvom. Preto sa vo vás od začiatku prejavuje ako túžba, ako potreba duše, ako útočisko v hodinách 

navštívenia. 

23 Kto nepozná pravú modlitbu, nepozná požehnanie, ktoré prináša, nepozná zdroj zdravia a 

dobrodenia, ktoré sú v nej obsiahnuté. Cíti síce nutkanie priblížiť sa ku Mne, hovoriť so Mnou a predniesť 

Mi svoju prosbu, ale keďže mu chýba duchovnosť, zdá sa mu, že ponuka, že len pozdvihne svoje 

myšlienky, je taká biedna, že si hneď hľadá niečo hmotné, čo by Mi mohol ponúknuť, lebo si myslí, že Mi 

tým vzdá lepšiu poctu. 

24 Takto ľudia upadli do modlárstva, fanatizmu, obradov a vonkajších kultov, ktoré dusia ich duše a 

zbavujú ich požehnanej slobody modliť sa priamo k svojmu Otcovi. Až keď je bolesť veľmi silná, keď 

utrpenie dosiahne hranice ľudských síl, duša sa oslobodí, zabudne na formality a zvrhne svoje modly, aby 

sa pozdvihla a z hĺbky srdca zvolala: "Otče môj, Bože môj!" 

25 Prostredníctvom modlitby človek získava pokoj, múdrosť, zdravie, pochopí hlboké, osvieti svoju 

myseľ a povzbudí svoju dušu. 

26 Ten, kto sa vie modliť od ducha k duchu, sa cíti všade chránený, ale nie ten, kto hľadá postavy a 

obrazy, ku ktorým musí ísť, aby cítil ich prítomnosť a cítil sa bezpečne. 

27 Vidíte, ako sú v tejto dobe materializmu národy zaneprázdnené vedením vzájomnej vojny? Ale 

hovorím vám, že mnohí ľudia tam uprostred týchto vojnových udalostí objavili tajomstvo modlitby - 

modlitby, ktorá vychádza zo srdca a prichádza ku Mne ako naliehavé volanie o pomoc, ako nárek, ako 

úpenlivá prosba. Keď potom na svojej ceste zažili požadovaný zázrak, vedeli, že s Bohom sa nedá hovoriť 

inak ako jazykom duše. 

28 Učeníci: Vy, ktorí tvoríte spoločenstvo, ktorí ste dostali nielen lekciu, ale celú knihu, budete 

pripravení hovoriť o mne tak, ako ešte nikto nehovoril. 

29 Teraz vám dávam veľa príležitostí na splnenie vašich úloh - využite ich. Dajte všetkým, poučte 

všetkých. To, čo som vám dal, nemá hranice a vďaka tomu vaše srdce nikdy nebude prázdne - naopak, čím 

viac budete dávať, tým viac ho vo vás bude pribúdať. Čím viac milujete, tým väčšia bude vaša cnosť. 

30 Zanechávam svoju lásku medzi svojím ľudom ako svedectvo svojej prítomnosti. 

31 Moje ohlasovanie je s vami, moje svetlo svieti na ľudský intelekt, aby som jeho prostredníctvom 

poslal ľudstvu svoje posolstvo lásky. 

32 Vy budete poslami, na ktorých perách sa moje slovo bude šíriť z provincie do provincie a zo srdca 

do srdca. 

33 Tento čas je pre tento ľud venovaný sebarozjímaniu, je určený na vaše vnútorné skúmanie, aby ste 

skutočne vedeli, či ma milujete v čistote, alebo ste sa stali obeťou fanatizmu. Hodina je vhodná na 

zlepšenie vašich chýb. 
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34 Skúmaním významu slova "zduchovnenie" ste pochopili, že je chybou chcieť predstavovať Božské 

prostredníctvom foriem, ktoré nazývate symbolmi - chybou, ktorá je ešte väčšia, keď si uvedomíte, že 

potom vonkajším zjavom zakrývate skutočnosť, ktorá je priamo pred vami. 

35 Pamätajte, že sa vždy prejavujem v inteligencii, v živote, v láske, v moci, nikdy nie v neživých 

postavách. Aj dnes sa zúčastňujete na jednom z Mojich prejavov, ktorý sa deje prostredníctvom ľudského 

intelektu. Prečo trváte na tom, aby ste ma predstavovali v bezduchých obrazoch a postavách? Človek, 

skrze ktorého sa prejavujem, ma hlboko a intenzívne pociťuje vo svojej duši a dokonca aj vo svojom tele, 

jeho radosť je hlboká a jeho nadšenie mu umožňuje jasne vidieť svetlo, ktoré dosahuje jeho intelekt. 

36 Ste ako táto osoba. Prečo ma teda necítiš aj vo svojom srdci? 

37 Keď sa zamyslíte nad týmto učením, prídete k záveru, že tam, kde je tendencia materializovať 

Božské, nemôže dôjsť k oduševneniu. 

38 V súčasnosti všetci nerozumiete, čo znamená "zduchovnenie", ani nechápete, prečo vás žiadam, 

aby ste dosiahli toto vnútorné povznesenie. Môžete byť ochotní a poslušní mojim prikázaniam, ak si ani 

neuvedomujete, čo od vás žiadam? Niektorí však chápu ideál, ktorý Majster vzbudzuje vo svojich 

učeníkoch, a ponáhľajú sa nasledovať jeho pokyny. 

39 Láska k symbolike a formálnosti, ako aj uctievanie obrazov, je pripomienkou duchovného detstva 

ľudstva, primitívnych čias, keď ľudia potrebovali vonkajšie a viditeľné prvky, aby uverili v božstvo. 

40 Ľudská inteligencia bola na začiatku svojho vývoja. Vtedy by som človeku nepovedal: "Skúmaj a 

pochop to, čo patrí duši." Ale dnes, keď človek vstúpil na všetky cesty vedy, keď rozvinul mnohé 

filozofie, keď sa intelektuálne rozvinul v mnohých oblastiach - či nakoniec nepochopí spiritualitu? Bude 

zmätený tvárou v tvár môjmu novému posolstvu? Nie, ľudia, duša človeka potrebuje a túži po mojom 

učení o spáse. 

41 Nebojte sa boja o šírenie a šírenie tohto učenia. Mnohé národy už rešpektujú posvätné právo 

slobodne myslieť. Neskôr ľudia spoznajú slobodu mysle, ktorú ľudstvo doteraz nepoznalo. 

42 Vojny vo svete budú pokračovať, na národy dolieha hrozba smrti a zničenia, a to preto, lebo ľudia, 

ktorí tvrdohlavo lipnú na svojich filozofiách a doktrínach, nechcú uznať pravdu. 

43 Ľudia, dávam vám duchovné povzbudenie, aby ste sa nebáli zlyhania. Ak som vám povedal, že 

toto svetlo, ktoré som rozžiaril vo vašej duši, rozptýli tiene, teraz opakujem, že som vám povedal pravdu. 

44 V tejto chvíli vás zahaľujem svetlom svojej božskosti. Zostupujem, aby som vás ako majstri 

pripravil na to, aby ste poučovali svojich blížnych slovami a skutkami lásky a milosrdenstva, pokory a 

odpustenia. Ale naozaj vám hovorím, že skutky vždy hovoria hlasnejšie ako slová. 

45 Aj človek hovorí o láske k ľudstvu, o bratstve a mieri, ale svojimi skutkami popiera svoje slová. 

46 Dnes, keď Otec zostúpil, aby sa vám dal poznať prostredníctvom ľudského rozumu, vám hovorím: 

Nebuďte medzi tými, ktorí hovoria o láske a nosia nenávisť, ktorí hovoria o dobre a robia opak, ktorí 

hovoria o mieri a vyvolávajú vojny. Nie, aby ste videli, že moje slovo medzi vami prekvitá, musíte o ňom 

hovoriť skutkami, ktoré vychádzajú zo srdca. 

47 Hovorte prostredníctvom duše, pretože ste na vrchole času Ducha Svätého. Vždy zostaňte radostní. 

Ak by ste ma na krátky čas pocítili vzdialeného, nebudem to ja, kto odišiel, ale vy, pretože ste oslabili 

svoju dušu. Lebo ja žijem vo vašom srdci navždy. 

48 Vzdialenosti a prekážky medzi Božím Duchom a srdcom človeka vytvára sám človek. Ale 

prebývam tak blízko teba, že nemusíš svojím pohľadom hľadať obzor, aby si ma uvidel. Bude stačiť, ak s 

oddanosťou a kontempláciou prenikneš do svojho vnútra, aby si ma objavil v Mojej svätyni. 

49 Moje zjavenia v tomto čase vás privádzajú do duchovného kontaktu s mojím božstvom - do 

blízkosti, ktorú vaša duša vždy hľadala. 

50 Stále vidím a počujem toto ľudstvo, ako Mi lichotí a vzýva Mňa svojimi obradmi, spevmi, 

slovnými modlitbami a rôznymi formami uctievania, aby Mňa cítilo blízko. Všetkým dávam pocítiť svoju 

prítomnosť, som so všetkými. Teraz však prišiel čas, keď Pán chce, aby uctievanie jeho detí bolo dokonalé 

a aby aj ich komunikácia s Otcom bola dokonalá. A práve to vám toto učenie zjavilo v tomto čase. Dnes 

ste sa odo mňa naučili, ako sa modliť a ako nadviazať dialóg ducha s duchom. 

51 Aby ste mohli napredovať na tejto ceste, vyzval som vás, aby ste zanechali všetky rituály a 

vonkajšie uctievanie. Potom z vašich miestností na stretnutia postupne zmizli všetky predmety, ktorými 
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ste sa snažili znázorniť božské vlastnosti, a tiež zmysluplnosť či vonkajšia podoba vášho duchovného 

uctievania Boha. 

52 Moje učenie vám má nielen dodať silu a sebadôveru počas vašej životnej cesty na zemi; má vás 

naučiť, ako opustiť tento svet, prekročiť prah záhrobia a vstúpiť do večného domova. 

53 Všetky vierovyznania posilňujú dušu na jej ceste týmto svetom, ale ako málo jej odhaľujú a 

pripravujú ju na veľkú cestu do záhrobia. To je dôvod, prečo mnohí považujú smrť za koniec a nevedia, že 

od tej chvíle sa pred nimi otvára nekonečný horizont skutočného života. 

54 Učenie, ktoré som vám dal ako Duch Svätý v tomto čase, ste nazvali špiritizmom, pretože vám 

odhalil mnohé nepreniknuteľné tajomstvá. Už nie je súčasné, aby medzi posmrtným životom a človekom 

existoval závoj. Odhalím vám z tohto života toľko, koľko dokážete pochopiť, a len to, čo je moja vôľa. 

55 Nevnímajte hrob ako koniec, nevnímajte za ním prázdnotu, smrť, temnotu alebo ničotu. Lebo za 

fyzickou smrťou je život, svetlo, všetko. 

56 Skôr než vstúpite do týchto oblastí, musíte sa pripraviť, aby ste potom vďaka pozdvihnutiu svojej 

duše mohli prebývať alebo vstúpiť do "Duchovného údolia" aj teraz, keď ste ešte vtelení. 

57 Nevnímajte vo svojom tele reťaz, nepriateľa alebo kata, vnímajte vo svojom tele slabé stvorenie, 

ktoré musíte posilniť, pretože potom bude vaším služobníkom, vašou oporou a najlepším nástrojom na 

splnenie úlohy a výstup na vrchol. Oduševnite ju bez toho, aby ste ju nechali upadnúť do fanatizmu, aby 

ste sa mohli odpútať vo svojich modlitbách a na krídlach myšlienok priniesť chorým uzdravujúci balzam. 

58 Keď som v druhej ére hovoril svojim učeníkom o svojom kráľovstve, nerozumeli mi a pýtali sa 

ma: "Kde je tvoje kráľovstvo, Pane?" Ale keď sa blížil deň môjho odchodu, moje slovo už nebolo 

alegóriou, stalo sa jasne zrozumiteľným a všetci mu rozumeli. 

59 Aj v tomto čase, keď sa blíži čas, keď sa už nebudem prejavovať v tejto podobe, som sa vzdal 

alegorického vyjadrovania, aby som vám jednoducho hovoril o veľkých veciach, ktoré som si pre vás 

vyhradil. Všetko, čo som k vám hovoril od roku 1866, bude zhrnuté v mojom učení za posledné tri roky. 

60 Toto slovo, ktoré ste v tomto čase počuli prostredníctvom Božieho lúča, ktorý osvecuje myseľ 

človeka, bolo pre vás novou mannou pre vašu dušu. Bolo to tiež ako zázrak s chlebmi a rybami, ktorý 

Ježiš vykonal na púšti. 

61 Čas, v ktorom s vami budem hovoriť, je už veľmi krátky. Cvičte sa a používajte moje slovo a moje 

príklady, aby ste s nimi mohli ísť k ľudstvu a svedčiť o mojom učení. Mnohé dvere sa vám otvoria, iné 

zostanú zatvorené. 

Množstvo ľudí si vás príde vypočuť a budú medzi nimi aj "hluchí". Ale vy budete siať, lebo srdce 

človeka je ako pôda. Pošlem rosu a dážď na tvoju sejbu a semeno vzíde. 

62 Tí, ktorí majú ísť k iným národom, prekročia hranice ako poslovia mieru. 

63 Svet vás čaká ako údolie odpustu so všetkými svojimi bolesťami, neresťami, chorobami a ranami, 

aby ste na ne nanášali balzam, ktorý som vám zveril a ktorý lieči všetko zlo. 

64 Vy sa necítite byť schopní veľkých činov, ale ja s vaším sprostredkovaním, s malou dávkou vašej 

lásky a milosrdenstva vykonám prekvapujúce skutky, ktorých sa budete cítiť nehodní. 

65 Keď už moje slovo nebude znieť v týchto miestnostiach, budete sa schádzať, aby ste si prečítali 

moje učiteľské rozpravy, z ktorých pochopíte mnohé učenia, ktoré ste predtým nemohli pochopiť. 

Vizionári uvidia podobu Majstra, ktorý vám dá nové zjavenia ako Duch Svätý. Tam, uprostred vás, chorí 

zmiernia svoje bolesti a nevyliečiteľne chorí sa vrátia k životu, smútiaci nájdu útechu a zúfalí novú nádej. 

66 Vy budete učiť príkladom vlastného ivota, zvyšok urobím ja. Bola to Moja vôľa, aby ste sa 

zúčastnili na tomto diele lásky, aby ste milovaním svojich blížnych mohli milovať Mňa samého. 

67 Buďte pripravení až do dňa môjho posledného učiteľského príhovoru, pretože to bude ako 

posledné jedlo v druhej ére, keď dostanete moje posledné slová. 

68 Tí, ktorí sa neriadili Mojimi pokynmi, ani sa nesnažili o oduševnenie, ktorí sa tvrdohlavo držali 

zastaraných zvykov a tradícií, budú musieť roniť slzy a neskôr, keď si prečítajú knihu, ktorú vám teraz 

zverujem, si uvedomia svoje chyby. Potom sa plní bolesti a výčitiek svedomia pokúsia napraviť svoje 

chyby. 

69 Svetlo mojej lásky osvetľuje svet a jeho cesty, keď hrozí, že ich zakryje tma. Deň čo deň sa 

objavuje veľké množstvo duší, ktoré opúšťajú tento život bez toho, aby vedeli, kam idú. Nezabudni na 
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nich, daj im svetlo svojej modlitby, svojho milosrdenstva. Nebojte sa o bytosti svetla, pretože tie už sú vo 

svetle a prihovárajú sa za vás. Nemodlite sa len za ľudí, ale za všetkých svojich blížnych. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 262 
1 Môj Duch sa teší, keď vás vidí zjednotených v rovnakej túžbe priblížiť sa k Majstrovi. Tu, v 

zjavení môjho Slova, zabudnete na biedu, odpor, závisť a utrpenie. 

2 Dobre robíš, že si očisťuješ srdce, lebo moje slovo príde k nemu, keď si ho pripravíš ako svätyňu. 

3 Pokora a jednoduchosť je to, čo by malo existovať vo vašom duchovnom uctievaní Boha, aby vás 

materiálne a okázalé veci neodvádzali od toho podstatného, čo je láska k Otcovi a milosrdenstvo k 

blížnemu. Keď ste pripravení na tieto chvíle povznesenia, vaše myslenie sa prispôsobilo božskej 

myšlienke. 

4 Vytvorte z nich jednotný, bratský ľud, ktorý miluje pravdu a dobré skutky, ktorý sa teší z príchodu 

nových bratov a sestier, ktorý ich víta s úsmevom na perách, s pravou láskou v srdci a modlitbou v duchu. 

Dáte im to, čo ste nazhromaždili za ten čas, čo ste ma počúvali. Ukážete im pravú cestu, ktorú som vám 

vytýčil, a budú sa tešiť z toho, že si zo mňa beriete príklad. Nezáleží na tom, že vaše vedomosti ešte nie sú 

veľmi hlboké. Ak je vaša dobročinnosť veľká, dokážete skutočné zázraky. 

5 Toto poslanie sa nikdy nebude zdať ťažké, ak ten, kto ho vykonáva, osvetľuje svoje diela láskou. 

Na druhej strane, pre toho, kto ju vykonáva len ako povinnosť, sa môže javiť ako ťažký kríž. 

6 Nenechajte sa odradiť, ak si myslíte, že ste ešte príliš nedokonalí na to, aby ste mohli vykonávať 

takú delikátnu misiu. Dobrá vôľa všetko prekoná. 

7 Teraz vás učím istému spôsobu, ako sa pripraviť, aby všetky vaše každodenné práce boli 

inšpirované ušľachtilými citmi a aby vás návštevy a ťažkosti nezastavili ani nedonútili ustúpiť: Keď 

otvoríte oči pre svetlo nového dňa, modlite sa, priblížte sa ku Mne svojím myslením, potom si vytvorte 

svoj denný plán inšpirovaný Mojím svetlom a teraz sa postavte do boja o život. Pritom sa snažte byť silní 

a ani na chvíľu neporušiť poslušnosť a vieru. 

8 Veru, hovorím vám, čoskoro vás prekvapí vaša vytrvalosť a výsledky vašich skutkov. 

9 Dbajte na to, aby vaše činy boli pravdivé a čisté, a nebojte sa, že sa vám vaši blížni budú 

vysmievať. V tom okamihu nerozvážnosti totiž nebudú vedieť, čo robia. 

10 Vidím, že sa obávate hanlivých úsudkov a kritiky. Nechcem, aby ste boli zosmiešňovaní. Ale ak ti 

tvoje svedomie nebude robiť výčitky, odpustím tým, ktorí ťa možno urazili, a spôsobím, že v ich mysliach 

zažiari svetlo pravdy. 

11 Majte pravdivé poznanie o tom, čo je milosrdenstvo, ako ho cítiť a ako ho udeľovať, aby bolo 

hlasnejšie a aby ste ho mohli konať bez okázalosti. Vždy "nech tvoja ľavica nevie, čo robí tvoja pravica", 

to znamená, aby si nedával okázalo, lebo by si zničil každé dielo milosrdenstva. 

12 Chcel som s každou z týchto komunít vytvoriť skutočnú rodinu, v ktorej sa budete všetci navzájom 

milovať, v ktorej budete stáť jeden pri druhom vo svojich utrpeniach a potrebách, aby ste sa medzi sebou 

naučili prejavovať milosrdenstvo. Keď sa tento pocit rozvinie a dozreje vo vašich srdciach, budete schopní 

vydať sa na cestu boja, aby ste ponúkli jeho dobré plody tým, ktorí potrebujú lásku a svetlo a ktorých vám 

budú na ceste tisíce. 

13 Príde deň, keď už nebudete súčasťou týchto zástupov učeníkov, ktorí sa dnes zhromaždili, aby 

počúvali moje učenie. Ale hoci ste roztrúsení v rôznych častiach zeme, v boji a pri plnení svojho poslania 

zostanete duchovne jednotní. Nikto nebude schopný prelomiť tieto putá duchovnej spolupatričnosti. 

14 Buďte požehnaní, pretože ste v súlade so svojím Otcom. Ani jedna nečistá myšlienka nenarušila 

vašu myseľ v tejto hodine spoločenstva s vaším Bohom. Všetko bolo v harmónii a v nej ste počuli moje 

slovo v lone prírody, ďaleko od akéhokoľvek miesta stretnutia. 

15 Pozrite sa na slávu toho, čo vás obklopuje: na vysoké hory, ktoré sú oltármi neustálej úcty 

Stvoriteľovi; na hviezdu slnka ako na nesmierne veľkú lampu, ktorá osvetľuje život ľudí; na harmonický 

spev vtákov, ktorí vysielajú k Otcovi svoje trilky, ktoré sú ako piesne prosieb, a uprostred tejto slávy je 

vaša duša vo vytržení z koncertu božského Slova. 

16 Môj Duch útechy je s vami, moje svetlo sa rozlieva v lúčoch a zároveň prijímam z vašich sŕdc 

obetu, ktorú ste mi priniesli. 

17 Preto v tejto atmosfére povznesenosti a duchovnosti uvidíte, ako sa medzi vami stávajú najväčšie 

zázraky. Proste, proste za chorých, za núdznych, za neprítomných, za stratených, lebo vtedy sa im dostane 

hojnosti. 
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18 Milovaní ľudia, ktorí hľadajú tú najlepšiu obetu, s ktorou by sa mohli postaviť predo mňa: Očistil 

si sa a zmyl si hriechy, na ktoré ťa upozorňuje tvoje svedomie, a po tom, čo si ľutoval, že si zhrešil, si 

pripravil svätyňu, aby si mohol byť v spoločenstve so mnou. 

19 Bdejte a modlite sa, učí vás Majster, aby ste boli silní tvárou v tvár pokušeniam a viac nehrešili. 

Modlite sa za seba a za tých, ktorí sa nevedia modliť. Koľko času budete potrebovať na každodennú 

modlitbu? O dlhých hodinách, aby si ku Mne pozdvihol svoju dušu? Nie, ľudia, päť minút bude stačiť. 

Tento krátky čas lásky, odovzdania sa Mi, je čas, ktorý potrebuješ na to, aby si Mi ponúkol svoju 

odovzdanosť a poslušnosť Mojim predbežným plánom pre deň, ktorý prežívaš. Budem vás utešovať vo 

vašich potrebách, povzbudzovať vo vašej práci a osvecovať vás, aby sa vám darilo. 

20 Vždy, keď budete potrebovať dôverníka, láskavého priateľa, obráťte sa na mňa a predložte mi 

utrpenie, ktoré možno máte vo svojom srdci, a ja vám poradím najlepšiu cestu - riešenie, ktoré hľadáte. Ak 

je tvoja duša zaťažená bremenami, je to preto, že si zhrešil. Prijmem ťa a budem k tebe láskavý vo svojom 

súde, posilním tvoje odhodlanie napraviť sa a vrátim ti silu, ktorú si stratil. 

21 Iba nasledovanie môjho učenia vás udrží v milosti a zachová vaše duševné a fyzické zdravie. 

Skúsenosti, ktoré získaš, budú svetlom, ktoré si postupne hromadíš vo svojej duši. 

22 Môj súd a môj zákon sú neúprosné, a ak musíte v tomto čase zaplatiť svoj dlh, urobte to v láske a 

trpezlivo. Ale keď budeš vyčerpaný, pomôžem ti niesť tvoj kríž, aby si získal novú silu bojovať ďalej. 

23 Ak viete, že váš osud je napísaný, že skúšky len obrusujú srdce a ohýbajú telesnú prirodzenosť - 

prečo sa búrite? 

24 Tvoja duša bola obdarená veľkou silou a skúšky, ktoré ti posielam, nie sú väčšie ako sila a energia, 

ktorú máš. Sú to výhody, ktoré vám pomôžu získať zásluhy a ušetriť. 

25 Môj Otcovský duch trpí, keď vidí bolesť ľudstva. Ja som ich nepotrestal. Uplatňovanie mojich 

zákonov lásky a spravodlivosti prináša len blaho a pokoj. 

26 Prostredníctvom človeka sa rozpútali ničivé sily. Vojna zasiala svoje semená do všetkých sŕdc. 

Koľko bolesti už ľudstvo zažilo! Koľko opustenosti, biedy, sirotstva a smútku zanechala na svojej ceste! 

Myslíte si, že duše tých, ktorí padli v boji, zanikli, alebo že tá časť života, večnosť, ktorá prebýva v 

človeku, už neexistuje? 

27 Nie, ľudia: duša prežije vojnu a smrť. Táto časť môjho vlastného ducha povstala z polí bolesti a 

hľadá nový obzor na mojej ceste, aby mohla ďalej žiť, rozvíjať sa a vyvíjať. 

28 A tým, ktorí zostali na zemi a videli, ako je ich vlasť zničená, ako sú ich polia spustošené, ako je 

mor a hlad, ako sú zásady morálky a dobra pošliapané, som zachoval odvahu žiť a nad všetkými som bdel. 

29 V budúcich časoch ich použijem na to, aby niesli svetlo môjho Slova iným národom. Zverím im 

veľké duchovné poslanie. 

30 Naučili sa modliť tak, ako som vás poučil. V týchto dušiach nie je bolesť, ani utrpenie, ale veľkosť 

duše, pretože ma milovali uprostred svojej skúšky, pochopili ma a boli mi poslušní. Očistili sa v bolesti. 

31 Ľudia, spojte svoju modlitbu s modlitbou týchto duší. Neočistili ste sa v bolesti, vaším téglikom 

bol pokoj, ktorý som vám v tomto čase ponúkol vo svojich slovách lásky. Keď budete pripravení - niektorí 

bolesťou a iní láskou -, budete postupovať spoločne, spojíte sa a spoločne, nasledujúc moje učenie, 

pochopíte moje Slovo. Vypijete tento pohár lásky a potvrdíte, že všetko, čo ste dostali, bolo prospešné. 

Pokročím vo svojej práci a ukážem vám konečný cieľ, jej výsledok. Na duchovných a morálnych troskách, 

ktoré predstavuje ľudstvo, vybudujem celý a silný svet. 

32 Váš súd ešte len príde, ľudia, a tak ako ostatné národy niesli bremeno môjho súdu, aj vy ho 

dostanete podľa svojich skutkov v určenom čase. 

33 Vítam všetkých, aj toho, kto prichádza s túžbou počuť ma, aj toho, kto vstupuje, aby skúmal, alebo 

toho, kto s veľkou samoľúbosťou popiera všetko, čo počul, a prichádza len zo zvedavosti. 

34 Veru, hovorím vám, moje ožarovanie vždy bolo a vždy bude - predtým tak, dnes inak, zajtra inak, 

a tak po celú večnosť. 

35 Medzi Otcom a deťmi je puto, ktoré sa nikdy nemôže pretrhnúť, a toto puto je príčinou rozhovoru 

medzi Božím Duchom a vami všetkými. 

36 Blahoslavený je ten, kto hľadá pravdu, lebo je to ten, kto túži po láske, svetle a dobre. Hľadajte a 

nájdete, hľadajte pravdu a príde k vám. Neprestávajte premýšľať, neprestávajte sa pýtať Knihy Božej 
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múdrosti a ona vám odpovie, pretože Otec nikdy nemlčí a nie je ľahostajný voči tomu, kto sa Ho horlivo 

pýta. 

37 Koľkí z tých, ktorí hľadajú pravdu v knihách, medzi učencami a v rôznych vedách, ju nakoniec 

objavia v sebe, pretože som vložil semienko Večnej Pravdy do najvnútornejšej časti každej ľudskej 

bytosti? 

38 Tu je moje svetlo, ktoré svieti v ľudskom mozgu a stáva sa slovami. Prečo považujete tento prejav 

za nemožný? Myslíte si, že ľudské bytosti môžu byť schopnejšie ako Boh, ak pomocou svojej vedy 

dosiahnu komunikáciu na diaľku? 

39 Veru, hovorím vám: Ak nepoznáte schopnosti, ktorými je obdarená duša človeka, ešte menej 

poznáte Mňa. 

40 Dávam sa poznať prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, pretože mozog je "prístroj" 

dokonale stvorený Stvoriteľom, aby sa v ňom mohla prejaviť inteligencia, ktorá je svetlom duše. 

41 Tento "prístroj" je model, ktorý nikdy nemôžete napodobniť celou svojou vedou. Jeho formu a 

konštrukciu použijete ako vzor pre svoje výtvory, ale nikdy nedosiahnete dokonalosť, akú majú diela 

vášho Otca. Prečo teda pochybujete, že môžem použiť to, čo som vytvoril? 

42 Opäť vám hovorím, že sa nepoznáte. Keby ste sa totiž duchovne poznali, nielenže by ste tento 

božský prejav potvrdili svojím intelektom, ale pochopili by ste, že vás čakajú ešte väčšie prekvapenia. 

Keby ste sa poznali, nesťažovali by ste sa, že vás vaši druhí nechápu, lebo nepoznáte ani sami seba. 

Spoznajte sami seba, aby ste pre seba neboli večnou otázkou - aby ste odpoveď, ktorú nosíte v sebe, 

nehľadali všade. 

43 Cieľom celého môjho učenia je, aby ste si uvedomili všetko, čo vaša bytosť obsahuje, pretože z 

tohto poznania sa rodí svetlo, aby ste našli cestu, ktorá vedie k Večnosti, k Dokonalosti, k Bohu. 

44 Cieľom môjho učenia je vytvoriť vo vás bytosť, ktorá je vyššia ako všetko, čo existuje na svete - 

bytosť, ktorá je štedrosťou, svetlom a krásou duše, cnosťou, múdrosťou a silou. Aká veľká bude potom 

vaša blaženosť a vnútorný pokoj! Váš duch vám povie: "Toto je pravá podstata vášho bytia." 

Ako inak sa budú správať tí, ktorí zo svojich sŕdc vyhnali každé dobré semeno a zasvätili svoje bytie 

sebeckému, materialistickému a skazenému životu. Keď sa raz pozrú do svojho vnútra, keď raz zažijú 

chvíľu dialógu so svojím svedomím, uvidia sa v tom zrkadle, ktoré nikdy nezatemnie, ktoré nikdy 

neklame, a zhrozia sa netvora, ktorého nosia v sebe a ktorého nedokážu rozpoznať ako svoje vlastné dielo. 

45 Ó, neveriaci! Prichádzajte a často ma počúvajte, moje slovo premôže vaše pochybnosti. Ak máte 

dojem, že vyjadrenie Môjho Slova nie je také isté ako kedysi, hovorím vám, aby ste sa nedržali formy, 

vonkajšieho, ale aby ste hľadali podstatu, ktorá je rovnaká. Podstata, zmysel je vždy jeden, pretože Božské 

je večné a nemenné; ale forma, v ktorej k vám prichádza zjavenie alebo prostredníctvom ktorej vám 

dávam spoznať inú časť pravdy, sa vždy prejavuje podľa toho, akú vnímavosť alebo vývoj ste dosiahli. 

46 Veľká časť môjho učenia bola zameraná na to, aby ste objavili sami seba, aby ste sa spoznali, aby 

ste už viac nepadali na ceste a nevolali o milosť, keď sa cítite stratení alebo nešťastní. 

47 Prečo by ste mali roniť slzy, keď v sebe nosíte toľko bohatstva a skrytých pokladov? Jedným z 

cieľov vášho života, na ktorý ste už dávno zabudli, je toto: Musíte spoznať sami seba, aby ste objavili 

všetko, čo duša skrýva. 

48 Pýtajte sa, skúmajte, hĺbajte, a čím viac preniknete do svojho bytia, tým väčšie poklady a 

prekvapenia objavíte. 

49 Vy, zástupy, poďte so mnou, ja vás zachránim. Keď ťa svet unavuje, keď ťa tvoji blížni zle 

hodnotia, keď ťa tvoji milovaní nechápu, príď ku mne a ja ťa prijmem. Dokážem ti, že viem o všetkom, čo 

sa ti stalo. 

50 Poď, aby som ťa pozdvihol k pravému životu a pripomenul ti, že si bol stvorený, aby si dával. Ale 

kým neviete, čo v sebe nosíte, nebude pre vás možné dať to tomu, kto to potrebuje. 

51 Pozrite sa, ako všetko, čo vás obklopuje, napĺňa poslanie dávať. Živly, hviezdy, bytosti, rastliny, 

kvety a vtáky - všetko, od toho najväčšieho až po už nevnímateľné, má schopnosť a osud dávať. Prečo 

robíte výnimku, hoci ste najviac obdarení božskou milosťou milovať? 

52 O čo viac musíte rásť v múdrosti, v láske, v cnostiach a v schopnostiach, aby ste boli svetlom na 

ceste svojich mladších bratov a sestier! Aký vysoký a krásny osud ti dal tvoj Otec!  
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53 Cíťte môj pokoj a noste ho v hĺbke svojho srdca. Nedovoľte, aby vás niekto obral o môj pokoj. Je 

to poklad - to najväčšie, čo človek môže mať. 

54 Ani moc, ani veda vám nedokázali dať pokoj. Napriek tomu vám hovorím, aby ste nezúfali, ak ho 

nenájdete. Nebude totiž trvať dlho, kým pochopíte, že pokoj je skutočne v ľuďoch dobrej vôle, ktorí 

milujú, slúžia a dodržiavajú zákony, ktoré im určil Boh. 

55 Počúvajte moje učenie, ktoré vás naučí najpraktickejší, najjednoduchší a najľahší spôsob, ako 

naplniť Zákon. Pochopte, že váš Boh, Jeho skutky a život sú jednoduché a jasné, že to vaša nevedomosť a 

nezrelosť spôsobuje, že to, čo je jednoduché, sa vám zdá zložité a to, čo je jasné, sa vám zdá záhadné. 

56 Boh nie je komplikovaný, tajomný ani bez poriadku vo svojom stvorení, pretože to, čo je 

dokonalé, je jednoduché. Na druhej strane sú stvorenia v rôznych štádiách tým zložitejšie, čím sú 

nedokonalejšie. 

57 Snažte sa ma spoznať, preniknúť do zmyslu duchovného, až kým nebudete mať pravdivú 

predstavu o svojom Otcovi. Aj keď sú tvoje vedomosti o Mne malé, predsa budú presné. 

58 Keď budete mať skutočnú predstavu o mojej existencii, o mojej podstate, o mojej moci a mojej 

spravodlivosti, budete môcť, keď príde čas, priniesť svojim blížnym pravdivú predstavu o tom, čo je váš 

Otec. 

59 Potom uvidíte, ako zmizne ten Boh, ktorého si ľudia predstavovali ako vzdialeného, nedostupného, 

tajomného a nepochopiteľného, aby sa na jeho mieste objavil pravý Boh, ktorého srdce je večne otvorené 

pre jeho deti, ktorý je prítomný na každom mieste a v každom okamihu. 

60 Keď ma raz naozaj spoznáte - lebo zatiaľ je vaša predstava o mne viac ľudská ako duchovná a vaša 

viera malá - budete ma milovať hlbšie ako dnes. Keď ma budete milovať dokonalejšie, budete neúnavne 

niesť svetlo všade, kde sa stretnete s temnotou. Tvoj súcit so všetkými, ktorí nepoznajú pravého Otca, 

bude úprimný - s tými, ktorí si myslia, že ma milujú a poznajú, ale v skutočnosti ma naozaj nepoznajú a 

nemilujú ma v čistote. 

61 V druhej ére som s potešením putoval po poliach, kde ma poľnohospodárski robotníci, keď ma 

videli prechádzať, prichádzali prijať a hovorili so mnou srdcom. Môj duch sa tešil, keď ich videl čisté a 

jednoduché. 

Vchádzal som do domov, niekedy vo chvíli, keď si rodičia sadali k stolu so svojimi malými deťmi. 

Keď počuli moje volanie, prišli ku mne s radosťou, pozvali ma, aby som s nimi jedol, otvorili mi svoje 

srdcia, aby ma požiadali o nejaký dar milosti. Všetkých som požehnal, a keď som sa opäť stretol so 

svojimi učeníkmi, povedal som im: Tieto rodiny sú odrazom nebeského kráľovstva a tieto domy sú ako 

svätyne. 

62 Občas, keď som bol sám, ma objavili deti, ktoré prišli ku mne, aby mi podali malé kvety, povedali 

mi nejaký malý smútok a pobozkali ma. 

63 Matky boli znepokojené, keď našli svoje deti v mojom náručí a počúvali moje slová. Učeníci si 

mysleli, že to znamená nedostatok úcty k Majstrovi, a snažili sa ich odohnať z mojej prítomnosti. Vtedy 

som im musel povedať: "Nechajte deti prísť ku mne, lebo aby ste vstúpili do nebeského kráľovstva, musíte 

mať čistotu, jednoduchosť a prostotu detí." 

64 Tešila som sa z tej nevinnosti a nestrannosti, ako sa človek teší z pohľadu na práve sa otvárajúce 

púčiky kvetov. 

65 Aj oni sú rozkvitnuté duše, prísľuby do budúcnosti, životy, ktoré začínajú žiariť. 

66 Milujem duše, pretože sú to púčiky, ktoré musia rozkvitnúť na Otcovu slávu. 

67 Pri istej príležitosti som bol pozvaný na svadbu spolu s Máriou, mojou pozemskou matkou. Chcela 

som byť so svojimi deťmi v tom významnom okamihu života dvoch ľudí, ktorí sa z lásky spoja. Chcel 

som vidieť radosť týchto sŕdc a prežiť s nimi ich sviatok, aby ste pochopili, že mi nie je ľahostajná žiadna 

vaša spásonosná radosť a že moja prítomnosť nesmie chýbať v žiadnom dôležitom či významnom 

okamihu vášho života.Aj Mária, milujúca Matka a vaša orodovníčka, podala dôkaz o tom, aká je jej 

povinnosť voči tomuto ľudstvu, keď požiadala Ježiša, aby svojou mocou zvýšil množstvo vína na hostinu, 

ktorého sa na krátky čas ušlo. Udelil som ten zázrak kvôli tejto požehnanej orodovníčke, kvôli srdcu tej 

ženy, ktorej viera v moju moc a inšpirácia prosiť sú pre vás dokonalým príkladom. 

68 Dovoľte mi spomenúť - hoci len stručne - tieto udalosti. Nehovorte však, že je absolútne 

nevyhnutné, aby som sa vrátil do sveta. Potom vám musím povedať, že všetko, čo som zažil a hovoril, je 
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zapísané a prítomné vo vašom duchu. Na druhej strane si uvedomíš, že tento život, nádherný vo všetkých 

svojich vývojových štádiách, je hlbokou a nekonečnou učebnicou, ktorá k tebe večne prehovára odo Mňa. 

69 Pozorujte ho, preciťujte ho a objavíte v ňom Majstra, Otca a Sudcu, budete počuť hlas, ktorý vám 

už tu hovorí o inom, vyššom, svetlejšom a dokonalejšom živote. 

70 Učeníci: Ja som vás pozdvihol z prachu zeme, v ktorej ležíte skľúčení, porazení bolesťou, do 

života plného nádejí a realizácie. Dal som vám pocítiť moju silu vo vašich skúškach, naučil som vás 

nepochybovať, nezúfať si ani v najväčšom utrpení. 

71 Dnes viete, že celé ľudstvo práve pije kalich utrpenia, že nie ste jediní, ktorí trpia, ani jediní, ktorí 

ronia slzy, alebo ktorí vyprázdňujú kalich utrpenia s väčšou intenzitou. Za to mi ďakujte a obráťte svoje 

myšlienky k svojim blížnym a trochu zabudnite na seba. 

72 Všetci nosíte v srdci ranu. Kto by mohol preniknúť do vášho vnútra tak ako ja? Poznám vaše 

utrpenie, váš smútok a skľúčenosť tvárou v tvár toľkej nespravodlivosti a nevďačnosti, ktorá vládne vo 

vašom svete. Poznám vyčerpanie tých, ktorí dlho žili a pracovali na zemi a ktorých existencia je pre nich 

ako ťažké bremeno. Poznám nenaplnenosť tých, ktorí zostali v tomto živote sami. Všetkým vám hovorím: 

"Proste a bude vám dané." Prišiel som vám dať to, čo odo mňa potrebujete, či už je to spoločnosť, pokoj 

duše, uzdravenie, úlohy alebo svetlo. 

73 Nehanbite sa plakať predo mnou, muži, lebo slzy nie sú len pre deti a ženy. Blahoslavení sú tí, čo 

plačú predo mnou, lebo moja ruka osuší ich slzy a moje slovo útechy zostúpi do ich srdca. Ten, kto ku 

mne prichádza slabý, bude potom silný voči svojim blížnym, lebo vedel, ako sa stať silným v sile svojho 

Otca. 

74 Vedzte, že sa neobmedzujem na to, aby som cítil vaše trápenia, ale že ich chcem odstrániť. Je však 

potrebné, aby ste to nielen vedeli, ale aby ste mali lásku a vieru v môj zákon, aby ste vedeli prosiť a 

modliť sa a aby ste mali trpezlivosť v skúškach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 263 
1 Nech je vo vás pokoj môjho Ducha v tejto chvíli spoločenstva, v ktorej vás osvecuje Božské svetlo 

a posilňuje vašu dušu. 

2 Blahoslavení sú tí, ktorí snívajú o raji mieru a harmónie. 

3 Blahoslavení sú tí, ktorí pohŕdajú malichernosťami, márnosťami a vášňami, ktoré človeku 

neprinášajú nič dobré a ešte menej jeho duši, a hľadia na ne s ľahostajnosťou. 

4 Blahoslavení sú tí, ktorí sa zbavili fanatických kultov, ktoré nikam nevedú, a opustili starodávne a 

mylné presvedčenia, aby prijali absolútnu, holú a čistú pravdu. 

5 Požehnávam tých, ktorí odmietajú vonkajšie, aby sa namiesto toho venovali duchovnej 

kontemplácii, láske a vnútornému pokoju, pretože čoraz viac spoznávajú, že svet nedáva pokoj, že ho 

môžete nájsť vo svojom vnútri. 

6 Blahoslavení sú tí z vás, ktorých pravda nevystrašila a ktorí sa ňou nepohoršili, lebo veru vám 

hovorím, že svetlo padne ako vodopád na vašu dušu, aby navždy uspokojilo vašu túžbu po svetle. 

7 Rozprestieram svoj plášť pokoja nad vami, ktorí ste sa zhromaždili na tom či onom mieste a ktorí 

túžite po Božskom Majstrovi. Keď prídete ku mne, modlite sa, modlite sa moji učeníci, lebo hoci ste ešte 

nevideli, ako sa splní všetko, čo som vám prorokoval, ešte to uvidíte. 

8 Pokračujte v modlitbe, aby ustúpilo bremeno ľudskej nevedomosti a tiež márnivosť tých, ktorí o 

sebe tvrdia, že sú učení, pretože nazhromaždili vedomosti iných ľudí, a ktorí nevedia, že pravý učený 

človek nie je ten, kto sa usiluje objaviť najlepší spôsob, ako ničiť, vládnuť, vyhladzovať, ale ten, kto 

povstáva, aby dokázal tvoriť, robiť život ľudí harmonickejším, inšpirujúc sa láskou k Bohu všetkých 

stvorených vecí a láskou ku všetkým tvorom. 

9 Hovorím vám, učeníci, aby ste nehľadali pravdu v klamstve, ale aby ste ju hľadali v pokornej duši, 

v srdci pozdvihnutom láskou k blížnemu, v jednoduchosti a čistote života. 

10 V múdrosti je hojivý balzam a útecha, po ktorej vaše srdce túži. Preto som vám raz prisľúbil Ducha 

pravdy ako Ducha útechy.  

11 Je však nevyhnutné mať vieru, aby sme sa na ceste nezastavili a nepociťovali strach tvárou v tvár 

skúškam. 

12 Viera je ako maják, ktorý osvetľuje tvoju cestu životom, kým nedorazíš do bezpečného prístavu 

večnosti. 

13 Viera nesmie byť vierou tých vlažných a bojazlivých duší, ktoré dnes urobia krok vpred a zajtra 

krok späť, ktoré nechcú bojovať s vlastnou bolesťou a veriť vo víťazstvo Ducha len vďaka Otcovej 

milosti. 

14 Viera je to, čo cíti duša, ktorá vie, že Boh je v nej, miluje svojho Pána a teší sa, že ho cíti v sebe a 

že miluje svojich blížnych. Jeho viera v Otcovu spravodlivosť je taká veľká, že neočakáva, že ho budú 

milovať jeho blížni, že odpúšťa priestupky a previnenia, ale verí, že zajtra bude naplnený svetlom, pretože 

svojimi zásluhami dosiahol očistenie. 

15 Kto má vieru, má pokoj, má lásku a má v sebe dobro. 

16 Je bohatý na duchu a dokonca aj na materiálne veci, ale na skutočné bohatstvo, nie na to, čo si 

myslíte.  

17 Ľudia v strachu utekajú pred biedou a v strachu sa znova a znova prepadajú do priepastí a ťažkostí. 

Nepremýšľajú o správnych prostriedkoch, ako sa zachrániť pred týmito pazúrmi. Ale ten, kto uteká pred 

biedou sveta, je egoista, ktorý zhadzuje, utláča, trhá na kusy a vrhá do záhuby všetkých, ktorí mu skrížia 

cestu. Myslí len na seba, jeho jediným ideálom a cieľom je jeho bezpečnosť a zachovanie. Ostatní nie sú 

jeho bratia, všetci sú mu cudzí. Nemá vieru, nepozná toto svetlo, nedôveruje pravde, pretože ju nechcel 

poznať. 

18 Ale čo ste urobili s tými ľuďmi, s ľudstvom, ktorých som vám poslal, aby vám pripomenuli moju 

cestu, cestu viery, ktorá je cestou múdrosti, lásky a pokoja? 

19 Nechceli ste vedieť o ich úlohách a bojovali ste proti nim s pokryteckou vierou, ktorú máte kvôli 

svojim teóriám a denomináciám. 
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20 Vaše oči nechceli kontemplovať to svetlo, ktoré vám priniesol každý z mojich vyslancov ako 

posolstvo lásky, či už ich nazývate prorokmi, jasnovidcami, osvietencami, lekármi, filozofmi, vedcami 

alebo pastiermi. 

