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Slova Páně  
 

…. "Chci, abys v souladu se svými proroctvími 
sestavil svazky knih s tímto slovem, které jsem 

ti dal, a později z něj pořizoval výňatky a 
výklady a seznamoval s nimi své bližní." (U 6, 

52) 
 

... "Touto knihou, kterou lidstvo nakonec uzná 
za Třetí zákon, budeš hájit mou věc. Lidstvo 

zná pouze zákon "první éry" a to, co je 
napsáno v Prvním a Druhém zákoně. Třetí se 

však nyní sjednotí a napraví to, co lidé změnili 
kvůli nedostatečné přípravě a porozumění." (U 

348, 26) 
 

... "Tento hlas, který vás volá, je hlasem 
Božského Mistra. Toto slovo pochází od Toho, 
který stvořil všechny věci. Podstata tohoto díla 
se stane základním kamenem, na němž budou 
v budoucnu spočívat všechny řády. Ten, který 

má moc učinit všechno, promění vaše 
kamenná srdce ve svatyni lásky a povznesení a 

zažehne světlo tam, kde byla jen tma." U 
 

U ve spojení s číslem odkazuje na citáty ve 12 
svazcích "Knihy pravého života". 

 
Když Pán ve svých projevech a kázáních 
opakovaně zmiňuje "Knihu" nebo "Mou 

Knihu", nemá na mysli hmotnou knihu, jako je 
tato, ale souhrn svého učení a pokynů v této 

třetí éře, které přinesl lidstvu v Mexiku od 
svého prvního zjevení v roce 1884 až do roku 
1950. V této takzvané "knize nám přinesl svůj 
"třetí zákon", jak nám opakovaně a výslovně 

potvrzuje. Viz také kapitola 63, verše 82 a 83 v 
této knize. 

 
 
 
 

 

 

Původní španělské vydání  
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Životopis Roqueho Rojase 
Consejos del Mundo Espiritual de Luz 
Diccionario de Términos Espirituales 

María (La Ternura Divina) Elías (El Precursor) 
Proroctví a další témata 

Humanidad I Temas del "Libro de la Vida 
Verdadera" 

Humanidad II Temas del "Libro de la Vida 
Verdadera" 

La Segunda Venida de Cristo (2 díly) 
La Reencarnación 

El Tercer Testamento (Compendio de los 12 
tomos) 
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TŘETÍ 
TESTAMENT 

 

I. Druhý příchod Krista - třetí 
čas zjevení  

    

Kapitola 1 - Očekávání Kristova 
návratu  
 
Úvodní pohled na událost spásy 
1 Na počátku časů se světu nedostávalo lásky. 
První lidé zdaleka necítili a nechápali onu 
božskou sílu - podstatu Ducha, Původce všeho 
stvořeného. 
2 Věřili v Boha, ale přisuzovali mu jen moc a 
spravedlnost. Lidé si mysleli, že chápou Boží 
řeč prostřednictvím přírodních živlů, a proto 
když je viděli mírné a pokojné, mysleli si, že 
Pán je spokojen s lidskými díly; když se však 
přírodní síly rozpoutaly, mysleli si, že v nich 
rozeznávají Boží hněv, který se projevuje v 
této podobě. 
3 V srdcích lidí se vytvořila představa 
strašného Boha, který v sobě nese hněv a 
pocit pomsty. Proto když si mysleli, že Boha 
urazili, přinášeli mu zápalné oběti a oběti v 
naději, že ho usmíří. 
4 Říkám vám, že tyto oběti nebyly inspirovány 
láskou k Bohu: byl to strach z Boží 
spravedlnosti, strach z trestu, který přiměl 
první národy, aby platily svému Pánu daň. 
5 Božského Ducha nazývali prostě Bohem, ale 
nikdy ne Otcem nebo Mistrem. 
6 Byli to patriarchové a první proroci, kteří 
začali člověku vysvětlovat, že Bůh je 
spravedlnost - ano, ale dokonalá spravedlnost, 
že je Otec nade vše a jako Otec miluje všechna 
svá stvoření. 
7 Krok za krokem lidstvo pomalu putovalo po 
cestě svého duchovního vývoje, pokračovalo 
ve své pouti, přecházelo z jednoho věku do 
druhého a poznávalo něco více z božského 
tajemství prostřednictvím zjevení, která Bůh 
dával svým dětem v každé době. 

8 Člověk však nedospěl k plnému poznání Boží 
lásky, protože nemiloval Boha skutečně jako 
otce a nedokázal ve svém srdci pocítit lásku, 
kterou mu jeho Pán vždy prokazoval. 
9 Bylo nutné, aby se dokonalá láska stala 
člověkem, aby se "Slovo" vtělilo a vzalo na 
sebe tělo, které bylo pro lidi hmatatelné a 
viditelné, aby konečně poznali, jak moc a 
jakým způsobem je Bůh miluje. 
10 Ne všichni poznali v Ježíši přítomnost Otce. 
Jak ho mohli poznat, když byl Ježíš pokorný, 
soucitný a milující i k těm, kteří ho uráželi? 
Mysleli si, že Bůh je silný a pyšný vůči svým 
nepřátelům, že je soudný a hrozný vůči těm, 
kdo ho uráží. 
11 Ale stejně jako mnozí to slovo odmítli, 
mnozí mu také uvěřili - tomu slovu, které 
proniklo až do nitra srdce. Ten způsob léčení 
utrpení a nevyléčitelných nemocí pouze 
pohlazením, pohledem plným nekonečného 
soucitu, slovem naděje. Toto Otcovo učení, 
které bylo příslibem nového světa, života 
plného světla a spravedlnosti, již nemohlo být 
vymazáno z mnoha srdcí, která pochopila, že 
tento Božský člověk je Otcovou pravdou, 
Božskou láskou Toho, kterého lidé neznali, a 
proto nemohli milovat. 
12 Semeno této nejvyšší pravdy bylo navždy 
zaseto do srdce lidstva. Kristus byl rozsévačem 
a stále se stará o své semeno. Později přinese 
své ovoce a bude se z něj těšit navždy. Pak už 
nebude říkat svými slovy: "Mám hlad" nebo 
"Mám žízeň", protože konečně ho jeho děti 
budou milovat tak, jak je miloval od počátku. 
13 Kdo k vám mluví o Kristu, učedníci? On 
sám. 
14 To já, Slovo, k vám znovu mluvím, lidstvo. 
Poznejte Mne, nepochybujte o Mé 
Přítomnosti kvůli bezvýznamnosti, v níž se 
projevuji. U Mne nemůže být žádná arogance. 
15 Poznejte mě podle mého tehdejšího 
způsobu života ve světě, pamatujte, že jsem 
zemřel stejně pokorně, jako jsem se narodil a 
žil. (296, 4- 16) 
 
Naděje a očekávání 
16. Po Mém odchodu ve Druhé éře byl Můj 
návrat očekáván z generace na generaci mezi 
těmi, kdo si zachovali víru ve Mne. Z rodičů na 
děti se předával Boží slib a Mé slovo udržovalo 
v živé touze po Mém návratu. 
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17 Každé pokolení se považovalo za nadané a 
očekávalo, že se v něm naplní slovo jeho Pána. 
18 A tak plynul čas a plynuly i generace a mé 
zaslíbení se stále více vytrácelo ze srdcí a lidé 
zapomínali bdít a modlit se. (356,4- 5) 
19 Svět je zkoušen, národy cítí, jak na ně 
dopadá celá tíha mé spravedlnosti, a mé 
světlo, můj hlas, který vás volá, se projevuje v 
celém lidstvu. 
20. Lidé cítí Mou Přítomnost, vnímají Můj 
univerzální paprsek, který na ně sestupuje a 
spočívá na nich. Vnímají Mě, aniž by znali toto 
Dílo, aniž by slyšeli Mé slovo, a pozvedají ke 
Mně své duše, aby se Mě zeptali: "Pane, v jaké 
době žijeme? Co znamenají tato neštěstí a 
utrpení, která postihla lidi, otče? Neslyšíš 
nářky tohoto světa? Neřekl jsi, že se vrátíš? 
Kdy tedy přijdeš, Pane? a v každé náboženské 
skupině a náboženském společenství se 
pozvedá duch mých dětí, které mě hledají, 
žádají, prosí a očekávají. (222,29) 
21. Lidé se mě ptají a říkají mi: "Pane, jestliže 
existuješ, proč se nezjevuješ mezi námi, ačkoli 
jindy jsi sestoupil do našeho pozemského 
světa? Proč jsi dnes nepřišel? Je naše 
bezbožnost tak velká, že Ti brání přijít nám na 
pomoc? Vždy jsi hledal ztracené, "slepé", 
"malomocné" - nyní je jich svět plný. 
Nevzbuzujeme už váš soucit? 
22 Řekl jsi svým apoštolům, že se vrátíš k 
lidem a že dáš znamení svého příchodu, což se 
nám nyní zdá, že vidíme. Proč nám neukazuješ 
svou tvář?" 
Zjevení Krista při jeho druhém příchodu ve 
Slově v duchovní podobě, které začalo v roce 
1866 v Mexiku prostřednictvím průkopníka 
Eliáše. 
23 Hle, takto na mě lidé čekají, aniž by tušili, 
že jsem mezi nimi. Mají mě před očima, a 
nevidí mě, mluvím k nim, a neslyší můj hlas, a 
když mě konečně na okamžik spatří, zapřou 
mě. Já však o sobě nadále vydávám svědectví 
a ty, kdo ve mne doufají, budu nadále 
očekávat. 
24 Ale vpravdě znamení mého zjevení v tomto 
čase byla veliká, dokonce i krev. 
lidí, který se rozlévá v řekách a zavlažuje zemi, 
naznačil čas mé přítomnosti mezi vámi jako 
Ducha svatého. (62,27 - 29) 
25. Nikdo by neměl být překvapen mou 
přítomností. Již jsem vám skrze Ježíše naznačil 
události, které ohlásí Mé zjevení jako Ducha 