21 Títo ľudia šírili svetlo, ale vy ste nechceli spoznať ich svetlo, predbehli vás, ale vy ste nechceli 

nasledovať ich kroky; zanechali vám ako príklad cestu obety, bolesti, milosrdenstva, ale vy ste sa báli 

nasledovať ich príklad bez toho, aby ste si uvedomili, že bolesť tých, ktorí ma nasledujú, je radosťou 

Ducha, cestou plnou kvetov a obzorom plným prísľubov. 

22 Ale neprišli, aby cítili vôňu kvetov zeme, ani aby sa opájali pominuteľnými rozkošami sveta, lebo 

ich duša už netúžila po nečistom, ale po vznešenom. 

23 Trpeli, ale nehľadali útechu, lebo vedeli, že sa prišli utešiť sami. Od sveta nič neočakávali, pretože 

po bitke očakávali radosť z toho, že uvidia vzkriesenie duší k viere a životu - všetkých tých, ktorí odpadli 

od pravdy. 

24 Kto sú tieto bytosti, o ktorých vám hovorím? Hovorím vám, že sú to všetci tí, ktorí vám priniesli 

posolstvá svetla, lásky, nádeje, zdravia, viery, spásy - bez ohľadu na to, aké mali meno alebo akým 

spôsobom ste ich videli sa zjaviť alebo aký titul nosili na zemi.  

25 Aj vy sa im môžete podobať, ak si vezmete za príklad veľké príklady, ktoré vám neustále dávam 

prostredníctvom svojich vyslancov. Nepoužívajte však nedostatočné pochopenie vašich prác ako 

výhovorku. Nehovorte, že tí, ktorí vám priniesli posolstvo lásky, len zasiali a nikdy nezožali. Nie, ľudia, 

žatva duše nepríde rýchlo, keď si uvedomíte, že "telo" je neúrodná pôda, ktorú treba neustále zúrodňovať 

láskou, kým neprinesie ovocie. 

26 Čo vám mám povedať o vašich dnešných učencoch, o tých, ktorí spochybňujú prírodu, jej sily a 

živly, a tak robia z dobra niečo zlé? Budú prežívať veľké utrpenie, pretože zlomili a zjedli nezrelé ovocie 

zo stromu vedy - ovocie, ktoré mohli dozrieť len s láskou.  

27 Zachrániť ťa môže len moja láska! Pozrite sa, v ľuďoch nezostal ani zvyšok lásky. Modlite sa, ale 

s pravou vierou v silu modlitby, s vierou takou veľkou, že prekoná násilie zbraní, ktorými vaši blížni 

bojujú v živote a ničia pokoj blížneho. 

28 Vy, ktorí ste odstránili tie postavy a obrazy pred očami, ktoré ste používali na modlitbu, môžete 

praktizovať pravú modlitbu, pretože už neobmedzujete Boha na starého človeka, ani nedovolíte svojej 

predstavivosti, aby dávala ľudskú podobu tomu, čo nemá podobu, pretože je božské. 

29 Keď vaše telo zostane na zemi a vaša duša sa vznesie do nebeských domovov, keď prejdete tým, 

čo nazývate smrťou, a vznesiete sa do nekonečna, uvedomíte si, koľko falošných predstáv si vaša myseľ 

vytvorila, a vtedy pocítite, ako lož odchádza z vašej duše, akoby vám z očí spadla páska a umožnila im 

uvidieť svetlo pravdy. 

30 Koľkí dúfajú, že dosiahnu najvyššie nebo, aby spoznali Máriu, ktorú si vždy predstavujú v ľudskej 

podobe ako ženu, ktorou bola na svete, ako Matku vteleného Krista, a ktorú si predstavujú ako kráľovnú 

na tróne, krásnu a mocnú. Ja vám však hovorím, že by ste už nemali dávať podobu Božskému vo svojej 

mysli. Mária, vaša duchovná Matka, existuje, ale nemá podobu ženy ani žiadnu inú podobu. Ona je svätá a 

milujúca neha, ktorej milosrdenstvo siaha do nekonečna. Vládne v dušiach, ale jej vláda je vládou pokory, 

milosrdenstva a čistoty. Ale ona nemá trón, ako si ľudia predstavujú. Je krásna, ale taká, akú si nedokážete 

predstaviť ani s tou najkrajšou tvárou. Jej krása je nebeská a vy nikdy nebudete schopní pochopiť, čo je 

nebeské. 

31 Hovorím vám: Ak sa chcete trochu priblížiť k pravde a ponoriť sa do jej kontemplácie, vytrvalo 

odstraňujte zo svojich očí a mysle všetky postavy, ktoré ste si vytvorili v snahe dať podobu Božskému. 

32 Keď postupne pochopíte, že Božský Majster vás ešte musí o mnohom poučiť a napraviť, dovolíte 

mojej pravde, aby prenikla do vašej mysle, a potom uvidíte, že sa pred vašou dušou objavuje nový obzor, 

ktorý vám ponúka polia, údolia, cesty a hory na putovanie, na učenie, na spoznávanie nových vecí a na 

vyšší rozvoj duše. 

33 Moje svetlo je v každom duchu. Teraz ste v čase, keď sa môj Duch vyleje na ľudí. Preto vám 

hovorím, že všetci čoskoro pocítite moju prítomnosť - učenci aj nevedomci, veľkí aj malí, mocní aj 

chudobní. 

34 Niektorí, rovnako ako iní, sa budú triasť pred pravdou živého a pravého Boha. 
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35 Tu máte novú lekciu, učeníci, aby ste sa nad ňou hlboko zamysleli. Pochopte, že som neprišiel len 

preto, aby ste počúvali slová, ktoré potešia vaše uši alebo pohladia vaše srdce. Pochopte, že cieľom 

Majstra je vyviesť vás z temnoty, aby vám ukázal svetlo pravdy. 

36 Ja som večné svetlo, večný pokoj a večná blaženosť, a keďže ste moje deti, je mojou vôľou a 

mojou povinnosťou urobiť vás účastnými na mojej sláve, a preto vás učím Zákonu ako ceste, ktorá vedie 

dušu do výšin tohto kráľovstva. 

37 Príležitosti na naplnenie zákona a získanie zásluh sú tu každý deň, každú hodinu. Nenechajte ich 

prejsť, nenechajte ich prejsť, lebo potom ich už nemôžete získať späť. Pripravte sa na dobrý deň a hovorím 

vám, že keď príde noc, váš spánok bude pokojný a mierny. Žite cnostný život a váš duchovný rozvoj bude 

trvať večne. 

38 Milovaní učeníci, dvakrát som bol s ľuďmi: raz v ľudskej podobe a druhý raz v duchovnej podobe. 

Teraz je čas, aby ste pochopili Moje učenie. 

39 Prečo zvyčajne prichádzate s plačom a sťažnosťami? Keď som bol na svete, nežil som medzi 

pohodlím a rozkošami, ani som nemal žezlo pozemskej moci. Trpel som, bojoval a ani som sa nebúril 

proti svojej bolesti. Prišiel som, aby som vzal svoj kríž a splnil poslanie, ktoré som si dobrovoľne uložil. 

40 Musel som vás naučiť, ako duša, ktorá plní Otcovu vôľu, po splnení svojho diela stúpa hore v 

túžbe po Nekonečne, zanecháva všetko hmotné, aby smerovala k nebeskej oblasti. 

41 Vo svojej biede alebo ťažkostiach sa často pýtate sami seba, prečo vám Otec nedáva všetko, po 

čom túžite, keďže podľa vašej predstavy túžite len po daroch milosti pre vaše dobro. Ale ja vám hovorím: 

Keby som vám dal všetko, po čom túžite, a doprial vám každú blaženosť, po ktorej na zemi túžite, neskôr 

by ste to ľutovali, pretože by ste sa presvedčili o svojej stagnácii. 

Áno, žiaci, keby ste to všetko mali, premárnili by ste to, nezachovali by ste si to, pretože vás to nestálo 

ani námahu, ani prácu, aby ste to získali. Na druhej strane, ak dostanete to, o čo dnes žiadate, bez toho, aby 

ste si to zaslúžili, na základe zásluh, uvidíte, s akou láskou si to ponecháte. 

42 Kedy bude moje slovo pochopené? Kedy mu dovolíte, aby rozkvitlo vo vašom srdci a prinieslo 

ovocie vo vašej duši? Mysli na mňa, ako ja myslím na teba. Kto sa cíti na svete sám? Kto hovorí, že je 

sirota? Keď sa pripravíte, už nebudete hovoriť, že ste sami, lebo všade budete cítiť moju pomoc. 

Hľadajte svetlo mojej cesty a nebudete sa musieť ničoho báť. Neviažte sa na svetlo vedy alebo 

ľudského poznania, pretože svetlo intelektu je príliš slabé na to, aby priviedlo dušu do Božej prítomnosti. 

43 Veru, hovorím vám, že to, čo vás môže pozdvihnúť, je láska, pretože jej je vlastná múdrosť, cit a 

povznesenie. Láska je súhrnom všetkých vlastností Božstva a Boh ju zapálil v každom duchovnom 

tvorovi. 

44 Koľko lekcií som vám dal, aby ste sa naučili milovať! Koľko príležitostí, životov a reinkarnácií 

vám pridelilo Božie milosrdenstvo! Lekcia sa opakovala tak často, ako bolo potrebné, až kým sa ju 

nenaučili. Keď sa raz splní, nie je potrebné ho opakovať, pretože sa nedá ani zabudnúť. 

45 Keby ste sa rýchlo naučili moje lekcie, už by ste nemuseli trpieť ani plakať nad chybami. Bytosť, 

ktorá využije lekcie získané na zemi, sa môže vrátiť na svet, ale vždy tak urobí vo väčšej zrelosti a v 

lepších životných podmienkach. Medzi jedným a druhým životom bude mať vždy prestávku na zotavenie, 

ktorá je potrebná na premýšľanie a odpočinok pred začiatkom nového dňa. 

46 Niekto mi v srdci povie: "Otče, je tento deň prácou alebo odpočinkom, aby nás poslal znova 

hľadať novú prácu vo svete? Ako dlho to bude trvať?" 

47 Ach, maličká, odpúšťam ti tvoju nevedomosť a hovorím ti, že som ti na ceste životom, ktorú musíš 

prejsť, neposkytol nič nespravodlivé ani nedokonalé. Duša ducha je neúnavná. Len keď žije v hmote, 

pociťuje vplyv únavy, ktorú naň prenáša telo. Keď sa však vráti k duchovnej slobode a duchovnému 

svetlu, odhodí únavu a stane sa opäť neúnavným. 

48 Buďte silní proti pokušeniam sveta a tela. Spomeňte si na môj príklad, keď budete prechádzať 

skúškou. 

49 Pýtate sa ma, ako je možné, že sa Ježiša dotkli pokušenia sveta? Odpovedám vám, že to neboli 

nižšie pokušenia, ktoré sa dotkli srdca vášho Majstra. 

50 Telo, ktoré som mal na svete, bolo ľudské a vnímajúce, bolo nástrojom môjho Ducha, aby som 

dával ľudstvu lekcie. Vedelo o skúške, ktorá ho čaká, pretože mu ju zjavil môj Duch, a to telo trpelo kvôli 

bolesti, ktorá ho čakala. 
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51 Chcel som, aby vám toto telo dalo tieto znaky skutočnej ľudskosti, aby ste boli presvedčení, že 

moja bolesť bola skutočná a moja obetavá smrť ako ľudskej bytosti bola pravdivá. 

52 Keby to tak nebolo, moja obetavá smrť by nemala pre ľudí žiadnu cenu. Preto Ježiš trikrát vzýval 

silu môjho Ducha, ktorá ho oživila, aby obstál v ťažkej skúške. Prvýkrát na púšti, druhýkrát v 

Getsemanskej záhrade, tretíkrát na kríži. 

53 Bolo potrebné, aby som sa stal človekom a obetoval vám svoje telo a svoju krv, aby bolesť, ktorú 

by mu ľudstvo spôsobilo, na nich zapôsobila. Ale keby som prišiel v "duchu" - akú obetnú smrť by som 

skrze teba podstúpil? Čoho som sa mohol zrieknuť a akú bolesť si mi mohol spôsobiť? 

54 Božský Duch je nesmrteľný, bolesť ho nedosiahne. "Telo" je však citlivé na bolesť, má obmedzené 

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

svoju skutočnú obetnú smrť za to, že mu ukážem cestu k jeho spáse. 

55 Vezmite si ma za príklad v tomto umučení, kým ste hriešnici, a pamätajte na túto Krv, aby ste sa 

kajúcne za svoje previnenia očistili v tomto príklade nekonečnej lásky, ktorý som vám dal. 

56 Pokiaľ ste ľuďmi, pamätajte na mňa na kríži, ako som odpustil, požehnal a uzdravil svojich katov, 

aby ste aj vy počas svojej ťažkej životnej cesty žehnali tým, ktorí vám ubližujú, a robili všetko možné 

dobré tým, ktorí vám robia zlo. Kto takto koná, je mojím učeníkom, a naozaj mu hovorím, že jeho bolesť 

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

57 Veľmi málo je tých, ktorí chcú poučovať svojich blížnych podľa Majstrových príkladov. Tak je to 

aj medzi týmto ľudom, ktorý vo väčšine spoločenstiev učí slovami, ktoré nemajú silu, pretože nie sú 

potvrdené skutkami a príkladmi. 

58 Teraz máš príležitosť vypočuť si vysvetlenie Mojej náuky, ktorá bude postupne pôsobiť na tvoje 

srdce, až kým nebude pripravené plniť poslanie, ktoré som zveril tvojmu duchu. 

59 Nebojte sa nasledovať moje kroky, od nikoho nebudem žiadať, aby prešiel rovnakým utrpením, 

akým som ja trpel vo svete, ani aby sa obetoval rovnakým spôsobom. Musím vám tiež povedať, že len toto 

telo mohlo vyprázdniť kalich utrpenia, aký mu ponúkol môj duch, iný človek by to nevydržal. Lebo moje 

telo čerpalo vitalitu z cnosti a posilňovalo sa v čistote tej, ktorá ponúkla svoje lono, aby ho prijala: Mária. 

60 Zhromaždite sa, ľudia, a využite toto požehnané ticho, do ktorého vstupujete, keď počúvate moje 

učenie. Veru, hovorím vám, že v týchto chvíľach zhromažďovania a oduševňovania moje semeno klíči v 

najtajnejších miestach vašich sŕdc. 

61 Blahoslavení ste vy, ktorí využívate posledné časy môjho prejavu v tejto podobe, lebo viete, že 

túto milosť už nedostanete. 

62 Čas môjho prejavu bol časom požehnania. Obdaril som vyvrhnutých, pozdvihol porazených v boji 

o život a dal som novú príležitosť hriešnikom a vyvrheľom. 

63 Boli to šťastné časy, na ktoré budeme po ich skončení spomínať s túžbou. Lebo hoci moje slovo 

zaznelo prostredníctvom nositeľa hlasu, srdcia cítili moju prítomnosť a duše boli naplnené mojou božskou 

podstatou. 

64 Vy, zástupy ľudí, vždy si zachovajte duchovnosť, ktorú prejavujete v tejto požehnanej hodine. 

Nech je stále prítomná na vašich stretnutiach, vo chvíľach vašej modlitby a v každom vašom diele. 

65 Pite z tohto vína, jedzte z tohto chleba, kým sa nenasýtite. Lebo moje ohlasovanie pominie, keďže 

ste v záverečnej fáze tohto času prípravy. 

66 Učeník, ktorý sa skutočne pripravuje, bude mať toto svedectvo vždy na perách a bude pre neho 

nemožné zatajiť pravdu, ktorú zdedil od svojho Majstra. Svetlo bude v ňom a celá jeho bytosť bude živým 

svedectvom Slova a skutkov, ktoré som vám zjavil. 

67 Kto by moje slovo a dary, ktoré som mu zveril, ukryl vo svojom srdci, nezažije šťastie, ktoré s ním 

stratil. Veď siať na mojich poliach, bojovať a trpieť je pre dušu potešením a šťastím. 

68 Boj nemusí byť vždy jednoduchý. Budú dni alebo chvíle trpkých skúšok. Ale aj v nich má duša 

odpovedať s pokorou a láskou na Otcovu vôľu, lebo práve v tejto tichosti zjavím svoj pokoj v dobrých 

učeníkoch, vo verných svedkoch. 

69 Myslíte si, že pre mojich apoštolov druhej éry bola cesta ľahšia a boj ľahší? Nie, ľudia, rovnako 

ako ich Majster, aj oni mali svoje utrpenie a svoju Golgotu. Vo všetkých svojich utrpeniach však pozdvihli 

svoje duše plné pokoja, lebo vedeli, že všetko, čo vytrpeli, bolo z lásky k blížnym, k tým, ktorí túžia po 

pravde. 
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70 Keby ste sa týchto nasledovníkov môjho učenia opýtali, či zoslabli alebo pociťovali strach z 

prenasledovateľov a katov, povedali by vám, že ich viera ani na chvíľu neochabla, že ich dôvera v Božiu 

moc bola absolútna a že vďaka tejto viere im boli ľahostajné prehry, posmešky, skúšky a dokonca aj smrť. 

71 Toto je stopa, ktorá leží pred vami, živé svedectvo, že nie je nemožné, aby človek nasledoval 

Ježišove kroky a stal sa mu podobným v moci, v láske, v sile a v milosrdenstve. 

72 Nechcem vám povedať, že ak chcete byť mojimi učeníkmi, musíte nevyhnutne podstúpiť 

prenasledovanie a boj na život a na smrť, ako títo mučeníci. Dávam vám najavo, že na to, aby ste milovali 

blížneho, musíte odložiť lásku, ktorú cítite k sebe, že v istých chvíľach musíte zabudnúť na seba, aby ste 

mysleli na druhých. Lebo len z pravej lásky môžu vzísť nesmrteľné skutky, ktoré sú hodné toho, aby 

zostali príkladom pre ostatných, ako skutky tých učeníkov, poslov Božieho slova, ktorí dali všetko zo seba 

v horlivosti šíriť Dobrú zvesť, v túžbe priniesť svetlo svojho Majstra do sŕdc. 

73 Bol to príklad, ktorý dostali zblízka, a zo všetkých síl, ktorých boli schopní, sa snažili byť ako on. 

Kto z vás kráča po ceste odriekania, miernosti a milosrdenstva? Cesta je otvorená, cesta ťa čaká, po jej 

boku sú polia, ktoré túžia po vode a bažia po semene. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 264 
1 Milovaní ľudia, objavujem vo vás bojovného ducha, ktorý sa chce riadiť mojím zákonom, ktorý sa 

chce inšpirovať mojím slovom a zanechať na ceste ľudstva stopu svetla. 

2 Aby sa tento ľud rozmnožil, ako sa rozmnožil Izrael v Egypte, a aby sa k nemu pridali ďalšie 

spoločenstvá, musíte preukázať skutočnú poslušnosť môjmu zákonu. Povzbudzujem vás, aby ste 

pokračovali v duchovnej dennej práci, ktorú som vám zveril ako úlohu, ktorou vám hovorím, že kto nechal 

moje slovo preniknúť do svojho srdca, prenikol ho a pochopil, sotva zlyhá. 

3 Nevyžadujem všetok váš čas na plnenie tohto poslania, stačí mi, ak venujete niekoľko minút denne 

štúdiu Môjho Slova, ak vykonáte dobrú prácu alebo ak nejakým spôsobom urobíte krok vpred na 

duchovnej ceste. 

4 Ste ako zrkadlo, ktoré chce odrážať moje milosrdenstvo a moju lásku, ale je zakalené a 

nedovoľuje, aby sa v ňom odrážalo svetlo a pravda. Vyčistite ho a uvidíte, ako sa môj duch odráža vo 

vašom. 

5 Keď Mi z hĺbky srdca povieš: "Učiteľ, som tvoj služobník, som pripravený poslúchať tvoju vôľu", 

vtedy sa v tebe začnem skutočne prejavovať. 

6 Napriek vašej dobrej vôli vaše srdce dnes ešte stále spí pred mojou láskou a ešte ste nepochopili, 

že naplnenie vášho poslania musí byť inšpirované mojou láskou. Učeník, ktorý je pohnutý touto mocou, 

bude vo svojom živote apoštolom, bude schopný veľkých skutkov, pretože sa nebude ničoho báť, nič ho 

neoslabí. 

7 Keď hovoríte o pokoji, majte pokoj vo svojom srdci. Keď hovoríte o Mne a o Mojom diele, najprv 

Mňa poznajte, aby ste nikdy nepoškvrnili pravdu. Nepovažujte sa za jeho jediných vlastníkov, lebo by ste 

hrešili z nevedomosti a z fanatizmu. Chcem, aby ste, keď budete kázať učenie, ktoré obsahuje pravdu, 

zároveň vedeli objaviť pravdu vo svojich blížnych. Niektoré budú mať veľa svetla, iné len iskru. Vo 

všetkých však objavíte moju prítomnosť, pretože všetci sú mojimi deťmi. 

8 Ďakujte svojmu Otcovi a radujte sa, pretože ste sa stali svedkami času obnovy. Obnovte sa zajtra, 

keď už v duchovnom svete budete uvažovať o ovocí svojich skutkov na zemi. Áno, učeníci, toto údolie sĺz 

a pokánia sa zmení na krajinu pokoja a duchovného pokroku. 

9 Ľudstvo dodnes nevybudovalo pravý chrám lásky k svojmu Pánovi. Zaviedla mnohé formy 

uctievania, mnohé obrady a založila mnohé náboženské komunity. Ale ten chrám ducha, ktorého základy 

sú nehybné, ešte nepostavil. 

10 Keď bude táto svätyňa postavená na neotrasiteľnej a večnej skale lásky, pravdy a spravodlivosti, 

všetky vaše rozdiely vo viere sa vyparia a uvidíte, že vaše vojny zmiznú. 

11 Len v mojej pravde budete môcť objaviť svoje dedičstvo. Ale ak ste od nej vzdialení, budete 

musieť na seba zabudnúť, kým sa nestanete bratmi a sestrami. 

12 Vy, môj duchovný ľud, budete mať za úlohu byť bratskí voči všetkým, aby ste príkladom učili 

moje najvyššie prikázanie lásky. 

13 Ešte neviete, ako budete pracovať, ani neviete, kam až siahne sila vášho ducha. Ale ja to veľmi 

dobre viem a hovorím vám: Nebojte sa, dôverujte mi, moje svetlo vám ukáže porušenie a môj hlas vám 

naznačí čas, kedy treba začať dennú prácu. 

14 Tvoja duša ma už počula a prebudila sa, preto ťa teraz nenechám zaspať. Túži sa vznášať čistými 

citmi, pretože vo svojom osude cíti Moju lásku. Nechajte ju plniť jej úlohu, dajte jej slobodu pre jej 

poslanie a nepočúvajte jej hlas, keď vám dáva pocítiť, že tá hodina patrí jej na nejakú veľkú prácu. 

15 Tí, ktorí sa už teraz venujú štúdiu mojich zjavení - tí, ktorí si nájdu čas na premýšľanie o mojom 

Slove - budú tými, pre ktorých bude cesta ľahšia a kríž ľahší. Slovo bude vychádzať z ich pier ako prúd a 

v ich duchovných rukách bude zázračný balzam na uzdravenie. 

16 Blahoslavení sú tí, ktorí ma počúvajú a používajú moje poučenie, lebo budú mať veľa spokojnosti, 

radosti a víťazstva vo svojich dušiach. 

17 Dobrí učeníci budú musieť byť pokorní a ich skutky lásky budú tými, ktoré povedia, kto sú. Nie 

ako niektorí moji "detskí učeníci", ktorí bez toho, aby mali predstavu o tom, čo znamená poslanie v 

mojom Diele, sa chvália, že patria k mojim vyvoleným, a chcú, aby svet videl na ich čele znak mojej 

pečate. 
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18 Toto ľudstvo - intuitívne a bdelé - veľmi skoro objaví tých, ktorí skutočne hlásajú, a tých, ktorí to 

len predstierajú. 

19 Keďže som sa vám všetkým prihovoril, je to dôkaz, že chcem, aby ste všetci mali svetlo. 

20 Vaša zodpovednosť sa neobmedzuje na to, aby ste ukázali správnu cestu tomu, kto po nej nikdy 

nekráčal. Vedzte, že "pracovníci", ktorí zišli z cesty, budú musieť prejsť cez vašu cestu. Budete im musieť 

poradiť, aby sa vrátili k "prekážke". 

21 Všetci bdejte nad tým, čo som vám zveril. Kráčajte s pokorou a rozvahou a zvíťazíte. Keď 

vyprázdňujete pohár utrpenia, robte to s trpezlivosťou a ono čoskoro pominie. 

22 Ak tušíte alebo viete, že vás čaká súd a že prišla hodina veľkých skúšok, pozdvihnite svoju dušu, 

posilnite svoju vieru a povzbuďte svoje srdce. 

23 Ak ste sa doteraz cítili ako vyhnanci, ak ste sa cítili ďaleko od vlasti alebo Otcovho domu, nebojte 

sa. Tvoje zásluhy ťa privedú do vlasti, po ktorej tvoja duša túži, a na druhej strane tvoje skutky spôsobia, 

že sa priblíži čas pokoja na zemi, ak budeš milovať svojho nebeského Otca tým, že budeš milovať a 

odpúšťať svojim blížnym. 

24 Neviete si predstaviť blaženosť duše, ktorá prešla životom plným skúšok a prichádza do 

prítomnosti svojho Pána. Vznešeným duchovným jazykom hovorí svojmu Otcovi: "Zvíťazila som, Pane, 

zvíťazila som vďaka svetlu, ktoré si dal mojej duši, vďaka láske, ktorú si mi zjavil. Veľmi veľké boli moje 

skúšky, veľmi silné búrky, ktoré ma bičovali, ale s tvojou mocou som to všetko prekonal a teraz som tu s 

tebou." 

25 Tento plameň lásky zapaľoval skúšky, pretože inak by životu duše chýbali lekcie, všetky jej 

schopnosti by v nej naďalej spali. 

26 U mnohých mojich učeníkov vidím smútok, pretože tušíte, že moje volanie nebude trvať dlho a že 

vaša duša, keď opustí túto zem, nebude mať to šťastie, aby ju videla v pokoji. Ale hovorím vám aj toto: 

Nebojte sa, lebo vaša duša sa potom bude radovať z duchovnej ríše, z ktorej sem prišla, keď uvidí, že na 

tento svet prichádzajú časy pokoja. 

27 Už sa blíži čas, keď moje Slovo života rozkvitne v ľudských srdciach, keď deň čo deň uvidíte, ako 

sa moje Slovo uskutočňuje, a potom, keď už nebudete patriť tomuto svetu, budete všetko vidieť z 

duchovného sveta a budete toho svedkami s úplnou jasnosťou a pochopením. 

28 Uhas svoj smäd po vedomostiach a na každom kroku 

budete v priebehu svojho života žasnúť, a ak by váš kríž mal byť ťažký, naučíte sa, ako si urobiť 

existenciu zábavnou a ľahkou. 

29 Ako učeníci plní cnosti sa pozdvihnite, aby moje poučenie zostúpilo do vášho ducha. Potom v ňom 

nájdeš všetku silu, ktorú potrebuješ, aby si zvíťazil v pokušeniach a skúškach. 

30 Už som zhromaždil vo svojej stodole prvú úrodu vášho poslania, ktoré ste splnili ako rozsievači na 

mojom poli, a svojím slovom som vás povzbudil, aby ste pokračovali v šírení semena. Nezúfajte, ak 

niektoré srdcia na vašu správu okamžite nereagujú. Vedzte, že tak ako sú duše, ktoré sa prebúdzajú, sú aj 

také, ktoré budú meškať. 

31 Už vidím veľké zástupy ľudí, ktorí prichádzajú k prameňu milosti, ktorým je moje učenie, aby 

zmyli svoje škvrny, zbavili sa nečistého rúcha a obliekli sa do môjho svetla. 

32 Kto z tých, ktorí počúvali moje slovo v tomto čase, nevie, že na konci roka 1950 ukončím túto 

formu ohlasovania? Nikto. Vo veľkých i malých spoločenstvách, na miestach stretnutí v mestách i na 

dedinách - prostredníctvom všetkých nositeľov hlasu som vyjadril svoju vôľu ukončiť túto etapu 

ohlasovania prostredníctvom ľudského intelektu v tento deň. 

33 Nový deň bude pre špiritistický ľud časom, keď ma už nebude počuť v tejto podobe, ale bude ma 

prijímať a cítiť v najvznešenejšom vnútri svojej duše. 

34 Potom, keď ma už nebudete počuť prostredníctvom nositeľa hlasu, budete hlboko uvažovať o 

mojom učení a pochopíte mnohé z lekcií, ktoré si teraz nedokážete vysvetliť. Preto keď sa vás budú pýtať 

tí, ktorí ma nepočuli, keď sa vás budú pýtať na dôvod môjho príchodu a môjho zjavenia, budete im môcť 

jasnými slovami povedať, že môj návrat mal rovnaký dôvod ako ten, ktorý ma vtedy nechal prísť na svet 

ako človeka: aby vás priviedol na cestu pravdy, na cestu zákona, od ktorej ste sa vzdialili, pretože ste sa 

pokúšali nahradiť pravé plnenie zákona tradíciami, obradmi a modlárskymi kultmi, a to nie je pravá cesta, 

hoci niekedy má dobrý úmysel uctievať Otca a byť mu milý. 
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35 Tak ako sa kedysi falošne vykladali božské pokyny, tak sa v tomto čase sfalšovalo aj moje učenie, 

a preto bolo potrebné, aby Majster opäť prišiel, aby vám pomohol oslobodiť sa od vašich omylov, pretože 

len málokto sa dokáže sám oslobodiť od svojich úchyliek. 

36 Hoci som vám už vtedy sľúbil, že sa vrátim, musím vám povedať aj to, že som to urobil preto, lebo 

som vedel, že príde čas, keď bude ľudstvo veľmi vzdialené od presvedčenia, že kráča po ceste môjho 

učenia, a to je čas, pre ktorý som ohlásil svoj návrat. 

37 Splnil som svoje slovo, ktoré som vám dal: Prišiel som v duchu, ako som vám sľúbil vtedy, keď 

moju podobu naposledy videli moji apoštoli. Dal som sa poznať iba prostredníctvom týchto nositeľov 

hlasu, pretože by ste nemohli pocítiť moju prítomnosť v duchu, ani by ste nedostali moju inšpiráciu. 

38 Moja manifestácia v ríši vášho ducha a dokonca aj vašich zmyslov sa stala nevyhnutnou, čo by 

slúžilo ako predstupeň manifestácie z ducha do ducha. Preto som sa dal dočasne poznať prostredníctvom 

tých nositeľov hlasu, cez ktorých som určil deň svojho posledného prejavu. 

39 Toto bola prechodná forma, ktorú som si zvolil, aby som k vám prehovoril skôr, než by nastal čas 

duchovného dialógu medzi deťmi a Otcom - prechodná, pretože som neprišiel ani ako ľudská bytosť, 

viditeľná a hmatateľná ako v tých časoch, ani úplne duchovne, ale sprostredkovane cez orgány intelektu, 

ktoré som osvietil. 

40 Tento druh prejavu vám poslúžil na to, aby ste nadobudli dôveru v Moju prítomnosť. Niečo 

podobné som doprial svojim apoštolom v druhej ére, keď som sa im po svojej obetavej smrti zjavil v 

podobe tela, ktoré nebolo ani božské, ani úplne ľudské, ale napriek tomu bolo viditeľné a hmatateľné, a 

preto dokázalo vzbudiť dôveru aj v tých najnevernejších. 

41 Ako by ste chceli mať moju prítomnosť aj v tom čase, ako ju mali tí putujúci z Emauz, a ako by ste 

chceli počuť slovo, ktoré počuli apoštoli v tom čase! Bola to však iná doba, a preto aj iné lekcie. 

42 Verte mi, že táto podoba, v ktorej ma teraz počúvate, je pokročilejšia ako tamtá, pretože táto sa 

odohráva vo vašej bytosti, vychádza z orgánu mysle, ducha, duše, kým tá, ktorú videli a počuli moji 

učeníci, bola mimo nej a zjavovala sa len ich zmyslom. 

43 Dnes nemusíte otvárať oči, aby ste vo mne uvideli ľudskú podobu, ani nemusíte prijímať chlieb z 

mojich rúk, aby ste uverili v moju prítomnosť, ani nemusíte vkladať prsty do mojich rán, aby ste uverili, 

že som. 

44 Pýtate sa, ako to, že vtedy videli moju ľudskú podobu a jeden z mojich učeníkov sa ma mohol 

dokonca dotknúť, hoci som už nepatril do ľudského sveta? - Stále sa musíte odo Mňa veľa učiť, aby ste 

spoznali pravdu všetkého, čo som vám predložil. Všetky záhady sa však v pravý čas odhalia. Zatiaľ vám 

stačí vedieť, že medzi božskou a ľudskou prirodzenosťou je mnoho ďalších, ktoré Pán používa na svoje 

vysoké ciele. 

45 Kristus svojimi zjaveniami a učením dávno predbehol svoju dobu, takže keď prídu časy, keď sa 

človek prebudí k duchovnému životu a začne sa zaujímať o všetko, čo súvisí s týmto vyšším životom, 

objaví v Ježišovi na každom kroku Majstra, ktorý všetko zjavil, povedal a odkázal svojim deťom. 

46 Modlite sa a premýšľajte o mojom slove, pretože prichádzajú dni práce a boja pre tento ľud, ktorý 

má tento prejav svojho Majstra, ktorého svedectvo musí šíriť po celom svete. 

47 Ľud Izraela, milovaní učeníci: pripravili ste sa na to, aby ste boli strážcami ľudstva. Strážite brány 

požehnaného mesta Nového Jeruzalema - dvanásť duchovných brán, cez ktoré vstúpi cudzinec túžiaci po 

svetle. 

48 Požehnaných je dvanásť kmeňov! Koľko požehnania ste dostali, koľko privilégií! Vždy som k vám 

zostúpil, aby som k vám hovoril z ducha do ducha. Pýtal som sa vás na vaše túžby a vy ste mi odpovedali: 

"Našou túžbou je, aby bolo ľudstvo spasené." 

Myslíte si, že ste už spasení, že dokážete zvíťaziť nad nástrahami života, a vidíte okolo seba 

zbedačené, nevedomé a zmaterializované ľudstvo, ktoré sa neusiluje o vyšší vývoj, a trpíte kvôli nim. 

Modlíte sa a prosíte ma, aby ste získali duchovné dary, aby ste boli spasení. Ale ja vám hovorím: 

Zachránim všetky duše. Dobrá zvesť sa k nim dostane. 

Len malý počet ľudí počul Moje Slovo prostredníctvom ľudského intelektu. Nie všetci spoznajú túto 

fázu môjho Diela, ale v tomto čase hľadám duchovný dialóg v každej ľudskej bytosti. 
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Moje slovo sa vylieva v mnohých podobách: prostredníctvom svedomia, skúšok, ktoré o mne svedčia, 

prostredníctvom prírodných síl alebo prostredníctvom mojich duchovných detí. Moje slovo je univerzálne. 

Každý, kto sa pripravuje, bude počuť môj hlas. 

49 Moje učenie vás učí dokonalej láske, nesebeckej láske. Prejavil som vám svoju lásku ako Otec, 

priateľ a brat. Chcem, aby ste sa takto navzájom milovali, aby ste cítili skutočnú lásku k blížnym, aby ste 

pozdvihli toho, kto padá, aby ste vždy odpúšťali. Môj život, ktorý vám bol tak blízky v druhej ére, je 

príkladom učenia, aby si ho každý mohol vziať za príklad. Lekcia, ktorú som vám dal, je pre ľudí všetkých 

čias. 

50 Vráťte svojej duši všetku milosť, ktorou bola pôvodne obdarená a ktorú ste počas svojej cesty 

nechali v troskách. Chcem, aby ste sa stali chrámom, v ktorom môžem prebývať naveky. 

51 Ó, milovaný Izrael! Príďte na pomoc ľuďom, pripravte im cestu, posilnite ich vieru, naplňte ich 

srdcia nádejou. Ako by si mohol obrátiť cestu tohto sveta plného zmätku, keď v tebe vidí svoje vlastné 

chyby a nedokonalosti? Ty, dieťatko, hovor k sebe, skúmaj sa, spravuj s láskou telesnú schránku, ktorú 

som ti dal, usmerňuj jej kroky a vytvor z duše a hmoty jedno telo a jednu vôľu. Podriadiť sa zákonu. 

Využite slobodu vôle milovať bez hraníc a vytvárať užitočnú a harmonickú existenciu. Dodržiavajte 

zákony ducha a zákony prirodzeného sveta, lebo oboje som nariadil a sú dokonalé. 

52 Ja, Otec, som na vás vždy hľadel s priazňou a pripravil a zabezpečil som všetko, aby ste mohli 

získať všetky duchovné dary. Tvojej duši som ponúkol chlieb anjelov a tvojmu telu plody prírody, ktorú 

som stvoril. Mali ste možnosť prísť na Zem, aby ste dokončili začatú prácu na zdokonalení svojej duše. 

Nepoznáte v tom všetkom moju lásku? Nepoznali ste sami seba, aby ste videli, že ste ako Ja? Dal som ti 

všetko, pretože ťa milujem a chcem, aby si bol so mnou v dokonalosti. 

53 Odmietnite od seba hriech, nedajte sa zviesť falošnými sľubmi, aj keď si uvedomujete, že 

pozemské rozkoše sú príjemné vášmu srdcu. 

Aj keď je moja cesta posiata tŕním - vyberte si túto cestu, lebo tá vedie k pokoju. Ja mám balzam na 

každú ranu, zatiaľ čo svet nemá pre vás ani lásku, ani milosrdenstvo. 

54 Ľudstvo mi stavia kríž. Ich nedostatok viery neustále zraňuje môjho Božského Ducha. Ale všetky 

svoje rany skryjem pod plášť odpustenia a potlačím svoj nárek, aby ste si nezúfali. 

55 Stráž pri úpätí kríža tretej éry. Môj pohár je veľmi horký. Požiadate ma o kvapku z tohto pohára, 

aby ste spoznali jeho chuť. Ale už dnes vám hovorím: ak je váš život už veľmi smutný, ak žijete životom 

pokánia, radšej si oslaďte dni, usmievajte sa z lásky, radujte sa z kontemplácie mojich zjavení, ktoré vám 

oznamujú, že po tomto čase nastane pokoj, že všetko sa obnoví a milosť a cnosť budú sily, ktoré budú 

hýbať človekom. 

56 Pripravujem všetky národy, všetky domovy a srdcia, aby som im poslal svoje posolstvo mieru a 

zjednotenia. Po poslednej bitke, ktorú ľudstvo vybojuje, sa Moje kráľovstvo priblíži k duši človeka, aby sa 

v nej navždy usadil. Zanechávam vás ako bojovníkov dobra proti zlu, aby ste zničili každý prvok vojny, 

každé semeno neresti alebo choroby. Stojte pri ľuďoch v tomto krízovom období a rozhojnite všetku svoju 

lásku, aby ste zmiernili ich utrpenie. 

57 Počas tohto obdobia som dával svoje Slovo prostredníctvom mnohých nositeľov hlasu. Vždy bola 

zjavená s rovnakou podstatou, jej význam je rovnaký. Využil som nevzdelaných, jednoduchých mužov a 

ženy, ktorých som použil ako nástroje na odovzdávanie svojho povzbudzujúceho, láskyplného a múdreho 

Slova. 

Po mojom odchode, keď spojíte moje učenie a preskúmate každú z mojich inšpirácií, spoznáte 

dokonalé a odstránite nedokonalé. Nepripisujte Mi tú časť, ktorá prináleží nositeľovi hlasu. Osvätím vás, 

aby ste mohli spojiť do jednej knihy tri časti, ktoré som dal v troch časoch a ktoré tvoria jedno dielo. Preto 

vám znova a znova hovorím o Mojžišovi, poslovi prvej éry. Oživujem spomienku na Ježiša a jeho skutky a 

spájam s ňou svoj prejav tretej éry ako Ducha Svätého. 

58 Vždy, keď budete v pokoji a jednote, učeníci, dám vám Svoje zjavenia. Vaše tváre potom budú 

odrážať dušu plnú úprimnosti. Nechám ti všetky tvoje dary a zo záhrobia budem sledovať tvoje kroky, 

budem vidieť tvoje činy, lebo ti budem veľmi blízko v chráme a v dome tvojho srdca. 

59 Vidím, že odstraňujete deti, pretože si myslíte, že nerozumejú môjmu Slovu. Ale vy si nepamätáte, 

že som vám povedal, že v týchto malých telách prebývajú veľké duše, ktoré o Mne vedia veľa vecí. 
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Nezatvárajte im oči pred svetlom tohto Diela, hoci túžia byť svedkami naplnenia proroctiev. Vaša práca 

bude potvrdená prostredníctvom nich. 

Tento svet sa nezastaví vo svojom vývoji smerom k oduševneniu. Volám vás v rôznych vekových 

kategóriách, pretože duchovná duša nemá vek, nemá pohlavie, jej podstata je večná, je podobná Mne. 

Radujte sa zo svetla týchto duší a modlite sa od ich prvých krokov za naplnenie ich pozemského poslania. 

60 Vaša modlitba v tento deň je prosbou o mier pre svet. Premením sa na vášho posla. Za každý 

dobrý skutok urobím, za každé tvoje odpustenie odpustím národu. Tvoje semeno budem rozmnožovať vo 

večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 265 
1 Učeníci, poďte ku mne na stoličku a premýšľajte o mojom učení. Uvidíte, ako prostredníctvom 

svojho uvažovania objavíte význam, ktorý toto slovo obsahuje a ktorý vám odhalí skutočný zmysel vášho 

života. 

2 Keby si ľudia od začiatku a po všetky časy uvedomovali, že jeho cieľom je zdokonalenie duše, ich 

existencia by bola iná a ich skutky by boli iné. Človek sa však od svojich prvých krokov považoval za 

majiteľa toho, čo mu bolo dané k dispozícii len na krátky čas, a všetko, čo mu bolo zverené na ušľachtilé 

diela, použil na nečestné účely. 

3 Pozrite sa, ako sa tento svet snaží svojou vedou objaviť len slávu a moc pozemského, bez toho, aby 

sa staral o dokonalosť svojej duše. Ak však duša nerozvíja svoje schopnosti a neuplatňuje cnosti, ktoré v 

nej existujú, nebude schopná mať vo svojom živote lásku ani pocity pravého milosrdenstva. 

4 Mnohí chcú oslobodiť svoju dušu od materialistického, skazeného a sebeckého života, ktorý vo 

svete prevláda. Nemôžu sa však oslobodiť, pretože životný boj je pre nich taký zložitý, trpký a ťažký, že aj 

duša je zviazaná starosťami a problémami ľudského života. 

5 Keby bola vaša existencia na zemi ľahšia, aj životný boj by bol menší a vy by ste mali slobodu a 

čas, aby sa vaša duša mohla venovať plneniu úloh, ktoré na ňu čakajú. 

6 Nie je na vás, moji malí učeníci, aby ste uskutočnili premenu ľudstva, pretože to je práca, ktorá 

presahuje vaše sily. Vy však máte šíriť toto božské posolstvo, ktoré musí ľudí oslobodiť od veľkých 

omylov, v ktorých žili. 

7 Táto práca zasievania duchovného semena na takýchto suchých poliach si vyžaduje vieru, lásku a 

úsilie ako všetky veľké diela. Preto vám hovorím, že nesmiete ani na chvíľu pochybovať o uskutočnení 

Mojich Božských plánov, pretože ak by ste pochybovali, nedosiahli by ste nič efektívne. Vašou úlohou je 

pracovať ako členovia tejto únie učeníkov, ktorú práve pripravujem. 

8 Nemyslite si, že ste zakladateľmi tejto duchovnej práce. Pochopte, že ste pokračovateľmi iných, 

skorších snáh, iných diel, ktoré vykonali vaši bratia v skorších časoch. 

9 Preto som vám povedal, že učenie, ktoré som vám dnes priniesol, je rovnaké ako predtým a vždy 

bolo - ak v ňom objavíte nejaký rozdiel, týka sa len vonkajšej podoby. Lebo forma, v ktorej som vám v 

každom veku odovzdával svoje učenie, zodpovedala duchovnému vývoju, ktorý ľudstvo dosiahlo, a tiež 

ľuďom, ktorým som sa prihováral. 

10 Tvojím osudom bolo prijať ma v tomto čase. Vaše poslanie nebude o nič menej dôležité ako to, 

ktoré som zveril svojim poslom a apoštolom v minulých časoch. Moje slovo spolu s čistotou vašich 

skutkov bude plodným semenom určeným na rozkvitnutie v ľudských srdciach. 

11 Mohli by ste mojimi slovami a svojím príkladom zmeniť životy ľudí a národov, ktorí po mnohé 

stáročia žili existenciou vzdialenou od duchovna? 

12 Pochopte, že sa musíte vopred pripraviť, kým nebudete pripravení stať sa majstrami v tomto učení, 

a môžete svojich blížnych s láskou vziať za ruku, akoby to boli malé deti, a viesť ich krok za krokom od 

prvej lekcie po poslednú. 

13 Nech nikto nepremárni taký vzácny čas, akým je prítomnosť, ani nech nečaká na budúcnosť, aby 

splnila svoje poslanie bez toho, aby riadne využil prítomnosť, ktorú by si mal mať zatiaľ na srdci, aby si 

nezúfal, keď príde hodina boja. Vaša dôvera v to, čo sa chystáte hlásať, by mala byť úplná a musíte zahnať 

strach, že vaše rady budú excentrici a materialisti ľahko znevažovať. 

14 Kto sa bojí, robí to preto, lebo nie je úplne presvedčený o Mojej pravde, a ten musí byť skúšaný, až 

kým sa v jeho srdci nerozhorí plameň viery. 

15 Keď žiak dosiahne milosť byť Majstrom, jeho prítomnosť a slová budú láskavé, priateľské, 

presvedčivé. Od prvého momentu bude konať tak, aby vzbudil dôveru. Jeho slovo bude dôkazom, že 

skutočne pozná to, čo hovorí, že je absolútne presvedčený o tom, čo učí, a že ho osvetľuje vyššie svetlo. 

Keď na dobrého učeníka zaútočia protivníci, bude ich pokojne očakávať, pretože jeho srdce sa ničoho 

nebojí a úplne dôveruje tomu, kto ho učil. 