pravdy. Řekl jsem vám také, že Můj příchod 
bude v duchu, aby nikdo neočekával hmotné 
projevy, které nikdy nepřijdou. 
26 Vezměte si, jak židovský národ stále čeká 
na Mesiáše, aniž by přišel v podobě, jakou 
očekává, protože Pravý už byl s nimi a oni ho 
nepoznali. 
27 Lidstvo, neuznáš Mé nové zjevení, abys Mě 
nadále očekávalo podle svého přesvědčení, a 
ne podle toho, co jsem ti slíbil? (99,2) 
28. Svět by neměl očekávat nového Mesiáše. 
Stejně jako jsem slíbil, že se vrátím, dal jsem 
vám také vědět, že Můj příchod bude 
duchovní, ale lidé nikdy nevěděli, jak se 
připravit, aby Mě mohli přijmout. 
29 Tehdy lidé pochybovali, že by Bůh mohl být 
skryt v Ježíši, kterého považovali za člověka 
jako všechny ostatní a za stejně ubohého jako 
ostatní. Nicméně vzhledem k mocným 
Kristovým skutkům lidé později uvěřili, že v 
tomto člověku, který se narodil, vyrostl a 
zemřel ve světě, je "Slovo" Boží. V současné 
době by však mnoho lidí potvrdilo Můj příchod 
pouze tehdy, kdybych přišel jako člověk, jako 
ve druhé éře. 
30 důkazy, že přicházím v Duchu a dávám se 
tak lidstvu poznat, nebudou navzdory 
svědectvím uznány všemi, neboť 
materialismus bude pro některé jako temná 
páska přes oči. 
31. Kolik lidí by rádo vidělo Krista ještě jednou 
trpět na světě a obdrželo od něj zázrak, aby 
uvěřilo v jeho přítomnost nebo v jeho 
existenci. Ale vpravdě vám říkám, že na této 
zemi už nebudou jesle, kde bych se narodil 
jako člověk, ani Kalvárie, kde bych zemřel. 
Nyní všichni, kdo jsou vzkříšeni k pravému 
životu, pocítí, jak se rodím v jejich srdcích, 
stejně jako všichni, kdo tvrdošíjně setrvávají v 
hříchu, pocítí, jak umírám v jejich srdcích. 
(88,27- 29) 
32 Podívejte se, kolik lidí v této době zkoumá 
Písma minulých věků, přemýšlí o prorocích a 
snaží se pochopit zaslíbení, která Kristus dal o 
svém návratu. 
33 Slyšte, jak říkají: "Pán je blízko" - "Pán je již 
zde" nebo "Brzy přijde" a dodávají: "Znamení 
jeho návratu jsou jasná a zřejmá." 
34 Někteří mě hledají a volají, jiní cítí mou 
přítomnost, další vycítí můj příchod v duchu. 
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35 Ó, kéž by ve všech byla taková touha po 
poznání, kéž by všichni měli takovou touhu po 
poznání nejvyšší pravdy! (239,68 - 71) 
36. Podívejte se, jak lidé všech vyznání a sekt 
pátrají v čase, životě a událostech v naději, že 
objeví znamení, která ohlašují Můj příchod. 
Jsou to ignoranti, kteří nevědí, že se již dlouho 
projevuji a že tento způsob projevování brzy 
skončí. 
37 Ale i to vám říkám, že mnozí z těch, kdo na 
Mne s takovou touhou čekají, by Mne 
nepoznali, kdyby byli svědky toho, jak se 
dávám poznat, spíše by Mne rovnou zavrhli. 
38 Jen svědectví k nim přijdou a díky nim 
budou stále věřit, že jsem byl mezi svými 
dětmi. 
39. I ty jsi na Mne vnitřně netrpělivě čekal, ale 
věděl jsem, že Mne poznáš a budeš mezi Mými 
pracovníky v tomto čase. (255,2 - 4) 
 
Biblické sliby 
40 Ve Svém zjevení skrze Ježíše jsem vám 
oznámil příchod Ducha Svatého a lidé věřili, že 
je to božství, které je v Bohu a které nepoznali, 
aniž by byli schopni pochopit, že když jsem 
mluvil o Duchu Svatém, mluvil jsem k vám o 
jediném Bohu, který připravuje dobu, kdy se 
dá lidem poznat skrze lidskou schopnost 
chápání. (8,4) 
41. Proč by měl být někdo překvapen mými 
novými odhaleními? Vpravdě vám říkám, že o 
příchodu tohoto věku věděli už dávní 
patriarchové, viděli ho věštci jiných dob a 
ohlašovali ho proroci. Byl to Boží slib daný 
lidem dávno předtím, než jsem přišel na svět v 
Ježíši. 
42 Když jsem svým učedníkům ohlásil svůj 
opětovný příchod a řekl jim, jakým způsobem 
se dám poznat lidem, uplynulo již mnoho času 
od doby, kdy vám byl dán slib. 
43 Nyní máte před očima průběh té doby, zde 
se ta proroctví naplňují. Koho to může 
překvapit?: Jen ti, kdo spali v temnotách, nebo 
ti, kdo v nich vymazali má zaslíbení. (12,97 - 
99) 
Výraz "temnota" zde i jinde má význam 
"nedostatku poznání", "nevědomosti", zatímco 
"světlo" se používá v opačném smyslu jako 
symbol "poznání", "osvícení".  
44 Protože jsem věděl, že se do mého učení 
málo ponoříte, a předvídal jsem, do jakých 
omylů při výkladu mých zjevení upadnete, 

oznámil jsem vám svůj návrat a řekl jsem vám, 
že vám pošlu Ducha pravdy, aby vám objasnil 
mnohá tajemství a vysvětlil vám, čemu 
nerozumíte; pošlu vám Ducha pravdy, aby 
vám vysvětlil, čemu nerozumíte; pošlu vám 
Ducha pravdy, aby vám vysvětlil, čemu 
nerozumíte; pošlu vám Ducha pravdy, aby 
vám vysvětlil, čemu nerozumíte; pošlu vám 
Ducha pravdy, aby vám vysvětlil, čemu 
nerozumíte. 
45. V podstatě Svého prorockého slova jsem 
vám totiž oznámil, že v této době nepřijdu v 
hromu a blesku jako na Sinaji, ani se nestanu 
člověkem a nezlidštím Svou lásku a Svá slova 
jako ve Druhé éře, ale že přijdu k vašemu 
duchu v paprsku Své moudrosti, překvapím 
vaši mysl světlem inspirace a zavolám na 
dveře vašich srdcí hlasem, kterému váš duch 
rozumí. Tyto předpovědi a sliby se právě 
naplňují. 
46 Stačí, když vás trochu připravím na to, 
abyste viděli mé světlo a pocítili přítomnost 
mého Ducha - téhož, který vám oznámil, že 
vás přijde učit a zjevovat pravdu. (108,22 - 23) 
47. Jsou mnozí, kteří se z bázlivosti nebo z 
nedostatku píle nevyvíjejí a řídí se pouze 
Mojžíšovým zákonem, aniž by uznali příchod 
Mesiáše, a jiní, kteří sice věří v Ježíše, ale 
přesto neočekávají slíbeného Ducha útěchy. 
Nyní jsem sestoupil potřetí a oni mě nečekali. 
48. Andělé oznámili tato zjevení a jejich volání 
naplnilo místnost. Poznali jste je? Je to 
duchovní svět, který k vám přišel, aby byl 
svědkem mé Přítomnosti. Vše, co je napsáno, 
se stane. Zkáza, která byla rozpoutána, porazí 
aroganci a marnivost člověka a ten, když se 
stane pokorným, mě bude hledat a nazývat 
mě Otcem. (179,38 - 39) 
49. Tehdy jsem vám řekl toto: "To, co jsem 
vám řekl, není všechno, čemu vás mám naučit. 
Abyste všechno věděli, musím nejprve odejít a 
poslat vám Ducha pravdy, aby vám vysvětlil 
všechno, co jsem řekl a udělal. Slibuji vám 
Utěšitele v časech zkoušky." Ale tím 
Utěšitelem, tím Vysvětlovatelem jsem Já sám, 
který se vracím, abych vás osvítil a pomohl 
vám pochopit minulé učení a toto nové, které 
vám nyní přináším. (339,26) 
50. V moudrosti je hojivý balzám a útěcha, po 
které tvé srdce touží. Proto jsem vám kdysi 
slíbil ducha pravdy jako ducha útěchy. Je však 
nezbytné mít víru, abychom se na cestě 
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nezastavili a tváří v tvář zkouškám nepociťovali 
strach. (263,10 - 11) 
 
Splněná znamení 
51 Je jen málo lidí, kteří rozpoznávají znamení, 
že nastal nový věk a že se v současnosti 
duchovně zjevuji lidstvu. Ve své většině 
zasvěcují svůj život a své úsilí hmotnému 
pokroku a v tomto nelítostném a někdy i 
krvavém boji za dosažení svých cílů žijí jako 
slepci, ztrácejí směr, už nevědí, o co usilují, 
nevidí jasnou záři nového úsvitu, nevnímají 
znamení a jsou daleko od toho, aby si osvojili 
poznání Mých zjevení. 
52. Toto lidstvo věřilo více v učení a slova lidí 
než ve zjevení, která jsem mu v průběhu věků 
udělil. Čekáš, že ti Otec ve své spravedlnosti 
pošle větší znamení než ta, která vidíš na 
každém kroku, abys pocítil a uvěřil, že nastal 
čas předpovězený pro Mé zjevení jako Ducha 
pravdy? Ach, vy malověrní! Nyní pochopíte, 
učedníci, proč vám někdy říkám, že můj hlas 
volá na poušti, protože není nikdo, kdo by ho 
slyšel a opravdu mu věnoval pozornost. (93, 
27 - 28) 
53 Aby všichni lidé na zemi mohli uvěřit 
pravdivosti tohoto poselství, způsobil jsem, že 
znamení předpovězená v dávných dobách byla 
pocítěna po celé zemi - proroctví, která 
hovořila o mém návratu. 
54 Proto až tato radostná zvěst dorazí k 
národům, lidé budou zkoumat a zkoumat vše, 
co jim bylo v těchto časech řečeno, a s 
překvapením a radostí zjistí, že vše, co bylo 
oznámeno a slíbeno ohledně Mého návratu, 
se věrně splnilo podle Toho, který má jen 
jednu vůli, jedno slovo a jeden zákon. (251,49) 
55 V "Druhém čase" jsem oznámil svým 
apoštolům své nové Zjevení, a když se mě 
ptali, jaká znamení budou oznamovat tento 
čas, oznámil jsem jim jedno po druhém a také 
důkazy, které jim dám. 
Dějiny spásy jsou Kristem rozděleny do tří 
velkých částí, věků nebo "časů", přičemž 
"druhý věk" je věkem Božího zjevení skrze 
Ježíše a časem následujícím (podrobněji viz 38. 
kapitola).  
56. Do posledního se objevily předzvěsti, které 
hlásají, že toto je doba předpovězená Ježíšem, 
a nyní se vás ptám: Kdyby tento duchovní 
projev, který vám dávám poznat, nebyl 
pravdou - proč se tedy Kristus nezjevil (v 

podobě, kterou věřící očekávali), i když přišla 
znamení? Nebo věříš, že pokušitel má moc i 
nad celým stvořením a nad přírodními silami, 
aby tě oklamal? 
57. Kdysi jsem vás varoval, abyste nepodlehli 
svodům falešných proroků, falešných Kristů a 
falešných spasitelů. Dnes vám však říkám, že 
vtělený duch se díky svému vývoji, poznání a 
zkušenostem probudil natolik, že není snadné 
mu nabídnout temnotu jako světlo, ať už má k 
dispozici sebevětší oslnění. 
58. Proto jsem vám řekl: Než se ve slepé víře 
vydáte na tuto cestu, zkoumejte, jak chcete! 
Vězte, že toto Slovo bylo dáno pro všechny a 
že jsem nikdy nevyhradil žádnou jeho část jen 
pro některé lidi. Hleďte, aby v tomto díle 
nebyly knihy, v nichž bych se vám snažil utajit 
nějaké učení. 
59. Ale také jsem vám v té druhé éře ústy 
svého apoštola Jana řekl: "Uslyší-li někdo můj 
hlas a otevře dveře, vejdu k němu a budu s 
ním sdílet pokrm a on se mnou." Podobně 
jsem vás učil podobenství o pannách, abyste si 
je v této době vzali k srdci. (63,79 - 80) 
60 Protože přišla znamení a navštívení a Já 
jsem se nezjevil v synagoze ani v žádném 
kostele, netuší snad svět, že se musím brzy 
někde zjevit, protože nemohu jít proti svému 
slovu? (81,41) 
 

Kapitola 2 - Úsvit třetího času  
 
První oznámení 
1 Toto je památný den: v den, jako je dnešní, 
jsem zasvětil své první hlasatele, abych skrze 
ně oznámil svá nová nařízení a svá nová 
zjevení. Duch Eliášův zazářil skrze Roqueho 
Rojase, aby vám připomněl Cestu, kterou je 
Boží zákon. 
- Jméno tohoto prvního nositele hlasu se 
vyslovuje "Roke Rochas". 
2 Ta chvíle byla slavnostní, duch přítomných 
se chvěl strachem a radostí, stejně jako se 
chvělo srdce Izraele na hoře Sinaj, když byl 
vyhlášen Zákon, jako se chvěli učedníci, když 
viděli Ježíšovo proměnění na hoře Tábor, když 
se Mojžíš a Eliáš duchovně zjevili po pravici a 
levici Mistra. 
3 Toho 1. září 1866 se zrodil nový věk, začínal 
nový den: "třetí éra", která lidstvu nastala. 
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4 Od té doby se bez ustání plní mnohá 
proroctví a mnohá zaslíbení, která Bůh dával 
lidem po tisíce let. U vás se naplnily, u vás, 
mužů a žen, kteří v této době obýváte svět. 
Kdo z vás si myslíte, že byl na zemi, když byla 
vyslovena tato proroctví a učiněna tato 
zaslíbení? To vím jen já, ale podstatné je, že 
víte, že jsem vám to slíbil a že to nyní plním. 
5. Víš o onom "oblaku", na kterém mě 
učedníci viděli vystupovat, když jsem se jim 
naposledy dal poznat? Vždyť je psáno, že se 
vrátím "na obláčku", a to jsem splnil. 1. září 
1866 přišel Můj Duch na symbolickém oblaku, 
aby vás připravil na přijetí nového učení. Poté, 
v roce 1884, jsem vám začal dávat svá učení. 
6. Nepřišel jsem jako člověk, nýbrž duchovně, 
omezený v paprsku světla, aby spočinul na 
lidské schopnosti chápání. Toto je prostředek, 
který si Má Vůle vybrala, aby k vám v této 
době promluvila, a Já vám budu přičítat k 
dobru víru, kterou v toto slovo máte. 
7 Vždyť to není Mojžíš, kdo vás vede pouští do 
zaslíbené země, ani Kristus jako člověk, kdo 
vám dává slyšet své Slovo života jako cestu ke 
spáse a svobodě. Nyní k vašim uším doléhá 
lidský hlas těchto bytostí, který je třeba 
zduchovnit, abyste objevili Božskou podstatu, 
v níž jsem přítomen. Proto vám říkám, že je 
záslužné, že věříte v toto slovo, neboť je dáno 
skrze nedokonalé bytosti. (236,46 - 50) 
8 V roce 1866 se zrodilo první společenství 
spiritistů, žáků tohoto díla. Pod světlem mého 
Ducha a poučeni Eliášem začali tito první 
učedníci přijímat paprsky poselství, které nyní 
v hojné míře přijímáte, jejich závěr. (255,10) 
 
Zprávy a tipy po celém světě 
9 Eliáš, který musel přijít jako první, aby 
připravil cestu Pánu, se dal poprvé poznat v 
roce 1866 prostřednictvím lidského 
porozumění. Nechcete věnovat trochu času 
zkoumání znamení a událostí, které se vyskytly 
ve všech oblastech a shodovaly se s dobou 
tohoto projevu? Znovu to budou ti učenci, 
kteří studují hvězdy a kterým se v dávných 
dobách říkalo mágové, kdo dosvědčí, že 
nebesa dávají znamení, která jsou božskými 
výzvami. (63,81) 
10. Nemyslete si, že na tomto místě země, kde 
zaznívá toto slovo, je jediné místo, kam se 
umisťuji se svými dětmi. Vpravdě vám říkám, 