16 Veru, hovorím vám: Kto ma chce nasledovať a byť mojím učeníkom, musí si vyzliecť rúcho 

pokrytectva a obliecť sa do úprimnosti a pravdivosti, ktorú videl na Majstrovi, lebo Ja som Pravdivosť. 
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17 Je potrebné, aby sa na zemi objavili rozsievači pravdy a všade rozniesli môj balzam, aby hluchí 

počuli a slepí videli svetlo môjho posolstva. 

18 Boh chce pre svoje stvorenia len dobro. Blahoslavení sú všetci, ktorí spolupracujú na realizácii 

tohto dobra. 

19 Ozvena môjho slova a toho, čo robíte, sa dostala na mnohé miesta - ďalej, ako si myslíte. A hoci 

skeptickí ľudia, ku ktorým sa dostala správa o mojom zjavení, nemôžu uveriť učeniu, ktoré premení tento 

svet sváru na bratskú rodinu, nech vás táto nedôvera netrápi, ani to, koľko rokov musí uplynúť, kým sa 

obrátia. Bojujte, pracujte na tomto diele, pretože tak postupne vytvoríte svet harmónie a semeno sa bude 

šíriť stále viac a viac. 

20 Ľudia, súčasný čas je pre vás skúškou - využite ho. Nebude vám nič platné, ak sa budete neskôr 

kajať a hovoriť: "Pane, odpusť mi moju slabosť." Hovorím vám, že príležitosť, ktorú ste zmeškali, 

nebudete môcť získať späť, ale iba prostredníctvom skutkov a svedectiev môjho zákona. 

21 Zanechávam vám túto otcovskú radu, aby ste sa zamysleli nad všetkým, čo som vám povedal, a tak 

ako si váš Otec v nebi navrhol plán lásky, života a poučenia pre svoje stvorenia, tak si aj vy, inšpirovaní 

ním, navrhnite plán lásky, pokory, poslušnosti, vytrvalosti a spásy. 

22 Človek sa viac zaoberal svojím ľudským životom ako duchovným, hoci si často uvedomoval, že 

ľudský život je pominuteľný a duchovný večný. To je dôvod, prečo hoci človek dosiahol civilizačný a 

vedecký pokrok, duchovne sa zastavil a vo svojich náboženstvách upadol do spánku. 

23 Pozrite sa na jedno náboženstvo za druhým a uvidíte, že žiadne z nich nevykazuje známky vývoja, 

rozvoja alebo dokonalosti. Každá z nich sa vyhlasuje za najvyššiu pravdu, ale keďže tí, ktorí ju vyznávajú, 

si myslia, že v nej našli a poznajú všetko, nesnažia sa postúpiť ani o krok ďalej. 

24 Božie zjavenia, Boží zákon, moje učenie a moje vyhlásenia vám od začiatku umožnili pochopiť, že 

človek je bytosť podliehajúca evolúcii. Prečo teda žiadna z vašich denominácií nepotvrdila a neoverila túto 

pravdu? Hovorím vám: Len to učenie, ktoré prebúdza dušu, ktoré v nej zapaľuje svetlo, ktoré ju podporuje 

a odhaľuje jej to, čo v sebe skrýva, ktoré ju zakaždým, keď zakopne, pozdvihne a núti ju napredovať bez 

zastavenia - len toto učenie je inšpirované pravdou. Ale nie je to presne to, čo vám moje učenie vždy 

zjavovalo? Dlho ste však duchovne stáli na mieste, pretože ste sa viac starali o to, čo sa týka vášho života 

na zemi, než o to, čo sa týka vašej duše. Ale aby ste sa úplne nevzdali duchovného, formovali ste svoje 

náboženstvá tak, aby vám ani v najmenšom neprekážali pri plnení vašej práce a povinností na zemi. Keď 

potom nasledujete túto náboženskú tradíciu, myslíte si, že konáte spravodlivosť voči Bohu, snažíte sa 

upokojiť svoje svedomie a veríte, že si zabezpečujete vstup do nebeského kráľovstva. 

25 Aká nevedomosť, ľudskosť! Kedy sa konečne prebudíte do reality? Neuvedomujete si, že keď sa 

riadite svojimi náboženskými zvyklosťami, nič Mi nedávate a vaša duša tiež odchádza prázdna? 

26 Ak opúšťate svoje kostoly a hovoríte: "Teraz som splnil svoju povinnosť voči Bohu", upadli ste do 

veľkého omylu, pretože si myslíte, že ste mi niečo dali, hoci by ste mali vedieť, že mi nemôžete dať nič, 

ale že môžete odo mňa veľa prijať a veľa dať sebe. 

27 Myslíte si, že naplnenie Zákona sa obmedzuje na návštevu týchto miest, a to je ďalší veľký omyl. 

Na týchto miestach by mala byť škola, kde by sa mal študent neskôr učiť. V každodennom živote by mal 

naučené lekcie uplatňovať v praxi, čo je skutočným naplnením Zákona. 

28 Vidíte, koľko nezhôd je medzi bratmi a sestrami, koľko tragédií medzi manželmi, koľko 

nemorálnosti a neresti, koľko vojen medzi národmi? Všetko má svoju príčinu vo vašom opustení a 

vzdialení sa od božských zákonov. 

29 Ľuďom chýba duchovné vzdelanie, chýbajú im vedomosti o ich rozvoji. 

30 Prenikavá bolesť, ktorá v mnohých podobách zostupuje na tento svet, je dôsledkom chýb, ktorých 

sa dopustili ľudia. Ale oni si neuvedomujú moju spravodlivosť - niektorí sú zaslepení ambíciami a iní 

nenávisťou. 

31 Kto dokáže odstrániť zlo medzi ľuďmi? Nejaká nadľudská bolesť alebo nekonečne smutná skúška? 

Nie, ľudia. Bolesť ju zastaví len na krátky čas. Ale tento krátky čas poslúži ľuďom na to, aby sa zamysleli, 

aby sa rozhorčili a opäť upokojili, a potom pocítia jedinú silu, jediné svetlo, ktoré ich môže zachrániť, a to 

je môj zákon. 
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32 Učeníci, pochopte význam zjavenia, ktoré som vám dal. Uvažujte o význame tohto posolstva pre 

duše ľudí. Potom pochopíte, prečo som k vám prišiel prehovoriť a prečo sa medzi vami na istý čas 

prejavil. 

33 Ach, keby ste len všetci vedeli, že keď spomínam vaše náboženstvá a formy uctievania, ktoré 

musíte vyznávať, nesnažím sa vás súdiť ani vám ubližovať! Keby ste len pochopili Majstrovu božskú 

túžbu milovať sa navzájom a uplatňovať učenie Ducha vo svojom ľudskom živote! Viem však, že vaše 

srdce je stále zatvrdnuté a že budete prenasledovať mojich nových poslov a vysmievať sa mojim novým 

zjaveniam, ako ste to robili v minulosti. 

34 Napriek tomu všetkému sa moje svetlo rozžiari ako blesk z východu na západ a oslobodí duše. 

35 Modlite sa, učeníci, a vaša modlitba nech je znamením, že ste pochopili toto poučenie, aby ste 

zajtra mohli vyjadriť poznanie získané mojím učiteľským slovom svojimi skutkami. 

36 Musíte sa usilovať pochopiť dielo, ktoré som vám zveril, lebo len tak dosiahnete, že vaše 

svedectvá budú obsahovať podstatu a pravdu. 

37 Pochopte tiež, že ak vaše poznanie môjho učenia nebude dostatočné, vaša viera a presvedčenie 

budú ohrozené, keď nepriatelia svetla vo vás budú bojovať proti môjmu dielu. 

38 Povedal som vám, že uvidíte spiritualistov, ktorí sa objavujú po celom svete, hoci toto slovo 

nepočuli, a že ak budete pozorovať ich spôsoby konania a počúvať ich slová, budete ohromení, keď 

spoznáte intuíciu a jasnú predstavu, ktorú majú o špiritizme. Ale oznamujem vám aj to, že po mojom 

odchode sa objavia skupiny a sekty, ktoré sa budú nazývať spiritualistami, hoci ich život a skutky budú 

popretím duchovnosti. Budú vám oponovať a hľadať vaše nedokonalosti, aby vás odmietli a nazvali 

podvodníkmi. 

Hoci o tom pochybujete, aj medzi vami - medzi tými, ktorí sa živili týmto slovom - sa nájdu takí, ktorí 

povstanú proti svojim bratom a sestrám a chopia sa zbraní vzbury a bludu. 

39 Aké zbrane by ste mohli použiť proti týmto silám, ak vaša viera nie je pevná a vaše poznanie nie je 

veľké? 

40 Nemyslite si, že vám chcem dať zbrane na obranu vašej viery pred nepriateľstvom. Nechcem, aby 

ste sa s nimi hádali, a už vôbec nie, aby ste ich odmietali a zatvárali pred nimi dvere. Mojou vôľou je, aby 

ste na svojich miestach zostali pokojní, aby ste nikdy neboli prekvapení a aby každý, kto vás príde 

vyhľadať, vás našiel modliť sa a študovať moje Slovo. 

41 Pravdivosť vašich prác bude tou najlepšou zbraňou, ktorú by ste si mali vziať proti tým, ktorí vás 

chcú zničiť. 

42 Chcem mať vo svojich radoch pevných vojakov, odvážnych vojakov, ktorí vedia brániť pravdu, a 

nie légie fanatikov, ktorí vo svojej nevedomosti znesväcujú moju prácu namiesto toho, aby si ju ctili. 

Nechcem zástupy ľudí malej viery, ktorí tvárou v tvár boju strácajú srdce a utekajú, pretože sa považujú za 

neschopných bojovať. 

43 Skúmajte sa, a ak sa po dlhom počúvaní cítite neschopní bojovať, pochopíte, že ste nepoužívali 

Moje slovo, že ste nepochopili zmysel Môjho volania a že ste spali a nepočuli volanie na prebudenie, ktoré 

neprestajne znie v Mojom ohlasovaní. 

44 Nehovorím vám, že ste stratení a že vás vaši prenasledovatelia nevyhnutne musia poraziť. Nie, 

naopak, hovorím vám, že je ešte stále vhodný čas, aby ste dôkladne preskúmali svoje diela, či už sú 

duchovnej alebo ľudskej povahy, aby ste pozorne sledovali svoje činy a odhalili všetko, čo je chybné, 

falošné a nehodné Môjho Diela. Keď dosiahnete, že sa vaše činy budú vyznačovať pravdivosťou a 

čistotou, nebudete sa musieť ničoho báť. Pravá spiritualita vás totiž privedie na cestu naplnenia všetkých 

zákonov, a preto vás nikto nebude môcť odsúdiť. 

45 Musíte vedieť, že zbrane viery sa nemajú používať len na vašu obranu, ale že vaša zodpovednosť 

bude presahovať vás samých. Každému z vás je totiž zverený zástup, za ktorý musí bdieť, modliť sa a 

bojovať, kým ho nezachráni pred skúškami. 

46 Budete ma môcť počuť ešte na mnohých ranných pobožnostiach a posilňovať svoje poznanie a 

vieru. Potom pocítite vo svojej bytosti nepoznanú silu a bezhraničnú dôveru. Túto sebaistotu a pokoj 

tvárou v tvár boju vám dá viera a poznanie dá hodnotu tomu, čo ste našli v mojom Slove. 

47 Chcem, aby ste vytvorili ľud pokoja. Preto vás zahaľujem do plášťa svojej lásky. 
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48 Milovaný ľud: Dnes ste sa mi prihovorili jazykom Ducha a ja som vám odpovedal svojím 

pokojom. 

49 Keď si pomyslíte, že čoskoro už nebudete počuť toto Slovo, ktoré bolo vašou obranou, naplní vás 

smútok a myslíte si, že Môj príchod v tomto čase, hoci sa zdá byť dlhý, bol v skutočnosti krátky. Ale 

pýtam sa vás: Ako nazývate "môj návrat"? Je to obdobie, ktoré zahŕňa roky 1866 až 1950, keď vám dávam 

svoje slovo? 

50 Veru, hovorím vám, že tento prejav prostredníctvom ľudského orgánu chápania bol len prípravou 

na to, aby ste mohli vstúpiť do času dialógu medzi duchmi, keď sa naplno dočkáte môjho návratu v 

"duchu na oblaku", ako to bolo oznámené mojim učeníkom v Betánii. 

51 Prijmite tento návod, ktorý vám dávam prostredníctvom nositeľa hlasu, ako prípravu na čas, keď to 

už nebude intelekt, kto bude prijímať svetlo Majstra, ale váš duch. 

52 To je nový prísľub a nový cieľ pre vás. Nezabúdajte, že posolstvo, ktoré ste dostali 

prostredníctvom hlasového nositeľa, bolo odovzdané prostredníctvom ľudskej bytosti a že nech je 

akokoľvek oduševnená, nie je úplne bez nedostatkov a nečistôt. Takto si teraz môžete predstaviť 

dokonalosť, s akou prijmete koncert môjho Slova, keď sa dostane priamo k vášmu duchu, bez potreby 

vysielačov, bez toho, aby muselo najprv prejsť cez váš sluch alebo mozog. Najskôr sa dostane k duchu a 

ten prevezme úlohu osvietiť dušu a zušľachtiť srdce. 

53 Dlho ste počúvali toto učenie, v ktorom ste museli hľadať zmysel, aby ste sa nasýtili niečím 

božským. Zajtra, keď budete schopní prijímať inšpiráciu od ducha k duchu, vaša duša už nebude prijímať 

ľudské slová, ale božskú esenciu, a vy budete mať za úlohu preniesť túto esenciu do myšlienok, slov a 

skutkov, aby ste mohli byť prostredníkmi medzi svojím Pánom a ľudstvom. 

54 Pochopte, učeníci, že toto obdobie ohlasovania mojimi nositeľmi hlasu bolo určené na to, aby vás 

naučilo rozumieť božskému jazyku. To bola základná lekcia, ktorú dal Majster svojim učeníkom. 

55 Kým počúvate toto Slovo, máte dnes pocit mojej prítomnosti, a preto sa obávate dňa, keď ho už 

nebudete počuť. Ale ja vám hovorím: Ak budete so Mnou komunikovať z ducha do ducha, Moji učeníci 

budú pociťovať Moju prítomnosť s ešte väčšou jasnosťou a čistotou. 

56 Veľkú radosť budú mať tí, ktorí ma takto pocítia vo svojom srdci. Nikdy nepovedia: "Majster 

čoskoro odíde" alebo "Blíži sa deň, keď nás Pán opustí bez svojho slova". Nie, potom budú učeníci vedieť, 

že Otec bol vždy so svojimi deťmi, že ich nikdy neopustil, že to boli ľudia, ktorí nevedeli byť vždy so 

mnou. 

57 Dnes hovoríte: "Boh je v nás", ale vy to hovoríte bez toho, aby ste to cítili alebo chápali, pretože 

vaša materializácia vám bráni cítiť moju prítomnosť vo vašom bytí. Ale keď sa zduchovnenie stane 

súčasťou vášho života, zažijete pravdu o mojej prítomnosti v každom človeku. Môj hlas bude znieť vo 

svedomí, bude počuť vnútorného sudcu a bude cítiť Otcovo teplo. 

58 Učím vás mnohým veciam a pripravujem vás, aby ste s radosťou prijali príchod nového času. Ale 

stále vidím smútok v mnohých srdciach, pretože sa blíži deň môjho posledného slova. Tí, ktorí plačú a sú 

zaťažení smútkom, sú tí, ktorí ma počuli, ale nepochopili ma, a ktorí nebudú pripravení v hodine skúšky. 

59 Vždy som vám hovoril: Hľadajte božský význam v jadre týchto slov, ktoré nositelia hlasu 

vyslovujú vo svojom vytržení. Ak sa uspokojíte s vonkajšou formou týchto výrokov, mnohým slovám, 

ktoré pochádzajú od človeka, priradíte božský charakter, a potom budete na ceste k upadnutiu do nového 

fanatizmu a modlárstva. 

60 Musíte pochopiť, že ste predurčení prinášať ľudstvu Dobrú zvesť, že ste na ceste, aby ste 

poučovali svojich blížnych s láskou, trpezlivosťou a milosrdenstvom, s ktorými som vás učil, opakovali 

lekcie, keď to bude potrebné, a vracali sa späť, keď bude potrebné pripomenúť si prvé stránky. 

61 Spomeňte si, ako som vám pri mnohých príležitostiach hovoril o duchovnom živote pred vznikom 

človeka, o objavení sa človeka na zemi, o mojich prvých prikázaniach a prvých zjaveniach. Spomeňte si, 

ako často som vám hovoril o ceste ľudstva v priebehu vekov, o jeho úspechoch a úchylkách, o jeho 

vzostupe a úpadku - o osvietených, ktorých mená si s úctou uchovávame pre veľké a vznešené príklady, 

ktoré vám zanechali, ako aj o menách iných, ktorých skazenosť sa nezmazateľne zapísala do dejín ľudstva, 

aby ste sa nesprávali ako oni. 

62 Pripomenul som vám mená svojich poslov, prostredníctvom ktorých ste dostali posolstvá, 

prikázania, proroctvá a učenia. 
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63 Takto som spojil obsah všetkých predchádzajúcich učení do jedného učenia. 

64 Špiritizmus je odkaz, v ktorom sú tri zákony spojené v jednej duchovnej knihe. 

65 Všetky moje učenia sú zamerané na to, aby vás pripravili na boj po roku 1950 - na čas, keď už 

nebudete počuť duchovný svet prostredníctvom "nositeľov darov". Aj ona má obmedzený čas na túto 

formu prejavu. Ale tieto požehnané bytosti, anjeli strážni, radcovia, utešitelia a ochrancovia tohto ľudu vás 

pripravili tak, aby ste si ich aj po tomto čase pamätali, cítili ich prítomnosť a prijímali ich pomoc. 

66 Načo prišiel svet duchov v tomto čase? - Vysvetľovať moje učenie prostredníctvom jeho slova a 

jeho diel, učiť vás vykladať moje zjavenia a pomáhať vám pochopiť ich význam. 

67 Nikdy vám nedali zbytočné učenie, nikdy vám neodhalili to, čo ste ešte nemali poznať, nikdy 

neprišli vzbudiť vašu zvedavosť alebo vám vštepiť tajomné vedy či schopnosti. Ich poslanie bolo iné, 

veľkosť ich duše a ich svetlo im nemohli dovoliť upadnúť do bežných materializácií, pretože si za ideál 

svojho ducha zvolili zákon lásky. 

68 Tento duchovný svet prišiel na Boží príkaz, aby krátko komunikoval ľudským spôsobom, aby 

zanechal dojem svojho veľkodušného bratstva, svedectvo svojej existencie a dôkaz svojej prítomnosti 

medzi ľuďmi. 

69 Povedali vám, že keď k vám už nebudú hovoriť ľudskými ústami, neodstúpia od vás - práve 

naopak. Túžia po vašej citlivosti, aby ste v nasledujúcich dňoch mohli ešte viac pocítiť ich prítomnosť. 

70 Ak sa vy, ľudia, naučíte používať svoje dary, ak sa skutočne zladíte s duchovným svetom - 

skutočne, hovorím vám, zanecháte na svojej ceste stopy zázrakov. 

71 Je potrebné, aby sa v tomto čase objavili tí, ktorí majú pevné srdce, dobrí proroci, dobrí radcovia - 

tí, ktorí svojím životom a slovami vedia viesť ľudí po ceste, ktorú som vyznačil, tí, ktorí vedia udržiavať 

stránky Mojej náuky bez poškvrny. 

72 Kto sú títo silní duchom, o ktorých vám hovorím? Hovorím vám len toľko, že ich v súčasnosti 

pripravujem svojím slovom, aby, keď príde koniec tohto prejavu, povstali, povzbudili ľud a svojou vierou 

nedovolili, aby sa zástupy rozptýlili. 

73 Slovo, ktoré vychádza z ich úst, vám bude vždy pripomínať, že som vás zanechal ako svedkov 

svojej komunikácie s ľuďmi, a budú vám ustavične hovoriť, že ste predurčení ohlasovať ľudstvu, že som 

prišiel v Duchu. 

74 Už neprídem, aby som sa stal človekom alebo aby som sa zhmotnil medzi ľuďmi, už neprídem, 

aby som sa vtelil na túto zem. Budete o tom hovoriť svojim blížnym, je to súčasť vášho kríža. Viem však, 

že to zvládnete. 

75 Buďte pokojní, lebo som vám už povedal, že to, čo urobil Cyrenej pre Ježiša, keď ho videl 

vyčerpaného bremenom kríža, robím dnes ja pre všetkých, ktorí potrebujú moju pomoc, a sprevádzam ich 

krok za krokom na vrchol hory, ktorou je váš život, kde vystúpite na kríž svojho osudu. 

76 Potom zažijete, aké uspokojujúce je dokončiť dielo tým, že dovolíte svojmu srdcu, aby sa v tej 

chvíli otvorilo, tak ako sa otvoril Majstrov bok, aby prelial krv, ktorá hovorila o láske, živote a odpustení. 

77 Toto je učenie, ktoré v súčasnosti zasievam do sŕdc spiritualistických trinitárov - mariánov. 

78 "Spirituálni ľudia", pretože prijímajú svetlo Božieho Ducha; "trinitárni", pretože spoznávate Boha 

v troch fázach zjavenia, v ktorých sa dal poznať ľudstvu; a "mariánski", pretože spoznávate túto Božiu 

nežnosť ako rebrík, ktorý vás vedie k Otcovi, ako Príhovorcu, ktorý vás posilňuje, utešuje a očisťuje, 

odstraňuje vašu aroganciu a premieňa vás na deti plné tichosti a pokory pred Pánom. 

79 Nezabúdajte na túto najnežnejšiu lásku, lebo nie ste vždy dostatočne pripravení, aby ste ma 

dosiahli. Ak jej však dôverujete, čoskoro pocítite jej pomoc. 

80 Pamätajte: "Ak nebudete ako deti, nebudete môcť vojsť do nebeského kráľovstva." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 266 
1 Ja som Majster. Príďte si vychutnať slovo večného poučenia. Aj keď sa prostredníctvom týchto 

mozgov nesprostredkujem, moje učiace slovo je prítomné. 

2 Vám dávam Svoje Slovo len na krátke chvíle, pretože ste takí nezrelí, že by ste nevydržali počúvať 

večné poučenie, ktoré neprestajne znie v nekonečne a hovorí ku všetkým bytostiam, ku všetkým dušiam v 

ich rôznych svetoch života. 

3 Hovorím vám len pravdu. Prečo mnohí pochybujú o tom, čo vám zjavujem? Aj vy ste pravda. Ako 

je možné, že hoci veríte vo svoju pravdu a vo svoju existenciu, v tú moju neveríte? Či neviete, že pravda je 

jedna? 

4 Tu vám dávam krátke, malé poučenie, aby ste ho mohli pochopiť, porozumieť mu. Ale aj v tejto 

podobe si ju uchováte len na krátky čas, aby ste na ňu potom zabudli. 

5 Tam, v duchovnom kráľovstve, kde je vždy zapálené svetlo pravdy, je moje učenie večné a tí, ktorí 

ho počúvajú, sa nikdy neunavia počúvať ho, pretože moje učenie je pre nich životom, tak ako je pre vás 

vzduchom, ktorý dýchate. Beda tým, ktorí žijú tu na svete a nemajú vo svojej duši moje slovo učenia len 

preto, že sa nepripravili počúvať ho! Koľko je medzi nimi takých, ktorí pre nedostatok pomoci prepadli 

vyhasnutej nádeji - bez myšlienok na Boha v srdci, stratení, slepí, hluchí. Ale pýtam sa vás: Kam idú tí, 

ktorí vymazali zo svojho bytia božské prikázania, ktoré sú cestou a svetlom duše? 

6 Úbohé bytosti, ktoré stroskotali, pretože ich loď je dezorientovaná a oni nedokážu objaviť svetlo 

majáka. 

7 Hľadám vás a dávam vám svoje svetlo, aby ste mohli vstúpiť na cestu a pochopiť, aké je učenie, 

ktoré vám Majster dáva nepretržite počas života. 

8 Načo je človeku fyzická sila, ak nie je silný duševne? 

9 Približujem vás k realite, k pravde, od ktorej ste sa odvrátili. Keď ste totiž odmietli vyšší život, 

ktorý je životom ducha, odovzdali ste sa nižšiemu životu, ktorý je životom hmotného sveta. 

10 Vráťte sa na cestu pravého života a opäť sa priblížite k svojej pravej podstate. Cesta, o ktorej vám 

hovorím, je tá, ktorú nájdete, keď nájdete rovnováhu medzi duchovným a fyzickým, keď spoznáte pravdu, 

ktorú nosíte v sebe. Potom totiž vaša vyššia časť bytosti, ktorou je duch, povie: "Ja som ten, kto prináša 

svetlo, kto pozná cestu, kto má zákon. Preto to budem ja, kto bude určovať a riadiť konanie svojho tela." 

Keď takto hovoríte, je to preto, že svetlo zažiarilo vo vašej bytosti a jeho odraz dosiahol ľudské srdce. 

11 Ach, keby len tvoje telo dokázalo absorbovať to, čo tvoja duchovná duša dostáva vďaka svojej 

vizionárskej schopnosti! Duchovná duša totiž nikdy neprestáva vidieť, aj keď telo kvôli svojej 

materializácii nič z toho nevníma. Kedy budete vedieť interpretovať svoju duchovnú dušu? 

12 Počúvajte moje slovo, prijmite moje učenie, ktoré vás učí bojovať a zvíťaziť nad nepriazňou 

osudu, neutiecť pred skúškami, nezúfať tvárou v tvár obetiam. 

13 Svojim žiakom stále hovorím: Nebojte sa, pochopte, že som vám dal silu Ducha, aby ste zvíťazili 

vo všetkých skúškach. Sila ducha je vyššia ako sila tela. Ak však hustá hmla vašich ľudských problémov 

spôsobuje, že nič nevidíte, rozptýľte a rozžeňte túto hmlu svetlom viery. Potom za touto hmlou uvidíte 

obzor, ktorý sa spája s nekonečnom a pozýva vás, aby ste pokračovali ďalej a naplnili sa pokojom. 

14 Tí, ktorí sa naučia prekonávať svoje vlastné problémy, budú potom čeliť problémom svojich 

blížnych, aby im pomohli v ich boji. 

15 Vedzte, že tento život je boj, ale že ste predurčení zvíťaziť. Lebo moje svetlo, ktoré je v každom z 

vás, nikdy nebude porazené temnými silami zla. 

16 Musíte zvíťaziť, pretože len vo svojom víťazstve dostanete zjavenie tajomstiev, ktoré vám budú 

zjavené v tomto živote a v duchovnom živote. 

17 Bojujúci ľudia v priebehu vekov: Príde čas, keď už nebudete takto bojovať. "Hmly", trápenia, 

problémy a skúšky sa skončia - vaše vlastné aj tých druhých. 

18 Nebojte sa, keď vám poviem, že musíte pomáhať blížnemu na jeho strastiplnej ceste životom. 

Silné duše dokážu niesť svoj kríž a kríž iných a ochotne pomáhajú malým a slabým dušiam. Vždy hľadajú 

rany, ktoré by mohli zahojiť. 

19 Nech je požehnané slovo toho, ktorý, keď hovorí k trpiacim, lieči rany, uzatvára ich a dáva na ne 

zabudnúť. Ten pozná úlohu balzamu, ktorý som mu vložil do srdca. 
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20 Silný je ten, kto, keď sa ocitne v ťažkostiach alebo nebezpečenstvách, prosí o silu svojho ducha, 

prekonáva strach duše zameranej na telo, bojuje, víťazí a triumfuje, pretože viera mu umožnila spoznať, 

čoho je duch schopný. 

21 Chcel som vám povedať, aby ste sa tam, kde vás volá boj, postavili s absolútnou dôverou, že 

múdrosť, spravodlivosť a viera vždy zvíťazia nad ťažkosťami a nečistými vášňami, ktoré im stoja v ceste. 

22 Viete, koľko času trvalo, kým sa vaše dary rozvinuli? Hovorím ti, že sú v tebe od chvíle, keď ožil 

duch. Aká veľká bude radosť ducha, keď bude môcť povedať telu a svetu: Podmanil som si ťa! 

23 Učeníci, dal som vám všetky učenia, ktoré duša potrebuje pre svoj rozvoj. 

24 Blahoslavení sú tí, ktorí spoznávajú pravdu, lebo rýchlo nájdu "cestu". Iní vždy odmietajú božské 

učenie, pretože ich diela sa zdajú byť lepšie ako moje. 

25 Mám vás všetkých rád. Ja som pastier, ktorý volá svoje ovce, ktorý ich spája a počíta a chce ich 

mať každý deň viac - ktorý ich živí a hladí, stará sa o ne a teší sa, keď vidí, že ich je veľa, hoci niekedy 

plače, keď vidí, že nie všetky sú poslušné. 

26 To sú vaše srdcia: mnohí z vás prichádzajú ku mne, ale málo je tých, ktorí ma skutočne nasledujú.  

27 Hľa, nositelia hlasu, ktorých ústami vám dávam svoje slovo: Vzali na seba kríž svojho poslania. 

Vedia, že mnohí pochybujú o ich nadaní, ale pokorne pokračujú v ceste. Pamätajú si, že aj ľudia v druhej 

ére o Mne pochybovali, keď hovorili, že nie som Mesiáš, že nie som Kristus. Pamätajú si, že ma tí, ktorí 

nechceli prijať pravdu, priviedli na kríž. Preto prijali kríž svojho poslania s odovzdanosťou. 

28 Ľudia, bol som s vami, Môj plášť lásky sa rozprestiera za miestom, kde ma počúvate. Všetci bez 

výnimky ste boli plní môjho Ducha a mojej lásky. 

29 Moje slovo je tiché miesto pokoja. Vyhľadajte ho, keď sa cítite unavení, smutní, vyčerpaní alebo 

chorí. Nájdete v ňom povzbudenie, zdravie a vieru žiť a bojovať. 

30 Chcem, aby ste boli horliví, pokorní a poslušní mojej vôli a nikdy neboli ako tí, ktorí skúšajú moju 

moc alebo nedôverujú mojej spravodlivosti. Veď viete, že kto tak robí, vystavuje sa súdu. 

31 Či už veríte, alebo nechcete veriť, že sa prejavujem v tejto podobe: Počúvajte s úctou a jemnosťou, 

kým nebudete úplne presvedčení, že to, čo je jadrom tohto prejavu, je pravda alebo lož. 

32 Keby ste vedeli, koľko sĺz pokánia preliali tí, ktorí popreli pravdu tohto zjavenia, ktorí sa rúhali 

tým, ktorí veria v slovo, ktoré počujete, a tým, ktorí sa vysmievali mojim nositeľom hlasu. Dnes nevedia, 

akými slovami by mohli vymazať tie urážlivé a neúctivé frázy, ktoré vyšli z ich úst, ani nevedia, akými 

skutkami by mohli zmieriť svojho Majstra. 

33 Chcem, aby ste sa naučili, že nemáte byť ľahkovážni vo svojich hodnoteniach, ani sa nenechať 

unáhliť prvým dojmom. Dávam vám túto radu, aby ste si pri výklade môjho Slova a tiež pri posudzovaní 

doktrín, náboženstiev, filozofií, kultov, duchovných zjavení alebo vied uvedomili, že to, čo poznáte, nie je 

všetko, čo existuje, a že pravda, ktorú poznáte, je len minimálnou časťou absolútnej pravdy, ktorá sa tu 

zjavuje jedným spôsobom, ale ktorá sa môže zjaviť mnohými inými, vám neznámymi spôsobmi. 

34 Vysvetlím vám, prečo som k vám v tento deň hovoril práve takto. Dôvodom je, že medzi týmto 

zástupom je srdce, ktoré sa ma vytrvalo pýta, prečo, hoci toľko hovorím k tomuto ľudu a toto slovo 

pochádza zo "Slova", som nedosiahol úplnú obnovu ani oduševnenie týchto zástupov. 

Na to som mu odpovedal podrobným poučením a dodal som, že ak by som to chcel svojou čistou 

mocou, v okamihu by som premenil všetkých týchto hriešnikov na anjelov, ale že toto dielo by v mojich 

očiach nezahŕňalo žiadne zásluhy a že toto slovo bolo práve preto vykonané múdrym a mimoriadne 

trpezlivým spôsobom, aby sa rozomleli srdcia tohto ľudu, až kým z nich nevyrastie viera, láska a pokánie. 

35 Ľudia ničia svet násilím. Myslíte si, že ich násilie prevyšuje moju moc? Mojou vôľou však je, aby 

sami uznali svoje chyby, napravili ich a potom obnovili všetko, čo zničili a znesvätili, aby ich zásluhy boli 

v mojich očiach pravdivé. 

36 Stále ste malý národ. Ale nepovažoval som za rozhodujúce, že sa okolo môjho zjavenia zhromaždil 

do dnešného dňa malý počet ľudí. Dôkazom toho je množstvo učení a zjavení, ktoré som vám dal. 

37 Po roku 1950, keď už nebudete prijímať Moje Slovo v tejto forme, bude vo vašich srdciach 

zdanlivá prázdnota, budú ranné pobožnosti plné ticha, smútku. Potom sa však opäť budete cítiť silní a 

priznáte si, že všetko som múdro naplánoval a že som vás vo svojich posledných učeniach prinútil 

vystúpiť do veľkých výšok, ktoré vyvrcholia posledným a najnezabudnuteľnejším učením, ktoré vám mám 

dať. 
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38 Kto by mohol zhasnúť tvoju lampu alebo uhasiť duchovnú obetu, ktorú Mi prinášaš, keď nie je 

viditeľná ľudským okom? Kto sa odváži uhasiť pečať, ktorú si od večnosti vtlačil do svojej duše? Viera sa 

hlboko zakorenila vo vašom srdci a bude naďalej rásť a osvetľovať všetko okolo vás. 

39 Potom, po vašich bojoch, po veľkých skúškach, ktorým som vás vystavil, príde oddych a vy 

dostanete svoju odmenu. Nesľúbil som vám iného Utešiteľa, lebo ten, ktorého som vám ohlásil, je medzi 

vami. On je ten, ktorý dnes prehovoril vaším prostredníctvom a zostúpil ku každému človeku, aby vám 

pomohol vo vašich súženiach. Je to Môj Duch zjavený v tomto čase a v duchovnom svete, ktorý sa skladá 

z anjelov, ktorí vás sprevádzajú na vašej ceste životom, ktorí vás chránia vo vašich veľkých bojoch, 

uzdravujú vás a utešujú. 

Celá légia bytostí veľkej cnosti sa spojila so Mnou, aby vás potešila v tejto hodine skúšky, ktorou 

prechádzate, ako bolo oznámené. Považujte sa za veľmi šťastných, pretože ste boli vybraní spomedzi 

mnohých ľudských bytostí, ktoré obývajú Zem, aby ste prenikli do tohto zjavenia, do tohto Diela, a aby ste 

mali jeho veľké dary. 

40 Zanechám vás pripravených na plnenie vášho poslania ako mojich učeníkov a čoskoro uvidíte, ako 

sa naplní to, čo som vám oznámil počas svojho učenia. Vo svete sa bude diať veľa udalostí, ktoré budú 

hovoriť o mojej duchovnej prítomnosti, a ľudia budú cítiť, ako blízko som im. Lebo keď sa skončí moje 

zjavenie skrze človeka, budem naďalej čakať na ich prípravu, na ich pravé uctievanie, aby som vládol v 

duši všetkých svojich detí. Tam bude chrám, tam bude zjavený Zákon a dary Ducha a ja prijmem vašu 

poklonu a vašu lásku. 

41 Už dávno som vám povedal, že dám svoje slovo rôznym národom, že sa môj lúč prejaví aj v iných 

národoch prostredníctvom ľudského rozumu, a v skutočnosti je mojou vôľou, aby ste vedeli, že som tam 

hovoril v lone malých spoločenstiev prostredníctvom mužov a žien. Keď ma počuli, niektorí ma 

považovali za Majstra, iní len za vyššiu duchovnú bytosť. Ale ja som splnil svoje slovo. 

42 Keď som hovoril a povedal, že som Majster, niektorí verili a iní pochybovali. Keď však vnímali 

zmysel a múdrosť, ktorú im zjavovali moje slová vyslovené prostredníctvom jednoduchých a pokorných 

stvorení, čudovali sa, že tento prejav môjho Ducha je možný. 

43 Tam som tiež určil hodinu, kedy sa toto ohlasovanie skončí, a keď sa so svojím svedectvom 

dostanete na tie miesta zeme, kde zaznelo Moje slovo, potvrdíte im pravdivosť týchto ohlasovaní. Keď tí 

muži a ženy, ktorí dnes pochybujú, budú počuť vaše jasné svedectvo, zistia, že som bol s nimi. 

44 Ako málo komunít som našiel pripravených! Napriek tomu som bol prítomný, osvecoval som 

každú dušu a vydával svedectvo o sebe, takže jedni poučovali druhých a boli ich sprievodcami. 

45 Keď prijmete návštevníka, cudzinca, ktorý vám hovorí o mojom zjavení, o mojom slove, ktoré 

prijal aj vo svojej vlasti, neodmietajte ho. Skôr vám prikazujem, aby ste ho prijali, aby ste spoločne s 

radosťou zistili, že sa moje slovo splnilo a že ma v tomto čase prijali všetci, ktorí ma sledovali a modlili sa 

v očakávaní môjho návratu. Všetkých som vás povolal, aby som z vás urobil svojich učeníkov. 

46 Preto vám vopred dávam znamenia, aby ste neboli prekvapení, keď vám niekto povie, že aj mimo 

tohto národa sa Môj Božský lúč stal slovami, aby nasýtil hladných. Vedzte, že moja láska zahŕňa všetkých 

a že moje dielo obnovy je univerzálne, aby ste pochopili, že som sa neobmedzil na udeľovanie milostí len 

vášmu národu, ale že všetci tvoria moju rodinu, ktorú chcem zjednotiť a viesť k jednému cieľu: k 

oduševneniu. 

47 Poučením, ktoré som vám dal v tomto čase, som spojil zjavenia predchádzajúcich vekov do 

jedného. Vezmite si učenie z každého z nich a prídete k záveru, že v proroctvách a učení Majstra s jeho 

zjaveniami máte súhrn celého Zákona a že vám ukazujú cestu, ktorá vedie k oduševneniu. 

48 Prešli stáročia a veky, ale až dnes chápete zmysel zákona a života. 

49 Ak som vám na vašej ceste udelil mnoho "zázrakov", ako nazývate moje skutky, bolo to preto, aby 

som oživil vašu vieru, a ak som vás obdaril dobrodeniami, bolo to s úmyslom, aby ste pochopili, že pokoj 

je len na ceste dobra. Zázraky povzbudili ľudí pri prechode cez novú púšť. 

50 Uprostred tohto pokoja ste boli pripravení byť silní, keď príde čas boja. Učil som vás modliť sa od 

ducha k duchu, aby ste modlitbu používali ako zbraň, ako štít, ako prostriedok inšpirácie, ako oporu a 

útechu. 

51 Nie raz, ale mnohokrát ste sa ma pýtali, či keď som učil svojich apoštolov modlitbu Otčenáš, dal 

som im modlitbu pre všetky časy, a ja vám hovorím, že keď som hovoril túto modlitbu, robil som to s 
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úmyslom naučiť ich vznešenému spôsobu oslovovania Otca, vzývaniu, ktoré by obsahovalo lásku, pokoru, 

vieru, úctu, odovzdanosť, dôveru. 

52 Zle sa správali tí, ktorí sa uspokojili s mechanickým opakovaním mojich slov, a tiež tí, ktorí túto 

modlitbu nepoužili ako vzor pre svoje vlastné modlitby. 

53 Keď vám dnes hovorím, aby ste pozdvihli svoju dušu, nevymazávam z vášho srdca ten vzor 

modlitby, tú dokonalú modlitbu. Chcem len, aby ste namiesto toho, aby ste sa mi prihovárali ústami, to 

robili v myšlienkach, a namiesto toho, aby ste sa obmedzili na opakovanie fráz, ktoré tvoria túto modlitbu, 

aby ste sa nimi inšpirovali, aby myšlienky, ktoré tvoríte vo svojom duchu, podobne ako modlitba Otče náš, 

vyjadrovali lásku, pokoru, vieru, úctu, odovzdanosť a dôveru v Otca. 

54 Teraz je vašou úlohou premýšľať a študovať to, čo som vám práve povedal, a nepokúšať sa to 

nikoho učiť, kým to nebudete vedieť správne vysvetliť. 

Uvažujte: Ak by ste pochopili, že spiritualistické učenie zrušilo modlitbu, ktorú Kristus učil svet, boli by 

ste odsúdení ako heretici a toto učenie by sa považovalo za odporujúce učeniu Božského Majstra. 

55 Na druhej strane, ak počkáte, kým sa vaše myšlienky vyjasnia a slová budú plynule vychádzať z 

vašich pier, ľahko presvedčíte aj tých, ktorí bez toho, aby pochopili moje učenie, opakujú moje slová, z 

ktorých si urobili zvyk, rutinu, zbytočnú prax, pretože si nikdy nedali tú námahu, aby sa zamysleli nad 

krásnymi a hlbokými slovami, ktoré ich pery vyslovujú bez toho, aby im rozum rozumel. 

56 Učeníci: Pri modlitbe od ducha k duchu, ktorá je cieľom môjho učenia, sa celá vaša bytosť 

sústreďuje na tento akt, aby ste hovorili so Stvoriteľom - hlasom, ktorý vychádza z celej vašej bytosti, 

pričom ducha používate ako posla a tlmočníka. 

57 Takto môžete svojmu Otcovi vzdať skutočnú poctu obdivu, lásky, uznania, pokory a úcty. 

58 Nebude to veda ani učenie týchto čias, ktoré vás privedie k pokoju a ukáže vám cestu k 

oduševneniu. Je nevyhnutné, aby z neba prišlo svetlo, ktoré osvieti vaše mysle a odhalí pravú cestu. 

59 Veda, ako ju človek poňal, nikdy nedokáže urobiť ľudské srdce citlivým tak, aby mohlo cítiť a 

vidieť duchovno. 

60 Musím vám povedať, že ľudia by mohli pocítiť Moju prítomnosť prostredníctvom vedy, keby mali 

v úmysle hľadať Mňa na jej dne. Ale hoci ma vidia v každom zázraku, ktorý objavia, popierajú ma, akoby 

boli slepí. 

61 Príroda, ktorú človek dychtivo skúma, o mne neprestajne hovorí, zjavuje moju moc, moju lásku a 

moju spravodlivosť. Človek sa usiluje len o poznanie a hromadenie moci, pričom si nemyslí, že 

inšpiráciou a zdrojom všetkých jeho diel musí byť láska, ako to bolo v prípade diel Stvoriteľa. 

62 Poznáte, ako príroda, jej živly a sily hovoria o Mne? Bude sa totiž snažiť otvoriť ľuďom oči pre 

pravdu. Z jej lona dodnes vychádza nespočetné množstvo lekcií, ktoré sú v nej obsiahnuté. Z jej vnútra sa 

budú ozývať výzvy na spravodlivosť, v priestore sveta sa budú ozývať otrasy a svety, ktoré krúžia ďaleko 

od nej, jej tiež budú posielať odkazy. 

63 Keď sa toto všetko stane a vedec sa bude cítiť príliš bezmocný a malý na to, aby zastavil ničivé 

sily, ktoré všade prinášajú súdy, zdesený svojím dielom sa stiahne a nakoniec zvolá: "Pane, to si Ty, to je 

Tvoja prítomnosť, to je Tvoj hlas, to je Tvoja spravodlivosť, ktorá sa teraz zjavila!" 

64 Pre mnohých je to deň súdu, strachu a pokánia. 

65 Bolesť bude taká veľká, že v ľuďoch vyvolá temnotu, akoby ich prikryl čierny plášť smútku a šera. 

Potom sa modlitba vymaní z duše človeka. Táto modlitba bude úpenlivou prosbou "márnotratného syna", 

ktorý sa vyčerpaný a chorý skláňa pred bránami Otcovho domu. 

66 Nech je požehnaná chvíľa, keď ľudia konečne otvoria oči svojho ducha pre svetlo pravdy. Lebo 

ich minulosť bude odpustená a v ich životoch zažiari nové slnko, ktoré ich premení, obnoví a zušľachtí! 

67 S akou úctou bude človek kráčať po cestách vedy, keď vyprázdni pohár utrpenia až do dna! A aké 

ušľachtilé budú zámery a ideály, ktoré ho budú inšpirovať pri skúmaní tajomstiev prírody! 

68 Po temnote sa opäť objaví svetlo a v tomto jase sa ľudia budú pozerať na život duchovnejším a 

vyšším zmyslom. Obväz náboženského fanatizmu padne a ľudstvo pocíti moju prítomnosť. Toto učenie 

bude po odmietnutí a prenasledovaní prijaté ako pravé Božie zjavenie a rozšíri sa po celom svete, 

posilňujúc ľudí na ceste svetla, viery, dobra a spravodlivosti. 
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69 Prečo pochybujete o takej veľkej blaženosti, akú vám oznamujem? Musí sa všetko, s čím sa 

stretnete, stať tak, aby to vašu existenciu donekonečna zhoršovalo alebo zarmucovalo? Nie, ľudia, tak ako 

vám predpovedám dni smútku, bolesti, horkosti a biedy, predpovedám vám aj dni, keď sa do myslí vráti 

svetlo, do sŕdc pokoj a do duší sila lásky. 

70 Tak ste si zvykli prijímať jedno zlo za druhým a jedno nešťastie za druhým, že už neočakávate nič 

dobré, že už neveríte v priaznivé zmeny, pretože ste stratili vieru. Ale ak máte živú nádej, že sa ľudstvo 

vráti na cestu dobra, bratstva, prispejte k tomu svojím plnením poslania bez toho, aby ste čakali, že vás to 

naučia iní. 

71 Ja som váš lekár, milovaní ľudia, veru vám hovorím, že nikto sa nestará o vaše zdravie tak ako ja a 

nikto necíti vašu bolesť tak ako ja. 