že Mé projevy v různých podobách jsou 
univerzální. 
11 Eliáš, který se mezi vámi dal poznat jako 
předchůdce mého hlásání skrze lidský rozum, 
nepřišel jen do této země, kde žijete. Chodil z 
jednoho místa na zemi na druhé, ohlašoval 
novou éru a hlásal příchod nebeského 
království. 
12 Ze všech stran se ozývaly výzvy, které 
oznamovaly můj příchod k vám: otřesená 
příroda hýbala zemí, věda žasla nad pohledem 
na nová zjevení, duchovní svět se vrhal na lidi, 
a přesto lidstvo zůstávalo hluché k těmto 
výzvám, předzvěstem nového věku. 
- Tento výraz se vztahuje na obyvatele vyšších 
úrovní, světlé duchy duchovního světa Boha. 
13. Záplava božského světla sestoupila, aby 
vyvedla lidi z jejich temnoty. Ale tito - sobečtí 
a zhmotnělí , zdaleka neusilující o dokonalost. 
Lidé tohoto světa, kteří se snažili zlepšit svůj 
mravní život na zemi, používali toto světlo jen 
k tomu, aby si vytvořili trůny a slávu, pohodlí a 
požitky pro tělo, a pokud to považovali za 
nutné, tak i zbraně k ničení životů svých 
bližních. Jejich oči byly oslepeny intenzitou 
Mého světla a jejich marnivost se jim stala 
osudnou. Říkám vám však, že právě díky 
tomuto světlu naleznou pravdu, objeví cestu a 
zachrání se. 
To znamená opak "zduchovnění", tj. život a 
myšlení člověka, které se vztahuje pouze k 
hmotnému a fyzickému. 
14 Ti, kteří byli schopni přijmout toto světlo ve 
své mysli a přijali je jako Boží poselství, nechali 
své svědomí, aby vedlo jejich kroky a sloužilo 
jim jako vodítko pro jejich práci. Měli totiž 
tušení, že Pán opět přišel a že je s lidmi. 
15. Představitelé různých sekt a denominací 
Mě nechtěli přijmout, jejich srdce, jejich 
důstojnost a jejich falešná velikost jim bránily 
v tom, aby Mě duchovně přijali. Proto se po 
celé zemi vytvořily skupiny, bratrstva a 
sdružení těch, kdo cítí přítomnost Nové éry, 
kdo hledají samotu, aby se modlili a přijímali 
Pánova vnuknutí. (37,76 - 81) 
16 existují náboženské komunity, které se 
snaží připravit na můj návrat, aniž by věděly, 
že jsem již v procesu loučení. 
17 Všechny jsem povolal a vpravdě Mé volání 
a zvěst o tom, že se právě dávám poznat 
lidem, dosáhly všech koutů země spolu se 
svědectvími a důkazy, které o Mně vypovídají: 
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hříšníci se obnovili, nevěřící se obrátili, "mrtví" 
byli vzkříšeni, nevyléčitelně nemocní se 
uzdravili a posedlí byli osvobozeni od svého 
zla. 
18. Mnohé jsem však shledal hluchými, jiné 
marnivými ve své pozemské prestiži a další 
příliš bojácnými, než aby se projevil Můj projev 
jako Duch pravdy. Přijal jsem a učil všechny, 
kdo ke Mně přišli a důvěřovali Mé lásce. 
(239,17 - 19) 
19 z jiných zemí přijdou k tomuto lidu zástupy 
lidí, kteří se vás budou dychtivě vyptávat na 
duchovní události, jichž jste byli svědky v této 
době, a také na zjevení a proroctví, která jsem 
vám dal. 
20 V mnoha částech světa totiž byla přijata má 
poselství, že můj Božský paprsek sestoupil na 
místo na Západě, aby promluvil k lidstvu této 
doby. 
21. Až přijde čas, uvidíte, že vás budou hledat 
lidé z jiných národů a zemí. Pak budou muži 
velkých denominací zaraženi, že to nejsou oni, 
komu jsem se obrátil. (276,45) 
22. Jak málo se svět stará o Můj nový projev! 
Jak málo je těch, kdo bdí a čekají na Mne, a jak 
mnoho je těch, kdo spí! 
23. O těch, kdo žijí v očekávání, vám mohu říci, 
že ne všichni tuší skutečnou podobu Mé 
přítomnosti v tomto čase. Někteří se totiž pod 
vlivem starobylých představ domnívají, že se 
vrátím na svět jako člověk, jiní věří, že se 
musím zjevit v nějaké podobě viditelné 
každému lidskému oku, a jen málokdo tuší 
pravdu a tuší, že Můj příchod je duchovní. 
24 Zatímco jedni se ptají, jakou podobu na 
sebe vezmu, v kterou hodinu nebo v který den 
se ukážu na zemi a na jakém místě se zjevím, 
druzí, aniž by mysleli na konkrétní projevy 
nebo časy, říkají: "Mistr je již mezi námi, jeho 
světlo, které je jeho Duchem, nás zaplavuje." 
25. Až se toto poselství dostane do všech 
srdcí, bude to pro některé okamžik radosti, 
protože v něm naleznou potvrzení všech svých 
předtuch a své víry. Jiní však budou mému 
poselství upírat pravdivost, protože se jim 
nebude zdát v souladu s tím, co věřili, že se 
stane, a se způsobem, jakým bude zjeveno. 
(279,41 - 44) 
 
Eliášovo působení jako Pánova předchůdce 
26. Dal jsem Eliášovi vrátit se v "Třetím čase" a 
Já jako Mistr jsem ho ohlásil v onom "Druhém 

čase" a řekl jsem: "Vpravdě, Eliáš byl mezi 
vámi a vy jste ho nepoznali. Já se vrátím na 
svět, ale vpravdě vám říkám, že přede mnou 
bude Eliáš." 
- viz kapitola 38 
27. Protože každé slovo Mistra se naplňuje, 
přišel Eliáš přede Mnou ve "Třetí éře", aby 
probudil duchy, aby jim dal tušit, že se otevírá 
brána Ducha Svatého, aby řekl každému 
duchu, aby otevřel oči, aby se připravil na 
překročení prahu Druhé éry směrem ke Třetí. 
Aby byl Eliášův projev v tomto "třetím věku" 
hmatatelnější, nechal jsem ho projevit se 
prostřednictvím spravedlivého muže: Roque 
Rojas. 
28 Eliáš tohoto muže duchovně osvítil z jiného 
světa, inspiroval ho, posílil a vedl ho na všech 
jeho cestách od začátku až do konce. 
29. Ale opravdu, neříkám vám, že si mezi lidmi 
vybral Roque Rojase. Vybral jsem si ho, poslal 
jsem mu ducha připraveného z mého 
milosrdenství. Dal jsem mu tělo, které jsem 
také připravil, a vy víte, že byl pokorný a že 
Otec skrze jeho pokoru a ctnost konal velké 
skutky. Byl prorokem, hlasatelem, věštcem a 
vůdcem. Z toho všeho zanechal lidem zářný 
příklad. 
30 Byl vysmíván a zesměšňován vlastním 
lidem jako Mojžíš na poušti, byl pronásledován 
jako prorok Eliáš a musel se uchýlit na vrcholky 
hor, aby se modlil a přimlouval za svůj lid. 
31 Stejně jako jeho Mistra i jeho kněží a 
zákoníci zesměšňovali a odsuzovali. Stejně 
jako jeho Mistr mu uvěřilo jen několik málo 
lidí, kteří ho následovali a obklopili. Jeho ruce 
vyzařovaly léčitelskou moc a konaly zázraky, 
které v některých lidech vzbuzovaly víru a v 
jiných vyvolávaly zmatek. Pro některé z nich 
zazněla z jeho úst prorocká slova, která se do 
písmene naplnila. Jeho ústa dávala rady plné 
útěchy nemocným srdcem. 
32. Jeho duch byl schopen přijímat velká 
vnuknutí a mohl upadat do vytržení jako 
spravedliví, apoštolové a proroci. Jeho duch se 
dokázal odpoutat od tohoto světa a od svého 
těla, aby vstoupil do duchovní říše a pokorně 
dosáhl dveří Tajné pokladnice Páně. 
Prostřednictvím tohoto vyvýšení se Eliášův 
duch dal poznat prvním svědkům ještě před 
příchodem Mistrova paprsku. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas shromáždil skupinu mužů a 
žen plných víry a dobré vůle a tam, v lůně jeho 
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prvních shromáždění, se Eliáš zjevil skrze mysl 
posla a řekl: "Já jsem prorok Eliáš, ten z 
proměnění na hoře Tábor". Svým prvním 
žákům poskytl první učení a zároveň jim 
oznámil věk zduchovnění a prorokoval, že 
paprsek Božského Mistra brzy přijde, aby 
komunikoval se svým lidem. 
34 Jednoho dne, když bylo skromné 
shromaždiště Roque Rojase plné 
následovníků, kteří uvěřili slovům tohoto 
muže, sestoupil Eliáš, aby osvítil mysl svého 
mluvčího, a inspirován Mnou pomazal sedm z 
těchto věřících, aby představovali nebo 
symbolizovali sedm pečetí. 
35 Později, když nadešel slíbený okamžik 
Mého zjevení, jsem zjistila, že z oněch sedmi 
vyvolených jen jedna bděla v očekávání 
příchodu čistého Manžela, a to srdce Damiany 
Oviedo, panny, jejíž mysl jako první přijala 
světlo Božského paprsku jako odměnu za svou 
vytrvalost a přípravu. 
36. Damiana Oviedo zastupovala šestou pečeť. 
To byl další důkaz, že světlo šesté pečeti je 
tím, které osvětluje tuto éru. (1,6 - 9) 
- Tento termín, který se vztahuje ke Zjevení 
Janovu, označuje předposlední ze "sedmi 
pečetí", které je třeba chápat jako symboly pro 
sedm epoch v rámci tří věků dějin spásy 
(podrobněji viz kapitola 38). 
37 Jen málokdo mohl skutečně pocítit 
přítomnost Božího posla. Znovu byl hlasem 
volajícím na poušti a znovu připravoval lidská 
srdce na příchod Pána. Tak byla uvolněna 
šestá pečeť, jejíž obsah mohl být spatřen a 
vylit na lidstvo jako řeka spravedlnosti a 
světla. Tímto způsobem se naplnila mnohá 
zaslíbení a proroctví. 
38 Eliáš, stejně jako Ježíš a Mojžíš, osvítil oči 
vašeho ducha, abyste viděli Otce. Mojžíš vás 
učil: "Miluj svého bližního jako sám sebe." 
Ježíš vám řekl: "Milujte se navzájem." Eliáš ti 
přikázal, abys měl stále větší soucit s bližním, a 
hned dodal: "a uvidíš mého Otce v celé jeho 
slávě." (81,36 - 37) 
39 Až se temnota, která obklopuje lidstvo, 
rozptýlí a v duchovních bytostech se rozjasní, 
pocítí přítomnost nového věku, protože se k 
lidstvu vrátil Eliáš. 
40 Protože ho však nemohli spatřit, bylo 
nutné, aby se jeho duch projevil skrze 
schopnost lidského chápání a aby se ukázal 

před vidoucími v podobě proroka Eliáše: nad 
oblaky na svém ohnivém voze. 
41. Eliáš přišel v této době jako předchůdce, 
aby připravil můj příchod. Přišel jako prorok, 
aby vám oznámil nový věk s jeho boji a 
zkouškami, ale také s moudrostí jeho zjevení. 
Přichází se svým vozem světla, aby vás pozval, 
abyste na něj nasedli, vynesl vás nad oblaka a 
přivedl vás do duchovního domova, kde 
vládne mír. Důvěřujte mu jako dobrému 
pastýři, následujte ho duchovně, jako lid 
následoval Mojžíše v "první době". Modlete 
se, aby vám pomáhal plnit vaše poslání, a 
pokud ho chcete napodobit, učiňte tak." 
(31,58 - 59) 
42. Eliáš, duch velké moci, kterého lidstvo 
nepoznalo, byl vždy mým předchůdcem. Dnes 
přišel ještě jednou, aby shromáždil označené - 
ke mně i ke všem lidem. 
- Označení (španělsky marcados) neboli 
zapečetění (Zj 14,1-5) jsou Kristem vyvolení, 
kteří dostali na čelo znamení božské Trojice. 
(Další podrobnosti viz kapitola 39, poslední 
odstavec). 
43 Pokud se připravíte a budete studovat mé 
učení, abyste poznali mou vůli, Eliáš vám 
přijde na pomoc a bude vám oporou a 
přítelem. 
44. Eliáš je (božský) paprsek, který osvěcuje a 
vede všechny bytosti a vede je ke Mně. 
Milujte ho a uctívejte ho jako svého 
průkopníka a přímluvce. (53,42 - 44) 
45 Prorok Eliáš, předchůdce a předzvěst "třetí 
éry", se přimlouvá za své stádo, modlí se za ty, 
kdo se modlit neumějí, a svým pláštěm 
přikrývá skvrnu hříšníka v naději na jeho 
obnovu. Eliáš vyzbrojuje své zástupy, své 
armády, aby bojovaly proti temnotě, kterou 
vytváří nevědomost, hřích, fanatismus a 
materialismus lidstva. (67,60) 
46. Nyní je úkolem všech, kteří jsou již 
vybaveni a probuzeni, hlásat osvobození 
světa. Nezapomeňte, že Eliáš, Zaslíbený pro 
tuto dobu, v současnosti připravuje vše, aby 
vysvobodil národy země zotročené 
materialismem z moci faraóna, jako to kdysi 
učinil Mojžíš v Egyptě s izraelskými kmeny. 
47 Řekněte svým bližním, že Eliáš se již dal 
poznat skrze lidskou mysl, že jeho přítomnost 
byla v duchu a že bude i nadále osvětlovat 
cestu všem lidem, aby mohli jít vpřed. 
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48. Tvůj Pastýř má za úkol navrátit všechna 
stvoření na jejich pravou cestu, ať už patří do 
duchovní, morální nebo hmotné sféry. Proto 
vám říkám, že národy, které přijmou volání 
svého Pána skrze Eliáše, budou požehnané, 
neboť zůstanou sjednoceny zákonem 
spravedlnosti a lásky, který jim přinese mír 
jako plod jejich porozumění a bratrství. Takto 
sjednoceni budou vedeni na bojiště, kde 
budou bojovat proti korupci, materialismu a 
lži. 
49. V tomto boji lidé této doby zažijí nové 
zázraky a pochopí duchovní smysl života - ten, 
který hovoří o nesmrtelnosti a míru. Přestanou 
se navzájem zabíjet, protože si uvědomí, že to, 
co musí zničit, je jejich nevědomost, sobectví a 
zkažené vášně, z nichž pramení jejich pády a 
strádání, a to jak materiální, tak duchovní. 
(160,34 - 36) 
50 Eliáš je Boží paprsek, jehož světlo rozptýlí 
vaši temnotu a vysvobodí vás z otroctví tohoto 
věku, který je věkem hříchu, a který povede 
vašeho ducha pouští, dokud nedojde do 
"zaslíbené země" v Božím lůně. (236,68) 
 

Kapitola 3 - Duchovní slunce 
druhého příchodu Krista  
 
Příchod Pána 
1 Jsem přítomen v lidstvu v době, kdy nové 
objevy změnily životy lidí, a dávám vám pocítit 
svou přítomnost se stejnou pokorou, jakou 
jste kdysi poznali ve mně. 
2 Boží "Slovo" se znovu nestalo člověkem, 
Kristus se znovu nenarodil v ubohosti chléva - 
ne, protože už není nutné, aby tělo svědčilo o 
Boží moci. Pokud si lidé myslí, že toto tělo je 
Bůh, který přišel na svět, mýlí se. Boží 
přítomnost je duchovní, univerzální, 
nekonečná. 
3 Kdyby vše, co lidé v této době získali, bylo v 
mezích toho, co je spravedlivé, zákonné a 
dobré, nebylo by třeba, abych k vám znovu 
sestoupil a mluvil. Ale ne všechny skutky, 
které mi toto lidstvo předkládá, jsou dobré: je 
v nich mnoho přestupků, mnoho 
nespravedlností, mnoho úchylek a zlých 
skutků. Proto bylo nutné, aby Má starostlivá 
láska probudila člověka, když byl nejvíce 
pohroužen do své práce, aby mu připomněla 

povinnosti, na které zapomněl, a Komu vděčí 
za všechno, co je a co bude. 
4 Abych se učinil slyšitelným pro zhmotnělé 
lidstvo, které Mě nemohlo slyšet z ducha do 
ducha, musel jsem využít jejich duchovních 
darů a schopností, abych se dal poznat skrze 
lidský intelekt. 
5. Vysvětlení, proč "sestupuji", abych s vámi 
komunikoval, je následující: Protože jste nebyli 
schopni se povznést a hovořit se svým Pánem 
z ducha do ducha, musel jsem sestoupit o 
úroveň níže, to znamená z duchovního, z 
božského, kam vy ještě nemůžete dosáhnout. 
Musel jsem tedy využít tvůj orgán chápání, 
který má své místo v lidském mozku, a předat 
ti Svou božskou inspiraci lidskými slovy a 
hmotnými zvuky. 
6. Člověk potřebuje rozšířené poznání a je to 
Bůh, kdo přichází k člověku, aby mu svěřil 
moudrost. Jestliže se vám zdá, že prostředky 
zvolené pro Můj krátký projev prostřednictvím 
orgánu mysli nejsou hodny těchto mluvčích, 
říkám vám po pravdě, že poselství, které je 
jejich prostřednictvím předáváno, je velmi 
velké. Byli byste raději, kdyby se Mé hlásání 
lidem dělo s okázalostí a obřady, které by sice 
udělaly dojem, ale ve skutečnosti, viděno z 
ducha, by byly marné a neobsahovaly by pravé 
světlo. 
7 Mohl jsem přijít za blesků a bouří, abych dal 
pocítit svou moc, ale jak snadno by pak člověk 
vyznal, že přišla Pánova přítomnost! Ale 
nemyslíte si, že by se pak do vašich srdcí vrátil 
strach a také představa něčeho 
nepochopitelného? Nemyslíte si, že každý 
pocit lásky k Otci by se změnil jen ve strach z 
jeho spravedlnosti? Vězte však, že Bůh, ačkoli 
je všemocná síla, vás neovládne touto silou, 
nezvítězí skrze ni, ale jinou silou, a to silou 
lásky. 
8. Je to božský Duch, který dnes promlouvá k 
vesmíru. Je to On, kdo vnáší světlo do všeho, 
co jste jindy neviděli jasně. On je úsvitem 
nového dne pro všechny lidi, neboť vás 
osvobodí od falešných obav, odstraní vaše 
pochybnosti, osvobodí vašeho ducha i mysl. 
9 Říkám vám: Až poznáte podstatu mého 
učení a spravedlnost mých zákonů, poznáte 
také, jaká omezení vám kladly vaše představy, 
které vám bránily překročit rámec malého 
poznání pravdy. 
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10 Nebude to už strach nebo obava z trestu, 
co vám brání v objevování a zkoumání. Pouze 
pokud opravdu chcete poznat to, co je pro vás 
nepochopitelné, vaše svědomí vám zakáže 
cestu; měli byste totiž vědět, že člověk nemá 
nárok na celou pravdu a že by z ní měl 
pochopit jen tu část, která mu odpovídá. 
11 Lidé: Když byl ohlášen Můj příchod 
uprostřed válek, rozpoutaných přírodních sil, 
moru a chaosu, nebylo to proto, že bych vám 
to všechno přinesl, ale proto, že Moje 
přítomnost by byla lidstvu užitečná právě v 
této krizové hodině. 
12 Zde se nyní naplnilo vše, co bylo řečeno o 
mém návratu. Přicházím k lidem, zatímco svět 
zápasí se smrtí a země se třese a chvěje ve 
svém smrtelném chřestění, abych připravil 
cestu novému lidstvu. Proto je Boží volání ve 
"třetí éře" voláním lásky - lásky, která nese a 
inspiruje spravedlnost, bratrství a mír. 
13 Kristovo slovo kdysi vzklíčilo v jeho 
učednících a v lidech, kteří je následovali, 
vyrostlo jeho semeno. Jeho učení se rozšířilo a 
jeho význam se dostal do celého světa. Tak se 
bude šířit i toto současné učení, které přijmou 
všichni, kdo jsou schopni ho vnímat a chápat. 
(296, 17 - 27, 35) 
 