72 Chceš v tejto chvíli cítiť, ako ti telom a dušou prúdi Môj uzdravujúci balzam? Potom sa začnite 

modliť, pozdvihnite sa ku Mne, očistite svoje srdce a svoju myseľ a pocítite balzam najlepšieho lekára. 

73 Povedal som vám, že po tomto živote, keď prejdete dlhou cestou duše, keď prejdete púšťou skúšok 

a vystúpite na svoju Kalváriu, budete v žiarivom meste, v pravom večnom meste Ducha, ktoré vás vždy 

očakávalo. Tam už nezažiješ žiadnu bolesť, pretože tam žijú len duše, ktoré dosiahli dokonalosť. 

Nezabúdajte, že bolesť, choroba, ťažkosti a nešťastia sú vlastné nedokonalým dušiam, ktoré trpia, aby sa 

odčinili alebo poučili. 

74 Prečo sa tu nezjednotíte ako bratia a sestry, aby ste vytvorili ak nie žiarivé mesto, tak aspoň žiarivý 

duchovný domov, kde môžete prijať svojho Otca? Išiel by som od srdca k srdcu, povzbudzoval by som 

vás, liečil by som vás, hladil by som vás. Potom by ste nepovedali, že pijete moju krv, ale moju božskú 

podstatu. 

75 Milujem vás, ľudstvo, a preto nikdy neprestanem "bdieť" nad vašimi deťmi. Keď som prebýval 

medzi ľuďmi, odchádzal som na púšť, aby som sa modlil a myslel na tých, ktorých som tak veľmi miloval 

a za ktorých som vzal na seba obetnú smrť, aby som ich zachránil. Dnes vám hovorím, že aj v 

neviditeľnom - kam vy ešte nemôžete preniknúť - objavujem samotu púšte, odkiaľ sa modlím, prihováram 

a myslím na vás - na vás, ktorých po záchrane privediem do svojho kráľovstva. 

76 Muži! Nehanbite sa plakať, lebo aj plač je dar. Modlite sa všetci, buďte predo mnou ako malé deti, 

nechajte slzy tiecť, nech bolesť zmizne a radosť vstúpi. 

77 Ženy, matky, panny, dievčatká, som s vami a dávam svoje pohladenie každému srdcu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 267 
1 Milované deti, vy, ktorí ste spojili svoje duše, aby ste očakávali moju prítomnosť medzi vami, 

buďte požehnaní. 

2 Vy hľadáte ovocie na strome života a ja dávam ovocie každému z vás. 

3 Žiarenie mojej lásky je závan vzduchu, ktorý ľahko hýbe týmito stromami. 

4 Život, učeník, je najkrajšia a najpodstatnejšia kniha, ktorú Stvoriteľ odkázal svojim deťom. Je však 

potrebné naučiť sa ju čítať, aby sme zistili, koľko krás a zázrakov obsahuje. Kto iný ako ja, božský 

Majster, vám môže ukázať stránku po stránke a lekciu po lekcii obsah tejto knihy? 

5 Dlho zostávala otvorená na jednej strane, pretože vaša ľahostajnosť mi bránila ponúknuť vám novú 

lekciu. Stáli ste na mieste. Ale prišiel čas, keď si obrátil oči ku knihe, ktorá hovorila o živote, večnosti a 

svetle, a videl si, ako Majster obrátil už známu stránku, aby ti ukázal nové učenie. 

6 Poznanie, ktoré vám táto kniha dáva, vám dokáže, že vaša minulosť nebola pre vašu dušu 

neplodná. Teraz, osvietení svetlom poznania, objavujete dôvod mnohých učení, nachádzate zmysel života 

a podstatu Boha, ktorý existuje vo všetkom stvorenom. 

7 Blahoslavené sú duše, ktoré na svojej dlhej ceste už prešli obrovské púšte skúšok, ktoré prežili, 

križovatky ciest a ktoré za sebou nechali temné lesy s ich nástrahami a nebezpečenstvami. Tí, ktorí prešli 

veľkými skúškami, budú tí, ktorí pochopia moje slovo s najväčšou jasnosťou a ťažko môžu padnúť do 

priepasti. 

8 Kniha, ktorá je v každom z vás, je tiež veľká. Rozumiete, o ktorej knihe vám hovorím? Tá, ktorá 

odkazuje na tvoju minulosť, na všetko, čo tvoja duša zažila, a ktorej história rastie každým dňom. Keď sa 

raz ocitneš "v mojom lone", budeš sa tešiť, že ho opäť prechádzaš pred svojimi duchovnými očami a vidíš, 

ako veľmi si sa usiloval vystúpiť na vrch svojej dokonalosti. 

9 Teraz prežívate epochu bolesti a je nevyhnutné, aby ste pochopili jej význam, pretože tak nakoniec 

pochopíte, že bolesť má na hriešnikov očisťujúci účinok. Neskôr sa všetci dozviete, že som každému zo 

svojich detí určil odev, ale aby ste ho mohli vlastniť, je potrebné, aby ste si "nádobu" vyčistili zvnútra i 

zvonka, kým nebude čistá. Viete, čo je to za odev? Poviem vám: tento odev je pravda. 

10 Kto môže povedať, že nie je schopný byť mojím učeníkom alebo že nie je dosť silný na to, aby 

priniesol ľuďom moje posolstvo, a namietať, že nemá skúsenosti, že ich má príliš málo alebo že 

nepochopil svojich blížnych? 

11 Nie, deti moje, nežili ste príliš krátko, ani to, čo ste zažili, nie je príliš málo. Pochybnosti a 

nedôvera pochádzajú z telesnej schránky, zo srdca, ktoré si zúfa, pretože nepozná silu a svetlo, ktoré jeho 

duchovná duša nazbierala na ceste vývoja. 

12 Čo viete o svojej minulosti a ako ďaleko je váš pôvod? Čo viete o tom, odkiaľ pochádzate, aké 

cesty ste už prešli a kam smerujete? 

13 Nech si nikto nemyslí, že je nedospelý alebo nevedomý, keď dosiahol tento Tretí čas, a už vôbec 

nie vy, ktorých som nazval "prvorodenými". 

14 Prečo sa bojíte budúcnosti? Chcete nechať všetky skúsenosti, ktoré vaša duša nazbierala v 

minulosti, nevyužité? Chcete opustiť semeno bez toho, aby ste zožali úrodu? Nie, žiaci. Pamätajte, že 

nikto nemôže zmeniť svoj osud, ale môže oddialiť hodinu svojho víťazstva a zväčšiť utrpenie, ktoré 

existuje na každej ceste. 

15 Pokiaľ nebudete presvedčení o tejto pravde, nepošlem vás do provincií a národov s Dobrou 

novinou, lebo potom by ste nemali vo svojich slovách silu presvedčiť a svet by vás nemohol uznať za 

Kristových poslov. 

16 V súčasnosti vás privádzam k jednoduchému, duchovnému a prostému uctievaniu Boha, aby ste sa 

namiesto toho, aby ste sa zaoberali vonkajšími úkonmi uctievania a strácali tak čas, venovali tomu 

podstatnému, a to je činná láska k blížnemu, ako som vám často hovoril. 

17 Už ste prežili duchovné detstvo a mladosť a dnes stojíte pred prahom nového veku, v ktorom 

dosiahnete zrelosť, ktorá je plnosťou. 

18 Málo je tých, ktorí ma počúvajú, málo je tých, ktorí vedia. Hľa, toto ľudstvo, ktoré žije v čase 

svetla a potáca sa a padá, akoby kráčalo v tme. Preskúmajte ich pohár, pozrite na ich rany, pocíťte ich 

opustenosť, z diaľky sa prihovorte ich duchu, a ak máte milosrdenstvo a lásku k blížnym, plačte smútkom 
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a budete sa cítiť plní súcitu. Potom z vášho srdca vzíde ušľachtilý a veľkorysý impulz, ktorý vás bude 

poháňať, aby ste boli neúnavnými rozsievačmi lásky, balzamu a svetla. Ale ak sa budete naďalej bázlivo 

skrývať pred pohľadom sveta, myslíte si, že vaše srdce sa potom stane citlivým a očisteným v pocite 

súcitu s blížnym? 

19 Chcete pre seba získať duše? Potom príď s balzamom môjho slova a pomazaním svojho 

milosrdenstva. 

20 Nesnažte sa nikomu dokazovať, že jeho viera alebo obrady sú nedokonalé, pretože výsledok bude 

negatívny. Choďte k človeku, ktorý sa trápi, hľadajte príčinu jeho bolesti a utešujte ho. Vtedy zažijete 

úprimné vyznanie, ktoré bude vychádzať z jeho úst a bude vám hovoriť, že ste nositeľmi pravdy. 

21 Veru, hovorím vám, že aj ja som svojim deťom bližšie vo chvíľach bolesti, vo chvíľach horkosti, 

ako dokonca pri obradoch a ceremóniách, ktoré slávia na moju počesť. Z hlbokej bolesti totiž pramení 

vzývanie plné pravdivosti, zatiaľ čo v obrade sa objavuje tradícia, sila zvyku, rutiny a dokonca aj 

márnivosti. 

22 Prišiel čas, keď budete všetci nanovo počuť moje Slovo, ktoré k vám hovorí úplne jasne. Mojou 

úlohou je zachrániť vás, ale nie odhaliť vaše chyby. 

23 Je potrebné, aby sa všetko vrátilo k svojej pôvodnej pravde, a preto sa medzi ľuďmi rozpúta boj 

svetonázorov. Uprostred materializmu, ktorý prevláda v tomto svete, sa objavia ľudia s veľkými 

inšpiráciami a tieto svetlá budú predobrazom príchodu spiritualizmu na zem. 

24 Vidiaci, proroci, osvietení a inšpirovaní - tí všetci budú ľudstvu v duchu ohlasovať moju 

prítomnosť. Ich úlohou bude položiť základy pre stavbu Pánovho chrámu - chrámu vytvoreného zo sŕdc, 

nie z kameňov, v ktorom horí plameň viery. 

25 Tento chrám bude slávny a budeš z neho pozorovať svätyňu, ktorú moja všemohúcnosť stvorila od 

počiatku, aby v nej bývali všetky moje deti. 

26 Dnes, keď vidíte toľko tvrdosti v srdciach, keď vidíte zakorenenie tradícií a fanatizmu v srdciach 

ľudí, sa vám možno zdá, že ich obnova, ich premena je nemožná a že doktrína spiritualizácie sa stáva 

skutočnosťou. Napriek tomu vám hovorím, že keďže všetci sú predurčení prísť ku Mne, aby prebývali vo 

svetle a poznali pravdu, Moja vôľa sa bude naďalej plniť, pretože inak by ste namiesto spásy museli 

zahynúť. Premýšľajte o tom a pochopíte, že to zlé vo vás, čo sú vaše nedokonalosti, hoci sú trvalé, 

pominie. 

27 Veľká je skúška, ktorá dolieha na ľudstvo. Vaša intuícia vám hovorí, že svet je pod mojím Božím 

súdom, že Otec postihol ľudskú aroganciu a že sila tohto súdu sa každým dňom zvyšuje. Pozrite sa však, 

ako človek neupustí od svojej arogancie, nevyzná sa zo svojich previnení, neľutuje svoje zlé skutky, 

slovom, neskloní sa pred Božou spravodlivosťou. Sami predlžujú čas utrpenia a do záhuby so sebou 

ťahajú mnoho nevinných ľudí. Ako dlho bude trvať toto obdobie utrpenia? Kým ľudia neotvoria oči 

pravde a nepoklonia sa jedinej existujúcej moci, ktorou som Ja. 

28 Ľudia, necítite sa šťastní, že poznáte príčinu toho, čo sa okolo vás deje, a že ste našli prostriedky, 

ako prispieť k spáse a pokoju svojich blížnych? 

29 Ak prežívate toto šťastie, je to preto, že ste pochopili moje slovo a viete, ako s láskou plniť svoje 

ťažké poslanie. 

30 Od roku 1866 do roku 1950 moje Slovo, toto svetlo Ducha, zaznievalo medzi vami v rovnakej 

podobe, ako ho zažívate. Počas tohto obdobia mnohí nositelia hlasu rozvinuli svoje dary, pripravili sa 

muži a ženy, ktorí vytvorili základnú jednotku mojich služobníkov, mojich "pracovníkov". 

31 Prostredníctvom myslí mojich vyvolených sa môj duch prejavil. Ale mohli by ste veriť, že tieto 

bytosti, cez ktoré Majster prehovoril, si plne uvedomujú, čo vyšlo z ich úst? Hovorím vám, že hoci cítia, 

že na ich myseľ zostúpilo niečo nekonečné, nie je pre nich možné zhodnotiť a pochopiť veľkosť, veľkosť 

toho, čo ich pery vyslovili bez ich vedomia. 

32 Po roku 1950, teda po mojom odchode, tento ľud oznámi ľudstvu moje dielo, ale nie podľa ľudskej 

vôle, ale podľa mojej vôle. Nositelia hlasu, prostredníctvom ktorých som hovoril, neboli schopní 

pochopiť, čo vyšlo z ich úst vo chvíli, keď vyjadrovali moje ožiarenie. Zajtra budú žasnúť, keď zistia, že 

sa naplnili moje proroctvá, všetko, čo som prostredníctvom nich ohlásil. Vtedy tí, ktorí boli vždy horliví, 

prijmú svoje poslanie s ešte väčšou láskou a tí, ktorým niekedy chýbala viera, pokľaknú kajúcne na 

kolená, pretože chvíľami pochybovali. Ich viera sa rozhorí a budú mi verní až do konca. 
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33 Ktosi uprostred zástupu, ktorý ma počúva, sa ma pýta: "Učiteľ, je možné, aby niekto, kto je 

nositeľom Tvojho hlasu a na ktorého orgáne chápania spočíva Tvoj lúč, pochyboval, že si to Ty, kto sa 

dáva poznať jeho prostredníctvom? 

Na to vám odpovedám: Áno, sú takí, ktorí žili v pochybnostiach, hoci sú nositeľmi môjho hlasu a 

pochybovali už v okamihu prejavu. Napriek tomu, aké veľké bolo slovo, svetlo, pravda a útecha, ktoré 

vyliali tie nemotorné pery, ktoré sa premenili vo chvíli, keď do nich vliala inšpirácia. 

34 Prečo si myslíte, že inštrukcie boli skvelé, keď som sa do nich vložil? Pretože oni sa najviac trápili, 

tí, ktorí sa pri mnohých príležitostiach najviac snažili povzniesť, aby našli najlepší spôsob, ako sa Mi 

zapáčiť - pretože oni sú tí, ktorí ku Mne pristupujú s väčšou čistotou a vždy sa snažia, aby boli hodní 

úradu, ktorý zastávajú. 

35 Ako často ich pochybnosti pramenia z ich pokory, pretože práve oni sa od chvíle, keď som ich 

zasvätil tejto službe, cítili zmätení a pýtali sa sami seba: Je možné, aby si mňa, malé stvorenie, nehodného 

hriešnika, bezvýznamnú bytosť, Boh vybral na takú veľkú úlohu? 

36 Poznáte lásku a úctu tých z mojich najmenších detí? Už chápete, prečo niektorí pochybujú a prečo 

sa napriek tomu dávam poznať prostredníctvom ich vysielania? 

37 Ako často sa nositeľ hlasu, ktorý verí v moju prítomnosť, už s tým uspokojí a nevloží do svojej 

prípravy potrebný cit, aby sa nadchol, z čoho vyplýva jeho chladný alebo monotónny prejav, tak ako ten, 

kto sa nechal ovládnuť márnivosťou, bol vždy najchudobnejší v podstate a najmenej svetlý. 

38 Môj najdokonalejší, najúplnejší prejav ste mali prostredníctvom tých nositeľov hlasu, ktorí v 

úplnom odovzdaní sa svojmu Majstrovi, v extáze viery, lásky a pokory voči Nemu odhodili svet a telesnú 

schránku s ideálom byť užitoční, s myšlienkou zameranou na svojich bratov a sestry, ktorí potrebujú 

svetlo. Ako málo ľudí sa dokázalo takto pripraviť a prijať ma! 

39 Neobjavili ste v inšpirovanom nositeľovi hlasu premenu? Nemali ste duchovný pocit božského 

svetla, ktoré žiarilo cez tieto pery v najvyšších chvíľach učiteľskej reči? V týchto hodinách boli napísané 

najslávnejšie stránky Tretieho zákona. 

40 Buďte požehnaní - vy, ktorí ste spojili svoje duše v čase skúšky. Od prvého až po posledného ste 

boli všetci trápení, aby ste nespali a neupadli do pokušenia. 

41 Už sa blíži hodina, keď vám dám svoje posledné pokyny, a vy sa musíte na ten deň pripraviť, lebo 

vtedy od vás budem žiadať prvú úrodu a zároveň vám dám semeno a pokyny, aby ste naďalej obrábali 

moje polia. 

42 Zatiaľ čo niektorí chápu zmysel skúšok a žehnajú mojej vôli, iní nepoznajú ich dôvod a búria sa 

proti nim. 

43 Pamätajte, že som vám už dávno ohlásil tieto dni, keď sa rozpútajú víchrice a v lone vášho ľudu 

zavládne chaos. 

44 Bolo len veľmi málo tých, ktorým moje slovo zostalo prítomné a ktorí "bdeli", čo ich robilo 

podobnými múdrym pannám z môjho podobenstva. Väčšina z nich zabudla na moje proroctvá a nechala sa 

prekvapiť, čím sa ich zmocnilo zdesenie. 

45 To je ten búrkový vietor, ktorý som ohlásil, rovnako ako Krstiteľ, do ktorého sa vtelil Eliáš, a ktorý 

príde, aby vyvrátil každý zlý strom a z dobrých stromov odtrhol vychudnuté listy alebo nedorastené plody. 

46 "Prejde tento zmätok?" pýtate sa ma s obavami a ja hovorím: "Áno. Predtým však budete musieť 

veľa bojovať a plakať. 

47 Tým, ktorí skutočne túžia po víťazstve svetla a zjednotenia, hovorím, aby zotrvali v modlitbe, v 

štúdiu Môjho Slova a v praktizovaní toho, čo som vás naučil, aby sa stala nie vaša, ale Moja vôľa. Potom 

skutočne zvíťazíte. 

48 Dám víťazstvo tým, ktorí sa usilujú o zduchovnenie, ktorí odstránia zo svojich sŕdc aj poslednú 

stopu materializmu a modlárstva - tým, ktorí poslúchajú moju vôľu a správne vykladajú moje učenie. 

Jedných aj druhých povzbudím, a tak, uvažujúc a pripravujúc sa, budú čakať na vhodnú chvíľu, aby mohli 

prehovoriť a povedať: "Toto je dielo Otca, toto je špiritizmus." 

49 Zjavím sa medzi nimi práve vo chvíľach ich štúdia a meditácií a udelím im nové zjavenia ako 

podnet, aby vytrvali na ceste oduševnenia. 
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50 Počas môjho zjavenia ste plnili rôzne úlohy, niektoré z nich na týchto miestach zhromaždenia a iné 

tam, kde ste boli požiadaní: Každej z týchto úloh som dal iné meno, a tak boli vodcovia, nositelia hlasu, 

nositelia darov a iné menovania. 

51 Chcem, aby po skončení môjho prejavu a prejavu duchovného sveta na konci roku 1950 medzi 

vami zanikli označenia, ktoré ste dovtedy mali, a aby ste sa k sebe navzájom priblížili, aby sa nikto 

nepovažoval za nadradeného a nikto sa necítil podradený. 

52 V tom čase už tieto mená nebudete potrebovať. Nebudete menej rešpektovaní alebo milovaní, 

pretože už oficiálne nezastávate tieto funkcie. Podstatné je, aby ste zostali v pravde a aby si vaše skutky 

lásky zaslúžili vďačnosť vašich blížnych. 

53 Všetkým ľuďom hovorím, že najvyšším a najkrajším titulom, ktorý človek má, je byť "Božím 

dieťaťom", aj keď si ho treba zaslúžiť. 

To je cieľom Zákona a učenia: vnuknúť vám poznanie Mojej pravdy, aby ste sa stali hodnými deťmi 

toho Božského Otca, ktorý je najvyššou dokonalosťou. 

54 Týmto slovom vás povzbudzujem, aby ste vytrvalo kráčali po ceste, ktorú som vám vytýčil. 

55 Takto vás potešujem v tejto hodine skúšky, aby ste si nezúfali a aby vaša viera nezhasla. 

56 Svojou modlitbou mi zanechaj množstvo trápení, starostí, túžob a prosieb, ktoré má tvoje srdce. 

57 Ja to všetko viem, všetko prichádza ku mne. Ale ja vám dám podľa svojej vôle a vtedy, keď bude 

vhodný čas. 

58 Ak posielam rosu na kvety, ako by som nemohol poslať svoju žiaru do tvojej duše? 

59 Tu som s vami v podstate a zjavujem vám nové posolstvo. 

60 V tomto čase vás učím oduševneniu, ktoré nahradí falošnú lásku, o ktorej ma ľudia uisťovali. 

61 Dávam vám príležitosť skutočne ma milovať tým, že vám slúžim a milujem vás, aby vás môj 

príklad naučil milovať sa navzájom a ukázal vám, že na prejavenie milosrdenstva nie je potrebné dať ani 

mincu, pretože vám dáva pochopiť, že ten, kto sa považuje za najchudobnejšieho, má nevyčerpateľné 

bohatstvo dobier, ktoré môže ponúknuť svojim blížnym. 

62 Toto veľké pole, na ktorom môžete zasiať semeno lásky, dostalo názov "duchovná 

poľnohospodárska pôda", na ktorej vás všetkých pozývam pracovať, aby ste videli, ako sa vaše dary 

prejavujú, keď ich rozvíjate v konaní dobra. 

63 Obdaroval som vás inšpiráciou, liečivým balzamom, intuíciou, silou duše a pokojom. Medzi 

svojich poslucháčov som však rozdelil aj rôzne úlohy. Niektorí dostali úlohu prijímať moje svetlo do 

svojej mysle a odovzdávať ho prostredníctvom Slova. Iní dostali dar prijímať duchovný svet 

prostredníctvom mysle. Ďalším bolo dané vidieť niečo zo záhrobia a budúcnosti prostredníctvom daru 

videnia, teda duchovného videnia. 

64 Niektorí dostali aj dar rozlišovania a iní dar slova. 

65 Od chvíle, keď sa začalo Moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského rozumu, som chcel, aby ste 

využili svoje dary a začali svoje duchovné poslanie, aby ste v deň Môjho odchodu už mali za sebou kus 

cesty a necítili sa príliš slabí na to, aby ste začali plniť tak náročné poslanie. 

66 Niektorí dokázali správne interpretovať božské želanie a snažili sa ho naplniť. Sú však aj takí - a 

tých je väčšina - ktorí nepochopili význam tohto diela. 

67 To sú chyby, ktoré týmto ľuďom vyčítam, pretože nechcem, aby sa ľudia vysmievali tým, ktorí sa 

tak dlho učili. 

68 Prečo Mňa zhmotňujete tým, že mi postupne vymenúvate všetky vaše chyby, ktorých ste sa 

dopustili a dopúšťate pri uctievaní? Vaše svedomie a rady duchovného sveta vám postačia, aby vám 

nechýbala náprava a poučenie. 

69 Hovorím vám, že tí, ktorí najnezištnejšie milujú Moje Dielo, sa najrýchlejšie vzdajú svojich 

zmysly podnecujúcich kultových praktík a najľahšie napravia svoje chyby, pretože vždy túžili po 

duchovnom zdokonaľovaní a nie je pre nich žiadnou obetou zrušiť svoje zaužívané praktiky, pretože 

vedia, že tým robia krok vpred. Na druhej strane ten, kto sa snažil vytvoriť si v mojom Diele osobnosť, 

živobytie alebo lichotenie svojej márnivosti prostredníctvom kultových foriem, kultových praktík a 

obradov, bude musieť veľmi bojovať sám so sebou, aby sa dokázal vzdať toho, čo je pre neho duchovným 
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dielom bez toho, aby ním bol. Lebo v mojom diele môžete uznať len to, čo je čisté, čo je vysoké, čo je 

dokonalé. Všetko, čo obsahuje nečestnosť, materializáciu a faloš, je však dielom človeka. 

70 Kedy pochopíte zmysel a účel tejto práce? Kedy pochopíš, že keď je to moje a bolo ti to zverené, 

musíš to rešpektovať tak, ako to je, bez toho, aby si k tomu pridával niečo svoje? 

71 Ó, milovaný ľud! Vytiahol som ťa zo špiny na svetlo. Je však veľa tých, ktorí sú odhodlaní naďalej 

žiť v temnote. Tie budú musieť byť prekvapené skúškami, ktoré sa už črtajú v diaľke. 

72 Ako Otec a Majster som splnil svoju úlohu medzi vami. Je na ľuďoch, aby sa modlili, meditovali a 

konali podľa Božej vôle. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 268 
1 Milovaní učeníci: Ak sa moje slovo už nepočúva v deň, ktorý som určil, dávajte pozor, aby ste 

nezaspali splnenie svojho poslania, lebo vaše schopnosti sa prebudia príliš neskoro. Uvedomte si, že odo 

dňa, keď ma už nebudete počuť, začne sa pre vás nový vývoj, vďaka ktorému dosiahnete dialóg medzi 

duchom a duchom. 

2 Vaša citlivosť bude musieť byť každým dňom vyššia, aby ste vo svojej inšpirácii cítili moju 

prítomnosť a čoskoro zaplnili prázdnotu, ktorú vo vás zanechá neprítomnosť môjho Slova. 

3 Ak by niektorí z vás prepadli tejto slabosti, o ktorej vám hovorím, spomeňte si na tento návod, aby 

ste sa mohli okamžite venovať modlitbe. Modlite sa, aby ste si pamätali na moje slová, ktoré sa zachovajú 

vo vašej duši. Potom s radosťou uvidíte, že sa vám znovu objavia vaše dary, o ktorých ste si mysleli, že ste 

ich navždy stratili. 

4 Buďte pokojní, lebo ak sa naozaj modlíte, oslobodíte sa od každého pokušenia. 

5 Ľudia: Keď ste zvíťazili v skúškach, ktoré vám upierajú slobodu duše, nevytvárajte si 

neposlušnosťou novú skúšku, ktorá by mohla zastaviť povznesenie vašej duše. 

6 Uvážte, že sa blíži hodina vášho svedectva, a preto sa musíte starostlivo pripraviť, aby ste boli 

mojimi pravými svedkami. 

7 Ľudstvo nevie, že som bol medzi vami, že som sa dal duchovne spoznať v lone pokorného 

zhromaždenia mužov a žien. Keď sa dozvedia o mojom posolstve, bude to preto, že moje slovo už nebude 

počuť cez ústa mojich nositeľov hlasu. 

8 Nie je mojou vôľou, aby ma všetci ľudia počúvali v tejto podobe, pretože nie všetci by boli 

pripravení prijať ma týmto spôsobom. Bude pre nich ľahšie prijať posolstvo prostredníctvom tých, ktorí 

boli svedkami Môjho nového zjavenia, a uveriť v ich svedectvo, ako keby videli nositeľa hlasu v vytržení, 

keď odovzdával Moje Slovo. 

9 Práve toto je poslanie, ktoré čaká tento ľud: pravdivo a duchovne hovoriť o učení, lekciách a 

pokynoch, ktoré duchovne dostali od Majstra. 

10 Sú ľudia, ktorých myseľ zabudla na moje lekcie, pretože sa venovali len tréningu mysle. Sú to 

národy, ktoré uctievajú vedu. Iní, ktorých materialistické učenie urobilo z ducha otroka sveta, sú tí, ktorí 

snívajú o pozemskej moci. Existujú aj ľudia, ktorí sú síce nábožensky založení, ale nemajú kresťanské 

semeno, ktoré je základom spiritualizácie, ktorú vás v tomto čase učím. 

11 Všetky tieto národy sú ako veľké polia, ktoré Pán zveruje svojim robotníkom. Ale skôr ako sa 

moje nové posolstvo dostane do sveta, každý národ a ľud sa bude musieť pripraviť. Niektorí budú 

postihnutí vojnou, iní stretom svetonázorov. Ak však budú túžiť po svetle, pravde a pokoji, nastane tá 

správna hodina, aby prišli moji rozsievači a s láskou a milosrdenstvom rozosievali Božie semeno, ktoré im 

bolo zverené. 

12 Sú aj národy, ktoré musia najprv poznať, aký bol môj príchod v druhej ére a čo zjavilo moje slovo 

a skutky, aby mohli prijať moje nové posolstvo ako zjavenie tretej éry. 

13 Časy boja, zmätku a očisťovania prejdú ľudstvom, kým príde svetlo zduchovnenia a skutočná 

sloboda uctievania a viery. 

14 Izrael: Pripomínate si triumfálny vstup Majstra do mesta Jeruzalem. V priebehu vekov ste si vo 

svojich srdciach uchovali moje príklady, čo vám pomohlo objaviť dnes, keď žijete v čase svetla, 

nekonečný obsah týchto učení. 

15 Zem nezachováva žiadnu stopu po mojom spôsobe života, pretože som vymazal každú jeho stopu. 

Chcela som, aby moja stopa zostala vtlačená do ducha mojich detí, aby táto cesta lásky, svetla a obety 

žiarila v najčistejšom z ľudských bytostí. 

16 Krv zapečatila moje dielo na tomto svete, aby sa spomienka naň stala nezmazateľnou, a teraz 

vidíte: od môjho príchodu medzi vás uplynulo asi 2000 rokov, a vy si pamätáte moje umučenie, akoby to 

bolo včera. Žehnám vám, lebo s vami sa naplní slovo, ktoré hovorí, že "ani jedno semienko sa nestratí, 

lebo skôr či neskôr musí vyklíčiť". 

17 Radostne ma vítali zástupy, keď som vchádzal do mesta Jeruzalem. Z dedín a uličiek prichádzali 

húfy mužov, žien a detí, aby boli svedkami vstupu Majstra do mesta. Boli to tí, ktorí prijali zázrak a dôkaz 
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moci Božieho Syna. - Slepí, ktorí teraz videli, nemí, ktorí teraz mohli spievať hosana, chromí, ktorí 

opustili svoje lôžka a ponáhľali sa, aby videli Majstra na Paschu. 

18 Vedel som, že tento triumf je pominuteľný, už som svojim učeníkom predpovedal, čo sa stane 

potom. To bol len začiatok môjho boja a dnes, z veľkej diaľky od tých udalostí, vám hovorím, že svetlo 

mojej pravdy naďalej bojuje proti temnote nevedomosti, hriechu a klamstva, a preto musím dodať, že môj 

konečný triumf ešte nenastal. 

19 Ako môžete veriť, že ten vstup do Jeruzalema znamenal víťazstvo Mojej veci, keď sa obrátilo len 

niekoľko ľudí a mnohí nepoznali, kto som? 

20 A aj keby sa všetci títo ľudia obrátili na moje slová, či by ich nemuseli nasledovať ešte mnohé 

generácie? 

21 Ten okamih radosti, ten krátky triumfálny vstup bol len symbolom víťazstva svetla, dobra, pravdy, 

lásky a spravodlivosti - dňa, ktorý musí prísť a do ktorého ste všetci pozvaní. Vedzte, že ak by sa čo i len 

jedno z mojich detí ocitlo mimo Nového Jeruzalema, nemohli by sme oslavovať, pretože Boh by nemohol 

hovoriť o triumfe, nemohol by oslavovať víťazstvo, ak by jeho moc nedokázala zachrániť ani posledné z 

jeho detí. 

22 Teraz, v tomto čase, vy, ktorí ste pocítili moju prítomnosť a počuli moje slovo, pripravte a ozdobte 

svoju dušu, aby som mohol vstúpiť do vášho srdca, akoby to bolo mesto, ktoré ma prijíma. Žehnám vám 

za vašu prípravu a hovorím vám, aby ste sa usilovali o zduchovnenie, ale aby ste svoju spomienku nebrali 

tak, akoby už bola skutočnou oslavou víťazstva pravdy. 

23 Toto je len začiatok nového obdobia boja, konečného víťazstva za spásu, oslobodenie a 

pozdvihnutie vašej duše. 

24 Spojte sa všetci, aby ste zaspievali hymnus, ktorý bude vyjadrením radosti, nádeje na víťazstvo a 

harmónie medzi vami. 

25 Ľudia, vy ste boli vyvolení v tomto čase, aby prostredníctvom vás moje Slovo zostúpilo ako rosa 

milosti na ľudstvo. Vstaňte a usilujte sa o svoj pokrok, aby ste po skončení svojho poslania a boja mohli 

vstúpiť do mojej prítomnosti a pripojiť sa k Majstrovi v tej víťaznej piesni, ktorej ozvena bude znieť 

navždy. 

26 Iba človek ma stelesňuje na zemi, pretože bol stvorený na obraz a podobu môjho Ducha. Aby ste 

však mohli povedať, že ste mojimi zástupcami, musíte sa neustále pripravovať a dodržiavať môj zákon. 

Ak chcete byť mojimi učeníkmi, vezmite svoj kríž a nasledujte ma. Takto sa vaša duša zdokonalí. Kto by 

mohol spôsobiť, aby si ochabol vo svojom rozhodnutí, ak veríš vo Mňa? 

27 Skúšal som vašu pokoru, lásku a jemnosť, aby ste spoznali svoje vnútro. Poznám vás, ale je 

potrebné, aby ste sa naučili, čoho ste schopní, a len skúšky vám dajú príležitosť spoznať samých seba. 

28 Často sa ma pýtate: Načo je nám tento život a prečo musíme toľko trpieť? A ja vám na to 

odpovedám: Duša sa musí vlastnými zásluhami dostať z najnižšej úrovne života na vrchol dokonalosti. 

Všetky bytosti podliehajú zákonu evolúcie. Tiež vám hovorím, že vaša duša v tomto čase, keď môj súd 

vo vesmíre odhalil všetky priestupky, ktoré boli spáchané nielen na vašom svete, ale na všetkých svetoch 

života, kde žijú moje deti, robí nápravu. 

Ale neplačte, skôr mi ďakujte. Lebo po tomto čase, keď sa duša očistí, budete bližšie ku Mne a budú 

lepšie podmienky na plnenie zákona, pretože sa vrátite na cestu. Som s vami ako nositeľ kríža, aby ste si v 

skúške nezúfali. 

29 V súčasnosti si pripomínate moje umučenie, cítite, že táto obetavá smrť je obnovená. Každú chvíľu 

na to myslíte a dávate si predsavzatia, aby ste prekonali telesnú slabosť a povzniesli sa nad ťažkosti tohto 

sveta, a ja vám hovorím: Dávajte pozor, lebo ste ešte slabí. V druhej ére ma nasledovali veľké zástupy 

ľudí, ktorí tvrdili, že ma milujú a sú mi verní. Ale keď svet odsúdil moje skutky, vyniesol rozsudok a 

prenasledoval tých, ktorí ma nasledovali, tie isté duše, ktoré som preplnil svojou láskou, ma zapreli a 

odišli odo mňa. 

30 Dnes mi povieš, že ma miluješ a že veríš v moje slovo. Viem však, že mnohí z vás by ma opustili, 

keby boli vystavení veľkým skúškam. Vaším osudom je však bojovať, kým nedosiahnete povznesenie 

duše, ktoré je najvyšším šťastím. 

31 Tu som medzi vami, bijem vám na srdce. Myslíte si, že môj pokoj je úplný, keď vás vidím 

zapletených v neustálom nepriateľstve? Preto som prišiel ako Veľký bojovník, aby som bojoval proti 
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temnote a zlu, a so Mnou prišli aj Duchovia dobra, Duchovný svet, aby dokončili Moje Dielo. Ako dlho 

bude tento boj trvať? Kým nebudú spasené všetky moje deti. Ale ja som so sebou nepriniesol bolesť, 

chcem vás len premeniť láskou. 

32 Keď sa tí, ktorí študovali Moje Slovo v minulých časoch, stanú svedkami Môjho prejavu v tomto 

čase, keď som sa vrátil k ľudstvu, ďakujú Mi, pretože som im doprial byť svedkami týchto učení. Všetkým 

však hovorím: Ako ste ma videli zjaviť sa plného slávy, tak ma na konci roku 1950 opäť uvidíte 

odchádzať. Denne sa budete zvyšovať na túto úroveň, aby ste sa spojili so svojím Majstrom. 

33 Neskôr budete musieť čeliť svetu a uvidíte, ako proti vám povstanú duchovní a pastori siekt a 

cirkví. Budú medzi nimi aj takí, ktorí budú hľadať len pravdu, a keď spoznajú moje slovo, vzplanie v nich 

viera a uveria vo mňa. 

34 Keď ma spoznáte, posúdite, aký je Otec milujúci, aký je múdry ako Majster a aký je štedrý a 

spravodlivý ako Sudca. 

35 Milovaní ľudia, svet od vás žiada dokonalé skutky, pretože ste učeníkmi Božského Majstra. 

Postupujte podľa mojich príkazov, aby tento majster nebol zle hodnotený. 

36 Keď sa blíži okamih môjho prejavu 

vaše srdce sa zrýchli. Niektorí z radosti, iní zo strachu. Ale vy všetci cítite moju božskú prítomnosť. 

37 Prichádzam len preto, aby som vás priviedol do bezpečia, aby som vám dal nový život, aby som 

vám ponúkol palicu, o ktorú sa môžete oprieť počas svojho putovania. 

38 Hovorí k vám ten, ktorý zápasiac so smrťou na kríži, týraný a mučený katmi, pozdvihol oči k 

nekonečnu a povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." 

39 Do tohto božského odpustenia som zahrnul všetkých ľudí všetkých čias, pretože som videl 

minulosť, prítomnosť aj budúcnosť ľudstva. V pravde a v duchu vám môžem povedať, že som vás videl aj 

v tej požehnanej hodine, keď ste počuli Moje nové Slovo v tomto čase. 

40 Dnes som vás prišiel vytrhnúť z vašej duchovnej stagnácie. Toto ľudstvo totiž už dlhý čas hlboko 

spí v tábore náboženského fanatizmu, modlárstva, falošných foriem uctievania a materializmu, ktorými 

chcelo nahradiť praktizovanie vzájomnej lásky, milosrdenstva, odpustenia a všetkého, čo z tohto jediného 

zákona vyplýva. 

41 Vo význame tohto slova je obsiahnuté všetko, čo svet potrebuje, aby sa obnovil, aby sa vrátil na 

pravú cestu a povstal z lásky ku Mne. Čo sa stane s týmto ľudom, ak nebude pozorne počúvať a správne 

chápať lekciu, ktorú som mu priniesol v tretej ére? Čakajú ju veľké skúšky, ak sa neposilní v mojom Slove 

a ak sa neuchýli do božskej archy môjho milosrdenstva. 

42 Myslíte si, že ma teší, keď vidím, ako trpíte nešťastím a pijete žlč a ocot na zemi? Nie, ľudia. 

Nechcem, aby sa k vám život správal ako k zločincom alebo vyhnancom, ale ako k Božím deťom, ktoré sú 

hodné každého druhu. 

43 Vidím, že ste si zvykli na slávu môjho Slova a na odpustenie, ktoré z neho plynie, bez toho, aby ste 

si chceli uvedomiť, že sa blíži hodina skúšok, a nechceli ste sa na ňu pripraviť. 

44 Tvrdíte, že ste pokorní, ale voči Otcovi sa prejavujete ako nevďační a pyšní. Je toto príklad, ktorý 

chcete dať svetu ako svedkovia mojej pravdy? Vezmite si to všetko k srdcu a skúmajte svoje správanie, 

aby ste moje slovo nesúdili prísne. 

45 Čas je priaznivý pre zásluhy, milovaní ľudia. V mojich dielach nájdete potrebné príklady, aby ste 

mohli korigovať svoje spôsoby konania a skrášliť ich svetlom, ktoré váš Majster vyžaruje v každom 

svojom učení. 

46 Povedz mi: Odvrátil som ťa, keď si sa previnil? Nechal som ťa v úzadí, opustil som ťa, keď ťa 

zastavilo nejaké zakopnutie? Ukázal som sa s tebou zúrivý, keď si porazený bolesťou padol? Vidím však, 

že tí, ktorých s takou láskou nazývam svojimi učeníkmi, opúšťajú svojich blížnych v nešťastí, odmietajú 

toho, kto sa odchýlil od správnej cesty, namiesto toho, aby ho s láskou pritiahli k sebe a pomohli mu 

napraviť sa, a niekedy sa stávajú sudcami, keď sa miešajú do vecí, ktoré im neprináleží súdiť. Zodpovedá 

to môjmu učeniu? Nie, povedzte mi o svojom svedomí, lebo chcem, aby ste sa presne posúdili, aby ste 

odstránili mnohé hrubosti, ktoré trápia vaše city, a aby ste sa začali stávať mojimi učeníkmi. 

47 Chceš učiť Moje učenie, hoci tvoje srdce je plné vášní, slabostí a ľudskej úbohosti? Pamätajte, že 

som vám často hovoril, že slepec nemôže viesť iného slepca bez rizika, že obaja zakopnú alebo spadnú do 

priepasti. 
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48 To je hlas, ktorý vychádza zo šiestej pečate - Božej knihy, ktorej predposledná kapitola sa otvorila, 

aby sa vyliala v múdrosti na každú dušu a myseľ. 

49 Toto svetlo je novým úsvitom, pod ktorým budú mať Božie deti duchovnú súdržnosť v tretej ére 

po skončení veľkej skúšky, ktorá očistí a obnoví svet. Preto som musel byť podrobný, keď som tomuto 

ľudu odovzdával svoje posolstvo. Chcem totiž, aby boli silní v boji. Preto som ich volal na zodpovednosť 

a súdil ich. Nechcem, aby to bol svet, ktorý opravuje svoje nedokonalosti. Lebo ho nepošlem, aby sa učilo, 

ale aby učilo. 

50 Ľudia, boli ste na pár okamihov prekvapení, kým sa moje svetlo stalo slovami na perách nositeľa 

hlasu? Mal si na to dôvod, žehnám tvojim predtuchám. 

51 Môj pokoj nech je s vami, ľud Izraela - ľud, ktorý vo svojom duchu nosí Zákon, ktorý vám dal 

Jehova prostredníctvom Mojžiša; v ktorého duchu je napísané Ježišovo slovo a ktorý teraz prijíma 

zjavenie Ducha Svätého. Veru, hovorím vám, že ste deti svetla a že nebudete môcť zablúdiť z cesty. 

52 Tento duch, ktorého pociťujete ako svetlo prúdiace na vašu myseľ, je Otec - ten, ktorý vám zjavil 

Zákon, ktorý vám hovorí: "Ja som Jehova, ktorý stvoril nebo a zem a všetky stvorené veci." Tento Duch, 

ktorý napĺňa vašu myseľ inšpiráciou a vkladá vám na pery slová múdrosti, je Duchom Majstra, ktorý na 

zemi konal mocné skutky a zanechal vám učenie lásky. 

53 Dnes prichádzam k ľuďom, aby som sa zjavil prostredníctvom ich ducha. Prichádzam vo svetle, 

ktoré osvecuje myseľ, v žiari, ktorú dokáže cítiť len srdce, v esencii, ktorá je chlebom pre dušu. 

54 Je to čas prebudenia, duchovnej plnosti, keď budete všetci vojakmi, všetci budete "robotníkmi", 

všetci budete učeníkmi. 

55 V minulosti ste sa uspokojili s chlebom môjho slova. Hľadali ste ma, aby som vaše srdce urobil 

láskavejším a aby ste znovu získali pokoj, a pritom ste nepomysleli na to, že každá duša prináša posolstvo, 

ktoré treba zverejniť, a bohatstvo, ktoré treba rozdeliť medzi núdznych blížnych. 

56 Moje slovo vás chce v tomto čase vyviesť z ústrania sebeckého, uzavretého a neplodného života, 

otvoriť vám cesty svetla a ponúknuť vám polia na siatie. Viem, že hoci sa môžete zdať nevzdelaní, 

nevedomí a chudobní, duchovne máte bohaté skúsenosti, ktoré vám dala dlhá cesta vášho vývoja. 

57 Aureola svetla bude musieť obklopovať môj ľud, keď sa vydá na cestu ako apoštol, aby šíril 

poznanie, ktoré som mu zjavil. V tom čase už spoznáte silu Môjho slova a budete plne poznať svoje dary, 

ktoré boli dlho skryté vo vašom vnútri a čakali na vhodný čas, aby som sa vám zjavil. 

58 Koľko učení, koľko foriem uctievania Boha a koľko nových myšlienok o duchovnom a ľudskom 

živote nájdete. Ak do nich viete preniknúť a posúdiť ich, každá vám ukáže dobrú a správnu časť a inú, 

chybnú, vzdialenú od pravdy, ktorou je spravodlivosť, láska a dokonalosť. 

59 Všade, kde objavíte omyl, nevedomosť alebo zlo, šírte podstatu môjho učenia, ktoré, pretože je 

moje, nesmie obsahovať žiadnu zmes s nečistotou alebo omylom. 

60 Moje inštrukcie sú absolútne, komplexné a dokonalé. 

61 Ten, kto je úplne presvedčený o mojej pravde, nikdy nepridá k môjmu dielu cudzie liturgie, ktoré 

vidí u iných, pretože si uvedomuje, že moje učenie obsahuje všetko, čo by mohol nájsť dobrého a 

pravdivého v iných učeniach. 

62 Všetky moje učenia, nech sú akokoľvek jednoduché, sú stránkami poznania pre vášho ducha, ktorý 

čoskoro zhromaždí moje slovo, aby ho priniesol ľudstvu ako semeno života. 

63 Ešte neviete, ako zavolať svojich blížnych, aby vás všetci počuli. Hovorím vám, aby ste neboli 

netrpezliví. Lebo keď uvidím, že si silný, pripravím ti cestu a dám ti prostriedky. 

64 Blahoslavení ste vy, ktorí pri modlitbe hľadáte Máriu ako Zástankyňu a Prostredníčku. Duchovne 

je totiž vašou Matkou - tou, ktorú som zanechal pod krížom, aby sa prihovárala za všetkých ľudí a aby ste 

ju milovali a nachádzali útechu na jej lone. 