Všechny oči mě spatří 
14 Ježíš řekl svým učedníkům: "Budu od vás 
pryč jen krátce - vrátím se." Tehdy jim bylo 
zjeveno, že jejich Mistr přijde "na oblaku", 
obklopen anděly a sešle na zem paprsky 
světla. 
15. Zde jsem nyní "na oblaku" obklopen 
anděly, což jsou duchovní bytosti, které se 
vám daly poznat jako poslové Mého Božství a 
vaši dobří rádci. Paprsky světla jsou mé slovo, 
které vám přináší nová zjevení, které 
moudrostí naplňuje každou schopnost 
chápání. 
16 Blaze těm, kdo uvěřili, aniž by viděli, neboť 
oni cítí mou přítomnost. (142, 50 - 52) 
17 člověk objeví pravdu prostřednictvím svého 
ducha, všichni pocítí mou přítomnost, neboť 
jsem vám již včas řekl, že mě každé oko uvidí, 
až přijde čas. 
18 Nyní, tato doba, v níž žijete, je právě ta, 
kterou ohlásilo mé slovo a moji proroci z 
minulých dob, v níž mě mají všichni lidé vidět 
prostřednictvím vjemů a schopností svého 
ducha. 

19 Nebude nutné, aby Mě viděli v omezené 
lidské podobě, aby mohli říci, že Mě viděli, ale 
bude stačit, aby Mě jejich duch cítil a jejich 
mysl Mi rozuměla, aby mohli zcela pravdivě 
říci, že Mě viděli. 
20. Láska a víra, stejně jako inteligence, vidí 
nekonečně dál, než vidí vaše oči. Proto vám 
říkám, že není nutné, abych omezoval Svou 
Přítomnost na lidskou podobu nebo na 
nějakou symbolickou postavu, abyste Mě 
viděli. 
21. Kolik z těch, kteří Mě viděli nebo se se 
Mnou pohybovali v oné "druhé éře", ani 
nevědělo, kdo jsem. Na druhou stranu, kolik z 
těch, kteří ani nevěděli, kdy jsem se narodil 
jako člověk, mě viděli v duchu, poznali mě 
podle mého světla a těšili se z mé přítomnosti 
díky své víře. 
22. Otevřete všechny své oči a svou vírou 
dokažte, že jste děti světla. Všichni mě můžete 
vidět, ale k tomu je třeba, abyste měli víru. 
(340, 45 - 51) 
23 Říkám vám: Kdyby se toto lidstvo kvůli své 
nelaskavosti, odvrácení se od spravedlnosti a 
dobroty ještě více postavilo proti Mně, 
objevím se na jejich cestě plný slávy, jako jsem 
to učinil před Saulem, a dám jim slyšet svůj 
hlas. 
24 pak uvidíte, jak mnozí z těch, kteří Mě 
pronásledovali, aniž by si toho byli vědomi, se 
vydají proměněni a osvíceni, aby Mě 
následovali po cestách dobra, lásky a 
spravedlnosti. 
25. Těm řeknu: "Stůjte, poutníci, a pijte z 
tohoto pramene křišťálové vody. Odpočiňte si 
od těžké životní cesty, kterou jsem vám uložil. 
Svěřte Mi své bolesti a dovolte, aby Můj 
pohled pronikl hluboko do vašeho ducha, 
neboť vás naplním milostí a potěším vás. 
(82,46) 
26. Má láska rozechvěje tvé nejcitlivější 
struny. Ale právě soulad s vaším svědomím vás 
přiměje slyšet Můj Božský koncert a mnozí z 
vás Mě spatří v líbezné podobě Ježíše. 
27. Musím vás upozornit, že Ježíšova podoba 
není nejdokonalejší způsob, jakým Mě uvidíte. 
Když jsem vám kdysi řekl: "Všechny oči Mě 
uvidí", dal jsem vám najevo, že všichni uvidíte 
pravdu, i když vám musím říci, že se budu 
omezovat podle vývoje každého ducha. Až 
však vystoupíš po žebříku dokonalosti, jistě 
Mě spatříš v celé Mé slávě. 
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28. Nesnažte se mě nyní jakkoli představovat. 
Uvažuj: Jestliže tvůj duch, ač omezený, je 
podstatou, je světlem - jakou podobu by mohl 
mít univerzální Duch tvého Pána, který nemá 
ani začátek, ani konec? Nevyzpytatelné nechte 
v mé Knize božské moudrosti. (314,69 - 70) 
29. Ve Svém Slově Druhé éry jsem vám dal 
vědět, že k vám znovu přijdu, že se Mnou 
sestoupí Mé duchovní zástupy. Lidstvo však 
nepochopilo a nevyložilo si správně význam 
Mého slova. 
30 Proto mě každá náboženská obec očekává 
ve svém středu, proto očekávají, že mě spatří 
svýma smrtelnýma očima; ale ti, kdo mě nyní 
takto očekávají, jsou ti samí, kteří kdysi 
popírali, že Ježíš je Mesiáš, a považovali ho za 
snílka. 
31. Dnes vám, svým učedníkům, říkám: Přijde 
chvíle, kdy mě spatříte v celé mé slávě. V té 
době bude země i její obyvatelé očištěni a 
obnovena ctnost a krása ducha. Bolest zmizí a 
vše bude blažené, bude to pro vás nekonečný 
"den" bez konce. Nechcete vidět tyto zázraky? 
Nechcete snad, aby vaše děti obcovaly s mým 
Duchem a vytvářely svět míru, prostý hříchu? 
(181, 74 , 81) 
32. Kdyby lidstvo dokázalo pochopit proroctví 
"první" a "druhé éry", nebylo by tváří v tvář 
jejich uskutečnění zmatené. Totéž se stalo ve 
druhé éře, když se Mesiáš narodil mezi lidmi, 
stejně jako se to děje nyní, když jsem přišel v 
duchu. 
33. Smysl mého učení je v obou dobách stejný. 
Připravuje vás na to, abyste si z tohoto života 
udělali láskyplný domov, i když pomíjivý, kde 
se lidé navzájem považují za bratry a sestry a 
chovají se k sobě jako k sobě navzájem a 
prokazují si vřelost pravého bratrství. 
34. Připravte také ducha, aby po tomto životě 
vstoupil do těch světů či domovů, které Pán 
připravil pro své děti. Přeji si, abyste se při 
jejich dosažení necítili divně, ale abyste díky 
svému zduchovnění a vnitřnímu poznání viděli 
vše, s čím se setkáte, tak, jako byste tam byli 
už dříve. V tom bude mnoho pravdy, pokud 
jste již ve styku s duchovním prostřednictvím 
modlitby. (82,9 - 10) 
35 Já jsem poutník, který klepe na dveře 
vašich srdcí. Klepu, a vy nevíte, kdo to je; 
otevíráte, a nepoznáváte mě. Jsem jako 
poutník, který přichází do vesnice a nemá 
nikoho, kdo by ho znal, jako cizinec, který 

přichází do cizí země a nerozumí mu v jeho 
jazyce. Tak se cítím mezi vámi. Kdy pocítíš 
Mou přítomnost? Ó lidé, kdy mě poznáte, jako 
svého času poznali Josefovi bratři v Egyptě? 
(90, 1) 
 

Kapitola 4 - Poučení 
prostřednictvím božských projevů  
 
Zdroj oznámení 
1 Mluví k vám Slovo, které bylo vždycky v 
Bohu, totéž, které bylo v Kristu a které dnes 
poznáváte skrze Ducha svatého, neboť Slovo 
je Slovo, je Zákon, je Poselství, je Zjevení, je 
Moudrost. Jestliže jste slyšeli "Slovo" skrze 
Kristova slova a nyní je přijímáte z vnuknutí 
Ducha svatého - vpravdě vám říkám, že jste 
slyšeli Boží hlas. Je totiž jen jeden Bůh, jen 
jedno Slovo a jen jeden Duch svatý. (13, 19) 
2. Víte, jaký je původ onoho světla, které je ve 
slovech vyslovených rty nositelů hlasu? Její 
původ je v Dobru, v Božské lásce, ve 
Vesmírném světle, které vychází z Boha. Je to 
paprsek nebo jiskra toho Všesvětla, které vám 
dává život - je součástí Nekonečné Síly, která 
hýbe všemi věcmi a díky níž všechny věci 
vibrují, pulzují a bez ustání běží svým směrem. 
Je to to, čemu říkáte božská záře; je to světlo 
božského Ducha, které osvěcuje a oživuje 
duchy. (329, 42) 
3 V této chvíli k vám promlouvá ten, který 
vždy přicházel k vaší spáse: Kristus, božský 
příslib, učiněný člověkem v Ježíši ve "druhé 
éře", "Slovo" Boží učiněné člověkem; Duch 
lásky, světla, moudrosti, omezený v paprsku, 
který se dotýká ducha a mysli člověka skrze 
svědomí, aby ho naučil předávat mé myšlenky. 
(90, 33) 
4 Já jsem Kristus, který byl na tomto světě 
pronásledován, rouhal se a byl obžalován. Po 
všem, co jste Mi v "Druhé éře" v Ježíši 
provedli, přicházím k vám, abych vám znovu 
dokázal, že jsem vám odpustil a miluji vás. 
5 Nahého jste mě dali na kříž, a tak se k vám 
vracím, neboť neskrývám svého Ducha a svou 
pravdu před vašima očima za rouchem 
pokrytectví nebo lži. Abyste Mě však mohli 
poznat, musíte nejprve očistit své srdce. (29, 
27 - 28) 
6 Dnes vám říkám: Zde je Mistr - ten, kterého 
lidé nazývali galilejským rabínem. Dávám vám 
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Věčné učení, učení lásky. Hostina, na kterou 
vás dnes zvu, je duchovní, stejně jako chléb a 
víno. Ale dnes, jako vždy, jsem Já Cesta, 
Pravda a Život. (68,33) 
 
Místa zjevení a příjemci projevů 
7 pamatujte, že jsem "Slovo" Otce, že božská 
podstata, kterou v tomto Slově přijímáte, je 
světlo od tohoto Ducha Stvořitele, že jsem v 
každém z vás zanechal část svého Ducha. 
8 ale když vidíš chudobu, která obklopuje 
zástup, jenž Mi naslouchá, a skromnost 
místnosti, v níž se shromažďujete, ptáš se Mě 
mlčky: "Mistře, proč sis pro své zjevení v této 
době nevybral některý z těch velkých chrámů 
nebo katedrál, kde by Ti mohly být obětovány 
bohaté oltáře a slavnostní obřady Tě hodné? 
9 Odpovídám těm srdcím, která takto smýšlejí 
o svém Mistru: Nejsou to lidé, kdo mě přivedli 
k této chudobě. Sám jsem si vybral pro svůj 
projev skromný příbytek na chudém 
předměstí vašeho města, abych vám dal 
pochopit, že od vás nehledám hmotnou daň 
ani vnější oběti, ale naopak: vrátil jsem se 
právě proto, abych znovu hlásal pokoru, 
abyste v ní našli duchovnost. (36, 24 - 25) 
10. Někteří nevěří v Mou Přítomnost kvůli 
chudobě a skromnosti těchto shromaždišť a 
bezvýznamnosti hlasatelů, skrze které se 
dávám poznat. Kdyby však ti, kdo pochybují, 
studovali Kristův život, viděli by, že nikdy 
neusiloval o okázalost, pocty nebo bohatství. 
11 Tato místa mohou být stejně chudá a nízká 
jako stáj a sláma, na které jsem se tehdy 
narodil. (226, 38 - 39) 
12. Nemyslete si, že jsem si tento národ vybral 
v poslední hodině pro svůj nový projev. Vše 
bylo předvídáno již od věčnosti. Tuto zemi, 
tuto rasu a vaše duchy jsem připravil Já, stejně 
jako byla Má Vůle předurčena i doba Mé 
Přítomnosti. 
13. Rozhodl jsem se začít své projevy mezi 
nejmenšími, mezi těmi, kdo si zachovali čistou 
mysl a ducha. Potom jsem dovolil všem, aby 
ke Mně přišli, neboť u Mého stolu není rozdílů 
ani přízně. Mé Slovo seslané tomuto lidu bylo 
ve své formě prosté a skromné, vám 
přístupné, ale jeho význam, plný jasnosti, byl 
pro vašeho ducha hluboký, protože ačkoli 
jsem zásobárnou veškerého poznání, vždy se 
vyjadřuji a projevuji jednoduše a jasně. 
Nejsem pro nikoho záhadou; záhada a 

tajemství jsou děti vaší nevědomosti. (87, 11 -
12) 
14 první, kdo mě poslouchal, léčil 
moje Práce jako strom, odřezávání prvních 
větví, které se přesazují do různých oblastí. 
Někteří si mé učení vykládali dobře, jiní se 
minuli účinkem. 
15. Malé byly skupinky, které se scházely ve 
stínu chudých zasedacích místností. Ale jak 
jich přibývalo a zástupy se zvětšovaly, vyzval 
jsem je, aby se sjednotili, aby se všichni 
poznali jako učedníci jednoho Mistra a 
praktikovali učení stejným způsobem, aby se 
sémě nezasévalo podle uvážení "dělníků", ale 
podle Boží vůle. 
- Odkaz na Ježíšovo podobenství o "dělnících 
na vinici". 
16 Před duchovní archou Nové smlouvy 
slibovaly zástupy odevzdanost, poslušnost a 
dobrou vůli, ale když se přihnaly hurikány a 
vichřice, které mocně bičovaly větve stromu, 
někteří zeslábli, zatímco jiní zůstali neochvějně 
pevní a učili nové "dělníky" obdělávat "pole". 
17 Někteří, kteří si uvědomovali velikost 
tohoto zjevení, chtěli proniknout do mých 
tajemství hlouběji, než je má vůle, aby získali 
poznání a moc, které by je učinily nadřazenými 
ostatním, ale velmi brzy se setkali s mou 
spravedlností. 
18 Jiní, neschopni objevit velikost tohoto díla v 
jeho čistotě, v jeho prostotě, převzali obřady, 
symboly a ceremonie ze sekt a církví v 
domnění, že tím dodají mým projevům 
vážnosti. (234, 27 - 30) 
19 Od té doby, co se toto zjevení začalo 
projevovat, byla vaše mysl osvícena mým 
učením, ačkoli se projevili i nevěřící, a to jak 
mezi těmi, kdo mají vycvičenou mysl, tak mezi 
nevzdělanými a nevědomými. 
20 Kolik argumentů k popření tohoto zjevení! 
Kolik pokusů zničit toto slovo! Nic však 
nezastavilo běh Mého poselství - naopak, čím 
více se proti tomuto dílu bojovalo, tím více se 
rozněcovala víra lidí a čím více času uplynulo, 
tím více přibývalo těch, skrze něž předávám 
Své slovo. 
21 Z toho plyne poučení, že lidská moc nikdy 
nedokáže zabránit Božské moci v uskutečnění 
jejích záměrů. 
22. Když se lidé shromáždili na těchto místech 
shromáždění, vždy tak činili beze strachu ze 
světa, vždy důvěřovali v Mou přítomnost a 
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Mou ochranu a Já jsem jim dokázal, že jejich 
víra je založena na pravdě. (329, 28 - 30;37) 
23. V tomto společenství vznikl nový 
apoštolát, složený z prostých a pokorných 
srdcí, ale naplněný láskou a vírou, že mě 
budou následovat. Samozřejmě mezi nimi 
nechyběl nový Tomáš, který musel vidět, aby 
uvěřil v Mou Přítomnost, nový Petr, který, 
ačkoli ve Mne věřil, Mě zapřel ze strachu před 
lidmi, a nový Jidáš Iškariotský, který Mě zradil 
tím, že překroutil Mé slovo a Mou pravdu pro 
peníze a lichotky. 
24 Zástupy, které tvořily tento lid, se stále 
množily a rozrůstaly po městech, krajích a 
vesnicích a z tohoto lidu vzešli apoštolové 
pravdy a spravedlnosti, oddaní pracovníci plní 
horlivosti v učení svého Pána a proroci s 
čistým srdcem, kteří mluvili pravdu. (213, 72 - 
73) 
25. Ve Svém novém zjevení jsem vše změnil: 
místa a způsoby projevu, abych odstranil 
nevědomost, omyl a nesprávný výklad, který 
byl dán Mým předchozím zjevením. Tak jako 
slunce vychází na Východě a vy ho v poledne 
vidíte v jeho nejvyšším bodě, abyste pak 
pozorovali jeho západ na Západě, tak se světlo 
Mého Ducha v průběhu času přesunulo z 
Východu na Západ, abyste Mou slávu a Mou 
moc neomezovali na určitá místa, lidi nebo 
rasy. (110, 9) 
26. Stačí mi, že mě slyší jen několik málo lidí, 
neboť zítra přinesou svědectví svým bližním. 
Vím, že kdybych svolal všechny lidi, většina z 
nich by nepřišla, protože jsou pohlceni 
záležitostmi tohoto světa. Chtěli by Mě zapřít 
a zabránit lidem dobré vůle, aby Mě přišli 
vyslechnout. 
27. Zde, v ústraní těchto bezvýznamných míst, 
kde se dávám poznat, rodím Své sémě. 
Sjednocuji prostá srdce ve společenstvích, a 
když jsou pak vzdálena od ruchu 
materialistického života, mluvím k nim o lásce, 
o věčnosti, o duchu, o pravých lidských a 
duchovních hodnotách a vedu je k tomu, aby o 
životě uvažovali duchem, a ne smysly. 
28. Srdce těchto dětí nazývám učedníky a ty, 
kteří nikdy nic nevlastnili, kterých si nikdy 
nevšimli jejich bližní, naplnilo uspokojení z 
toho, že jsem je povolal, a povstali k novému 
životu. Povstali s přesvědčením a nadšením, že 
mohou být užiteční svým bližním, protože Pán 