65 Mária vyšla z Božieho lona, aby sa stala človekom vo svete a splnila poslanie ženy a matky. 

66 Iba z čistého kvetu, ako je ona, mohol vzísť plod, ktorý by priniesol ľudstvu vykúpenie - plod, 

ktorý Otec prisľúbil patriarchom prvých čias a ktorému dali meno "Mesiáš". 

67 Keď Máriina duchovná duša splnila svoje poslanie lásky, miernosti a obety na zemi, vrátila sa do 

lona dokonalosti, z ktorého vyšla. Mária totiž nie je bytosť podliehajúca vývoju ako iné duše. Mária je 

božským prejavom, je Božou miernosťou. 
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68 Toto učenie zapaľuje svetlo v tých, ktorí neboli schopní vidieť pravdu tohto zjavenia. 

69 Špiritizmus otvára mysli a srdcu nekonečne široké pole pôsobnosti, aby ste sa mohli rozvíjať na 

ceste múdrosti. 

70 Vy, ľudia, ktorí počúvate moje slovo a vstupujete do tohto sveta ducha, už začínate jasne vidieť to, 

čo ste dovtedy videli len zahalené tajomstvom a záhadou. 

71 V tomto čase už nebudete ľuďmi slepej viery - viery, ktorá nerozmýšľa ani neskúma. Tvoja duša 

rastie a chce poznať, chce pochopiť, a tu som videl, že je vhodný čas, aby som ti poslal svoje svetlo ako 

ducha pravdy, aby som ti objasnil a vysvetlil všetky tajomstvá, ako som ti sľúbil skrze Ježiša. 

72 Zajtra, keď pochopíte podstatné body Mojej náuky a budete schopní dať vysvetlenie všetkého 

tomu, kto sa na to pýta, zistíte, že tento svet, ktorý odstránil Moje meno zo svojho srdca, zaslepený 

márnosťou svojej pozemskej slávy a triumfom svojej vedy, obráti svoje oči späť ku Mne, pretože spozná 

Kristovu náuku ako kľúč, ktorý otvára bránu k pravde. 

73 Ale toto nové ľudstvo, intelektuálne rozvinuté a prebudené, bude požadovať vysvetlenie zjavení, 

objasnenie tajomstiev, výklad toho, čo ste dostali obrazne, a ja chcem, aby to boli práve títo jednoduchí 

ľudia, ktorí vysvetľujú význam môjho Slova a pokorne učia, čo som im zjavil. Povedal som vám, že to 

bude ten ľud, ktorý bude správne vykladať aj staré Písma? Ak totiž vie vysvetliť minulosť, bude vedieť 

predstaviť súčasnosť tak jednoducho, že to mnohých ohromí. 

74 Mojžišovo náboženstvo, kresťanstvo, špiritizmus - to sú tri rôzne lekcie o jednom jedinom učení: o 

láske. 

75 Malý je počet tých, ktorí pôjdu šíriť toto semeno. Ale prečo by nemali stačiť, keď aj počet mojich 

učeníkov v druhej ére bol malý, a predsa spôsobili, že ľudstvo spoznalo Ježišovo slovo? 

    76 Posilňujte svoju dušu v mojom učení, moji noví učeníci, a túžte byť zajtra hodní vyslania k národom. 

Lebo vaša túžba bude dôkazom lásky, viery a dobrej vôle. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 269 
1 Ľud Izraela, ktorý má vo svojej duši vrytý Jehovov zákon a Ježišovo poučenie, prijmite moje 

slovo, ktoré vám dávam prostredníctvom človeka. Otvorte oči a pozrite sa na udalosti tohto času, aby ste 

vedeli, že som prišiel inokedy, aby som sa vám dal spoznať. Počúvajte moje slovo a študujte ho, osvojte si 

jeho význam, aby ste spolu s dvoma predchádzajúcimi zákonmi vytvorili jedinú knihu, v ktorej budete 

študovať naveky. 

2 Hladím tvoje srdce, skúškami ho pripravujem na časy, ktoré prídu. Po mojom odchode totiž 

zostanete na mojom mieste. 

Pripomenuli ste si moje umučenie v týchto ranných pobožnostiach, pripomenuli ste si a uvažovali ste o 

správaní tohto Majstra bez toho, aby ste tieto posvätné udalosti zobrazovali. Prežili ste tie dni, pretože ste 

tie isté duše, ktoré boli vtedy prekvapené a ohromené, keď videli môj život od začiatku až do konca. 

Prekvapila vás moja pokora, zamysleli ste sa nad mojím narodením v lone chudobnej rodiny, ktorá nemala 

ani vlastnú strechu. Učil som vás len žiť v súlade s božskými zákonmi. 

Mnohí z vás pochopili význam mojich slov a mojich diel až po čase, keď ste si na mňa spomenuli a 

moje príklady boli vo vašich životoch ako otvorená kniha. 

Dnes ste sa vrátili na Zem a ja som vám opäť veľmi blízko. Pochybovali ste o tomto slove, ktoré vám 

dávam prostredníctvom ľudí. Pýtali ste sa ma s nevôľou, prečo som si zvolil tento spôsob a prečo sa Moje 

Dielo rozvíja v tejto forme, ďaleko od akejkoľvek cirkvi. 

Ale ja vám hovorím: Zostúpil som do lona izraelského ľudu, ktorého väčšina je doma v tomto národe. 

Ostatní sú rozptýlení po národoch, mňa poslali, a ja som sa im dal duchovne poznať. To sú moji vyvolení, 

ktorí mi zostali verní. Ich srdce nie je nakazené a ich duch môže prijímať moje inšpirácie. Prostredníctvom 

nich v súčasnosti dávam svetu veľký poklad múdrosti.  

3 Môj hlas neprestáva volať srdcia. Moje svetlo sa zjavuje v duchu a dáva mu silu prebudiť a 

priťahovať každú dušu. Nedovolím, aby toto ľudstvo, ktoré tak veľmi milujem, zašlo vo svojom 

materializme príliš ďaleko. Skúšky ho zastavia, a keď sa k nemu dostane Moje slovo, prebudia sa dary 

ľudí, ich srdcia sa stanú citlivými a ich cesta bude vyznačená. Potom ma budú vedieť vzývať, budú u mňa 

hľadať uzdravujúci balzam a premenia sa na mojich učeníkov. 

4 Vytvorím vo vašom okolí duchovnú atmosféru pohody, ktorá vás obklopí, a všetko bude priaznivé 

pre vaše duchovné pozdvihnutie. Buďte trpezliví s neveriacimi a zažijete, že po určitom čase budú Moje 

prejavy považované za pravdy a Moje slovo bude ocenené. 

5 Ako veľmi vás milujem, ľudské bytosti, a ako veľmi túžim, aby ste dosiahli bratstvo a svornosť! 

6 Buďte neúnavní, noví učeníci, keď budete hovoriť o tejto pravde. Nevycvičené pery, vy, ktorí zo 

strachu nevyslovujete moje slovo, otvorte sa v okamihu svojho rozhodnutia. Jediné slovo vyslovené v 

mojom mene môže zachrániť hriešnika, zatvoriť priepasti, zastaviť tých, ktorí sa vzbúrili v zlých skutkoch. 

Poznáte silu môjho slova? Poznáte silu svojej autority? Hovorte príkladnými skutkami a konajte 

spravodlivo tú časť Mojej práce, ktorú som vám zveril. Zvyšok urobím ja. 

7 Vidím vo vás svojich učeníkov druhej éry. Medzi vami sú tí, ktorí stelesňujú Jána, Petra, Tomáša a 

tiež Judáša. Hoci boli nevzdelaní, hovorili obdivuhodné učenie a robili zázraky, pričom si ma brali za 

príklad. 

8 Blahoslavení sú tí, ktorí veria bez videnia. Blahoslavený je ten, kto ma nepožiadal o dar videnia, 

aby uveril. Tento ma totiž videl očami svojej viery, spoznal dobrú chuť ovocia môjho slova a živil sa ním. 

Žehnám aj tých, ktorí dostali tento vzácny dar ako úlohu a vedia o mne svedčiť. 

9 Zozbieram plody vašej sejby. Aj to najmenšie, čo mi ponúknete, rozmnožím, lebo taká je moja 

vôľa. 

10 Kniha, ktorá bola zapečatená v nebi, bola otvorená v šiestej kapitole. Je to Kniha siedmich pečatí, 

ktorá obsahuje múdrosť a súd a bola odpečatená z mojej lásky k vám, aby som vám odhalil jej hlboké 

učenie. 

11 Človek žil na zemi päť období, podporovaný božským dychom ducha. Napriek tomu nechápal 

duchovný zmysel života, zmysel svojej existencie, svoj osud a podstatu svojho bytia. Všetko bolo pre jeho 

myseľ i dušu nepreniknuteľným tajomstvom, zapečatenou knihou, ktorej obsah nedokázal vyložiť. Matne 

vnímal duchovný život, ale bez toho, aby skutočne poznal rebríček vývoja, ktorý bytosti privádza bližšie k 
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Bohu. Nepoznal svoje veľmi vysoké poslanie na zemi a cnosti a dary, ktoré patria jeho duchu, aby mohol 

zvíťaziť v bojoch, povzniesť sa nad ľudské ťažkosti a duchovne sa zdokonaliť, aby mohol prebývať vo 

večnom svetle. 

12 Bolo potrebné, aby sa otvorila božská kniha a aby ľudia uvažovali o jej obsahu, aby sa mohli 

zachrániť z temnoty nevedomosti, ktorá je zdrojom všetkého zla, ktoré existuje na svete. Kto by mohol 

otvoriť túto knihu? Teológ, vedec alebo filozof? Nie, nikto, dokonca ani spravodlivé duše vám nemohli 

odhaliť jej obsah, pretože to, čo kniha strážila, bola Božia múdrosť. 

13 Mohol to urobiť iba Kristus, "Slovo", On sám, Božská Láska, ale aj vtedy bolo potrebné počkať, 

kým ľudia budú schopní prijať Božie posolstvo bez toho, aby ich oslepila nádhera Mojej duchovnej 

prítomnosti. Ľudstvo teda muselo prejsť piatimi etapami skúšok, učenia, skúseností a vývoja, aby dosiahlo 

správny vývoj, ktorý by mu umožnil spoznať tajomstvá, ktoré pre ľudstvo uchováva Kniha Božej 

múdrosti. 

14 Boží zákon, jeho božské slovo dané skrze Krista a všetky posolstvá prorokov, poslov a vyslancov 

boli semenom, ktoré udržiavalo vieru ľudstva v božské zasľúbenie, ktoré vždy ohlasovalo svetlo, spásu a 

spravodlivosť pre všetkých ľudí. 

15 Teraz nastal očakávaný čas Veľkého zjavenia, vďaka ktorému pochopíte všetko, čo som vám 

počas vekov zjavil, a dozviete sa, kto je váš Otec, kto ste vy sami a čo je dôvodom vašej existencie. 

16 Teraz je čas, keď vďaka duchovnému rozvoju, ktorý ste dosiahli, skúškam, ktoré ste prežili, a 

skúsenostiam, ktoré ste získali, môžete od môjho Ducha prijať svetlo múdrosti, ktoré je uložené v mojich 

pokladniciach a čaká na vaše vybavenie. A keďže ľudstvo dosiahlo potrebný stupeň vývoja, aby mohlo 

prijať moje posolstvo, poslal som mu prvý lúč svojho svetla, ktorým je tento lúč, vďaka ktorému 

nevzdelaní a jednoduchí ľudia hovoria vo vytržení a slúžia ako nositelia hlasu na môj príhovor. 

17 Tento lúč svetla bol len prípravný, je ako svetlo úsvitu, keď ohlasuje nový deň. Neskôr ťa moje 

svetlo plne zasiahne, osvieti tvoju existenciu a odstráni aj posledný tieň nevedomosti, hriechu a biedy. 

18 Tento čas, ktorého úsvit obdivujete v Nekonečne, je šiestou epochou, ktorá nastáva v duchovnom 

živote ľudstva - epochou Svetla, Zjavení, naplnenia dávnych proroctiev a zabudnutých prísľubov. Je to 

šiesta pečať, ktorá po uvoľnení vyleje do vašej duše obsah múdrosti v posolstve plnom spravodlivosti, 

osvietenia a zjavenia. 

19 Pre vás je to šieste obdobie, je to "Tretí čas", v ktorom som k vám prehovoril z väčšej blízkosti ako 

v tom "Prvom čase", v ktorom som svoju Prítomnosť a svoje Slovo urobil vnímateľnými v mnohých 

podobách, ako aj v tom Druhom čase, v ktorom som dovolil, aby sa "moje Slovo" stalo človekom, aby 

prehovorilo k vášmu srdcu. 

20 Dnes sa opäť nechávam počuť. Ale už to nie sú zmysly, ktorým sa zjavujem, dokonca ani vaše 

srdce, ku ktorému hovorím - je to vaša duchovná duša, ktorej sa zjavujem, aby som ju naučil ceste 

vzostupu, ktorá vedie do kráľovstva svetla, večného a šťastného kráľovstva ducha. 

21 Čo obsahuje šiesta pečať Božej knihy, v ktorej sú zapísané vaše mená a vaše osudy? Obsahuje 

učenie, veľmi veľké skúšky, zjavenia múdrosti. 

22 Čo je úlohou mojich služobníkov v tomto období? Modliť sa, meditovať, obnovovať, rozsievať 

jednotu, pokoj a duchovné svetlo, rozvíjať svoje možnosti a schopnosti, bojovať za svoje povznesenie; 

odstraňovať nevedomosť, neresti, fanatizmus - slovom, zlo, ktoré sa v toľkých podobách prejavuje medzi 

ľuďmi. 

Keď sa ľudia prestanú nenávidieť, zabíjať a zrádzať, keď sa odpustenie a milosrdenstvo rozšíria od 

srdca k srdcu a od národa k národu a keď prestane tiecť krv a slzy, potom nastane veľké ticho, ktoré je 

rozhovorom ducha s duchom. Potom uvoľním poslednú, siedmu pečať, počas ktorej sa ľudia budú milovať 

navzájom, ako som vás učil, keď som prišiel na zem. 

23 Toto je v skratke a jednoducho - ako sa "Slovo" Božie vždy dávalo poznať - časť toho, čo chcete 

vedieť o siedmej pečati Knihy múdrosti a Božej spravodlivosti. 

24 Počuli ste a teraz pochopíte, lebo neskôr budete musieť prorokovať, zjavovať a poučovať. 

25 Božský strom rozprestiera svoje konáre nad provinciami a mestami a poskytuje tieň unaveným 

pútnikom. Preto sa v tomto čase muselo stať, že som vás nechal počuť Moje Slovo na rôznych miestach v 

rovnakom čase, keďže teraz prichádzam v Duchu. 
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26 Tento priestor, kde teraz počúvate Moje Slovo, musel byť pripravený, aby ste ma mohli prijať. 

Skúšky, bolesť a horkosť boli tým, čo zastavilo tvoje kroky a prinútilo ťa otvoriť oči realite. Táto bolesť 

zorala suchú pôdu vašich sŕdc a slzy ju zavlažili. Preto ste boli pripravení očakávať semeno, ktorým je 

moje Slovo. 

27 Teraz viete, k čomu som vás povolal: Chcem, aby ste boli robotníkmi na mojich poliach a všade 

šírili toto semeno. 

28 Milovaní "pracovníci": Prebuďte sa! Pozrite sa! Slnko vyšlo na obzore, volá vás do práce. 

29 Ja som to slnko a môj príchod v tomto čase bol pre vás novým úsvitom. 

30 Nech nikto nepochybuje, či môže byť na mojom majetku užitočný, alebo nie. Keďže som vás 

povolal, pamätajte, že sa nemôžem mýliť. 

31 Nie je to práca nad vaše sily, ktorú som vám zveril. Ale hovorím vám, že čím väčší bude váš počet 

a vaša jednota, tým menší bude váš kríž. 

32 Predtým, ako bola vaša duša poslaná na túto planétu, boli jej ukázané "polia", bolo jej povedané, 

že jej poslaním je zasiať mier, že jej posolstvo je duchovné, a vaša duša sa na to tešila a sľúbila, že bude 

verná a poslušná svojmu poslaniu. 

33 Prečo sa teraz bojíte zasiať? Prečo sa teraz cítite nehodní alebo neschopní vykonávať prácu, ktorá 

tak potešila vašu dušu, keď jej bola pridelená? Pretože ste dovolili vášniam, aby vám zatarasili cestu, a tak 

ste duši odopreli priechod a snažili sa ospravedlniť jej nerozhodnosť detinskými dôvodmi. 

34 Do "Príbehu", z ktorého ste prišli, sa nevracajte s prázdnymi rukami. Viem, že vaše utrpenie by 

potom bolo veľmi veľké. 

35 Čo musíte urobiť, aby ste urobili prvý istý krok? Hlboko sa zamyslite nad mojím slovom a potom 

sa modlite celou svojou vierou a všetkými svojimi pocitmi. Z tejto prípravy postupne vznikne vnútorná 

sila, ktorá začne nepretržitý boj so svojou telesnou schránkou. Duchovná duša sa postaví proti hmotnému 

telu a bude sa snažiť, aby bolo počuť hlas svedomia a umlčať hlas tela. 

36 Takto bude môcť duchovná duša postupne zaujať svoje miesto v ľudskom živote, a keď sa obrátite 

späť, uvidíte tie prekážky, ktoré vám bránili vziať svoj kríž a nasledovať Mňa, veľmi ďaleko. 

37 Či vás, milé deti, moje učenie nepovzbudzuje, či vás moje slovo neprebúdza k realite, či sa necítite 

oživení vo svojej duši? 

38 Všimnite si, že moje Slovo neobsahovalo jedinú výčitku alebo obvinenie, iba vás napomínalo 

vetami plnými svetla, aby ste plnili duchovné poslanie, ktoré ste si so sebou priniesli na zem, a dávalo vám 

najavo, že nesmiete nesprávne využívať slobodu svojej vôle; že duša by nemala zasahovať do povinností 

tela a telo by nemalo brániť duši v jej poslaní. 

39 Iba moje učenie vám môže poskytnúť štandard na dosiahnutie harmónie medzi dušou a telom a 

jediný spôsob, ako konať dôstojné skutky vo svete vášho Otca - skutky učeníkov na ceste k majstrovstvu. 

40 Kedy zvíťazíte v tomto vnútornom boji? 

41 Niektorí tento boj ešte ani nezačali, iní sú uprostred neho, ďalší - a je ich veľmi málo - nad telom 

zvíťazili. Vidím však aj iných, ktorí začali bojovať, ale nechali sa poraziť nepriateľmi, ktorých nosili v 

sebe, a teraz kráčajú po cestách, ktoré nie sú moje. 

42 Budem ich naďalej hľadať, ale chcem, aby sami objavili, kde je pravda a podstata života a kde je 

pretvárka, pozlátko a klamstvo. Viem, že keď sa ku mne vrátia otrhaní, s krvácajúcim srdcom a so 

zneužitými dušami, nebudem im už musieť nič vysvetľovať, pretože sa sami oklamali. 

43 Kedy prestanete byť tvrdohlavé a drzé deti? 

44 Poďte k môjmu stolu, a kým sa občerstvíte chuťou môjho slova, nech sa vaša duša naplní svetlom. 

Podľa môjho slova učenia zažijete, že vaša duša bude silnejšia a "telo" poddajnejšie a ochotnejšie. 

45 Moje učenie stráca zmysel, ak ho neuplatňujete. Dobre viete, milovaní učeníci, že cieľom môjho 

zákona a môjho učenia je konať dobro, a preto ten, kto ich nosí len v pamäti alebo na perách a nepoužíva 

ich vo svojich skutkoch, koná proti svojej povinnosti. 

46 Skôr než sa pustíte do vyučovania mojich životných zásad a do objasňovania ich obsahu, musíte 

začať nasledovať učenie, ktoré som vám zjavil, a to tak, že budete milovať blížneho, žiť životom 

obráteným k duchovnému a svoju cestu zasievať láskyplnou činnosťou a svetlom. Ak to nerobíte, už teraz 
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vám hovorím, že ste nepochopili špiritizmus. Odhaľuje vám vašu pravú podstatu, vďaka nej si môžete 

vytvoriť jasnú predstavu o svojom Otcovi a spoznať sami seba. 

47 Je pravda, že na dosiahnutie duchovnosti je potrebné určité odriekanie, úsilie a obeta. Ale keď sa 

vo vás prebudí túžba po vyššej existencii, keď vo vašom bytí začne žiariť láska alebo keď sa vo vás 

prebudí túžba po duchovnom, bude pre vás radosťou namiesto obety alebo odriekania zbaviť sa všetkého, 

čo máte v sebe neužitočného, škodlivého alebo zlého. 

48 Keď si ma počul, tvoja duša sa prebudila. Nebola to totiž zvyčajná liturgia ani slovo opakované 

rovnakým spôsobom, ako ste počuli. Moje učenie zapôsobilo na tvoju dušu, preto si vždy prichádzal s 

túžbou vedieť, čo poviem, čo ti zjavím. Nech si však nikto nemyslí, že keď ma počúva alebo sa učí moje 

slovo, už splnil svoju úlohu. 

49 V čase, keď som bol človekom v Ježišovi, som svoje Slovo vždy sprevádzal skutkami lásky, ktoré 

zostali zapísané v každom duchu, aby si ma každý, kto chce nasledovať moje kroky, vzal za príklad vo 

svetle Slova a v pravdivosti skutkov. 

50 Teraz ma dobre počúvajte, ľudia, a počúvajte moje slovo dôstojne a pravdivo. Vidím, že vo svojich 

srdciach nosíte smútok, pretože tušíte, že nie všetky tieto zástupy budú zachovávať Zákon, ktorý som vám 

napísal do duše. Ale hovorím vám, že dnes, ako aj v "prvej ére", sa ľudia rozdelia. 

51 Veľa som vám hovoril a vytýčil som všetkým jedinú cestu. Preto vám hovorím: Ak ma niektoré z 

mojich detí neposlúchnu, nad týmto ľudom bude vynesený rozsudok, keď príde deň určený vôľou vášho 

Otca na ukončenie tohto prejavu. 

Prišiel som k vám v tomto čase ako vysloboditeľ, ktorý vám ukazuje cestu cez púšť, duchovnú "dennú 

prácu" v boji za vyslobodenie a spásu a nakoniec vám sľubuje novú zasľúbenú krajinu, ktorá je pokojom, 

svetlom a blaženosťou pre ducha. 

Blahoslavení sú tí, ktorí sa vydali na túto cestu a nasledujú Mňa v túžbe po oslobodení a oduševnení, 

pretože sa nikdy nebudú cítiť opustení ani slabí v skúškach, ktoré im prinesie obrovská púšť. 

Na druhej strane, beda tým, ktorí porušujú vieru, ktorí milujú svetské veci viac ako duchovné - tým, 

ktorí sa naďalej držia svojich modiel a tradícií! V domnení, že mi slúžia, budú poddanými "faraóna", 

ktorým je "telo", materializmus, modlárstvo. 

Kto chce prísť do zasľúbenej zeme, do vlasti Ducha, musí na svojej ceste svetom zanechať stopu 

dobra. Choďte po tejto ceste a nebojte sa. Ak totiž vkladáte svoju nádej do mňa, nie je možné, aby ste 

zablúdili. Ak sa bojíte alebo nemáte dôveru, vaša viera nie je absolútna a ja vám hovorím, že kto ma chce 

nasledovať, musí byť presvedčený o mojej pravde. 

52 Všetkým vám žehnám, odpúšťam vám, zjednocujem vás vo svojej láske. 

53 Posúďte sa tak, aby ste vo svojom vedomí mali absolútnu dôveru v došľap každého svojho kroku. 

54 Preskúmajte svoju vieru, ako aj svoje spôsoby konania, aby ste vedeli, či ste hodní nazývať sa 

spiritualistami, alebo či budete musieť na toto meno ešte chvíľu počkať. 

55 Mnohí z vás sa nazývajú spiritualistami, pretože veria v moju prítomnosť počas môjho prejavu 

prostredníctvom ľudskej mysle a pretože sú často prítomní pri počúvaní môjho slova. Ale chcem, aby ste 

boli spiritualisti prostredníctvom 

Praktizovanie dobra, poznanie podstaty života, láska k blížnemu, uctievanie prostredníctvom štedrej, 

plodnej a cnostnej existencie. 

56 Dovoľte môjmu Slovu, aby vás prebudilo a pozdvihlo, aby pred vami odhalilo všetky dary, 

schopnosti, sily a cnosti, ktoré v sebe skrýva vaša duchovná duša. Veď patríte medzi tých, ktorí síce majú 

v sebe dedičstvo, ale pre svoju nevedomosť sa považujú za chudobných. 

Keď váš Pán videl, že žijete v závislosti od hmotného života, hoci vás obdaril duchovným svetlom a 

milosťou, prišiel k vám, aby vás prebudil a povedal vám, že nie je správne, aby ste trpeli duchovným 

hladom a smädom, hoci božský zdroj múdrosti je na dosah, aby ste ho dosiahli cestou zduchovnenia. So 

začiatkom tejto éry akoby ste sa aj vy vydali na cestu. 

Ale naozaj vám hovorím, že všetko, čo vaša duša nazbierala vo svojej minulosti, je svetlo skúseností a 

ocele, aby mohla čeliť skúškam a lekciám, ktoré prináša Tretí čas. 

57 Priťahujem vás k sebe, aby ste sa mohli učiť moje lekcie. Buďte vítaní, všetci pred mojou stolicou, 

buďte požehnaní, vy vytrvalci. Vaša prítomnosť pri mojom Slove má veľký význam, je to prejav vašej 

túžby priblížiť sa ku Mne. 
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Len ja vám budem môcť odhaliť dary, ktoré máte, a dať vám pocítiť zodpovednosť, ktorú máte voči 

svojim blížnym. 

Teraz je čas súdu, čas splatenia každého dlhu, čas nápravy. 

58 Moje božské dielo je svetlo, ktoré keď ožiari ľudí, osvieti ich duchom. K niektorým príde božské 

posolstvo priamo vo forme inšpirácie, k iným prostredníctvom Slova mojich učeníkov, k ďalším vo forme 

spisov, ktorých stránky obsahujú význam môjho učenia. 

59 Krok za krokom a postupne sa ľudia prebudia k životu Ducha. Bude to pre nich ako nová 

existencia, ako začiatok nového života plného prísľubov, plného úžasných prekvapení a osvetleného 

svetlom najväčšieho ideálu: Boha. 

60 Áno, milovaní ľudia, Boh je ideálom duší, keď musia povstať. Veď povedať "Boh" znamená 

dokonalosť, harmóniu, múdrosť, blaženosť, svetlo, nekonečný pokoj, lásku, večnosť. 

Keď duša unikne z tygľa skúšok, keď bojuje s "telom" a so svetom v obrovskom mori vášní, na chvíľu 

sa zastaví, aby sa zamyslela nad všetkým, čo sa stalo - ako stroskotanec, ktorý sa po zúfalom boji s vlnami 

konečne dostane na pevninu, chytí sa kusu dreva, symbolu svojej viery a nádeje, a pri pohľade na pokojné 

rozbúrené more zvolá: "Loď sa potopila, ale ja som sa zachránil! Požehnaný Pán nebies!" 

Taký je osud duše, ktorá sa - ako stroskotanec po búrke - zastaví, zamyslí, rozjíma nad svojimi 

vášňami, vidí, ako sa jej pozemská sláva a márnosti potápajú do minulosti ako stroskotaná loď 

stroskotanca. Keď však v ňom vzbĺkne svetlo viery, radostne zvolá: "Otče, ďakujem ti, že som na teba 

napriek takému veľkému utrpeniu nezabudol!" 

61 Toto je hodina prebudenia duše a okamih, keď sa začína jej pozdvihnutie. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 270 

150 

Inštrukcia 270 
1 Blahoslavení sú tí, ktorí sú pripravení v posledný deň môjho zjavenia. Lebo veru, hovorím vám, 

ich duša bude mať účasť na mojej novej večeri. Tam sa vaša duša, keď naposledy prijme tento 

neviditeľný, pravý chlieb bez kvasu, posilní, nasýti sa duchovnosťou a svetlom, vďaka čomu čoskoro 

pochopí význam tohto učenia. 

2 Aká vážnosť vládne v tejto poslednej hodine! Koľko svetla svieti na tento ľud! 

3 Kráľovstvo nebeské sa priblíži k vašej duši so svojím večným pozvaním, aby v nej prebývalo. V 

týchto chvíľach budú prítomní veľkí, silní duchovia, duchovia svetla, skutoční mudrci v duchovnej sfére. 

4 Prítomní budú aj hľadači ciest, proroci, ktorí prinášali božské posolstvá na Zem v iných časoch. 

Moje slovo je totiž určené všetkým dušiam, či už sú vtelené alebo slobodné od hmoty. 

5 Tieto bytosti budú predstaviteľmi nekonečných svetov života, ktoré existujú vo vesmíre, a 

zúčastnia sa posledného z mojich prejavov, ktoré v tomto čase existujú v tejto forme. 

6 Čo uvidia medzi týmto ľudom? Čo zistia? Len ja viem. Ale ja vám prikazujem, aby ste "bdeli" a 

modlili sa, aby ste boli z tých, čo sedia pri stole - z tých, čo jedia a plačú s Majstrom, z tých, čo jedia a pijú 

nebeský chlieb a víno. 

Neprichádzajte k stolu, keď páchate zradu, lebo potom by ste boli so Mnou len zdanlivo. V skutočnosti 

vám totiž vaše svedomie nedovolí tešiť sa z prítomnosti vášho Otca. 

7 Viete, prečo sa vám takto prihováram? Pretože viem, čo sa stane, pretože vás dokonale poznám a 

viem, kto ma zaprie a kto mi bude verný, pretože študoval moje Slovo, a kto zblúdi, pretože nikdy 

nepochopil podstatu môjho Diela. 

8 Kým jedni sa zaujímali len o význam môjho slova a vždy túžili po pokroku a rozvoji svojej duše, 

druhí sa viac zaujímali o vonkajšie uctievanie. Kým tí prví boli radi, že môžu prijímať učenie o 

duchovnosti, tí druhí boli znepokojení, keď sa hovorilo o ich chybách. 

9 Ja sám viem, kto sa mi bude musieť zodpovedať za všetko, čo malo byť známe prostredníctvom 

mojich hlasových nositeľov a čo bolo zatajené.  

10 Pochopte, ľudia: V tejto "tretej ére" máte ako svedkovia, ktorí zažili tento božský prejav, za úlohu 

toto posolstvo verne a pravdivo šíriť. Boli ste povolaní a vyvolení, aby ste ľudstvu prinášali Dobrú zvesť, 

aby ste svojich blížnych učili duchovnej ceste - jedinej, ktorá vedie k mieru, k pravému svetlu a k 

všeobjímajúcemu bratstvu.  

11 Už je to dlhý čas, čo som sa venoval vášmu poučovaniu. Ale keďže tí, čo prišli ako poslední, ma 

počuli len málo, nechávam im napísané svoje Slovo, aby v ňom hľadali božský zmysel a všetci dosiahli 

rovnaké pochopenie a rovnaké oduševnenie. 

12 Ak pôjdete touto cestou, nemajte iný ideál ako dokonalosť svojej duše - dokonalosť, ktorú môžete 

dosiahnuť uplatňovaním môjho učenia, žitím podľa môjho učenia, zasvätením svojej existencie službe 

blížnemu, božským a ľudským zákonom, neustálou oddanosťou povinnosti. 

13 O svoj materiálny život ste už veľa bojovali. Teraz je čas pracovať v prospech duše. 

14 Obe snahy sú svojou povahou odlišné. Pretože kým ľudský boj je sebecký, pretože pracuje pre 

seba, duchovný boj musí byť absolútne nezištný, musíte svoju cestu zasiať s láskou a milosrdenstvom bez 

toho, aby ste očakávali odmenu. 

15 Snažte sa preniknúť do môjho učenia a pochopiť ho tak, aby ste pochopili, že v praktizovaní 

vysokého, čistého a duchovného života existuje väčšie uspokojenie, najväčšie radosti, pravé a večné 

víťazstvá. 

16 Keď sa duša povznesie nad materializáciu sveta a nad neovládateľnosť tela, uvidí život vo svetle 

pravdy. Len tak zistí, čo je skutočné a čo falošné. 

17 Teší ma, keď v duši mojich detí vládne pokoj, a napĺňa ma radosťou, keď ľudské srdce prežíva 

radosť. Chcem len, aby ste sa usilovali o to, čo je pravdivé a na čo vám dávam prostriedky vo svojom 

Slove. 

18 Veru, hovorím vám: Blahoslavení tí, ktorí si nezvykli na moje slovo. Blahoslavení sú tí, ktorí 

poslúchajú moje nariadenia a rešpektujú ich. Lebo to budú oni, ktorí budú svedčiť o mojom diele. Budú to 

tí, ktorí s láskou odpovedia na lásku, ktorú im ukazujem vo svojom Slove. Práve oni budú mať súcit a 

vďačnosť voči týmto nositeľom hlasu, ktorí svoj život čoraz viac obetujú tomuto ľudu. 
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19 Ale koľkí si zvykli na moje prejavy! Na mojom vyučovaní sú prítomní ako niekto, kto sa 

zúčastňuje na obrade alebo plní tradíciu, a to nie je správanie, ktoré očakávam od svojho ľudu. 

20 Ešte nenastal čas, aby ste všetci pochopili moju prácu duchovným spôsobom. Dávajte pozor na to, 

že zatiaľ čo niektorí z mojich "pracovníkov" sa stávajú pokornými a dobročinnými do tej miery, že im 

poskytujem výhody, iní sa stávajú pyšnými a sebeckými a myslia si, že sa stávajú čoraz viac nadradenými 

svojim bratom a sestrám. 

21 Tí prví pracujú v tichu, v pokore, v duchovnom vnútri. Tí druhí nemôžu byť spokojní, ak nežijú 

obklopení lichôtkami, chválou a poctami a nemajú radosť z ponižovania svojich malých a slabých bratov a 

sestier. Títo nie sú Mojimi učeníkmi, pretože ich nikdy neučili Moje príklady učenia, Moje učenie ani 

Moje zjavenia takémuto správaniu. 

22 Tým z vás, ktorí ste si vytvorili takýto piedestál, s láskou hovorím, aby ste z neho zostúpili - z 

presvedčenia, z pokánia - ak nechcete, aby vás zajtra zhodili tí istí, ktorí vás dnes vyzdvihli, ako sa to vždy 

stávalo ľuďom, ktorí sedeli na tróne falošnej moci, aby z neho ponižovali svojich blížnych. 

23 Tým z vás, ktorí ste pokorne pracovali a s láskou rozsievali požehnané semeno duchovnej lásky, 

hovorím, aby ste pokračovali v rozsievaní, aby ste pokračovali v zbieraní sĺz tých, ktorí trpia, aby ste 

pokračovali v prinášaní svetla na cesty temnoty, nevedomosti, neresti a zmätku. Toto je cesta, toto je 

poslanie Ježišovho "robotníka". 

24 Chcem, aby jeden a druhý boli v mojej práci zjednotení - zjednotení vierou, zjednotení 

duchovnosťou, kráčajúci po tej istej ceste pod ťarchou toho istého kríža. 

25 Nehovorte svetu, že ste majstri v oduševňovaní, dokonca ani nehovorte, že ste žiaci. Dbajte však 

na to, aby vaše skutky čo najvernejšie zodpovedali mojej pravde, potom vám budú svedčiť. 

26 Volajte ma duchom v ťažkých hodinách svojho života vo veľkých skúškach bez toho, aby ste 

navonok upútali niečiu pozornosť, a ja vám dám pocítiť svoju prítomnosť a moc. 

27 Moje krajiny sú nekonečné. Ako si niekto môže myslieť, že sú obmedzené len na tie miesta, kde 

počúvate moje slovo? 

28 Moje pole pôsobnosti je po celej zemi, kde podľa mojej vôle prebýva človek alebo existuje duša. 

Moja pôda sa rozprestiera mimo tohto sveta a zasahuje všetky svety života, kde je túžba po svetle, po 

mieri, po duchovnej kultúre, po očiste a dokonalosti. 

29 Nech sa vaše predstavy rozšíria, nech vaša myseľ prelomí kruh, v ktorom sa uzavrela, a nech sa 

vaša duša oslobodí od reťazí, ktorými si ju podmanilo telo, aby mohla hľadieť na Nekonečno a nasýtiť sa 

Večnosťou. 

30 Blíži sa čas, keď k vám budú prichádzať ľudia, aby preskúmali toto učenie. Potom nebude žiadnou 

zásluhou, ak im ukážete Moje slovo, aby ste sa obhájili, pretože pochádza odo Mňa, je čisté a dokonalé vo 

svojom význame. Bude to zásluha, ak pri vašom hľadaní objavia v mojom ľude jednoduchý a čistý život - 

mužov a ženy, ktorí vedia venovať časť svojho času konaniu milosrdenstva, ktorí zanechávajú na svojej 

životnej ceste stopu útechy a svetla. Toto bude živé svedectvo, ktoré máte vydávať svetu - svedectvo 

vydávané skutkami, nie slovami. 

31 Je pravda, že dar slova rozkvitne na vašich perách, aby pohol srdcom vašich blížnych. Nech sú to 

však diela, ktoré potvrdzujú každé vaše slovo. 

32 Myslíte si, že moji učeníci druhej éry sa uspokojili s tým, že opakovali to, čo počuli od svojho 

Majstra? Nie, ľudia. Je pravda, že svetlo sa v hojnosti rozlievalo v slove, ktoré vychádzalo z ich úst. Ale 

ich skutky, ich činy boli rovnako početné ako ich slová. Preto bolo ich semeno plodné a úrodné. 

33 Preto vám hovorím: Odpočívajte, ľud, v mojom slove. Túto milosť si môžete užívať ešte krátky 

čas. Urobte si zo svojich sŕdc truhlicu, v ktorej budete uchovávať celú podstatu môjho učenia, a vaša duša 

bude truhlicou, v ktorej je uložená moja múdrosť. 

34 Už sa blíži deň, keď títo slávici už nebudú kvíliť vo vetvách tohto stromu, a nechcem, aby ste 

neskôr ronili slzy kvôli nevyužitým časom. 

35 Keď príde hodina ukončenia tohto obdobia prejavov, dám vám všetko, čo potrebujete na duchovnú 

cestu. Nič nebude chýbať. 

36 Poskytol som vám zbrane svetla, aby ste sa mohli postaviť tejto dobe, ktorú som ohlásil, keď, ako 

som vám už povedal, sa ľudia budú snažiť zničiť vieru v seba samých, keď sa bude bojovať proti láske k 
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Bohu ako nikdy predtým. Ale nechávam vám tento Chlieb života, aby ste priniesli balzam tým, ktorí túžia 

po svetle, aby ste uzdravili bolesť tela a duše - silu zastaviť tých, ktorí zišli z pravej cesty. 

37 Pripravte sa, aby vás tieto časy neprekvapili. Ak totiž spíte, zo spánku vás vytrhnú bolestivé 

udalosti. Potom nebudete schopní myslieť na iných, budete myslieť na seba, nanajvýš na svoje deti, 

rodičov, manželov alebo súrodencov. Chcem však, aby ste zabudli na seba, na to, čím ste a čo máte, aby sa 

vaša duša mohla venovať svojej najvyššej úlohe, ktorou je milovať Boha vo svojom blížnom. 

38 Chcem, aby ste milovali svojich blížnych, akoby ste ich poznali, a na to stačí vedieť, že existujú. 

39 Spojte sa, aby ste vytvorili silný ľud, nový Izrael, ktorý si vie raziť cestu cez prenasledovania, 

návštevy a protivenstvá, kráčajúc krok za krokom po svetlej ceste môjho zákona, povzbudzovaný 

božským prísľubom môjho pokoja. 

40 Ste duchom i krvou ľudia bojujúci za mier a slobodu, ktorí zažili veľa útlaku, pokušení a 

poníženia. Veru, hovorím vám, že práve cez tento kalich utrpenia, taký horký, sa vaša duša očistila a 

upevnila. 

41 Nedovoľte, aby ideál svetla, slobody a mieru zanikol. Musíte pochopiť, že táto duchovná cesta, 

ktorú vám ukazujem, bezpečne privedie ľudí viery a dobrej vôle do cieľa. 

42 Keď sa moja spravodlivosť naplno prejaví vo svete, pomôže vám svedčiť, obracať a vyrovnávať 

cesty. 

43 Túžba po pravde bude v ľudstve veľmi veľká a musí dostať krištáľovo čistú vodu môjho učenia, 

aby nezahynula. Vždy si uvedomujte, že ľudia tejto doby už nemôžu byť oklamaní, pretože sa duchovne 

vyvíjajú, že svet sa chystá naplno otvoriť oči svetlu a povedať: "Toto je dobro a toto zlo, toto je svetlo a 

toto tma." Nechce už kráčať po krivolakých cestách, ani sa strácať v obradoch a tradíciách. 

44 Ľudstvo už prešlo dlhú cestu skúseností, slobodnej vôle, neposlušnosti a zla a blíži sa k cieľu, kam 

príde zmätené, ale kde zažije aj svetlo, ktoré v ňom zažiari. 

45 Duch bude bojovať ako ostrý meč svetla proti temnote a zabráni duši, aby upadla do zmätku, a keď 

sa upokojí a bude sa môcť pozrieť a posúdiť svoju minulosť, mysľou jej prejde rad vízií, ktoré ju 

povzbudia, aby sa nikdy nevrátila späť. 

46 Moje slovo bude v týchto chvíľach svietiť ako maják v búrlivých nociach a osvetlí cestu 

strateným. 

47 Bolo by správne, keby ste dovtedy nedosiahli potrebné vybavenie? 

48 Viete, že nie ste absolútne potrební pre duchovnú spásu ľudstva. Ale čo by sa potom stalo s vašou 

misiou? 

49 Všetko zvládnem aj bez teba. Ale čo by si mi mohol odpovedať, keby som ťa zavolal? 

50 Učeníci: Po modlitbe sa zamyslite nad svojou zodpovednosťou a zmerajte rozsah svojho poslania. 

Veľmi dobre to viete, pretože som vám o tom dlho hovoril. 

51 Prichádzam k vám, aby som vás povzbudil slovami lásky a múdrosti. Ste v predvečer veľkých 

udalostí. Oznámil som vám, že svet sa v roku 1950 otrasie. Tieto udalosti budú označovať posledný rok 

môjho ohlasovania a môj odchod, takže ľudia, ak majú záujem odhaliť pravdu o mojom ohlasovaní a 

okolnostiach, ktoré ho sprevádzali, môžu zistiť, že tak na začiatku môjho ohlasovania v roku 1866, ako aj 

na jeho konci v roku 1950 sa otriaslo nebo, príroda a ľudský život. 

52 Pomyslite na svet zajtrajška, milovaní ľudia, na ľudí, ktorí budú s napätím hľadať znamenia mojej 

prítomnosti. Pamätaj, že zostávaš verným svedkom všetkého, čo si odo mňa videl a počul. 

53 Tak, ako boli podrobné moje inštrukcie, bude musieť byť podrobné aj vaše svedectvo, aby ste v 

nikom zo svojich blížnych nezanechali ani najmenšiu pochybnosť alebo omyl. 

54 Vtlačte si hlboko do srdca, že sa nebudete snažiť presvedčiť svojich blížnych vonkajšími a 

pôsobivými skutkami, ale duchovnou podstatou môjho učenia. 

Mohli by ste skutočne zapôsobiť na tých, ktorí sem v túžbe po úteche prichádzajú so svojím bremenom 

utrpenia a ktorí v túžbe nájsť úľavu od svojej bolesti ani nevenujú pozornosť spôsobu, akým balzam 

dostanú. Pamätajte však, že sa im otvoria oči a uvedomia si, že balzam, ktorý "robotníci" dostali odo Mňa, 

im nebol daný v celej svojej čistote. Veru, hovorím vám, že takto zasiate semeno prinesie veľa hluchého 

ovocia. 
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55 "Robotník", ktorý zakladá svoju prácu na vykonávaní pravej lásky, správne chápanej - ktorý okrem 

toho, že prináša úľavu pri telesných chorobách, zapaľuje svetlo viery v Boha a odovzdáva duchovné 

poznanie - ten, kto zabudne na seba a venuje niekoľko chvíľ službe blížnemu, dá pocítiť duchovnosť 

medzi svojimi blížnymi, dá pocítiť moju prítomnosť svojimi skutkami, a preto jeho pole bude plodné a 

jeho úroda dobrá a hojná. 

56 Musím vašej duši pripomenúť poslanie, ktoré dostala, aby ste sa neklamali, aby ste si vopred 

preštudovali svoje zámery, účel svojich skutkov a aby ste pochopili, aký výsledok môžete dostať. 

57 Vy ste moji učeníci a musíte žiť bdelo, aby ste počuli hlas svedomia pred vykonaním nejakého 

diela. Potom si určíte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť po skončení tohto života, s vedomím, že by ste tu mali 

zhromažďovať zásluhy len preto, aby ste sa stali hodnými prebývať vo svetoch svetla. 

Čo záleží na tom, že ostatní prídu pred vami s vašou pomocou. O to väčšia bude vaša zásluha, lebo to 

znamená, že ste na nich mysleli viac ako na seba. 

58 Život spiritualistu je ťažký. Kto totiž po prijatí učenia prechováva pocity nenávisti, sebectva, 

pokrytectva alebo zlej vôle, nemôže sa právom nazývať žiakom tohto učenia. 

59 V duchovnom musí byť pokoj, viera, láska, odpustenie, úsmev, porozumenie, zhovievavosť a 

neha, ktoré sa použijú ako balzam pre tých, ktorí trpia. Na druhej strane by v jeho srdci mala byť 

horlivosť, sila a prísnosť voči tým, ktorí menia pravdu, skrývajú ju alebo ju zrádzajú. 

60 Dávam vám čisté semeno a ponúkam vám pripravené polia, aby ste ho zasiali. Preto nie je dôvod, 

aby ste Mi po návrate prinášali zlé ovocie. 

61 Používajte moje slovo a vážne o ňom premýšľajte a pocítite, že sa stane jemným dlátom, ktoré 

prenikne do skrytosti vašej bytosti a začne vo vašom srdci prácu na uhladení. 

62 Pochopte, ľudia, že moja výzva bola vyslovená aj preto, aby som vám oznámil úlohu, ktorú máte 

plniť na zemi. Váš duch už vedel, na čo bol poslaný, ale ešte chýbalo, aby toto zjavenie dostala aj vaša 

hmotná prirodzenosť, aby bola pripravená spolupracovať s duchom a aby obe tvorili jednu bytosť a jednu 

vôľu. 

63 Mohol by niekto z vás po vypočutí týchto zjavení odmietnuť jeho poslanie? Mohol by váš duch 

uniknúť a odmietnuť bojovať? Bolo by detinské utiecť pred vlastným osudom a utiecť pred sebou samým. 

Aké miesto by ste mohli objaviť v tomto svete alebo v iných svetoch, kam by sa môj hlas nedostal? 

Žiadne. Lebo môj hlas je vaše svetlo. Okrem toho, kto by mohol uniknúť pred týmto obdobím skúšok? Na 

každom mieste, kam by ste sa uchýlili, by vás nasledovalo očistenie. 

64 Veru, hovorím vám, že istotu a pokoj nájdete len v praktizovaní a dodržiavaní zákona, ktorý som 

vám zveril. Zásluhy, ktoré vaša duša získa na ceste lásky, teda milosrdenstvo a bratstvo, sa prejavia vo 

vašom ľudskom živote ako mier, pokoj, dôvera a zdravie. 

65 V prvej ére ľudia uzavreli zmluvu so svojím Pánom a prisahali, že budú plniť Zákon. Dnes 

nechcem, aby ste prisahali - chcem, aby váš impulz nasledovať ma bol spontánny, aby vaše naplnenie bolo 

z lásky. 

66 Videl som, ako sa v tomto čase zhromaždili všetky cirkvi a vytvorili jeden zástup, aby si 

pripomenuli dátum, keď mi tento ľud prisahal poslušnosť a spojenie. Ale pýtam sa vás: Dodržali ste svoju 

prísahu? Boli ste poslušní mojim pokynom a zjednotili ste sa? Nie, ľudia, nedodržali ste svoju prísahu, 

vaša prísaha bola neplatná. Prečo si teda pripomínate tento dátum? Bol by som oveľa radšej, keby ste boli 

fyzicky oddelení, aj keď by ste sa potom nikdy nezjednotili, aby ste si pripomínali tieto tradície, ale aby 

ste boli duchovne zjednotení, praktizovali moje učenie rovnakým spôsobom a poslúchali moje slovo. 

Potom by ste boli zjednotení v mojom Diele a vaše spojenie by bolo silné z lásky a pravdivosti, bez 

potreby plniť len preto, že vo svojej duši nesiete bremeno prísahy. 

67 Chcem, aby keď povstane nový izraelský ľud, ktorý ma bude nasledovať, jeho zmluva bola 

založená na láske a viere. 

68 Chápete, prečo ruším všetky vaše tradície? Pretože keď sa ich snažíte nasledovať, zabúdate na 

pravý zmysel svojho života, ktorým je nasledovať zákon lásky. 

69 Hovorím vám, že ak sa nezjednotíte a neodpustíte si skôr, ako sa skončí moje ohlasovanie v tomto 

čase, neviete, aké skúšky vami otrasú a pripomenú vám vašu krivdu a vašu nejednotu. 

70 Vidím, že ste si zvykli na moje slovo a že si zapchávate uši, keď k vám hovorím vyčítavým alebo 

karhajúcim tónom, a veríte, že vám o niečo neskôr odpustím a budem k vám hovoriť s nekonečnou láskou. 
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71 Ach, ľudia, vy ste si nechceli nechať semeno a túžili ste len po pôžitku z jedenia plodov! Čo bude s 

vami, keď vám chýba moje slovo? Vymyslíte si teda nejakú formu, aby ste vyplnili svoju prázdnotu? 

Nie, ľudia, nesnažte sa oklamať sami seba, radšej si už teraz uchovávajte moje slovo vo svojom srdci, 

zhromažďujte ho, a keď už nebudete mať moje ohlasovanie, budete majiteľmi nevyčerpateľného pokladu 

múdrosti, zdroja zdravia a pokoja, nevyčerpateľnej studnice požehnania. 

72 Moje slovo je čoraz jasnejšie, pretože sa blíži predpovedaný deň, keď ho už nebudete počuť. 

Niektorí z mojich nositeľov hlasu dosiahli zrelosť a ako odmenu za ich prípravu a prípravu ľudí vylievam 

svoje Slovo plné jasnosti a jednoduchosti. 

73 Predtým bolo potrebné hovoriť k vám v prenesenom význame, pretože nositelia hlasu boli schopní 

hovoriť o hlbokom učení mojej pravdy len v tejto forme. Za každým podobenstvom alebo obrazom sa 

skrývalo niečo božské alebo tajomné, čo nositeľ hlasu nebol schopný vyjadriť. 

Neskôr, keď mu jeho oduševnenie a povznesenie umožnili pochopiť jeho úlohu, obrazný zmysel sa mu 

vytratil z úst, pretože jeho intelekt bol teraz schopný vyjadriť vznešené jednoduchým jazykom, ktorý bol v 

dosahu všetkých orgánov intelektu a všetkých duší. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 271 
1 Žehnám vás, ľudia, a vo vás žehnám budúce generácie. 

2 Vidím, že ste sa nakazili chorobami sveta, že ste ochoreli ako všetky slabé bytosti. Ja vás však 

očistím, pretože vás čaká veľké, vznešené a ťažké duchovné poslanie, ktoré musíte splniť. 

3 Vo svojom slove som vás nazval Izraelom, a keď ste počuli toto meno, zachveli ste sa pod ťarchou 

zodpovednosti, o ktorej ste si nikdy nepredstavovali, že ju ponesiete. 

4 Toto meno vás prebudilo a odvtedy ste sa prestali živiť nemorálnymi, škodlivými alebo zlými 

pôžitkami, aby ste si srdce a dušu udržiavali výdatnou, zdravou a čistou potravou. 

5 Nízke vášne postupne nahrádzate pravou láskou, nezmyselné pôžitky nahrádzate uspokojením 

duše a toto všetko, čo je obnovou a očistou, dodáva vášmu srdcu citlivosť a umožňuje, aby sa vo vašom 

živote začali prejavovať spiace schopnosti duchovnej duše. 

6 Keď sa moje slovo dostalo do tvojej mysle ako slnečný lúč, ktorý ožiaril vidiecke sídlo, konečne si 

si priznal, že tvoja duša sa môže živiť len láskou k Otcovi a k blížnym. 

7 Takto postupne preniká svetlo k tomuto ľudu, ktorý je predurčený na to, aby nastolil éru 

oduševnenia. Preto vám hovorím, že keď raz vyhráte tento boj proti sebe samým, nezostúpite ani o krok, 

neustúpite. 

8 Keď už nebudete cítiť svoju vlastnú bolesť a budete cítiť utrpenie iných, urobíte ďalší krok na 

ceste môjho učenia. 

9 Teraz sú časy, ktoré ľudstvu ohlásili proroci, keď bolesť bude veľmi krutá, aby potom pominula a 

pomaly sa zmenila na pokoj. 

10 Väčšina ľudí nevie nič o mojom príchode a o mojej prítomnosti ako ducha útechy, ale vo svojom 

vnútri niečo tušia a očakávajú ma. 

11 Títo ľudia sa tu rozhodli dať ľuďom istotu môjho nového zjavenia. To je dôvod, prečo vylievam 

svoje svetlo na vaše duše. 

12 Už žiadna nestálosť, ľudia, žiadne pochybnosti ani neposlušnosť! Nechajte vieru a dôveru 

ovládnuť celú vašu bytosť. 

13 Neutekajte pred životnými skúškami, lebo sú lekciou, ktorú sa musíte naučiť. Vedzte, že ste boli v 

tomto čase poslaní, aby ste očistili svoju dušu pri plnení vysokého, vznešeného a vzácneho poslania. 

14 Neodkladajte splnenie svojho poslania tým, že si poviete, že dnes je príliš veľa prekážok na to, aby 

ste ma nasledovali - že radšej počkáte, kým zajtrajšie slnko naplno osvetlí vašu cestu, a potom sa vydáte 

do boja. 

15 Pozrite sa, ako svetlo Božieho Ducha neprestajne žiari na vašu dušu, aby vás nenechalo padnúť 

alebo zaspať. 

16 Niekedy vás v tichu vašich meditácií prekvapím otázkou, prečo sú voči ľudstvu také veľké 

záväzky. Ale ja vám hovorím, že vaša otázka pramení z toho, že nepoznáte svoju duchovnú minulosť, a 

preto neviete, aké dlhy máte voči svojim blížnym. 

17 Keď sa naplní istota vašej zodpovednosti voči národom zeme, s veľkou láskou vezmete svoj kríž a 

radostne vystúpite na horu svojho duchovného vzostupu. 

18 Minulosť tvojej duše môže byť vymazaná z tvojej pamäti, tvoje predchádzajúce existencie ti môžu 

vypadnúť z pamäti, ale Kniha života, v ktorej je všetko zapísané Bohom, nedovoľuje, aby sa niečo 

prepadlo do minulosti, nič nie je vymazané ani zabudnuté. Tam je všetko prítomné a večne živé. 

19 Taká je spravodlivosť Otca: dokonalá, milujúca. 

20 Keď človek zablúdi a ponorí sa do špiny sveta, Pán prejaví svoje milosrdenstvo a zachráni dušu. 

Ak si myslíte, že vaše skutky na zemi vás nenávratne poškodili pre večný život, večný Sudca vám dáva 

novú príležitosť napraviť svoje chyby, a tak vďaka úsiliu, sile vôle a vytrvalosti v dobrom dosiahnuť 

spásu. 

21 Teraz máte túto požehnanú príležitosť, môžete o tom všetkom uvažovať a snažiť sa splniť svoje 

poslanie, aby ste, keď sa vrátite do "Príbehu", z ktorého duše odchádzajú obývať hmotný svet, prišli bez 

nesplnených príkazov a poslania a namiesto toho zažili skutočnú blaženosť z toho, že ste zvíťazili nad 

úbohosťou a trápnosťou telesnej schránky, v ktorej ste žili. 
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22 Vaša duša sa prebudila ako nikdy predtým. Preto vám hovorím, že ste zodpovední za kroky, ktoré 

v tomto čase podniknete, pretože obdobie, v ktorom som vám dával Svoje učenie, bolo veľmi dlhé a 

Slovo, ktorým som vám dával Svoje lekcie, bolo veľmi podrobné. 

23 Nezabúdajte, že pokušenie vás najviac chytá do pasce v najslávnostnejších chvíľach a v hodinách 

najväčších dôsledkov, srdce slabne a odvaha klesá, objavujú sa pochybnosti, neistota a nerozhodnosť. 

24 Inšpirujte sa čistotou môjho diela, pýtajte sa sami seba, čo sa najviac páči vášmu Otcovi, čo robíte 

dobre a čo zle. 

25 Skôr než začnete posudzovať diela iných, preštudujte si svoje vlastné diela a uvidíte nespočetné 

množstvo nedostatkov, ktoré vaše oči pre nedostatok štúdia a lásky prehliadli. 

26 Vyžeňte zo svojho stredu všetko, čo je fanatizmus, modlárstvo, povery, materializácia a zbytočné, 

neužitočné rituály. Bude to, akoby ste vyčistili pôdu od buriny a potom ju zasiali krásnou pšenicou. 

27 Využite čas, ktorý ešte máte, na počúvanie môjho učenia, aby vás naplnilo svetlom a milosťou, 

aby ste mohli urobiť pevný krok k duchovnosti - krok, ktorý ste neurobili, pretože ste pokračovali v kulte 

materializmu a omylov. 

28 Doteraz vám chýbala viera, aby ste sa zbavili svojich figúr, obradov a symbolov a duchovne ma 

hľadali v Nekonečne. Chýbala vám odvaha byť spiritualistami a vymysleli ste si akúsi falošnú spiritualitu, 

za ktorou skrývate svoje materialistické sklony a chyby. 

29 Nechcem, aby ste boli pokryteckí, ale úprimní a pravdiví. Preto k vám hovorím s najväčšou 

jasnosťou, aby ste mohli dôkladne očistiť svoje životy a ukázať svetu pravdu o tomto Diele. Nazývate sa 

spiritualistami? Tak nech je to naozaj tak. Nehovorte o mojom učení, kým robíte jeho úplný opak, lebo 

potom budete ľudí len mátať svojimi skutkami. 

30 Predovšetkým poznajte, čo je moje Dielo, čo znamená môj Zákon, čo je vaša úloha a ako ju musíte 

plniť, aby ste sa - ak nemáte na svojej ceste vodcu, ktorý by bol hoden riadiť vaše kroky - mohli riadiť 

svojím svedomím a vedomosťami, ktoré ste získali v mojom Učení. Takto nebudete môcť nikoho 

obviňovať zo zodpovednosti za prípadný chybný krok alebo chybu. 

31 Tiež vám hovorím: Ak ten, kto svojimi radami vedie vaše duchovné kroky, kráča v súlade s mojím 

zákonom, budete ho verne nasledovať, lebo sa ukázal hodným vašej dôvery. 

32 Keď príde hodina, keď budem tento ľud volať na zodpovednosť, môj hlas sa dostane ku každej 

duši s rovnakou spravodlivosťou, pretože moje slovo počuli všetci rovnako. Potom nikto nepovie: "Pane, 

volaj na zodpovednosť tých, ktorí vedia viac, a odpusť nám, ktorí sme robili len to, čo nám povedali." 

33 Myslíte si, že dieťa sa tvárou v tvár zlému príkladu pozemského otca, ktorý je zlomyseľný alebo 

zlý, dopustí chyby, ak nenasleduje jeho spôsob života? Alebo si myslíte, že dieťa je povinné nasledovať 

kroky svojich rodičov? 

34 Veru, hovorím vám, nech vás na správnej ceste vedie svedomie a rozum.  

35 Ale pretože sa odkláňate od zlej cesty, ktorú vám vytýčili tí, ktorí majú povinnosť viesť vás 

životom, nemali by ste ich prehliadať alebo prestať milovať - práve naopak. Z miesta, kde nájdeš spásu, by 

si mal urobiť všetko pre to, aby si pomohol tým, ktorí zablúdili. To znamená, že vaše milosrdenstvo a vaša 

láska by sa nikdy nemali zmeniť. 

36 Snažte sa plne pochopiť moje slovo, milovaní učeníci, aby vás netrápili pochybnosti, keď vás 

prekvapia skúšky. 

37 Materializmus stojí v ceste rozvoju duše ako obrovská prekážka. Ľudstvo sa pred týmto múrom 

zastavilo. 

38 Nachádzate sa vo svete, v ktorom človek dokázal rozvinúť svoje intelektuálne schopnosti v oblasti 

vedy súvisiacej s hmotou. Jeho úsudok o existencii duchovného je však stále obmedzený, jeho poznanie 

všetkého, čo nepatrí úplne do hmoty, je zaostalé. 

39 Toto storočie, v ktorom žijete, má dva aspekty: jedným je rozvoj mysle a druhým duchovná 

stagnácia. 

40 Božské svetlo vskutku ožiarilo schopnosti intelektu a z nich pramení moja veľká inšpirácia, ktorej 

plody udivujú ľudstvo, pretože intelekt si teraz žiada slobodu a rozšírenie poznania. Človek sa ponára do 

štúdia prírody, skúma, objavuje, teší sa, žasne, ale nikdy nie je nerozhodný. Ale kedykoľvek sa v ňom 

objaví myšlienka objasniť vzťah k duchovnému, k pravde, ktorá leží za hranicou jemu známej hmoty, má 
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strach, bojí sa postúpiť do neznáma, do toho, čo považuje za zakázané, do toho, čo (podľa jeho názoru) 

patrí len vysokým bytostiam hodným skúmania Božích tajomstiev. 

41 Tam sa ukázal ako slabý a hlúpy, neschopný silou vôle prekonať predsudky, ktoré ho držia pri 

zemi. Tam sa ukázal ako otrok prekrútených interpretácií. 

42 Rozvoj ľudskej inteligencie nebude nikdy úplný, kým sa nerozvinie aj na úrovni duše. Uvedomte 

si, aká veľká je zaostalosť vašej duše, pretože ste sa venovali len poznaniu pozemského života. 

43 Človek je otrokom vôle iných, obeťou zaklínadiel, odsudzovania a vyhrážok. Čo však dosiahol? Že 

sa vzdal všetkých svojich túžob pochopiť a dosiahnuť najvyššie poznanie, ktoré by mal človek mať; že sa 

bráni tomu, aby mohol objasniť to, čo vždy absurdne považoval za tajomstvo: Duchovný život. 

44 Myslíte si, že život duše bude pre človeka na zemi navždy tajomstvom? Ak si to myslíte, ste na 

veľkom omyle. Veru, hovorím vám, že pokiaľ nepoznáte svoj pôvod a neviete nič o tom, čo sa týka ducha, 

budete napriek všetkému pokroku vašich vied len obyčajnými tvormi žijúcimi v biednom svete medzi 

rastlinami a zvieratami. Budete naďalej bojovať vo svojich vojnách a bolesť bude naďalej ovládať vaše 

životy. 

45 Ak neobjavíte to, čo nosíte vo svojej bytosti, ani neobjavíte vo svojom blížnom duchovného brata, 

ktorý prebýva v každom človeku - môžete sa naozaj milovať? Nie, ľudské deti, aj keď hovoríte, že ma 

poznáte a nasledujete ma. Ak budete brať moje učenie povrchne, vaša viera, vaše poznanie a vaša láska 

budú falošné. 

46 Dnes moje svetlo zostupuje na každý orgán mysle žiarivým a inšpirujúcim spôsobom. Keď sa 

prejavuje prostredníctvom týchto hlasových prostriedkov v ľudskom slove, stáva sa Mojím učením pre 

toho, kto ho počul. Ale keďže to všetko smeruje k pozdvihnutiu vašej duše, nazval som to "špiritizmus". 

Nikdy sa však nezastavujte pri názvoch alebo definíciách. Na mojom učení je dôležitý význam a pravda, 

ktorú obsahuje. 

47 Teraz je priaznivý čas, keď sa na srdcia vylieva svetlo môjho Slova, vyššia morálka a múdrosť 

oduševnenia - ako osviežujúci a blahodarný dážď po dlhej vyprahnutej púšti, ktorou ste prešli. 

48 Toto učenie je dokonalé, tak ako bolo dokonalé moje Slovo vyjadrené v Druhej ére a ako je 

dokonalé každé moje vnuknutie. Dokonalosť by nebola možná, keby vychádzala z orgánov mysle, 

prostredníctvom ktorých je daná. Pochádza však od Božského Ducha, ktorý ju inšpiroval. 

49 Toto učenie je jednoduché ako všetko čisté a božské, a preto je ľahko pochopiteľné. Niekedy sa 

vám však bude zdať ťažké ho použiť. Úsilie vašej duše si vyžaduje námahu, odriekanie alebo obetu zo 

strany vášho tela, a ak vám chýba duchovné vzdelanie alebo disciplína, musíte trpieť. 

50 Od počiatku vekov prebiehal boj medzi dušou a telom, aby sme pochopili, čo je správne, čo je 

dovolené, čo je dobré, aby sme žili život, ktorý je v súlade s Božím zákonom. V tomto ťažkom boji sa vám 

zdá, že zvláštna a zlomyseľná sila vás neustále zvádza, aby ste sa obrátili chrbtom k boju, a vyzýva vás, 

aby ste využili svoju slobodnú vôľu a pokračovali na ceste materializmu. Hovorím vám, že niet väčšieho 

pokušenia ako slabosť vášho tela: je citlivé na všetko, čo ho obklopuje; dosť slabé na to, aby podľahlo; 

ľahko sa dá zviesť a zviesť. Ale ten, kto sa naučil ovládať pudy, vášne a slabosti tela, zvíťazil nad 

pokušením, ktoré v sebe nosí. 

51 Čo vás špiritizmus učí nové, keďže učenie lásky, ktoré priniesol Ježiš v druhej ére, vám ukázalo 

cestu, ktorou sa máte uberať? Dal vám pochopiť toto Slovo, vysvetlil vám ho do najväčších podrobností a 

poučil vás, aby ste ho duchovne praktizovali. 

52 Ježišovo učenie bolo dokonalé, pretože vám bolo zjavené prostredníctvom vteleného "Slova", v 

ktorom sa skryl Boh. To Slovo, ktoré hovorilo k svetu v Ježišovi, je to isté Slovo, ktoré teraz hovorí k vám 

v Duchu a hovorí vám, aby ste vo svojom živote uplatňovali to učenie, tie skutky a príklady, ktoré som 

zanechal, keď som žil medzi vami, aby ste si nemysleli, že moje Slovo nie je súčasné, pretože sa 

považujete za veľmi vyspelé a žijete v dobe veľmi vzdialenej od tej. V špiritizme môžete nájsť spôsob, 

ako aplikovať moje učenie a moje príklady na dobu, v ktorej žijete, a na vývoj, ktorý máte. 

53 Dnešné Slovo sa líši od Ježišovho Slova v druhej ére, pretože sa podáva prostredníctvom ľudských 

nositeľov hlasu a tieto orgány chápania majú obmedzenú schopnosť prijímať. Ale význam slova, ktoré 

vychádza z ich úst, je dokonalý. 

54 Nech nikto nevidí v ľudských telách, ktoré používam, prítomnosť Božieho, ani v ich ľudskom 

hlase hlas Boží. Boh nemá podobu ani výraz ľudského hlasu ako vy. Preto ten, kto počúva moje slovo, 
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nenájde Boha vo vonkajšom vyjadrení ľudského slova, ale v jeho zmysle. To som zjavil vo všetkých 

cirkvách. 

55 Majster je opäť so svojimi učeníkmi, aby im pripomenul božské učenie, ktoré priniesol ľudstvu v 

druhej ére ako posolstvo lásky a mieru. 

56 Vrátil som sa, pretože súčasné generácie nepoužívali moje Slovo ako normu a zákon svojho života 

a je potrebné ich naučiť cestu prostredníctvom nových lekcií, ktoré im vysvetlia to, čomu nerozumeli. 

57 Ľudská bytosť tvrdohlavo kráča svojou cestou, nasledujúc impulzy svojej slobodnej vôle, ďaleko 

od mnohých skutočností života. 

58 Bolo by načase, aby na zemi už neexistovali impériá a silné národy, ktoré by utláčali slabých, a 

predsa existujú ako dôkaz, že v človeku stále prevládajú primitívne sklony okrádať slabých zneužívaním 

moci a dobývať silou. 

59 Je pravda, že som človeka umiestnil na zem, aby sa stal jej pánom a vládol na nej, aby vládol svetu 

mieru, porozumenia a harmónie, kde by bol kniežaťom poslušným a verným Kráľovi, ktorý je jeho 

Stvoriteľom. 

60 Ale panstvo, ktoré ľudia ustanovili na zemi, je iné - panstvo falošnej veľkosti, márnosti, falošnej 

slávy. Preto svet medzi svoje najväčšie bohatstvá nepočíta duchovné poklady, ako sú pokoj, múdrosť a 

duchovné povznesenie. 

61 Ľudstvo túži po troche pokoja, ale nikdy ho nehľadá prostredníctvom dostupných prostriedkov na 

jeho dosiahnutie, ako sú rozvážnosť, odpustenie, milosrdenstvo, zmierenie a láska. 

62 Teraz vám oznamujem veľký, neľútostný boj medzi tými, ktorí sa usilujú o nastolenie Kráľovstva 

pokoja, a tými, ktorí bojujú za obranu alebo zvýšenie moci svojho pozemského panstva. 

63 Je to boj medzi duchom a hmotou, odveký boj medzi večným a dočasným, ducha v protiklade k 

materiálnemu. Kto koho porazí? Niektorí hovoria: duch, iní: materiál. Hovorím vám: nikto nezvíťazí. 

64 Tento boj nie je o tom, že duch zvíťazí a pokorí "telo". Ak by to tak bolo, jeho víťazstvo by bolo 

falošné. Konečné víťazstvo dosiahnu obaja, keď telo a duša budú kráčať spoločne, v harmónii a obaja 

naplnia svoj osud pod jedným ideálom na ceste spravodlivosti a lásky, ktorá je cestou vytýčenou mojím 

zákonom. Koľko škody si ľudia spôsobujú svojimi vražednými vojnami! Dni, mesiace a roky plynú bez 

štipky pokoja v ich srdciach, žijú v neustálom strachu, ohrozovaní vlastnými bratmi, ktorí sa stali 

nepriateľmi. Je to život pre vysoký ideál alebo aspoň boj zaň? Nie, ľudia: ľudia sa navzájom zabíjajú pre 

svoje ciele ľudskej moci, ktoré majú oveľa menšiu cenu ako ich životy. Nechcú však uznať hodnotu 

života, nechcú vedieť, že ľudská existencia je posvätná a že len ten, kto ju stvoril, s ňou môže nakladať. 

65 Ten istý svet, ktorý práve obývate, je už dlho bojiskom. Človek sa však neuspokojil s obrovskou 

skúsenosťou, ktorú mu odkázali jeho predkovia - trpkou a bolestnou skúsenosťou, ktorá leží pred ľuďmi 

tejto doby ako kniha, ktorú otvorilo svedomie. Srdce človeka je však príliš tvrdé, aby prijalo ovocie 

skúsenosti, ktoré je ako odkaz svetla. Jediné, čo zdedili po svojich predkoch, bola nenávisť, pýcha, odpor, 

chamtivosť, arogancia a pomsta, ktoré im boli odovzdané krvou. 

66 Bude potrebné, aby sa zem zafarbila na červeno krvou mnohých nevinných a potom sčernela od 

smútku tých, ktorí prežili. 

67 Všetky ríše, ktoré ľudia postavili na základoch pýchy a arogancie, sa zrútili, pretože ich zdanlivo 

pevné základy boli falošné a nemohli odolať mojej spravodlivosti. 

68 Tie sily, ktoré dnes udivujú ľudí, sa čoskoro zrútia, a keď po nich povstanú iní, padnú tiež. 

69 Keď ľudia zjednotia svoje národy a budú sa duchovne a ľudsky riadiť zákonmi lásky a 

spravodlivosti, ktoré im Otec zjavil od počiatku vekov, potom položia pevné základy kráľovstva mieru, v 

ktorom po prvýkrát na svete zavládne harmónia, bratstvo, skutočný pokrok, rozkvet duše a človeka, 

múdrosť, poznanie a blahobyt. 

70 Milovaní ľudia, sústreďte svoje myšlienky na toto milostivé ráno a počúvajte svoje pocity, aby ste 

vedeli, akú silu má vaša viera vo vzťahu k učeniu, ktoré práve prijímate. 

71 Ak sa cítite pripravení, dostatočne silní pracovať pre Moje Dielo, vydajte sa na cestu a zverejnite 

Moje Slovo, ktoré bude pevným základom nového sveta, kráľovstva pokoja a pravdy, ktoré som vám 

ohlásil. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 272 

159 

Inštrukcia 272 
1 Žehnám ťa, Izrael, a v tebe žehnám súčasné i budúce generácie. Ste moji milovaní učeníci, ktorí 

zažívali moje zjavenia a moje prikázania v každom čase. 

Poslal som vás do novej reinkarnácie na zemi. Predtým som vás však pripravil a varoval tým, že som 

vám povedal, v akom stave sa ľudstvo v tomto čase nachádza. Hovoril som vám o ich materializme a 

roztržitosti a vy ste sa pýtali sami seba, či dokážete splniť svoje poslanie a ako dovolíte, aby moje slovo, 

ktoré je jemnou esenciou, ktoré je nežnosťou a svetlom, preniklo do týchto sŕdc tvrdých ako skaly. 

Majster vás naučil bojovať, urobil z vás "robotníkov" a dal vám srdcia ako polia, ktoré máte 

pripravovať, obrábať a robiť plodnými. 

2 Keď si počul moje slovo prostredníctvom človeka a nazval som ťa Izraelom, tvoja duša sa 

zachvela. Tvoje krehké telo tieto zjavenia nepoznalo, ale duchovná duša vie a pozná svoje poslanie. 

Hovorím vám: Je vám súdené spolupracovať na mojom Diele a musíte si dávať pozor na svoje kroky. 

Neschádzajte, nezhmotňujte sa, nemiešajte sa s davom, pretože nie ste nadradení svojim blížnym. Pracujte 

v tichosti, aby vás odlíšila len láska a milosrdenstvo k blížnemu. 

3 Tvoja prítomnosť rozptýli temnotu, a ak zatvoríš svoje pery, pretože nenájdeš vhodnú príležitosť 

hovoriť o mojich pokynoch, prehovorí tvoja duchovná duša, a tak vytvoríš svetlo a spravodlivosť medzi 

svojimi blížnymi. 

4 V tomto čase bolesti som vás prišiel potešiť. Všetky duše vedia, že príde deň ich vyslobodenia, a 

očakávajú, že uvidia svojho Spasiteľa. Nevedia, akým spôsobom príde, ale čakajú a radia sa so skrytou 

božskou múdrosťou. 

5 Vy, ľud, máte potvrdenie všetkého, čo bolo predpovedané, a toto svetlo prinesiete ľuďom. 

Povedzte im, že ich milujem a že v každom okamihu života, ktorý im dávam, zjavujem svoje 

milosrdenstvo a svoju moc. Pomôž im zdokonaliť sa, povedz im, aby ma hľadali s čistotou, aby ma 

duchovne hľadali. Budem s nimi komunikovať, len čo vy, moji pracovníci, pripravíte ich srdcia. Rozdelím 

vás a vložím do vás svojho Ducha, aby sa moje slovo dostalo k ľuďom všetkých rás a vierovyznaní. Lebo 

ja vediem ľudí k jedinému cieľu, k jedinej pravde. 

6 Ľudia sa potkýnajú o balvany na ceste, nariekajú a trpia. To všetko sa však podriaďuje Zákonu 

zmierenia a spravodlivosti, ktorá ich prišla premeniť, ako je to Moja vôľa. Chcem, aby ma moje deti 

milovali ako Otca a aby sa oduševnili, aby žili v pokoji. 

7 Keď tvoje srdce zasiahne veľká skúška, spýtaš sa ma vzdorovito: "Je v mojom osude napísané, že 

musím vyprázdniť tento kalich utrpenia? Je to moje vykúpenie? Je to naozaj tvoja vôľa, otče?" Ale ja vám 

hovorím: "Nič sa nepohne bez mojej vôle." Vo vašom osude je veľa skúšok, ktoré budete musieť 

podstúpiť. Niektoré budú dôsledkom vášho porušovania môjho zákona, iné prejdú z môjho ducha na 

vášho. Napriek tomu sú všetky spravodlivé, aj keď ich považujete za zbytočné. Ak sa budete pozerať a 

študovať, budú hovoriť o mojej dokonalosti a láske. Zachovajte si nádej a vieru aj v dňoch najväčšej 

horkosti a verte, že ďalší deň bude lepší, že slnko mojej lásky bude ožarovať vašu dušu a telo, že váš 

rozum a intuícia budú jasné a povedú vás k dobrému cieľu. Potom, keď prídete na koniec svojej životnej 

cesty, bude vo vás pokoj a radosť z Otca. Po každej skúške spoznáte svoju silu a ja dostanem jej ovocie 

podľa toho, akú lásku mi preukážete. 

8 Ľudstvo, privítajte tretiu éru, keď ľudia nájdu duchovnú múdrosť. Je to Éra, keď ma budete cítiť 

prostredníctvom viery, intuície a spiritualizácie. Neočakávajte moju prítomnosť v ľudskej podobe a 

nehľadajte moje rany, aby ste do nich zabárali prsty, aby ste vo mňa uverili. 

9 V tomto čase bude všetko duchovné. 

10 Prišla hodina, aby ste ma pochopili a pocítili ako Ducha, keď sa vzdáte všetkého svojho 

materializmu. 

11 Beda národom, ktoré tvrdohlavo lipnú na svojom modlárstve, fanatizme a tradícii! Nebudú môcť 

vidieť moje svetlo ani pocítiť nekonečnú blaženosť prebudenia duše. 

12 Je pravda, že moje učenie otrasie svetom. Ale keď sa bitka skončí, na zemi bude cítiť skutočný 

pokoj - ten, ktorý pramení z môjho ducha. Iba hlúpi, tvrdohlaví a zatvrdnutí budú naďalej trpieť. 



U 272 

160 

13 Nad ľudstvom sa vznáša a žije neviditeľný svet, svet svetlých bytostí, ktorým predchádza Eliáš, 

ktorý všetko riadi a určuje. 

14 Blahoslavení sú tí, ktorí sú vnímaví na tento nebeský vplyv. 

15 Vo všetkých národoch na Zemi žijú ľudia, ktorých duch bol vyslaný pomáhať duchovnému svetu v 

jeho práci. Čo sa s nimi stane, ak dovolia, aby sa ich srdce premenilo na skalu neprístupnú duchovným 

vnuknutiam? Museli by vypiť veľmi horký kalich, aby sa vrátili na cestu, z ktorej zišli. 

16 Pre mňa pokánie človeka, jeho obnova a spása nemôžu byť nemožné. Potom by som nebol 

všemohúci a človek by bol silnejší ako Ja. Považujete moju moc za nižšiu ako moc, ktorú má zlo v 

človeku? Považujete temnotu v človeku za nadradenú božskému svetlu? Nikdy! povedz mi svoje srdce. 

17 Pamätajte: Mojou úlohou, keď som vám dal bytie, je priviesť vás k dokonalosti a zjednotiť vás 

všetkých do jednej duchovnej rodiny; a nezabúdajte, že Moja vôľa sa plní nadovšetko. 

18 Ja, Božský rozsievač, vkladám svoje semeno lásky nepozorovane do každej duše. Len ja viem, 

kedy toto semeno vyklíči v celom ľudstve, a len ja môžem s nekonečnou trpezlivosťou čakať na plody 

svojich skutkov. 

19 Využite význam tohto učenia a začnite rozsievať harmóniu v lone svojich rodín. Potom zabezpečte 

harmóniu medzi komunitami, ktoré tvoria váš ľud. Potom, keď ich spoja duchovné putá, nechajte svoj 

pokoj a šťastie vyžarovať z vášho stredu. 

20 Keď začnete merať boj, ktorý bude potrebný na obrátenie celého ľudstva, a keď si uvedomíte 

rozsah hriechu, ktorý existuje, a biedu, ktorá je všade, nevyhnutne sa budete cítiť skľúčení vo svojich 

úvahách. Ale kto vám povedal, že len vy musíte zachrániť svet? Buďte spokojní s tým, že každý z vás 

dobre plní svoju úlohu, a nechajte ostatných, aby plnili svoju, a uvidíte, ako sa deň za dňom a krok za 

krokom s pomocou vášho Otca stanete svedkami plnenia môjho slova. 

21 Bolo vám súdené žiť na Zemi v týchto ťažkých chvíľach pre ľudstvo - sú to začiatky Tretej éry. 

Ale nesťažujte sa na svoj osud, lebo by to bola výčitka voči Mne. Pamätajte, že každý z vás - mám na 

mysli vašu duchovnú dušu - bol na Zemi niekoľkokrát a že počas niektorých z týchto existencií ste si užili 

všetko, po čom ľudské srdce túži. 

22 Buďte si istí, že tí, ktorí v tomto čase trpia najviac, predtým vyprázdnili pohár rozkoše, ľudského 

uspokojenia a slávy sveta až do dna, čím zišli z duchovnej cesty a poškvrnili sa. 

23 Čas odpustenia a očistenia musel prísť, aj keby na svete mali uplynúť stáročia a vaša duša by 

musela čakať na túto hodinu. Tento čas však nastal, je to dnes. Pochopte ju, zažite ju a používajte ju. 

24 Prijmite svetlo Ducha Utešiteľa - toho, ktorý mal prísť podľa môjho prísľubu daného ľuďom. 

25 Teraz pochopte, prečo moja prítomnosť v neviditeľnej podobe spĺňa tento sľub. Dnes nie som 

Kristus, ktorý prišiel v tele, ale Kristus v Duchu, ktorý vylieva svetlo, lásku, múdrosť a útechu na 

všetkých, ktorí trpia. 

26 Láska nanovo osvetľuje tvoj život, ľudstvo. Ukazujem vám duchovnú cestu a odhaľujem vám 

pravdu, ktorá vo vás existuje, aby ste mohli spoznať Božské svetlo. Neuvedomujete si, že sa mýlite, keď 

sa považujete za väčších, než ste? Veríte v seba podľa "tela", podľa ľudskej osoby. Ale viete, že toto 

presvedčenie je falošné, pretože človek je pominuteľný? Učil som vás, aby ste svoju vieru a pokrok 

zakladali na hodnotách svojej duchovnej duše, pretože tie sú pevné a večné. 

27 Verili ste, že ste len hmota a že existuje len tento svet, a preto ste v živote preliali toľko sĺz a váš 

životný boj je strašný a zúfalý. 

28 Váš materializmus premenil raj, ktorý som zveril človeku, na peklo. 

29 Nesprávny je život, ktorý ľudia vedú, nesprávne sú ich pôžitky, ich moc a ich bohatstvo, nesprávna 

je ich učenosť a ich veda. 

30 Bohatí aj chudobní, všetci sa zaoberáte peniazmi, ktorých vlastníctvo je klamlivé. Obávate sa 

bolestí a chorôb a chvejete sa pri pomyslení na smrť. Niektorí sa boja, že stratia to, čo majú, a iní túžia 

mať to, čo nikdy nemali. Niektorí majú všetkého dostatok, zatiaľ čo iným všetko chýba. Ale všetky tieto 

snahy, vášne, potreby a ctižiadostivé ciele sa týkajú len materiálneho života, hladu tela, nižších vášní, 

ľudských túžob, akoby človek v skutočnosti nemal dušu. 

31 Svet a hmota dočasne porazili dušu, postupne ju priviedli späť do otroctva a nakoniec zmarili jej 

poslanie v ľudskom živote. Prečo si postupne neuvedomujete, že hlad, bieda, bolesť a utrpenie, ktoré 

sužujú váš život, nie sú ničím iným ako verným odrazom biedy a bolesti vašich duší? 
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32 Bolo absolútne nevyhnutné, aby som vám odhalil pravdu, ktorá je vo vás a ktorú ste nechceli 

vidieť. Ale teraz som prišiel, teraz som s vami a v podstate vás naučím počuť posolstvo vášho ducha, ktoré 

ste dlho zadržiavali. 

33 Čoskoro si uvedomíte, že nie život je krutý k vám ľuďom, ale že ste krutí sami k sebe. Trpíte a 

spôsobujete, že ľudia okolo vás trpia pre nedostatok pochopenia. Cítiš sa osamelý, vidíš, že ťa nikto nemá 

rád, a stávaš sa sebeckým a tvrdým.  

34 Vtedy vám dám počuť svoj hlas, ktorý vám hovorí, aby ste povstali, aby sa vaše city zušľachtili, 

aby ste sa nepozerali na nízkosť a nečistotu, ale na biedu a ťažkosti, ktoré by ste mali odpustiť a zmierniť. 

35 Pozdvihnite svoju myseľ a svoj pohľad k Večnému, aby vás naplnili čisté myšlienky. 

36 V nekonečne, ktoré je životným priestorom duše, vibruje svetlo, vysoké myšlienky a večný pokoj. 

Dovtedy sa vznášajte a posilňujte sa v týchto oblastiach. Pokiaľ nepostúpite, budete naďalej chorľavieť, 

budete sa naďalej hádať bez toho, aby ste sa uznali za bratov a sestry. 

37 Tento materializmus ľudí rozdelil. Semeno nezhody sa rozmnožilo do takej miery, že sa navzájom 

odmietajú nielen ľudia, ale dokonca aj rodičia a deti, bratia a sestry. 

38 Aspoň vy, ľudia, ktorí sa živíte mojím učením, povstaňte zo špiny, naučte sa milovať a odpúšťať. 

Nestavajte všetok svoj duševný pokoj a šťastie na svete hmoty, rozdeľte svoje túžby a ciele na duchovné a 

materiálne a snažte sa byť spravodliví na každej strane. 

39 Prestaňte veriť, že všetko môžete dosiahnuť prostredníctvom hmoty. Pochopte, že povzniesť sa k 

Bohu môžete len dušou. 

40 Ako by mohlo byť správne, keby ste si stále mysleli, že hmotnými prácami dosiahnete blaženosť 

pre svoju dušu? Uvedomte si všetky svoje chyby a omyly. Ak ste zhmotnení a veríte, že toto je účel, pre 

ktorý ste boli stvorení, hovorím vám, že prebudenie vašej duše do pravdy bude veľmi trpké. 

41 Boh chce poslušné deti, nie otrokov, ale vy ste otrokmi svojich vášní a vášní iných. 

42 Ste ako stratené vtáčiky, ktoré namiesto štebotania strašne štebotajú. Už nepožehnávate 

dobrodenia, ktoré vám dávam počas dňa, už nepožehnávate moje meno zakaždým, keď sa k vám dostanú 

moje dobrodenia. 

43 Cítite, že začínate byť skľúčení, pretože ste sa spoliehali na sily tela, ale tie sú slabé. Budete silní, 

ak uvidíte veľký omyl v tom, že svet považujete za skutočnú ríšu blaženosti. 

V okamihu osvietenia a vhľadu sa duša bude hanbiť za takú veľkú úbohosť, pretože sa stala úbohou v 

tele. Nechcela byť kondorom, ktorý dobýva nebeské výšiny. Radšej bola ako tie vtáky, ktoré potrebujú 

tmu, aby v nej mohli prebývať, pretože svetlo ich oslepuje. 

44 Moje učenie musíte správne pochopiť, aby ste pochopili, že vás neučím podceňovať ľudský život, 

ale žiť ten pravý, s pohľadom, mysľou a ideálom zameraným na večnosť. 

45 Dnes je vaša duchovná nevedomosť taká veľká, že keď pomyslíte na tých, ktorí odišli na onen 

svet, hovoríte: "Chudák človek, zomrel, musel všetko zanechať a odišiel navždy." 

46 Keby ste vedeli, s akou ľútosťou sa na vás pozerajú tie bytosti z duchovného sveta, keď vás počujú 

takto hovoriť. Ľútosť je to, čo k vám cítia tvárou v tvár vašej ignorancii! Keby ste ich totiž mohli aspoň na 

chvíľu vidieť, stratili by ste reč a boli by ste ohromení pravdou!  

47 Plačeš pred mŕtvymi pozostatkami, ktoré zostali v zemi, a zatiaľ čo sadíš kvety a polievaš so 

slzami mohylu, ktorá ich pokrýva, tí, čo sa oslobodili od týchto tiel a prebývajú v kráľovstve slobody a 

svetla, hovoria: "Ó, úbohé telo, ako veľmi som ťa miloval a bránil, koľko som ti zaobstaral poct a rozkoší, 

márností a pominuteľnej slávy, a teraz si len hrsť prachu v tmavom hrobe." 

48 Premýšľajte, všetci, o mojom učiteľskom slove a uvidíte, že sú v ňom čo najjasnejšie vysvetlené 

tajomstvá, ktoré ste doteraz nechceli poznať. 

49 V akom lepšom čase ako teraz som vás mohol prísť potešiť? Určite môžete povedať aj to, že 

Kristus v tomto čase zostúpil do pekla. Veď čo je pekelnejšie ako tvoj hriešny život, v ktorom sa svet 

váľa? Prišiel som ťa zachrániť, lebo si sa vzdialila od pravej cesty - tak ďaleko, že si chcela žiť bezo mňa, 

hoci pravda je taká, že tvoj a môj život sú jedno. 

50 Existencia človeka oddeleného od Božích zákonov je prázdna a falošná. Vedzte, prečo som vám 

prišiel priniesť svetlo: aby som vás zachránil tým istým slovom, ktoré som vám priniesol predtým. Pravda 

je totiž jedna, a preto je aj jedno učenie. 

Vaša sebaláska vám postavila tróny modlárstva. Ale v presvedčení, že kráľ, o ktorom si si myslel, že 

ho privádzaš, je falošný, tvoje srdce zostalo dezorientované. Vo svojom vnútri však môžete hľadať 
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prítomnosť svojho Boha, pravého Kráľa. Ak ma tam nájdete, nežiadam vás, aby ste mi postavili trón. 

Dávam prednosť oltáru lásky a pokory, kde sviece viery dávajú svetlo. 

51 Veľa potrebuje vaša duša. Uvažujte: Koľkokrát denne vyživujete svoje telo? Ak vynecháte jedno z 

týchto jedál, cítite sa slabí. Ale tvoja duša, koľkokrát denne ju živíš mojimi slovami? 

52 Pochopte, aký veľký je duchovný hlad a smäd ľudstva uprostred vyprahnutosti vašej existencie, 

potom ospravedlníte moju prítomnosť v Duchu, aby som vám vysvetlil svoju pravdu a potešil vás vo 

vašich veľkých súženiach. 

53 Moje učenie a môj príchod v tomto čase je preto, aby sa moji noví učeníci, ktorými chcem, aby ste 

sa všetci stali duchmi útechy ako ich Majster, a aby sa vydali na cesty zeme, aby vykonávali moje Dielo, 

rozsievali moju lásku, zapaľovali svetlo, prinášali lásku a porozumenie do sŕdc detí, aby vyplnili 

nesmiernu prázdnotu ich bytia. Priniesť uzdravujúci balzam chorým, ktorých poráža bolesť ich telesnej 

schránky a ktorých utrpenie sa postupne končí spolu s ich životom; útechu chudobným a opusteným, ktorí 

sa nemajú o koho oprieť. 

54 Keď uvidíš skutočnosť týchto veľkých utrpení, porovnáš ich so svojou bolesťou a požehnáš tú, 

ktorú si považoval za najväčšiu, a povieš: "Pane, kvôli všetkému, čo mám, by som mal byť šťastný." 

55 Bude potrebné, aby ste sa zoznámili s tým, kto trpí, aby vaše srdce dostalo mnoho lekcií, ktoré ho 

urobia milujúcim, obmäkčia ho a odvrátia od falošných pôžitkov, aby trochu myslelo namiesto tých, ktorí 

túžia po náklonnosti, potrebujú lásku a útechu. 

56 Keď raz pocítiš bolesť niekoho iného, ako je tá tvoja, nebudem ti už mať čo povedať. Sami od seba 

pôjdete hľadať núdznych, ktorí ležia na lôžkach bolesti v nemocniciach. Tvoja ruka sa bez akéhokoľvek 

odporu položí na malomocného a nežne pohladí sirotu. Vaše pery prinesú svetlo do duše svojím slovom a 

budete vedieť zapáliť plameň viery v tých, ktorí prechádzajú životom bez cieľa, bez lásky a bez Boha. 

57 Duchovný človek nebude hromadiť hmotné statky v hojnosti, ale bude sa starať o to, aby bol vždy 

bohatý na poklady duše. Vždy bude vedieť, čo držia a ako sa k tomu stavajú. Bude trpieť ako všetci 

smrteľníci, ale nikdy si nezúfa ani sa nevzbúri. 

58 Pri každej príležitosti majte pred očami môj príklad - život, ktorý som zasvätil úlohe milovať vás, 

utešovať vás a ukazovať vám cestu k večnej blaženosti. O tomto spôsobe som hovoril vo všetkom svojom 

učení, aby ma mnohí počuli. Nemal som žiadne zvláštne miesto, kde by som nechal zaznieť svoje slovo. 

Na námestiach i na verandách, na uliciach i v chrámoch, na cestách i na horách som nechal zaznieť 

posolstvo, ktoré hovorilo o nebeskom kráľovstve. 

59 Buďte vždy pripravení s cestovným balíčkom plným zásluh, ktoré ste získali v boji o život, aby vás 

moje volanie do druhého života v žiadnej hodine neprekvapilo. Vždy sa pozerajte do svojho vnútra a 

skúmajte sa. Nečakajte na tú hodinu, aby ste odišli s dušou bez zásluh. Vtedy si budete priať, aby ste na 

zemi urobili veľa dobrého, ale bude už neskoro. Vždy buďte v kontakte so svojím svedomím, pretože 

neviete, v ktorom okamihu ho prekročíte. 

60 Nezúfajte, duše, ktorým adresujem najmä svoje slovo. Vytrvajte na mojej ceste a spoznáte pokoj. 

Veru, hovorím vám, všetci ste predurčení k tomu, aby ste zažili blaženosť. Nebol by som vaším Otcom, 

keby ste neboli stvorení, aby ste so mnou zdieľali nebeské kráľovstvo. Ale nezabúdajte: aby bola vaša 

blaženosť úplná, je potrebné, aby ste krok za krokom prispievali svojimi zásluhami, aby sa vaša duša cítila 

hodná tejto božskej odmeny. Vedzte, že som s vami a sprevádzam vás po celej ceste. Plne mi dôverujte, 

lebo viete, že moja úloha je spojená s vašou a môj osud s vaším! 

61 Keďže ste neboli schopní povstať ku Mne, prišiel som k vám, čím som vám dal dôkaz o svojom 

milosrdenstve a podnet pre vašu vieru. Samotná myšlienka na naplnenie svojho poslania vás desí, pretože 

ste silní v zápasoch sveta, ale slabí v poslaní duchovnej duše. 

Hovoríte mi, že máte ešte príliš veľa nedostatkov, aby ste sa mohli považovať za mojich učeníkov. Ale 

ja vám hovorím, že každá chyba je ako kameň a všetky spolu ako bremeno. Pokiaľ žijete pod ťarchou 

tohto bremena, nie je možné, aby ste sa zdvihli. Ale do tej miery, do akej sa postupne zbavujete ťažkého 

bremena svojich nedostatkov, začínate cítiť, že môžete stúpať k výšinám ducha. 

62 Dovoľte môjmu slovu, aby vás zdokonaľovalo. Viem, že nie všetci prichádzate s pripraveným 

srdcom, aby ste ma počúvali, že niektorí sa tomuto prejavu vysmievajú a niektorí pochybujú, tak ako si 

niektorí myslia, že hoci je Slovo vznešené, nepochádza od Krista, ale od nejakej inej bytosti. Ale ja vám 

hovorím, že moje myšlienky sa dostávajú do príslušných orgánov mysle, aby sa prejavili v múdrosti. 
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63 Kto má právo pochybovať o Mojej prítomnosti medzi ľuďmi, keď som vám dal dôkaz, že som vám 

k dispozícii z lásky? Spomeňte si na Ježiša, keď ho bili na kríži. Ale čo iné predstavuje tento kríž ako 

ľudskosť? Veru, hovorím vám, že som stále pripútaná k svojmu krížu lásky, ktorý predstavuje moja láska 

k mojim deťom. 

64 Pochybujete, súdite a dokonca sa sami sebe vysmievate, ale ja vám odpúšťam a žehnám vám, 

pretože ste chorí z nevedomosti. Dávam vám čas na premýšľanie, pretože viem, že zajtra budete patriť 

medzi najhorlivejších. Teraz ešte nemôžete vidieť pravdu, ktorú som vám zjavil, v plnej jasnosti, pretože 

telo je silnejšie ako duch. Napriek tomu sa pozdvihnete k ideálu zduchovnenia a potom sa stanete 

duchovne najsilnejšími. 

65 Bojujte proti tomu, čo je škodlivé, bojujte proti tomu, čo je nečisté. Vedzte, že neresti sveta 

otupujú zmysly duše a bránia jej vstúpiť do vysokých svetov života. Ak sa naučíte žiť pravý život - 

hovorím vám, potom nech ste kdekoľvek a kamkoľvek pôjdete, svojou prítomnosťou všetko premeníte na 

raj pokoja. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 273 
1 Tak hlboko ste klesli a tak veľmi ste sa vzdialili od duchovného, že všetko, čo patrí duchu, 

považujete za nadprirodzené a úplne prirodzené. Takto nazývate božské nadprirodzeným a rovnako vidíte 

všetko, čo patrí vášmu duchu, a to je omyl. Dôvodom je, že vidíte a vnímate len to, čo je v dosahu vašich 

zmyslov alebo v dosahu vašej ľudskej inteligencie, a to, čo je mimo zmyslov a mysle, považujete za 

nadprirodzené. 

2 Teraz nastal čas, aby ste prenikli do jadra môjho učenia, ktoré vám odhaľuje pravdu, v ktorej je 

život, aby ste sa mohli považovať za mojich žiakov a čoskoro sa stali majstrami. 

3 Žiak je ten, kto sa učí, a majster ten, kto uplatňuje moje učenie. Takto by ste sa mali správať. Lebo 

keby ste sa len naučili a ukryli moju múdrosť vo svojom srdci, alebo keby ste zmenili moje učenie, boli by 

ste ako tí pokryteckí farizeji, ktorých som vtedy tak odsúdil, aby som dokázal ich falošnosť. 

4 Cesta je dlhá a musíte po nej kráčať pozorne, aby ste neupadli do extrému, to znamená, aby sa pre 

vás duchovno nestalo samozrejmosťou, ale aby ste tiež neupadli do fanatizmu. 

5 Keď dosiahnete rovnováhu, ktorá by mala existovať medzi duchovnou dušou a "telom", uvidíte, 

aká ľahká je existencia a aká rovná je cesta. Krok za krokom pôjdete svojou cestou a využijete všetky 

príležitosti, ktoré vám život ponúka, na rozvoj svojej duše. 

Potom, keď dosiahnete prah duchovného života, keď sa priblíži hodina rozlúčky so svetom, ktorý vás 

chránil, a s telom, ktoré vám slúžilo ako opora, nebude najmenšieho odporu, duša nebude chcieť predĺžiť 

život svojho tela a telesná schránka už nebude dušu udržiavať. 

6 Koľko radosti a svetla zažije duša, keď vstúpi do svojho nového domova, a koľko pokoja a 

porozumenia zanechá v srdciach tých, ktorí jej patrili na zemi! 

7 Vidím, že atmosféra, ktorá vládne vo svete, je v rozpore s oduševnením. Preto bude veľmi 

záslužné, ak sa dokážete zbaviť prekážok, ktoré vám bránia napredovať na ceste. 

8 Poslal som vám posolstvo, vďaka ktorému môžete žiť vo svete bez toho, aby ste boli nakazení. 

9 Naučte sa s mojou silou povzniesť nad ňu. Snažte sa povzniesť nad ľudské ťažkosti. Ak ste raz 

pozdvihli svoj život a oslobodili svoju dušu, už neklesajte. 

10 Na mojej ceste nie sú žiadne nástrahy. Treba sa však mať na pozore a modliť, pretože popri ceste 

rastie podrast a v ňom sa niekedy skrýva zradný vlk. Bdejte a modlite sa, aby ste neboli prekvapení a aby 

ste to boli vy, kto prekvapí tých, ktorí sa skrývajú, aby zvrhli toho, kto chce kráčať po dobrej ceste, alebo 

aby ho pripravili o vieru. 

11 Oznámil som, že môj ľud sa opäť objaví na zemi, keď ľudstvo vypije svoj najväčší kalich utrpenia. 

Preto v súčasnosti posielam na zem svojich poslov, svojich pracovníkov, svojich vojakov a prorokov, 

pretože sa blíži čas boja. 

12 Môj ľud nie je len tento, ktorý ma počul prostredníctvom nositeľov hlasu. Môj ľud sa rozšíri po 

celej zemi a jeho deťmi budú všetci, ktorí vydávajú svedectvo o Mojej pravde - všetci, ktorí zasahujú 

svetelné trhliny duše, všetci, ktorí bojujú proti kúkoli a ohlasujú tretiu éru. 

13 Oduševnite sa a budete schopní pochopiť a naplniť svoje poslanie. Keď sa potom v iných krajinách 

objavia ďalší Moji vyslanci, nech si jeden všíma druhého, nech sa spojí a duchovne podporí, nech silou 

myšlienky bojuje proti nezhodám, nejednotnosti a vojne, ktoré zachvátili svet. 

14 Nebojte sa, ľudia, dostal som vaše zásluhy, ktoré som získal do dnešného dňa. Ale nezastavujte sa 

po prvých krokoch, neuspokojte sa s prvými prácami, ktoré ste vykonali. Kráčaj pokojne a pevným 

krokom a dosiahneš víťazstvo. 

15 Vaše zásluhy nemusia vždy čakať na odmenu, kým dosiahnete Duchovné kráľovstvo, ale aj tu na 

vašom svete sa dočkáte odmeny. 

16 Tu bude mať vaše telo zdravie a silu a v duchovnom živote budete mať svetlo a pravú blaženosť. 

17 Tí, ktorí prišli ku Mne v túžbe po múdrosti, sa nikdy necítili oklamaní. Videl som, že vás v túžbe 

počúvať moje slovo nezastavila žiadna prekážka. Ako by som mohol neodmeniť vaše úsilie a obete? Ja 

sám viem, ako veľmi ste sa museli vyvinúť, aby ste prišli na tieto miesta a zostali so Mnou, aby ste ma 

počuli. 

18 Prišla hodina, keď sa ľudia sami od seba zbavia svojich pút, strhnú si z očí náplasť a budú hľadať 

pravú cestu. 
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19 Človek túži mať svetlo, ktoré mu umožní poznať, čo je pre neho dovolené, ako aj poznať všetko, 

čo je pre neho skutočne zakázané. 

20 Z duchovného hľadiska je človek nevedomé stvorenie. Nespočetné množstvo predsudkov, ktoré ho 

obklopujú, a hrozby a kliatby, ktoré ho ťažia, boli príčinou ľahostajnosti voči duchovnému. 

21 Je to moje svetlo, ktoré teraz prebúdza duše, je to môj hlas, ktorý ich vyzýva k zamysleniu, a je to 

moja sila, ktorá ich robí pevnými a núti ich bojovať za dosiahnutie cieľa. 

22 Ľudstvo sa čoskoro zbaví svojich predsudkov, tak ako sa niekto zbavuje obnoseného a starého 

odevu, a pozdvihne svoj pohľad a svoju myseľ túžobne nad prekážky, ktoré mu dlho bránili vo vývoji. 

23 Vštepované obavy, ktoré si ľudia po stáročia pestovali vo svojich srdciach, zmiznú, keď si 

uvedomia, že to bol Kristus, kto otvoril brány duchovného kráľovstva a kto - keďže ešte nezjavil všetko, 

čo mal ľudstvo naučiť, pretože ešte nenastal čas - prisľúbil svoj návrat v ére, ktorá bude plná svetla, 

inšpirácie a duchovných zjavení. 

24 Vo mne ľudia nájdu odvahu oslobodiť sa od jarma svojej nevedomosti. 

25 Ako môžete očakávať, že na zemi prestane mier, vojny, ľudia sa obnovia a hriech sa zmenší, ak 

nemajú duchovné poznanie, ktoré je predpokladom, pôvodom a základom života? 

26 Veru, hovorím vám, že kým nebudete chápať Moju pravdu ani sa ňou riadiť, vaša existencia na 

zemi bude ako stavba postavená na tekutom piesku. 

27 Tých, ktorí sa prebudili, je menej ako tých, ktorí zostávajú chladní a ľahostajní voči duchovnu. 

Títo sa tvárou v tvár panujúcemu chaosu neobávajú a všetko pripisujú povrchným príčinám. Sú spokojní 

so svojím malým chápaním a hovoria: "Aký zmysel má odhaľovať tajomstvá alebo sa snažiť preniknúť do 

nepochopiteľného, keď si plním všetky povinnosti, ktoré mi ukladajú tí, čo vládnu v hmotnom, a tí, čo ma 

duchovne vedú prostredníctvom náboženstiev? Neexistuje v tomto plnení povinností princíp dobra, 

ktorému učil Kristus?" Týmito myšlienkami sa upokojujú a presviedčajú sa, že si plnia svoju duchovnú 

povinnosť. 

28 Ale ja vám hovorím, že toto plnenie vašich povinností je len zdanlivé a nie skutočné, že dobro, 

ktoré konáte, je pred vaším svedomím a pred Bohom veľmi malé, pretože váš život je povrchný, vaše 

duchovné poznanie nepatrné, vaše skutky plné sebectva a márnosti. 

29 V očiach svojich blížnych, ktorých môžete ľahko oklamať, môžete verne plniť svoje duchovné a 

ľudské povinnosti. Ale pred svojím svedomím a Otcom nebudete môcť obstáť s pretvárkou - pretože tam 

pravda vyjde na svetlo - a to je to, čo drží ľudí v duchovnej slepej uličke. 

30 To spôsobilo, že medzi niektorými a inými vznikli spory. Kým prebudení hovoria o spiritualizácii, 

duchovných daroch, schopnostiach a zjaveniach, spiritualisti sa vzbúria a hovoria, že tieto rozdeľujú a 

mätú ľudstvo, vyvolávajú pochybnosti a neistotu vo viere. 

31 Tento boj bude nevyhnutný, aby sa objavilo svetlo a zažiarila pravda. Až potom si uvedomíte, že 

pravda nespôsobuje rozdelenie a že moje učenie, keďže je založené na pravde, nemôže spôsobiť 

rozdelenie a svár medzi ľuďmi, aj keď ich spočiatku núti bojovať medzi sebou, aby dosiahli svetlo. 

32 Každý sa uchýli k svojim zbraniam - niekto k duchovným, iný k duševným, ďalší k materiálnym. 

33 Tí, ktorí sa spoliehajú len na silu svojich fyzických zbraní, budú porazení, pretože víťazstvo bude 

na strane tých, ktorí používajú duchovné zbrane, ktorých povaha a sila sú väčšie. 

34 Hoci Ježišovo učenie odhalilo všetko v druhej ére, špiritizmus vysvetľuje a objasňuje všetko, čo 

bolo medzi ľuďmi tajomstvom. Bez jej pomoci by nikdy neprenikli do jadra zjavení. 

35 Veru, hovorím vám, že len Baránok môže otvoriť knihu siedmich pečatí a ukázať vám celý jej 

obsah. 

36 Praktizujte toto učenie, ľudia. Nastal čas ukázať svetu pravdu môjho slova. Povolal som vás, aby 

som z vás urobil poslov, ktorí prinesú ľudstvu posolstvo, ktoré tak veľmi potrebuje poznať. 

37 Nehovorím vám, že keď sa moje slovo dostane k národom zeme, všetci ľudia sa hneď zmenia na 

spiritualistov. Nie - najprv bude stačiť, aby sa spiritualizácia aplikovala na každé náboženské 

spoločenstvo. Potom uvidíte, ako sa všetci ľudia, keď to budú najmenej očakávať, priblížia k jedinému 

bodu, teda k harmónii, jednote a porozumeniu, ktoré medzi nimi nikdy neexistovalo. 

38 Burina bude vytrhnutá s koreňom a na jej mieste vyrastie pšenica, symbol hojnosti, práce, pokroku 

a pokoja. 
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39 Privítajte všetkých, ktorí prichádzajú v túžbe po svetle, ktoré im osvetľuje cestu. 

40 Buďte so mnou, ja som maják, ktorý svieti na všetky cesty. Toto svetlo nie je nové, od začiatku 

života človeka svietilo v jeho svedomí. Keďže však človek bol stvorený na to, aby sám prenikol do 

tajomstiev duchovného života, bolo potrebné, aby sa "Slovo" stalo človekom v Ježišovi a aby svojím 

slovom roztrhlo závoj tajomstiev. 

41 Dosiahlo celé ľudstvo vo svojich rôznych generáciách vrchol Kalvárie, aby sa zamyslelo nad 

nekonečnou láskou, ktorá spôsobila, že Kristus zomrel rukami ľudí? Nie, ľudstvo nechcelo poznať všetko, 

čo mu zjavilo svetlo Božského Majstra. Dávalo prednosť svetlu vedy, ktorá skúma tajomstvá prírody, 

dávalo prednosť pozemskej moci pred veľkosťou duše. 

42 Moje svetlo ani na chvíľu neprestalo svietiť do svedomia. Ale keďže človek je ešte nezrelý a 

potrebuje, aby sa mu Otec nejakým spôsobom priblížil, poslal som ducha Eliáša so sľubným posolstvom 

nového veku. 

Eliáš priniesol svetu zjavenie spôsobu, akým som prišiel, aby som sa ľuďom zjavil, a ako Môj 

predchodca otvoril ľudskú myseľ, aby hovorila jeho perami. Ale zjavil sa aj prostredníctvom vízií a 

inšpirácií, aby vám oznámil, že po prejave prostredníctvom ľudského orgánu intelektu príde dialóg ducha s 

duchom. 

43 Niektorí povedia, že môj návrat nebol potrebný. Ale tí, ktorí si to myslia, to robia len preto, lebo 

nevedia, že Ježiš odhaľuje pokrytectvo farizejov, vyháňa kupcov z chrámu a neklaňa sa pred tými, ktorí sa 

vyhlasujú za veľkých. 

44 Potrebujú ma tí, ktorí trpia, ktorí túžia po spravodlivosti, ktorí túžia po svetle a povznesení, ktorí 

chápu, že duša musí napredovať bez zastavenia. Všetci ma volajú v modlitbe, prosia ma vo svojich 

bolestiach a pýtajú sa ma, kedy prídem. Vedia, že ľudstvo zúfalo potrebuje mňa, moje slovo, môj balzam a 

moje zázraky. 

45 Vidíte národy vo večných vojnách? Vidíte tie vojny, ktoré sú najrozhodnejším popretím lásky, 

ktorú som učil? Vidíte náboženské spoločenstvá, ktoré sú voči sebe nepriateľské, hoci sa nazývajú 

kresťanskými a hlásajú moje najvyššie prikázanie "milujte sa navzájom"? 

46 Koľko nešťastia a utrpenia sa znieslo na ľudstvo z týchto vojen vyvolaných ľudskou snahou o moc 

a z týchto rozdielov vo viere. 

47 V tomto čase som vám dal semienko, ktoré sotva začína klíčiť v srdci tohto ľudu. Ale naozaj vám 

hovorím, že toto učenie otriaslo ľudstvom a ľudia mu uveria ako pravému Božiemu zjaveniu. Vy všetci, 

ktorí ste dostali úlohu alebo poslanie v Mojom diele, máte povinnosť prezentovať Moje učenie v celej jeho 

čistote. 

48 Špiritizmus nemá nič spoločné s rituálmi, tradíciami alebo náboženskými obradmi, je nad 

akýmkoľvek vonkajším uctievaním Boha. Preto vám hovorím, že každý, kto mieša s mojím učením 

obrady, ktoré sa naučil od siekt alebo cirkví, stáva sa znesväcovateľom. 

49 Ako by mohli vaši blížni obdivovať svetlo tohto zjavenia, ak ho skrývate za závojom svojich 

materializácií a tajomstiev? 

50 Špiritizmus nie je spojením náboženstiev, je vo svojej jednoduchosti najčistejším a 

najdokonalejším učením, je svetlom Božím zostupujúcim k ľudskému duchu v tejto tretej ére. 

51 Toto všetko vám hovorím, ľudia, pretože ste mojou prvou sejbou v tomto čase, aby ste prijali 

pravdu a aby vás ľudstvo neobvinilo, že ste falošní alebo profánni. 

52 Ak upadnete do fanatizmu, budete za to vinní. Veď kniha poznania bola pred tvojimi očami a 

osvietila dušu. 

53 Vy, ktorí prichádzate z iných ciest, prijmite moje slovo, prineste moje semeno a zasejte ho na svoje 

polia. Spoznajte povahu pravdy, ktorú vám Majster zanecháva. 

54 Nemyslite si, že ste dokonalí, pretože poznáte dokonalé učenie. Ale ak sa budeš snažiť plniť svoje 

poslanie s najväčšou čistotou, akej je človek schopný, postavím ti do cesty všetkých, ktorí túžia po slove 

pravej útechy. 

55 Uvedomte si, že nech sú vaše skutky akokoľvek čisté a láskyplné, budú na vás stále útočiť. Potom 

budete mať príležitosť učiť na príkladoch odpustenia, šľachetnosti a milosrdenstva, ako brániť pravdu, 

ktorú cítite, že nosíte vo svojom srdci. Nemáte brániť svoje hmotné chrámy, ani svoje mená či osobnosť, 

ale pravdu, ktorá bola do vás vložená. 
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56 Vy, zástupy, ktoré prichádzate ku Mne so smútkom a únavou v srdci, počúvajte Mňa, lebo viem, 

že skrze podstatu Môjho Slova nájdete cestu späť k pokoju, k viere, k radosti. 

57 Prichádzate bosí, s boľavými nohami, pretože v rozľahlej púšti ste opotrebovali sandále, ktoré vás 

chránili pred kamienkami a rozpáleným pieskom. Ale tu získaš späť všetko, čo si stratil, pretože ťa 

milujem a dávam ti o tom opäť dôkaz. 

58 Ako by si mohol dovoliť, aby svetlo tvojej viery otupelo? Ako ste sa mohli tak vzdialiť od pravej 

cesty, že sa vo vás stratilo dokonca aj vnútorné poznanie, že máte ducha? 

59 Iba môj božský prejav vám môže dať poznanie, že sa nachádzate v novom čase. Lebo si sa ponoril 

do spánku. 

60 V hĺbke tvojej bytosti sa prejavila neznáma túžba a zvláštny smäd bol stále silnejší a silnejší bez 

toho, aby si vedel určiť jeho príčinu. Keď sa táto potreba stala desivou, bolo to preto, lebo nastal čas, keď 

ste mali dostať moje nové posolstvo. 

61 Trápil ťa hlad a smäd duše - hlad po pravde a pokoji, smäd po láske a svetle. 

62 Chcel som, aby Moje Slovo bolo ako krištáľovo čistá a svieža voda, ktorej podstata by obsahovala 

pravú a večnú potravu duše - tak, aby ste sa mi, keď ma prídete počúvať, oddali ako ten unavený pútnik, 

ktorý, keď objaví prameň, odhodí bremeno, ktoré nesie, a lačne sa vrhne k vytúženej tekutine, aby sa 

osviežil. 

63 Nie všetci ste si priniesli duchovný smäd. Tí, ktorí ju skutočne pocítili, ju jednoducho uhasili 

mojimi slovami. Je však veľa ľudí, ktorí sa napriek tomu, že ma už viackrát počuli, sťažujú, že ich bolesti 

a problémy zostávajú rovnaké. Dôvodom je, že nehľadajú moju podstatu, ale statky sveta. 

64 Dobre to pochopte, aby ste sa nikdy neklamali. 

65 Pozrite sa aj na to, že niektorým nechýbajú základné potreby, žijú obklopení komfortom, a predsa 

im niečo zatemňuje život, niečo ich desí, niečo im chýba. Túžia po prítomnosti duchovného v ich živote. 

Práve absencia tohto svetla zatemňuje ich životy. Keď ma počuli, vnútorne zvolali: "Toto som hľadal, v 

toto som dúfal, toto mi chýbalo! 

Iní sa však prišli sťažovať, že stratili majetok, zdravie, náklonnosť a prázdnotu v ich srdciach 

nenaplnilo moje slovo. Ale keď získali späť, čo stratili, odišli bez toho, aby si aspoň spomenuli na toto 

nebeské slovo, ktoré jedného dňa počuli. 

66 Nie všetci sú pripravení pocítiť a pochopiť toto zjavenie. Kým jedni zostávajú, iní odchádzajú, 

pretože nie všetci po Mne túžia, pretože túžba po duchovnom nie je u všetkých rovnaká. 

67 Chcem vám povedať, aby ste pozorne sledovali ľudstvo, ľudí a národy, aby ste si uvedomili, ako si 

zo svojho života urobili mučivú púšť, ktorej spaľujúce slnko ich utláča a ktorej vyprahnutosť ich ovláda a 

vyčerpáva. Či netušíte, aký nesmierny smäd sa hromadí v ľudských srdciach? Veď teraz vzniká aj oáza s 

príjemným tieňom a lahodnou sviežosťou, so stálou krištáľovo čistou vodou, aby v nej mohli uhasiť svoju 

túžbu po pravde, svoj smäd po láske a pokoji. 

68 Mnohí prídu k prameňu, a keď sa napijú jeho vody, povedia ako ty: "To je to, čo som hľadal." Ale 

aj mnohí iní k nemu prídu v domnení, že opäť nájdu to, čo vo svete stratili. Ale sklamaní sa ku Mne otočia 

chrbtom a budú popierať, že v tomto zjavení je čo i len najmenšia pravda. 

Odídu, ale všetko je predvídané a pripravené, aby sa vrátili, keď konečne nastane pravý smäd duše a 

oni ma budú volať na púšti a hovoriť mi: "Otče, odpusť nám a daj nám novú príležitosť, aby sme spoznali 

tvoju pravdu." 

Vtedy im Ja, ktorý som im už odpustil, keď povýšenecky odmietali vodu z Môjho prameňa a chlieb z 

Môjho stola, ponúknem Svoju cestu, aby na nej zabudli na svoju únavu, aby sa zotavili, naplnili sa 

pokojom a boli povznesení Mojím svetlom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 274 
1 Vitajte, pútnici všetkých vekových kategórií, ktorí sa v tento milostivý deň zastavíte na svojej 

ceste, aby ste si vypočuli moje slovo a duchovne si sadli k môjmu stolu. 

2 Dávam tvojmu srdcu pokoj a mier, aby si ma mohol počuť. Veru, hovorím vám: Moje slovo je 

cesta, ktorá vedie k pokoju a blahu. 

3 Ale nehľadajte ma len preto, aby ste ma požiadali o to, čo sa týka veci. Pravda, mám hojivý 

balzam na všetky choroby, ktoré vás trápia, a vlastním kľúče, ktoré otvárajú brány k práci. Okrem toho 

však prinášam nekonečné bohatstvo dobier pre ducha, prúd múdrosti, nevyčerpateľný zdroj duchovných 

radostí. 

4 Viem, že význam tohto učenia mnohých prekvapí, keď ho počujú po prvýkrát, a to preto, lebo 

Moje učenie hovorí k ich duchovnej duši. Hľadám ju a obraciam sa na ňu, aby som jej ponúkol kráľovstvo 

mimo tohto sveta tým, že jej poviem, ktorá cesta vedie do tohto zasľúbeného domova. 

Ale človek, ktorý žije len pre seba, ktorý miluje len svoje, myslí len na seba a všetko očakáva od sveta 

- keď počuje reči o odriekaní, o trpezlivosti, o obetovaní, o nezištnosti a milosrdenstve, pýta sa sám seba: 

"Ak dám všetko, kto mi dá? Keď mám v tomto živote tak málo - prečo by som sa ho mal zrieknuť?" 

5 Odpúšťam im, lebo oni ani nemohli myslieť inak, ich egoizmus pochádza z ich nevedomosti. Keď 

ma však počujú viackrát a ich dušu osvieti iskra svetla prítomného v mojom Slove, prebudí sa ako z 

dlhého spánku a v úžase a zmätku sa pýta: "Kde som, kto ku mne prehovoril?" 

6 Moje Slovo sa medzitým naďalej dotýka tejto duše a láskyplne rozochvieva struny jej srdca, až sa 

napokon bolesť duše, ktorá sa v nej dlho hromadila, pretrhne a pretryskne slzami, čo znamená vyznanie, 

prebudenie viery, duchovné vzkriesenie a začiatok výstupu k Svetlu, Pravde a Večnosti. 

7 To však neplatí pre všetkých. Ale tí, ktorí kedysi prišli na zjavenie môjho slova a mali v srdci 

sebectvo, lásku k materiálnu, aroganciu a argumenty, aby popreli moje učenie o duchu, keď si vypočuli 

moju lekciu z toho dňa, okamžite si spomenuli na deň, keď sem prišli plní temnoty a potom uvideli svetlo, 

o ktorom si nikdy nemysleli, že bude existovať. 

8 Mnohí z nich sú teraz mojimi najvernejšími a najobetavejšími pracovníkmi. 

9 Ľudia: Moje slovo je prúd lásky, ktorý očisťuje ľudí a pripravuje ich na lepší život. 

10 Marvel: Teraz vám dávam svoje poučenie, ktoré zachráni hriešnikov ústami aj takýchto hriešnikov. 

11 Nemôžete pochopiť môj univerzálny plán spásy, ale dávam vám poznať jeho časť, aby ste mali 

účasť na mojom diele. 

12 Ja jediný poznám význam času, v ktorom svet žije. Žiadna ľudská bytosť nie je schopná pochopiť 

realitu tejto hodiny. Ľudia sa od prvopočiatkov neprestajne špinili, až si zatemnili citlivosť a dušu a 

vytvorili si chorý, nepokojný a smutný život. Teraz však nastala hodina očisty. 

13 Vy, ktorí ste počuli toto Božie slovo, tušíte, čo sa v tomto čase deje, a budete sa chcieť modliť, aby 

ste sa vyvarovali zlého a namiesto toho robili niečo dobré. Ale nie celé ľudstvo pozná zmysel udalostí tejto 

doby, a preto medzi ľuďmi vládne zmätok, zúfalstvo, utrpenie, nenávisť, rozpútaná túžba po moci, neresti, 

zločin a všetky nízke vášne. 

14 Svet potrebuje moje slovo, ľudia a národy potrebujú moje učenie lásky. Vládca, vedec, sudca, 

pastor, učiteľ - tí všetci potrebujú svetlo mojej pravdy, a práve preto som prišiel v tomto čase, aby som 

osvietil človeka v jeho duši, srdci a mysli. 

15 Necítili by ste sa spokojní, keby ste slúžili môjmu Duchu ako hľadači ciest, aby ste pripravili môj 

príchod do sŕdc ľudí a národov zeme. Ak však chcete robiť priestupky a pripravovať cesty, aké príklady a 

dôkazy uvediete? 

16 Nezabúdajte, že moje dielo je dokonalé, večné, silné, jasné a plné svetla. 

17 Vy, ešte nezrelí žiaci: neviete, ako ma milujú duchovia vo vyšších svetoch - bytosti, ktoré sú 

vašimi bratmi a sestrami. Keby ste vedeli, ako ma milujú, ako mi slúžia a poslúchajú ma, pocítili by ste 

hlbokú ľútosť nad svojím správaním voči Otcovi a ponáhľali by ste sa vytvoriť vo svojom srdci svätyňu, 

aby ste ju ponúkli Tomu, ktorý vás miluje dokonalou láskou. 

18 Nech je moja láska vo vašom srdci, aby bolo citlivé na bolesť ľudí. Musíte sa naučiť súcitu, aby ste 

mohli praktizovať odpustenie a utešovať tých, ktorí trpia. 

19 Nech moje slovo zatrasie vaším srdcom, aby sa rozbúchalo v láske k blížnemu. 
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20 Pamätajte na moje slová učenia, pretože práve tieto slová vám poslúžia ako zbrane v boji, keď sa 

budete musieť stať skutočnými rozsievačmi mojej pravdy. 

21 Pristúpte, lebo ja dávam útechu plačúcim a vy plačete - jedni ronia slzy, iní vnútorne, bez vzlykov. 

22 Ja žnem tvoje bolesti a premieňam ich na pokoj - Ja, ktorý ako jediný prenikám až na dno duše. 

Prichádzam kvôli bremenu vašej duše - tomu bremenu, ktoré ešte nemôžete uniesť. 

23 Ó, vy duše vtelené do ľudských bytostí! Neprišli ste na zem, aby vás porazili bolesti, problémy, 

skúšky. Prišli ste, aby ste zvíťazili v nešťastí a nepriazni osudu. 

24 Už neplačte a nespite. Duchovná duša človeka bojuje so všetkým - so skúškami, s bolesťou, s 

vášňami. 

25 Spoznali ste všetky ťažkosti života, tak ste si to želali. Ale vaša viera, vaša vôľa a vaše úsilie vás 

môžu pozdvihnúť nad hmotu a bolesť. 

26 Nerozumiete môjmu slovu? Je to také jednoduché! Vy ste však odetí do hmoty a často 

nedosiahnete jadro jej významu, pretože ho nechápete. Príde deň, keď tvoja duša - už bez telesnej 

schránky - bude s radosťou opakovať moje vety a chápať moje učenie a z tejto spomienky bude vychádzať 

prúd svetla na tvoju cestu. Ale budete ľutovať, že ste neboli schopní pochopiť moje učenie, keď ste chodili 

po zemi, kde vám chýbala duchovná opora alebo podpora. 

27 Zapamätajte si moje učenie, kedykoľvek môžete. Lebo ak sa vám vytratia z pamäti, ak sa vám 

vzdialia zo srdca, ak na ne zabudnete a zrieknete sa ich, budete ich neskôr hľadať a už ich nenájdete. Je to, 

akoby ste vlastnili prameň a opustili ho, a potom, keď vás trápi smäd a hľadáte ho, akoby sa vám voda 

vyparila. 

28 Ak chceš vedieť, ako prejsť týmto životom bez smädu a vyčerpania, a ak chceš byť osvietený, ak 

chceš byť v duchovnom - ak sa chceš vyhnúť bolesti a zmätku, využi moje učenie, nech sa nezmazateľne 

vryje do tvojho bytia a nech sa stane zákonom a normou tvojho života. 

29 Keby vás Otec dnes požiadal o vydanie účtu, čo by ste urobili? Čo by ste mohli ukázať v prospech 

svojej duše? 

30 Keď vám svedomie hovorí, že ste nemilovali, hoci je to zákon - myslíte si, že ste pripravení prejsť 

z ľudského stavu do duchovného? Koľko duší blúdiacich vesmírom by sa chcelo dať vypočuť ľuďom, aby 

im povedali: "Nemárnite svoj čas tak, ako som ho premárnil ja." 

31 Veru, hovorím vám, keby ste si preštudovali každú z mojich viet, osvetlili by ste si svoju životnú 

cestu. Lebo každá z nich obsahuje podstatu, múdrosť, večnosť. 

32 Kto sa chytí môjho slova, konečne vie, čo prišlo na svet - vie, odkiaľ to prišlo a kam sa to musí 

vrátiť. 

33 Kto sa nasýti touto esenciou, už nikdy nebude hovoriť, že tento svet pozostáva len z bolesti, sĺz a 

horkosti, pretože vie, ako pozdvihnúť svoju vieru a lásku nad bolesť. 

34 Tento svet, kde človek toľko trpel a plakal, je miestom, z ktorého by mnohí radi utiekli. Ale 

naozaj, hovorím vám, určil som vám ju, aby ste ju naplnili láskou. Keby som sa vás však v tejto hodine 

spýtal, koľko lásky ste naň zasiali, čo by ste odpovedali? 

35 Chcem, aby ste mi povedali, že ste pochopili Krista - toho, ktorý vám jedného dňa povedal: 

"Milujte sa navzájom". Uvedomte si, že vám túto otázku kladiem po mnohých storočiach neúnavného 

učenia. 

36 Preto vám stále opakujem, aby ste sa naučili počúvať ma, aby ste sa naučili stíšiť, keď "Slovo" 

hovorí, aby božské semeno mohlo vyklíčiť a rozkvitnúť vo vašich srdciach. 

37 Mal som nekonečnú trpezlivosť čakať, kým počujete môj hlas. Prečo nemáte trochu trpezlivosti, 

keď ste vystavení skúške? Hovorím vám, že kto nemá trpezlivosť, naučí sa ju v tomto čase nápravy. Aj 

ona je učiteľkou, aj keď učí prísne a krátko. Prečo sa radšej neučiť od Božského Majstra, ktorý učí len s 

láskou? 

38 Pre materialistu nie je čas to isté, čo pre spiritualizovaného človeka. Pre jedného je to 

spravodlivosť, pre druhého požehnanie. Ale svetlo storočí vždy prechádzalo cez ľudí, niektorých pohladilo 

a všetkých prebudilo. 

39 Kedy dovolíte, aby sa toto svetlo prejavilo prostredníctvom vašej duchovnej duše? Kedy nájdem 

človeka oslobodeného od reťazí a pripraveného vzlietnuť ku Mne? 
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40 Ešte stále je veľa pocestných, ktorí zablúdili, veľa ľudských bytostí, ktoré sa stratili v temnote 

nevedomosti, pretože sú viac "telom" ako duchom, viac lžou ako pravdou. 

41 Hmota je u nich víťazom a porazený je duch. Práve týchto stratených pozývam na hostinu ducha, 

na hostinu lásky, kde na všetkých čaká môj nebeský stôl, aby som ich oslobodil od toľkej horkosti a 

osamelosti. 

42 Dám im svoj pokrm - chlieb, ovocie, víno a med, ktoré v pravom zmysle slova znamenajú 

srdečnosť, útechu, pokoj, zdravie a poznanie. 

43 Modlitba, ktorú vysielaš v tichu, je skutočným duchovným chválospevom, ktorého tóny sa miešajú 

s tónmi spravodlivých a anjelov. 

44 Prinášate bremeno svojich dlhov do mojej prítomnosti, ukazujete mi celý svoj život. Ale ja vám 

hovorím: V skrytosti vášho bytia sú utrpenia a povinnosti odpustenia, ktoré nepoznáte a ktoré poznám len 

ja. Ale nevadí, že mi o tom všetkom nehovoríte a nepýtate sa ma na to, čo všetko neviete o svojej 

minulosti. Som vo všetkom a nič neunikne môjmu milosrdenstvu, rovnako ako nič neunikne mojej 

spravodlivosti. 

45 Cíťte moju otcovskú lásku, nechajte v nej zmiznúť temnotu, utrpenie, slzy. Posilňujte sa vo mne, 

získajte zdravie a pokoj, vráťte sa silní na cestu boja. 

46 Toto je Slovo, ktoré hľadáte, ktoré vám dáva útechu, dodáva novú odvahu a napĺňa vás nádejou. 

Prečo ma nasleduješ napriek skúške? Prečo nezhodíš kríž zo svojich ramien? Pretože vo význame môjho 

slova nájdete absolútne pochopenie pre všetky svoje utrpenia. 

47 "Izraelom" som nazval ľudí, ktorých v súčasnosti zhromažďujem okolo svojho nového zjavenia, 

pretože nikto nevie lepšie ako ja, aký duch prebýva v každom z povolaných tejto "tretej éry". 

48 "Izrael" má duchovný význam a ja vám dávam toto meno, aby ste si uvedomili, že ste súčasťou 

Božieho ľudu. "Izrael" totiž nepredstavuje ľud zeme, ale svet duchov. 

49 Toto meno bude opäť známe na zemi, ale bez omylu, v jeho pravom, duchovnom význame. 

50 Musíte poznať pôvod a význam tohto mena; vaše presvedčenie, že ste deťmi tohto národa, musí 

byť absolútne a musíte mať úplné vedomosti o tom, od koho a prečo ste dostali toto pomenovanie, aby ste 

mohli odolať útokom, ktoré na vás zajtra prídu od tých, ktorí dávajú názvu "Izrael" iný význam. 

51 Vy ste duchovný ľud, ktorý skutočne pochopí tajomstvo rebríka, ktorý Jákob videl očami ducha vo 

sne. Vidím, že ste už schopní pochopiť moje lekcie a spojil som vás, aby som vám ich odhalil. 

52 Schopnosť porozumieť pochádza z vývoja, rozvíjania a nahromadených skúseností. 

53 Veru, hovorím vám, že skôr než boli stvorené svety a skôr než sa človek objavil na zemi, vaša duša 

už existovala. Boli to pre ňu obdobia nevedomosti, život v týchto domoch prípravy - časy, keď sa duša 

učila obývať zem tým, že sa vtelila do človeka. 

54 Vaša myseľ neprijíma dojmy alebo spomienkové obrazy minulosti vašej duše, pretože telo je ako 

hustý závoj, ktorý im nedovoľuje preniknúť do života duše. Aký mozog by mohol prijať obrazy a dojmy, 

ktoré duša získala v priebehu svojej minulosti? Ktorá inteligencia by dokázala súvisle pochopiť ľudskými 

myšlienkami to, čo je pre ňu nepochopiteľné? 

55 Kvôli tomu všetkému som vám ešte nedovolil spoznať, kto ste duchovne, ani aká bola vaša 

minulosť. 

56 Mohli by ste teda vedieť, akým spôsobom formujem izraelský ľud? Nie, prezradil som vám len to, 

čo potrebujete vedieť teraz a nakoľko to dokážete pochopiť. Tak som vám povedal, že ste deti Božieho 

ľudu, že k nemu patríte duchom, a nie telom, že vašou úlohou je nekonečne sa množiť a pozývať všetkých, 

aby vstúpili do kruhu tohto ľudu, a že vaším osudom je roznášať svetlo všade do svetov. 

57 V prvej ére som dal človeku meno Izrael. Bol to Jákob, aby bol kmeňom národa, ktorý sa bude 

volať podobne. Toto meno bolo duchovné, aby ľudia boli ako kniha otvorená pred duchom v dejinách 

ľudstva. 

58 To, že ľudia počuli môj hlas, odhalilo dary, ktoré sú vlastné duchu. Prostredníctvom Mojžiša 

prijali môj zákon a boli vystavení veľkým skúškam. Nemali iné poslanie na zemi ako zjavovať pohanským 

národom existenciu a zákon živého a pravého Boha. 
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59 Patriarchovia, proroci, vidiaci, vládcovia, zákonodarcovia, sudcovia a králi boli mojimi poslami, 

boli mojimi hovorcami, mojimi služobníkmi a nástrojmi, aby ma zjavovali niekedy v láske, niekedy v 

poučení, niekedy v spravodlivosti. Prostredníctvom nich som dal dôkaz o svojej moci iným národom. 

60 Dnes, keď uplynulo mnoho storočí a nádhera tohto národa, ako aj jeho súdnosť sú už ďaleko za 

nami, by ste nemali podceňovať jeho históriu. Ak ho totiž prenesiete z pozemského do duchovného 

zmyslu, dostanete nekonečné množstvo učení a príkladov učenia, vďaka ktorým nakoniec pochopíte, že 

onen Izrael je symbolom, podobenstvom a že Nový Izrael, ktorý v súčasnosti tvorím, znamená jeho 

realizáciu v duchovnom zmysle. 

61 Hľa: V tých dňoch, keď Izrael po vyslobodení v Egypte a po dobytí zasľúbenej zeme svojou vierou 

a vytrvalosťou založil prostredníctvom svojich detí hlavné mesto a dal mu meno "Jeruzalem", postavili 

tam chrám na počesť Jehovu, ktorý bol ako pochodeň viery pre srdcia. 

62 Kto by bol povedal tomu ľudu, ktorý ďakoval Otcovi za to, že mu doprial odpočinok v zasľúbenej 

krajine, že v tom meste, ktoré nazývali svätým, udrú Mesiáša o krvavé lešenie? 

63 Vy, ktorí ste novým ľudom a snažíte sa oslobodiť od moci "faraóna", ktorým je materializácia, 

nevedomosť, fanatizmus, modlárstvo, začnite veľké putovanie púšťou. Ale potom, keď si pocítil strach z 

osamelosti, hladu a nebezpečenstva, zrazu si uvidel, že na horu zostúpil "oblak" a že z "oblaku" sa uvoľnil 

lúč božského svetla, ktorý, keď dosiahol tvoj rozum, stal sa slovom, ktoré je múdrosťou. 

64 Toto slovo je Boží zákon, dokonalý zákon lásky, spravodlivosti a pokoja. Je to tiež nová manna, 

ktorá vás bude živiť a umožní vám dosiahnuť Nový Jeruzalem. 

65 Toto mesto už nie je na tejto zemi, nie je z tohto sveta: toto mesto existuje v duchovnom svete. Ale 

keď ju raz navždy obývate a ja k vám prídem ako Mesiáš, už ma nekorunujete tŕním, nedáte mi piť ocot 

ani ma nepribijete na kríž. Prídem k vám ako v ten deň, keď zástupy pokryli zem svojimi plášťami, 

spievali chvály a mávali palmovými listami. Prijmete ma do svojich sŕdc, keď budete sláviť triumfálny 

vstup Majstra do Jeruzalema. 

66 Keď sa tak stane, už sa viac nevzdialim z vášho stredu. 

67 Chápete božský význam týchto zjavení a pozemský význam, ktorý ste im dali? 

68 Teraz som s vami len dočasne, tak ako kedysi. Už sa blíži čas, keď k vám nebudem viac hovoriť, 

ale ľudstvo necíti moju prítomnosť. 

69 Z "hory", z ktorej vám posielam svoje Slovo a kontemplujem vás, budem musieť v predvečer 

svojho odchodu zvolať: "Ľudstvo, ľudstvo, vy, ktorí ste nepoznali, kto bol s vami!" Tak ako v "druhej 

ére", krátko pred svojou smrťou, som sa pozrel na mesto z hory a v slzách som zvolal: "Jeruzalem, 

Jeruzalem, ty, ktorý si nepoznal dobro, ktoré bolo s tebou." Neplakal kvôli svetu, ale kvôli dušiam ľudí, 

ktorí boli ešte bez svetla a ktorí museli preliať ešte veľa sĺz, aby dosiahli pravdu. 

70 Keby všetko, čo ľudia vlastnili v prvej ére, nebolo len symbolom, moja všemohúca spravodlivosť 

by zachovala toto mesto s jeho chrámom a jeho tradíciami neporušené. Všetko však bolo zničené, aby vo 

vedomí naďalej žiaril len zákon a aby všetci pochopili, že kráľovstvo ducha naozaj nie je z tohto sveta. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 275 
1 Ja som láska, vďaka ktorej vám bolo odpustené a môžete sa tešiť z mojich darov milosti. 

Neočakávajte však od svojho Otca len pohladenie a dary. Pamätajte, že som prišiel aj ako Majster, aby 

som vám vysvetlil vaše nedostatky a nedokonalosti a naučil vás, ako sa máte napraviť. 

2 Som s vami vo vašom duchu a žijem vám do mysle svojím svetlom, aby ste si vážili hodnotu toho, 

čo v súčasnosti dostávate, a zároveň si uvedomili, že nie všetko, čo získavate, ste získali zásluhou. Dávam 

vám tiež najavo, že to, čo ste doteraz dostali, nie je všetko, čo vám môžem dať, a že to, po čom túžite dnes, 

tiež nie je všetko, po čom bude túžiť vaša duchovná duša, keď sa raz viac rozvinie. 

3 Popri skúškach a lekciách, ktoré vám život dáva, sa moje inštrukcie snažia vysvetliť a objasniť 

význam každej lekcie. Lebo len poznanie, skúsenosti a vývoj vám budú môcť zaslúžene dať označenie 

"žiaci Mojej Božskosti v tretej ére". 

4 Čo by ste mohli dať svojim blížnym, aké by bolo vaše ovocie, aké by bolo svedectvo a potvrdenie 

slova alebo učenia, ktoré chcete hlásať, keby vám chýbala vlastná skúsenosť? 

5 Keď sa raz povznesiete a potom sa stretnete s ľuďmi, ktorí trpia a sú zúfalí, pretože nemôžu mať 

to, po čom vo svete túžia, uvidíte, ako ich materializmus kontrastuje s povznesením mojich žiakov, 

ktorých spokojnosť bude veľká, pretože ich túžby a želania budú vznešené a založené na pevnom 

presvedčení, že v tomto živote je všetko pominuteľné. 

6 Moji učeníci budú k svetu hovoriť príkladmi duchovnosti - životom, ktorý sa snaží priblížiť dušu k 

božstvu, namiesto toho, aby ju pripútal k falošným pokladom sveta. 

7 Viem, že materialisti budú v budúcich časoch rozhorčení, keď sa dozvedia toto učenie, ale ich 

svedomie im povie, že len moje Slovo hovorí pravdu. 

8 V živote človeka je všetko pominuteľné: jeho mladosť je prchavé zdanie, jeho sláva je krátkodobá, 

jeho potešenie je krátkodobé. Preto vás moje učenie inšpiruje ideálom dosiahnutia večnosti. Lebo rozkoše 

ducha a sláva, ktoré sú mu určené, ak ich raz získa, nikdy nepominú. 

9 Ľudia, je také ľahké pridať do svojho života trochu duchovna, že vám hovorím: Prečo to 

neurobíte? Prečo sa nesnažíte? Nie je potrebné, aby ste sa zbavovali svojich ľudských povinností. 

10 Stačí, ak dáte svojim dielam nádych oduševnenia, aby ste prestali byť len pozemskými bytosťami a 

stali sa bytosťami vyššieho Duchovného života, schopnými pochopiť význam, ktorý má osud človeka. 

11 Opakujem vám, že vás neodnímam od vašej úlohy vo svete, pretože aj tam máte sväté povinnosti. 

Ale hovorím vám, aby ste svetu neprikladali väčšiu dôležitosť ako svojmu duchovnému rozvoju. 

12 Je potrebné, aby ste si prehĺbili svoje vedomosti o mojej práci, aby ste pochopili moje slovo a 

porozumeli dôsledkom môjho učenia. 

13 V súčasnosti hovorím k dušiam s vedomím, že moje svetlo od nich prejde do hmotných tiel a tie sa 

po osvietení mysle a zmyslov stanú ochotnými nástrojmi ducha. 

14 Vy, zástupy ľudí, ktorí počujete toto slovo: Zavrite svoje hmotné oči a počujte hlas svojho Pána v 

nekonečne. 

15 V tomto čase to nie je človek Ježiš, ktorý k vám hovorí a ktorého môžete vidieť na námestiach a 

uliciach, na cestách či v údoliach - je to Ježišov Duch, ktorý je prítomný v každom duchu a v každej mysli, 

je to moje univerzálne svetlo, ktoré sa rozlieva na všetky Božie deti. 

16 Ľudia, či by vás nepotešilo, keby ste videli, aké ovocie prináša moje učenie vo svete? Netúžite 

vidieť toto slzavé údolie premenené na krajinu pokoja? Potom pracujte plní lásky a budete mať toto šťastie 

vo svojej duši. Áno, učeníci, vo svojej duši, lebo neviete, čo bude vaším domovom v tom čase. Ale nevadí, 

že víťazstvo Svetla uvidíte až z Duchovného údolia - viac ako to, že odtiaľ ešte viac oceníte ovocie svojich 

prác a svojho boja. 

17 Vaše srdcia bijú rýchlejšie a vy mi hovoríte: "Učiteľ, kedy bude naša duša schopná spievať túto 

víťaznú pieseň?" 

18 Vedúci spoločenstiev mi hovoria: "Otče, naše úsilie nebude neplodné." Niektorým aj iným však 

hovorím, že je celkom možné dosiahnuť tento cieľ, že dosiahnutie tohto ideálu si nevyžaduje obetovanie 

vašich životov. Musíte však dodržiavať každé moje prikázanie, aby celá vaša práca bola založená na mojej 

pravde a aby všetko úsilie smerovalo ku konečnému cieľu, ktorý som vám vytýčil. 
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19 "Oduševnenie", "spojenie", "poslušnosť" - to je pevný základ svätyne, ktorú máš budovať pre 

svojho Otca. Ak to splníte, konečne zažijete rozkvet a ovocie mojej práce a vášho boja v ľudstve. 

20 Odkedy sa Moje Slovo začalo prejavovať prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, inšpiroval som 

vás duchovnosťou, žiadal som od vás zjednotenie a učil som vás poslušnosti. 

21 Tí, ktorí prišli ako prví, aj tí, ktorí prišli ako poslední, poznajú toto učenie, ktoré moji nositelia 

hlasu neustále opakujú. 

22 Moje pokyny vám hovorili o zduchovnení, aby ste sa oslobodili od všetkého vonkajšieho 

uctievania Boha a naučili sa milovať a slúžiť Mi duchovným, hlbokým, úprimným, vznešeným a čistým 

spôsobom. 

23 O spojení som vám často hovoril, pretože ak nezjednotíte ovocie svojich darov a svojich síl v boji, 

ak budete pracovať jednotlivo, vaša práca neprinesie ovocie. 

24 Hovoril som vám o poslušnosti, aby všetky vaše činy boli podriadené dokonalej vôli, tak ako je 

moja, a aby ste nikdy nezmeškali cestu pri jej plnení. Potom, keď sa zjavenie môjho Slova skončí, budete 

môcť všetci podať svetu dôkaz o pravdivosti môjho zjavenia. 

25 Tí, ktorí tieto prikázania dodržiavajú, nájdu vieru medzi svojimi blížnymi. Ale tí, ktorí ich míňajú 

a ktorí tvrdia, že učia zástupy uprostred ich nejednotnosti, neposlušnosti a nedostatku duchovnosti - 

hovorím vám, skôr či neskôr sa odhalí ich klamstvo a pokrytectvo a oni sa zapletú do najväčších skúšok a 

opustia ich aj tí najvernejší. 

26 Mohli by ste to nazvať víťazstvom môjho učenia? Nie, ľudia, nie je to zmätok, ktorý nájdete na 

konci bitky. Je to pokoj, radosť, svetlo, v ktorom vyvrcholí vaša denná práca. 

27 Myslíte si, že Môj Duch zostane donekonečna ľahostajný voči dôkazom nevďačnosti a 

neposlušnosti časti tohto ľudu? Nie, ľud, pošlem svoju spravodlivosť a ňou rozochvejem tých, čo ma 

neposlúchajú, ako som ich rozochvel svojou nežnosťou, keď počuli moje slovo. 

28 Moje učenie nemôže byť jasnejšie a jednoduchšie. Ale ak by vám zlyhala pamäť a vy by ste ich 

zabudli, budem inšpirovať tých, ktorí musia zjednotiť Moje lekcie, aby z nich vytvorili knihu Môjho 

Slova, ktoré som dal v tejto tretej ére. Táto kniha vám pripomenie všetko, na čo ste zabudli, donúti vás 

plakať výčitkami svedomia, keď prechádzate skúškami, a pomôže vám pochopiť, že nakoniec sa stane 

moja vôľa a zvíťazí moja Pravda. 

29 Prečo sa vám moje slovo niekedy zdá kruté? Neobsahuje žiadnu krutosť, je plná lásky, ktorú k vám 

mám. Veď váš Otec nechce, aby jeho deti plakali. 

30 Keď k vám hovorím týmto tónom, hľadajte za slovom Sudcu prítomnosť Majstra a podstatu Otca a 

toto všetko objavíte. 

31 Keď vás varujem a prorokujem vám, vedzte, že poznám vašu budúcnosť a že vás poznám lepšie, 

ako sa poznáte vy sami, pretože ja som Život. 

32 Naučte sa duchovne pozdvihnúť ku Mne vo svojom mlčaní. Hovorte so Mnou vo svojej oddanosti 

duchom a dostanete Moju odpoveď. 

33 Vychovávajte svoju myseľ tak, že ju prinútite vzdať sa každej zbytočnej myšlienky, naučíte ju, aby 

sa v okamihu duchovného dialógu stiahla a nebola prekážkou, ktorá by vám bránila sústrediť sa a 

oslobodiť sa v tomto požehnanom okamihu. 

34 Aká šťastná je duša, ktorá dosiahne túto duchovnú prípravu a vnútorné oslobodenie. Všetky jeho 

dary sa vynárajú na svetlo a odhaľujú sa! Objavuje sa inšpirácia, zjavenie, liečivá sila, vnútorné slovo a 

mnohé ďalšie schopnosti, ktoré ukazujú svoju podstatu a úlohu. 

35 Ak si každý deň vyhradíte niekoľko chvíľ času a využijete ich na duchovnú modlitbu, čoskoro 

zažijete ovocie tejto praxe. Nečakajte na deň, keď sa vám zjavím, aby som vám dal svoje pokyny a 

pripravil vás. Potom totiž začnete znova a znova a budete sa potkýnať o poruchy, ktoré vám neumožnia 

duchovne sa osviežiť. 

36 Venujte tejto praxi niekoľko chvíľ denne. Vždy ma nájdete pripraveného vás vypočuť a pomôcť 

vám. 

37 Pravú modlitbu ľudia v tom čase nepraktizovali. Preto museli formulovať modlitby a prosby, aby 

ich mohli mechanicky opakovať tak často, ako to bolo potrebné. 
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38 Človek sa už nevie nadchnúť, aby sa so mnou rozprával dušou. Už nepozná duchovnú reč, ktorú 

by mali poznať všetci, pretože nepozná postup, ako sa cvičiť zrieknutím sa každého obradu, odmietnutím 

každej materializácie a sústredením sa na jadro seba samého, aby bol schopný vnímať Moju prítomnosť a 

prijímať svetlo inšpirácie. 

39 Preto vám hovorím: čím viac budete obetovať svoj sklon modliť sa pred symbolmi a zasväcovať 

Mi obrady, aby ste hľadali vnútornú svätyňu, tým viac budete zakúšať, ako sa váš dar duchovnej 

komunikácie rozvíja, rastie a stúpa a krok za krokom vás približuje k dialógu ducha s duchom, ktorý 

nastane, keď sa človek bude vedieť modliť s dokonalosťou. 

40 Pochopte teraz, že ak je mojou vôľou, aby ste učili svojich blížnych, ako dosiahnuť dokonalosť v 

modlitbe, musíte sa pripraviť na to, aby ste podali dôkaz o pravde a sile, ktorá v ňom existuje. 

41 Chcete ich naučiť, že stačí zavrieť oči, aby bol spôsob dokonalý? Chcete oklamať svojich blížnych 

tým, že ich prinútite prijať správanie bez zmyslu, keď vo vás nie je žiadna skutočná príprava? Toto nie je 

cesta, ľudia. Lebo nebudete klamať ani seba, ani svojich blížnych, a už vôbec nie svojho Otca. 

42 Ak učíte modliť sa, je to preto, aby ste dokázali pravdivosť, silu a účinnosť duchovnej modlitby. 

Uzdravíš chorého modlitbou, nastolíš pokoj tam, kde vládne nesúhlas, zachrániš toho, kto je v 

nebezpečenstve. Potom skutočne nájdete vieru a ľudia budú chcieť robiť to isté. Vaše učenie prebudí vieru 

v srdciach, ktoré budú ohromené pravdivosťou dôkazov, ktoré im podávate. 

43 Nezabúdajte: aby bola modlitba účinná, vaša viera musí byť pevná, veľká, aby milosrdenstvo bolo 

podstatou vášho pozdvihnutia ku mne. 

44 Všetci tí, ktorí dosiahli zázraky - všetci tí, ktorí dokázali duchovnú moc - sa takto modlili. Takto sa 

modlili patriarchovia prvých čias: od ducha k duchu. Takto sa modlil Mojžiš na púšti a Daniel v jame 

levovej. Podobne som urobil v Ježišovi, aby som posilnil človeka v poznaní pravej modlitby tým, že som 

mu pred očami ukázal silu duchovnej modlitby. 

45 Ježiš sa modlil na púšti pred zástupmi a rozmnožil chleby a ryby na počudovanie ľudí. Modlil sa 

pri Lazárovom hrobe a podal dôkaz, že modlitba zrodená z viery a milosrdenstva dáva zdravie a život. 

Modlil sa s učeníkmi a zjavil im moc, ktorú človek získa, keď vie komunikovať so svojím Otcom. 

46 Ako veľmi sa toto ľudstvo odchýlilo od mojich pokynov! Všetko je v ňom povrchné, falošné, 

vonkajšie, okázalé. Preto je jej duchovná sila nulová a aby nahradila nedostatok sily a rozvoja svojej duše, 

vrhla sa do náručia vedy a rozvinutej inteligencie. 

47 Takto sa človek s pomocou vedy cíti silný, veľký a mocný. Ale hovorím vám, že táto sila a 

veľkosť sú bezvýznamné v porovnaní so silou duchovnej duše, ktorej ste nedovolili rásť a prejavovať sa. 

48 Keď zhýralosť a materializmus dosiahli medzi ľuďmi vrchol a spôsobili, že zabudli na svoj pôvod 

- keď pretekajúci prúd vášní, rozkoší a nerestí urobil z mnohých ľudí ľahkovážne bytosti bez vedomia 

povinností voči Bohu, rodine a blížnym, vtedy toto Slovo prišlo k ľudstvu ako prameň krištáľovo čistej 

vody pre smädné ľudské srdcia. 

49 Ste takí zvyknutí na hriech, že sa vám váš život zdá byť tým najprirodzenejším, najnormálnejším a 

najprípustnejším, a predsa sa zdá, akoby Sodoma a Gomora, Babylon a Rím vysypali na toto ľudstvo 

všetku svoju skazenosť a hriech. 

50 Hoci sa to zdá absurdné, toto je vhodná hodina na to, aby moje slovo rezonovalo v srdciach ľudí. 

51 Spomeňte si na pohanský Rím, ako - znechutení rozkošou - unavení z telesných pôžitkov - otvorili 

svoje srdcia, aby prijali moje posolstvo. 

52 Tieto udalosti sa budú opakovať a uvidíte, ako moje semeno povstane v národoch, kde ste videli 

ľudí, ktorí sa najviac vzdialili od cesty pravdy. 

53 Moje Slovo plné múdrosti, útechy a prísľubu obnovy rozozvučí struny srdca, ku ktorým sa nečisté, 

zlé nikdy nedostalo. Tí, ktorí zomreli pre svetlo a pravdu života, budú vzkriesení a morálka, ktorá bola 

dlho zničená, bude obnovená. 

54 Ak vtedy pohania, ktorí sa obrátili k môjmu učeniu, hľadali spásu v láske, ktorú učilo moje Slovo, 

materialisti tejto doby budú hľadať cestu k svojej spáse v príklade, ktorý zanechal Ježiš svojím životom. 

Ale budú tiež inšpirovaní duchovným svetlom, ktoré môj Duch vylial na ľudí počas tohto obdobia. Čo 

obsahuje toto svetlo? Poznanie duchovného života, odhalenie schopností duchovnej duše, objasnenie 

tajomstiev, do ktorých človek nebol schopný preniknúť. 
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55 Urobil som vás, ľudia, správcami svojho nového Slova. Dlho som sa vám dával poznať, aby ste si 

boli istí, že je s vami Moja prítomnosť v Duchu, a aby ste mali dostatok času vstrebať Moje učenie, 

zapísať si ho a uvažovať o ňom. 

56 Načo to všetko je? Aby ste, keď sa medzi vami prestanem zjavovať, nepovedali, že to bolo len 

prchavé zjavenie, ktorým si nie ste istí. 

57 Teraz, keď odo Mňa viete, že sa blíži posledný deň tohto učenia, začínate pociťovať 

zodpovednosť, pretože vás už neopúšťam ako žiakov alebo študentov, ale ako tlmočníkov, poslov a 

svedkov posolstva, ktoré ste počuli od Majstra. 

58 Niektorí z vás sú plní viery, sily a horlivosti a čakajú na vhodnú hodinu, aby mohli začať dennú 

prácu. Iní však o sebe pochybujú a trasú sa pred bitkou. Týchto posledných sa pýtam: Bude možné, aby sa 

iné národy, ktoré nepočuli priamo moje Slovo, pustili do práce pred vami, pohnuté len svedectvom toho, 

čo sa k nim dostalo? 

59 Čo vás znepokojuje? Tvoje srdce mi hovorí: "Pane, neschopnosť hmatateľne dokázať pravdu 

materialistom a neveriacim".  

Nepochopili ste ma: Nepovedal som, že by ste mali duchovné, ktoré je neviditeľné a nedotknuteľné, 

urobiť fyzicky vnímateľným pred očami skeptických ľudí, aby mohli uveriť v duchovno. Chcel som 

predovšetkým, aby ste očistili svoje životy a zduchovnili sa tak, aby ste svojimi slovami a skutkami podali 

najlepší dôkaz, že učenie, ktoré vyznávate, je pravdivé. 

60 Zdá sa, že je veľmi ťažké predložiť dôkazy, ktoré by uspokojili toho, kto hľadá vedecké 

vysvetlenie všetkého. Napriek tomu je veľkosť, ktorú som vložil do svojho učenia, taká, že v ňom nájdete 

riešenie, aby ste mohli dať odpoveď a vysvetlenie na každý problém, ktorý sa objaví. 

61 Veríte, že som vám priniesol spiatočnícke učenie? Skúmajte moje Slovo a presvedčíte sa, že sa 

zjavilo spôsobom, ktorý je v súlade s duchovným i intelektuálnym rozvojom tohto ľudstva. 

62 Ani predtým, ani teraz neodsudzujem vašu vedu, pretože je to cesta, ktorou človek rovnako 

objavuje Moju pravdu. Kto Mňa hľadá vo všetkom poznaní, nájde Mňa, pocíti Moju prítomnosť a objaví 

Moje zákony. Namietam proti tomu, že zle využívate to, čo bolo vytvorené len na dobré účely. 

63 Dnešní ľudia sú oveľa schopnejší ako tí dávni pochopiť podstatu a moc Boha. Vidieť v tom vplyv, 

ktorý má veda na schopnosť človeka poznávať. 

64 Keď ľudia ešte verili, že existuje len to, čo sú schopní objaviť svojimi očami, a sami nepoznali 

podobu sveta, ktorý obývajú, predstavovali si Boha, ktorý sa obmedzuje na to, čo poznajú ich oči. Ale ako 

ich myseľ postupne odhaľovala jedno tajomstvo za druhým, vesmír sa pred ich očami stále viac a viac 

rozširoval a veľkosť a všemohúcnosť Boha sa pre udivujúcu inteligenciu človeka stále viac a viac 

zväčšovala. Preto som vám počas tohto obdobia musel dať inštrukcie, ktoré sú v súlade s vaším vývojom. 

65 Ale pýtam sa vás: Je to hmotné poznanie, ktoré obsahuje moje zjavenie? Nie, vedomosti, ktoré vás 

učím, sa týkajú existencie mimo prírody, ktorú vidíte a ktorú už tak dlho skúmate. Moje zjavenie ukazuje 

cestu, ktorá vedie ducha na úroveň života, z ktorej môže všetko objaviť, spoznať a pochopiť. 

66 Zdá sa vám nemožné alebo prinajmenšom zvláštne, že sa Boh dáva ľuďom poznať duchovne - že 

sa duchovný svet dáva poznať a prejavuje sa vo vašom živote - že sa vám neznáme svety a sféry 

sprostredkúvajú? Chceš, aby sa tvoje poznanie zastavilo a aby ti Otec nikdy nezjavil viac, ako ti už zjavil? 

67 Nebuďte zvyknutí a nestavajte hranice svojmu duchu poznania! 

68 Dnes môžete popierať, bojovať a prenasledovať učenie Ducha, ale ja viem, že zajtra sa skloníte 

pred pravdou. 

69 Každé božské zjavenie bolo pri svojom zjavení odmietnuté, ale nakoniec toto svetlo zvíťazilo. 

70 V prípade vedeckých objavov bolo ľudstvo rovnako nedôverčivé, ale nakoniec sa muselo skloniť 

pred realitou. 

71 Boli ste neverní kvôli svojej materializácii. Na začiatku ste verili len tomu, čo videli vaše oči. Ale 

vy ste sa vyvinuli a teraz veríte tomu, čo objavila vaša inteligencia. Prečo by ste nemali veriť a spoznať to, 

čo je mimo vášho hmotného vesmíru, keď váš duch vstúpi do tejto sféry nekonečného poznania? 

Ešte neviete, koľko toho bude vedieť ľudstvo budúcnosti. Porovnajte duchovné i materiálne vedomosti 

ľudí z dávnych čias s vedomosťami, ktoré máte dnes, a to vám umožní získať predstavu o tom, aký bude 

ľudský život v budúcich časoch. 
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72 Teraz je vhodný čas, aby sme vás prebudili do nového veku, pripravili vás a prorocky vám 

oznámili všetko, čo ešte uvidíte. 

73 Pochopte, ľudia, že môj príchod prišiel v správny čas. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 276 
1 Medzi zástupmi ľudí, ktorí prichádzajú počúvať moje učenie, vidím prichádzať "posledných", ktorí 

počujú toto Slovo po prvýkrát. Dostali svedectvo tých, ktorí boli pozvaní na moju duchovnú hostinu už 

predtým. Odmietli však veriť v moju prítomnosť a v príchod Tretej éry. 

2 Ale priblížili sa, pretože prekonali prekážky a predsudky a stačilo im počuť prvé slová, ktoré 

vyslovili pery nositeľa hlasu, aby povedali: "Učiteľ, to si ty, spoznávam podstatu tvojho slova, moja duša 

sa chveje." 

3 Blahoslavení sú tí, ktorí ma počúvajú a veria v moju prítomnosť až do konca môjho zjavenia v 

roku 1950. Veru, hovorím vám: Moja podstata sa nevytratí z ich sŕdc ani po mojom odchode. 

4 Môj hlas v súčasnosti volá veľké zástupy ľudí, pretože pre mnohé duše sa blíži koniec ich púte na 

zemi. Tá skľúčenosť, únava a smútok, ktoré nosia vo svojich srdciach, sú dôkazom toho, že už túžia po 

vyššom domove, po lepšom svete. Je však potrebné, aby poslednú etapu svojho života na zemi prežili v 

poslušnosti voči pokynom svojho svedomia, aby stopy ich posledných krokov na zemi boli požehnaním 

pre generácie, ktoré prídu po nich, aby plnili rôzne úlohy na zemi. 

5 Smútok mnohých ľudí pramení z toho, že na svojich dlhých potulkách nenašli husto olistený 

strom, aby si oddýchli v jeho tieni. Cestou našli stromy, ale boli neplodné a ich semená znecitlivené. 

6 Všetci tí ľudia, ktorí ma hľadali, ktorí dlho dúfali, čoskoro počujú môj hlas a ponáhľajú sa k nemu, 

pretože v ich srdciach nezhasol posledný zvyšok nádeje a posledná iskra viery. 

7 Čaká ich moje duchovné dielo, je to mocný strom, ktorý hľadajú, v ktorého tieni chcú odpočívať a 

z ktorého plodov sa chcú živiť. 

8 Keď potom prídu, uhasia hlad a smäd a s radosťou si oddýchnu, uvidia vo svojich predstavách celú 

svoju minulosť: strastiplné denné pochody púšťou, temné časy s pokušeniami, priepasti plné 

nebezpečenstiev, neresti a nebezpečenstva smrti. Spomenú si na všetky poháre horkosti, ktoré vypili, a 

uvidia v sebe bojové jazvy ťažkej životnej cesty. 

9 Tu opäť získajú pokoj. Čakám na ne. Dláždite im cestu, aby nezablúdili, a cvičte pieseň chvály, 

aby ste ich prijali so slávnostnou radosťou v srdci. 

10 Najprv budú žiakmi mojich nových zjavení, potom sa stanú žiakmi svojou láskou a svojou túžbou 

a potom, keď bude ich duša skutočne živená a preniknutá touto esenciou, už nebudú hľadať strom, aby 

našli tieň. Všade budú cítiť moju prítomnosť a nájdu v nej tieň, útočisko, ovocie, odpočinok a pokoj. 

11 Aké dôležité je, aby sa "poslední" silno stretli s "prvými", aby sa na ich dobrom príklade posilnili a 

od prvých krokov sa vydali na cestu poslušnosti, horlivosti a čistoty. 

12 Mnohokrát ste ma mali za Majstra. Keď sa však vyhlásim za Sudcu, zmocní sa vás strach. Potom 

sa chcete v okamihu očistiť od najmenšej vady, aby ste sa predo Mnou ukázali čistí. Ľútosť nad tým, že si 

mi ublížil, sa mení na plač a tvoja duša sa ku mne obracia v modlitbe. 

Keď si potom uvedomíš, že si vykonal dobrý skutok ľútosti, upokojíš sa a teraz sa cítiš hodný vypočuť 

si slovo Božského Sudcu, ktorý trápi duše svojím svetlom. 

13 Blahoslavení sú tí, ktorí robia pokánie a dávajú si pevné predsavzatia na nápravu a obnovu, lebo sa 

dokážu povzniesť nad to, čo je nečisté a škodlivé. Bez pokánia, introspekcie a predsavzatí na nápravu by 

ste nepoložili základy pre svätyňu, ktorú musíte vybudovať vo svojej duši. Ale ak si uvedomíš svoje chyby 

a budeš sa ich v budúcnosti snažiť zbaviť, tvoje svedomie ťa bude viesť vo všetkých skutkoch tvojho 

života. 

14 Časy, keď ľudia hľadali očistenie prostredníctvom obetovania nevinných obetí, sú pre vás už 

dávno preč. Pochopili ste tiež márnosť pôstnych cvičení a nesprávne chápaných pokánia, ktoré ste dlho 

praktizovali. Dnes viete, že len obnova a oduševnenie vašej duše vám môže priniesť pokoj a svetlo. 

15 Svoju pravdu som hlásal v "druhej ére" ako človek svojím príkladom. Zrušil som zbytočné 

obetovanie nevinných a nevedomých bytostí tým, že som sa obetoval kvôli dokonalému učeniu lásky. 

"Baránok Boží" ste ma nazvali preto, že ma ľudia obetovali počas svojich tradičných sviatkov. Moja krv 

bola vlastne vyliata, aby ukázala ľudstvu cestu k spáse. Moja božská láska sa vyliala z kríža na ľudstvo tej 

doby a všetkých čias, aby sa ľudstvo inšpirovalo týmto príkladom, týmito slovami, týmto dokonalým 

životom a našlo spásu, očistenie od hriechov a povznesenie duše. 
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16 Teraz chápete, že som prišiel, aby som vám dal príklad, o ktorý sa musíte zaslúžiť tým, že si zo 

Mňa vezmete príklad a vypracujete si domov večného pokoja, rúcho svetla a nevyčerpateľný pokoj. 

17 Chcem mať vo svojich nových apoštoloch silných učeníkov, oduševnených a naplnených svetlom 

poznania. Dal som vám poznanie prostredníctvom Svojich zjavení, ktoré som vám dal v Troch časoch. 

Nechcem, aby ste skúmali môjho Ducha ani nič, čo patrí k duchovnému, akoby to boli hmotné veci. 

Nechcem, aby ste Mňa študovali na spôsob vedcov, lebo by ste potom upadli do veľkých a žalostných 

omylov. 

Učil som vás pozdvihnúť dušu modlitbou, aby ste sa s pokorou a úctou pýtali svojho Otca. Vtedy sa 

vám totiž trochu otvorí tajná pokladnica, aby ste mohli uzrieť to, čo je určené pre vaše poznanie, a pocítite, 

ako k vášmu pochopeniu preniká božské svetlo inšpirácie. 

18 Modlitba je prostriedok, ktorý sa zjavil tvojmu duchu, aby sa ku Mne dostal so svojimi otázkami, 

starosťami a túžbou po svetle. Prostredníctvom tohto dialógu môžete rozptýliť svoje pochybnosti a strhnúť 

závoj, ktorý skrýva nejaké tajomstvo. 

19 Modlitba je začiatkom dialógu ducha s duchom, ktorý bude kvitnúť v nadchádzajúcich časoch a 

prinášať ovocie medzi týmto ľudstvom. Dnes som to všetko zjavil tomuto ľudu, ktorý Mňa počúva, aby 

bol predchodcom času oduševnenia. 

20 Nemyslite si, že až vtedy môj duch začne vibrovať nad duchom všetkých ľudí. Veru, hovorím 

vám, že moja vibrácia, moja inšpirácia, moja prítomnosť a moje svetlo boli vždy s ľuďmi. Nikdy však 

neboli dostatočne pripravení prijímať moje posolstvá priamo. 

21 Vždy som sa k tebe približoval, vždy som ťa oslovoval, vždy som ťa hľadal. Na druhej strane ste 

ku Mne nikdy neprišli po pravej ceste, nikdy ste so Mnou nehovorili jazykom ducha a nehľadali ste Mňa 

tam, kde skutočne som. 

22 Nezabúdajte na moje slovo, keď vám ukáže vaše priestupky. Tiež vám hovorím, že som odpustil 

všetky chyby a nedostatky, ktoré ľudia mali, a otváram pred ich duchom vek svetla, v ktorom spoznajú 

svoje nedokonalosti, aby sa mohli pozdvihnúť zo svojej stagnácie a spoznať pravdu obsiahnutú v Mojom 

Diele, do ktorej doteraz neboli schopní preniknúť. 

23 Chcete, aby to bol môj hlas, ktorý vám zajtra odpovie na vaše otázky? Naučte sa modliť, lebo ak sa 

tak nestane, odpovie vám vaša myseľ. Čo vám však môže odhaliť, keď nikdy neprenikla do ríše ducha? 

Dovoľte, aby to bola duša, ktorá povstane, ktorá sa dostane ku Mne, ktorá zaklope na bránu Mojej 

lásky a Mojej múdrosti, cez ktorú nájdete nádherný život, ktorý ste nikdy neobjavili. 

24 Vstúpte na dno môjho slova, učeníci, tam nájdete podstatu lekcie, ktorú som vám dnes dal. 

25 Som tvoj priateľ - ten, ktorému môžeš zveriť svoje tajomstvá - ten, ktorý pre teba dáva všetko. 

26 Vidím, že mi prichádzaš zveriť zármutok, aby som od neho oslobodil tvoje srdce, a ja ti to naozaj 

splním. Ale to sa stane len vtedy, keď pochopíte, že zlo sa nemá liečiť povrchne, ale v jeho pôvode - že 

okrem modlitby a prosby je potrebná náprava, introspekcia, obnova. 

27 Akú zásluhu má na tom, že vás vyliečim z choroby alebo vyslobodím z nejakého trápenia, ak sa 

budete držať príčiny svojich trápení? 

28 Modlite sa, aby ste prijali moje svetlo a prostredníctvom neho objavili príčiny alebo pôvod svojich 

skúšok a nešťastí. Modlite sa, aby ste sa cítili posilnení vo svojej pokore. Predtým však použite všetku 

svoju vôľu, aby ste sa vyhli všetkému, čo by mohlo poškodiť vašu dušu aj telesnú schránku. 

29 Poďte ku mne všetci a zotavte sa zo svojho utrpenia. Postaraj sa, aby tvoja viera vykonala zázrak, 

ktorý ti navráti zdravie a prinesie ti spásu. Zázrak nie je vo mne, ale vo vás. Nezabúdajte však, že už to nie 

je moje rúcho, ktorého sa musíte dotknúť, aby ste dostali zázrak, ale že musíte predstúpiť pred môjho 

Ducha prostredníctvom svojej viery a povznesenia. 

30 Koľkí takto našli svoje zdravie, pretože včas spoznali zdroj svojho utrpenia a využili všetku svoju 

vieru a vôľu na boj, až kým nezvíťazili! Koľko ľudí odišlo smutných, zmätených alebo sklamaných bez 

toho, aby získali to, po čom túžili, pretože si mysleli, že keď pôjdu na jedno z týchto miest stretnutia alebo 

sa len opýtajú, už dosiahli všetko. Nikdy nemali záujem odhaliť príčinu svojho utrpenia a museli odísť bez 

toho, aby dosiahli dobro, ktoré hľadali. Sú to tí, ktorí žijú bez duchovného svetla, ktorí nepoznajú dôvod 

svojho utrpenia a hodnotu, ktorú má zdravie alebo pokoj. 

31 Väčšia časť ľudí nosí v srdci Tomáša, chcú ho vidieť a dotknúť sa ho, aby uverili. Ale hovorím 

vám, že tie dôkazy, ktoré boli poskytnuté najnevernejším z mojich učeníkov, sa v tomto čase nebudú 
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opakovať, pretože svet ma už nebude mať ako človeka v inom čase a pretože som tento príklad zanechal 

pred každým zo svojich detí ako otvorenú knihu, aby pochopili toto poučenie. 

32 Nemyslite si, že sa môžem svetu zjaviť len ako človek. Nie, teraz sa duchovne cítim v tebe, a to je 

dôkaz, že sa môžem ľuďom dať poznať nespočetnými spôsobmi. Stvoril som všetko a poznám vás, preto 

viem, ako otriasť spiacou dušou tohto ľudstva. 

33 Moja pokora v tých dňoch rozochvela srdce ľudí láskou. Boli zvyknutí pozorovať, ako sa 

predvádzajú tí, ktorí tvrdili, že ma vo svete zastupujú. Keď ľudia videli, že Kráľ kráľov prišiel bez koruny 

a nemá trón na zemi, otvorili sa im oči a spoznali pravdu. 

34 Rovnako aj ja v tomto čase spôsobím, že sa svet bude triasť mojou pokorou, o ktorej som vám dal 

prvé dôkazy tým, že som si vybral jednoduchosť a odlúčenosť prvých, ktorí pocítili príchod novej éry, aby 

som medzi nimi ohlasoval svoje posolstvo. 

35 Beda tým, ktorí použili moje meno na duchovné ovládnutie ľudstva, ak mu tým zabránili v 

napredovaní alebo spôsobili jeho omyl, lebo uvidia, ako tisíce ľudí opúšťajú ich rady a hľadajú pravdu! 

Beda vedcom, ktorí namiesto toho, aby ľuďom uľahčili život, urobili ho bolestivejším, lebo potom uvidia, 

ako chudobní a nevedomí ľudia robia zázraky, ktoré by oni nedokázali ani s celou svojou vedou! 

36 Zázraky z tohto obdobia boli tiež zapísané ako svedectvo pre budúce generácie. Ale veru vám 

hovorím, že tieto zázraky sa budú diať viac na duši ako na tele. 

37 V tých druhých časoch som uzdravil množstvo chorých ľudí. Uzdravoval som slepých, 

malomocných, posadnutých, hluchých, chromých a nemých. Všetci boli telesne chorí, ale vďaka zázraku, 

ktorý sa stal na ich telách, boli vzkriesené ich duše. 

38 Teraz prichádzam predovšetkým preto, aby som duši dal svetlo, aby som jej dal slobodu, zapálil jej 

vieru a vyliečil ju z každého zla, aby ho potom mohla prevziať, aby posilnila a uzdravila svoje telo. 

39 Nemyslíte si, že postupom času vás musím nájsť čoraz pokročilejších a že moje lekcie musia byť 

preto čoraz vyššie? 

40 Preto ma svet už neuvidí narodiť sa v maštali, ani ma neuvidí zomrieť na kríži, ale bude sa musieť 

vyvíjať smerom nahor, aby pocítil moju duchovnú prítomnosť. 

41 Ľudstvo, zdá sa vám bolesť, utrpenie a chaos, ktoré vás v tomto čase obklopujú, nepredvídateľné? 

Ak ste prekvapení, je to preto, že ste sa nezaujímali o moje proroctvá a nepripravovali ste sa. Všetko bolo 

predvídané a všetko bolo oznámené, ale vám chýbala viera, a preto teraz pijete veľmi horký kalich. 

42 Aj dnes prorokujem prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. Niektoré proroctvá sa naplnia 

čoskoro, iné až vo vzdialenejších časoch. Ľudia, ktorí ich počujú, majú veľkú zodpovednosť za to, aby ich 

oznámili ľudstvu. Obsahujú totiž svetlo, ktoré ľuďom umožňuje pochopiť skutočnosť, v ktorej žijú, aby sa 

mohli zastaviť vo svojom šialenom behu do priepasti. 

43 Moji poslovia dajú národom na vedomie, že ak budú pokračovať vo svojej nerozumnej a šialenej 

snahe o veľkosť a moc a budú používať také sily a prvky, ktoré ešte nepoznajú a nevedia používať, táto 

zem, ktorá bola rajom stvoreným Pánom a neskôr slzavým údolím kvôli ľudským hriechom a 

neposlušnosti, sa v dôsledku ľudskej ničomnosti premení na pole smrti a ticha. 

44 Mohli by ste to nazvať úspechom alebo víťazstvom vedy? Pre ľudstvo by bolo víťazstvom, keby 

dosiahlo život v mieri a harmónii, pretože potom by položilo základ pre svoje najväčšie úspechy, ľudské i 

duchovné, naplnilo by prikázanie, ktoré vám radím: Milujte sa navzájom. 

45 Z iných krajín prídu k tomuto ľudu zástupy ľudí, ktorí sa vás budú dychtivo vypytovať na 

duchovné udalosti, ktorých ste boli svedkami v tomto čase, a tiež na zjavenia a proroctvá, ktoré som vám 

dal. V mnohých častiach sveta boli totiž prijaté moje posolstvá, ktoré hovoria, že môj božský lúč zostúpil 

na miesto na Západe, aby prehovoril k ľudstvu tejto doby. Keď príde čas, uvidíte, ako vás budú hľadať 

ľudia z iných národov a krajín. Vtedy budú muži veľkých denominácií zarazení, že to nie sú oni, komu 

som sa adresoval. 

46 Teraz chápete, prečo chcem, aby ste bojovali proti svojmu materializmu, aby ste odstránili všetky 

svoje pochybnosti a chyby. Nechcem totiž, aby vaši blížni, keď k vám prídu, zažili rozčarovanie alebo 

sklamanie. Nechcem, aby sa namiesto toho, aby vás nazývali bratmi, stali vašimi nepriateľmi. 

47 Netrpíte tvárou v tvár takému veľkému zmätku, aký je vo svete? Netrpíte tvárou v tvár takej veľkej 

duchovnej temnote? 

48 Buďte dobrými učeníkmi - veľkými vo svojich vedomostiach a pokornými vo svojom spôsobe 

učenia. Hovorím vám, aby ste využili každú príležitosť na siatie, ktorú vám život ponúka. Musíte si však 
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uvedomiť, že každý, kto sa nazýva majstrom bez toho, aby ním bol, bude zodpovedný za všetko, čo na 

svojej ceste urobí, ako aj za skúšky, ktoré na svojej ceste zažije. 

49 Toto je vzácna chvíľa na zamyslenie, aby ste sa oslobodili od rutiny, vydali sa na cestu pokroku a 

skutočne spoznali čistotu tohto Diela. Lebo nie všetci ste sa zamysleli nad jeho čistotou a nepochopili ste 

ho. Napriek tomu vidím medzi vami také zvláštne formy uctievania a praktiky, že väčšinu mätú, aj keď sa 

páčia niektorým, ktorí majú sklon k obradom. Títo ľudia si neuvedomujú, že tým dávajú dôvod na 

posmech v budúcnosti. 

50 Myslíte si, že sa Majster bojí, že ľudia zničia jeho dielo? Nie, ľudia, Otec sa nemá čoho báť, jeho 

dielo je nezničiteľné. Chcem, aby ste milovali pravdu, aby ste predstavovali Moje dielo v celej jeho 

čistote. Ak to totiž neurobíte, spôsobíte veľa bolesti, ako to urobili všetci tí, ktorí v ktoromkoľvek 

náboženskom spoločenstve zmätkovali, kazili alebo zraňovali svojich blížnych bez súcitu s bratmi a 

sestrami, dávali im kamene namiesto chleba, tmu namiesto svetla alebo lož namiesto pravdy. 

51 Všetci ste prijali toto slovo, ľudia, uvedomte si, čo ste počuli, a ja vám hovorím: Nič vás nenúti 

slúžiť Mi, ani nasledovať vytýčenú cestu. Ale kto chce, kto nemôže odolať láske, ktorú cíti vo svojom 

srdci, kto sa nebojí krvavo si pošliapať nohu na ceste - nech vezme svoj kríž a nasleduje svojho Majstra, 

pripravený slúžiť Mi vo svojich blížnych. 

52 Je to Eliáš, ktorý bol medzi veľkými zástupmi ľudí, aby ich učil ceste pravdy, aby im hovoril o 

Božom kráľovstve, aby ľuďom ukázal duchovnosť a vyslobodil ich zo zmätku, neprávosti a zloby. 

53 Eliáš vyzýva ľudí k pokániu, ukazuje im cnosti a lásku, aby ich ako ovce vyviedol z ovčinca ku 

mne. 

54 V tejto tretej ére som nasmeroval svoj univerzálny lúč na ľudský intelekt, aby som vám odovzdal 

svoje slovo. Ľudstvo si však ešte nevšimlo Môj Božský prejav, pretože si vytvorilo mnoho bohov podľa 

svojho zmyslu, podľa svojich predstáv. Ale ja vám hovorím: Je len jeden pravý Boh, ktorý nemá začiatok 

ani koniec a ktorý dal človeku iskru svojho božského Ducha, ktorá je svetlom jeho svedomia, ktoré ho učí 

rozlišovať dobro od zla. 

55 Vyvolený ľud: Učenci rôznych vierovyznaní a doktrín, rôznych cirkví a siekt sa vzdelávajú, aby 

skúmali ovocie tohto duchovného učenia. Budú sa vás pýtať, aká je povaha Boha, ku ktorému sa v 

súčasnosti obraciate. Ak ste pripravení, budete osvietenými ľuďmi, ktorí vedia odpovedať na každú 

otázku. Chcem, aby ste vedeli obhajovať túto vec, pretože budete hovoriť slová pravdy. Keď sa 

oduševníte, nemusíte sa ničoho báť od ľudí, pretože budete svedčiť o mojej pravde svojimi slovami, 

myšlienkami a skutkami. 

56 Ak budete plniť môj zákon, ľudia vás nebudú považovať za podvodníkov, pretože uvidia vašu 

poslušnosť a budú vás považovať za svojich vlastných bratov a sestry. 

57 Každý, kto má v sebe dobré zásady, kto sa zamýšľa nad svojimi spôsobmi konania, kto odstraňuje 

faloš zo svojich slov, kto koná s láskou, súcitom a milosrdenstvom k blížnemu, pocíti v sebe prejav môjho 

božstva a bude sa podobať svojmu Bohu vo veľkorysosti svojich spôsobov konania a vo svojich 

predsavzatiach konať dobro. 

58 Ako málo je takýchto sŕdc! Malý je počet tých, ktorí takto naplnili Môj zákon. Ale vás, ktorí ste 

vyvolený národ, som naučil konať dobro. Môžete to urobiť svojimi dobrými myšlienkami, svojimi 

modlitbami. Prostredníctvom modlitby môžete pozdvihnúť svoju duchovnú dušu k Môjmu Božstvu. 

Keďže som nekonečný, zostupujem do vášho sveta, aby som vás pohladil, potešil a naučil vás poslúchať 

môj zákon. 

59 Deň čo deň som bol medzi vami, aby som vás učil praktizovať cnosti, aby som vás zveril svojej 

láske a osvietil vašu dušu a myseľ, aby ste všade povstali s úmyslom konať dobro, s úmyslom obnovy. 

Učil som vás odpúšťať, aby ten, kto je vo tme, videl, že ste deti svetla. Takto môžete svojím dobrým 

príkladom ukázať svetu cestu pravdy a svojimi skutkami lásky dosvedčiť, že ste prijali moje slovo. 

60 Ľudia vám nebudú mať čo vyčítať, pretože si uvedomia, že som vás inšpiroval ku konaniu dobra. 

61 Pracujte na tomto duchovnom diele, ako je to moja vôľa, aby ste ľudstvu ukázali nové obzory, aby 

ste osvetlili temné cesty, po ktorých sa doteraz uberalo. 

62 Zverte sa priamo Mne, lebo Ja jediný môžem preniknúť do vašej duše a vypočuť vaše tajomstvá s 

nekonečným súcitom a bezhraničnou láskou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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