do nich vložil svá zjevení a ukázal jim cestu 
lásky. 
29 Někteří je mohou zapírat a posmívat se jim, 
protože se nazývají Ježíšovými učedníky - ale 
vpravdě vám říkám, že i kdyby jim tato milost 
byla odepřena, zůstanou mými učedníky. (191, 
33 - 36) 
30 Svět čeká na můj hlas, aby ho zavolal; srdce 
člověka, ačkoli je mrtvé pro víru, čeká na 
Kristův hlas, aby se k němu přiblížil a řekl mu: 
"Vstaň a choď." 
31 "Mrtví", "slepí", nemocní a vyděděnci tvoří 
velmi početný lid. Přijdu k nim, protože ti, kdo 
trpí duchovně nebo fyzicky, jsou nejvnímavější 
k Mé přítomnosti. Velcí tohoto světa - ti, kdo 
mají moc, bohatství a světskou slávu - si 
nemyslí, že Mě potřebují, a neočekávají Mě: 
co by jim mohl Kristus dát, když říkají, že už 
všechno mají? Nějaké duchovní statky, nebo 
místo na věčnosti? To je nezajímá! 
32. To je důvod, proč jsem vyhledal tyto 
zástupy chudých a nemocných na těle i na 
duchu, abych jim dal poznat Své učení, neboť 
po Mně toužili, hledali Mě. Bylo tedy 
přirozené, že pocítili Mou přítomnost, když 
nastal čas, abych se lidstvu znovu ukázal. 
(291,32 - 34) 
 
Předávání Božích prohlášení 
33 Kdo pochybuje o tomto projevu lidské 
schopnosti chápání, jedná, jako by popíral své 
nadřazené postavení nad ostatními tvory - 
jako by popíral svého vlastního ducha a 
nechtěl si uvědomit duchovní a intelektuální 
úroveň, které dosáhl nekonečnými zkouškami, 
utrpením a bojem. 
34 popírat, že se dávám poznat 
prostřednictvím vašeho intelektu nebo ducha, 
znamená popírat sebe sama a stavět se na 
místo nižších tvorů. 
35 Kdo neví, že člověk je Boží dítě? Kdo neví, 
že má v sobě ducha? Proč tedy nevěřit, že 
mezi Otcem a jeho dětmi musí existovat jeden 
nebo více způsobů vzájemné komunikace? 
36. Protože jsem inteligence, obracím se k 
vám prostřednictvím vašeho intelektu; 
protože jsem duch, obracím se k vašemu 
duchu. Jak však tuto pravdu pochopí a přijmou 
ti, kdo popírají Můj projev, když Mne nikdy 
nechtěli považovat a poznat jako ducha? Ve 
svých srdcích si vytvořili mnoho mylných 
představ, například si myslí, že jsem Božská 
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bytost s lidskou podobou, kterou je třeba 
symbolizovat symboly a obrazy, aby se Mnou 
mohli komunikovat jejich prostřednictvím. 
37. Lidé, kteří Mě takto hledali, si během 
staletí zvykli na němotu svých obrazů a soch, 
před nimiž se modlí a konají obřady, a ve 
svých srdcích si nakonec vytvořili názor, že 
nikdo není hoden vidět, slyšet nebo cítit Boha. 
Říkají, že jsem nekonečně vznešený, abych se 
přiblížil k mužům, a ti se domnívají, že Mi 
vzdávají obdiv. Mýlí se však, neboť kdo říká, že 
jsem příliš velký, než abych se spojoval s tak 
malými tvory, jako je člověk, je ignorant, který 
popírá to nejkrásnější, co vám Můj Duch zjevil: 
pokoru. 
38. Pokud věříte v Krista, pokud se hlásíte ke 
křesťanství, nesmíte v sobě chovat takové 
nesmyslné myšlenky, jako že si myslíte, že 
nejste hodni toho, aby se k vám váš Pán 
přiblížil. Zapomněli jste, že vaše křesťanská 
víra je založena na tomto důkazu Boží lásky, 
kdy se Boží "Slovo" stalo člověkem? Jaký 
hmatatelnější a lidštější přístup by se mohl 
setkat s chápáním hříšných a tělesných lidí se 
zatemnělými dušemi a slabými duchy než ten, 
v němž jsem jim dal slyšet Svůj Božský hlas, 
který se stal člověkem? 
39 to byl největší důkaz lásky, pokory a soucitu 
s lidmi, který jsem zpečetil krví, abyste vždy 
měli na paměti, že nikdo není Mne nehoden, 
neboť právě kvůli těm, kteří nejvíce zabředli 
do bahna, temnoty a neřestí, jsem učinil Své 
Slovo člověkem a prolil jsem krev Své Krve; to 
byl největší důkaz lásky, pokory a soucitu s 
lidmi, který jsem zpečetil krví, abyste vždy 
věděli, že nikdo není Mne nehoden. 
40 Proč tedy ti, kdo tomu všemu věří, nyní 
popírají mou přítomnost a zjevení? Proč se 
snaží tvrdit, že to není možné, protože Bůh je 
nekonečný a člověk je příliš nízký, příliš 
bezvýznamný a nehodný? Vpravdě vám říkám, 
že kdo popírá Můj projev v této době, popírá 
také Mou přítomnost ve světě v oné druhé éře 
a popírá také Mou lásku a Mou pokoru. 
41. Pro vás, hříšníky, je přirozené, že se mi ve 
svém hříchu cítíte vzdáleni. Na druhé straně 
cítím, že čím více přestupků se dopouštíte a 
čím více poskvrňujete svého ducha a duši, tím 
více je nutné, abych se k vám obrátil, abych 
vám dal světlo, abych k vám natáhl ruku, 
abych vás uzdravil a zachránil. 

42. Věděl jsem, že až se znovu dám poznat 
svým dětem, mnozí Mě budou zapírat, a proto 
jsem už tehdy ohlásil Svůj návrat, ale zároveň 
jsem dal jasně najevo, že Má přítomnost bude 
duchovní. Pokud však o tom pochybujete, 
ověřte si to svědectvím oněch čtyř učedníků, 
kteří má slova zapsali do evangelií. 
43. Zde jsem v Duchu, posílám vám Své Slovo 
ze světelného "oblaku" a zlidšťuji je 
prostřednictvím těchto mluvčích jako 
přípravný pokyn k onomu projevu, k němuž 
všichni dospějete: k dialogu ducha s duchem. 
(331, 1 - 10; 13) 
44 Božské myšlenky jsou 
byly mými nadšenými nositeli hlasu přeloženy 
do slov, která spojena do vět vytvořila a 
upevnila duchovní nauku plnou zjevení a 
dokonalých učení. 
45. To je ten zaslíbený Utěšitel, to je ten 
prorokovaný Duch pravdy, který vás má naučit 
všemu. Příprava již začíná, přicházejí časy, kdy 
budete potřebovat toho, kdo vás se silou ve 
svém Duchu povede s ušlechtilostí a prostotou 
srdce, s moudrostí a milosrdenstvím. (54, 51 - 
52) 
46. Mé učení k vám přichází, aby vneslo světlo 
do vaší mysli. Nedivte se však způsobu, jakým 
jsem k vám v této době přišel; nenechte se tím 
zmást, ale ani to nenechte stát se rutinou. 
47. Když Mé božské světlo dosáhne mysli 
člověka, který Mi slouží jako nositel hlasu, 
zkondenzuje se do vibrací, které se promění ve 
slova moudrosti a lásky. Kolik stupňů 
nebeského žebříku musí můj duch sestoupit, 
aby tě v této podobě dosáhl! A také můj 
"Duchovní svět", který jsem vám musel poslat, 
aby vám mohl podrobně vysvětlit mé učení. 
(168, 48) 
48. Dávám se poznat prostřednictvím lidského 
orgánu mysli, protože mozek je "přístroj" 
dokonale stvořený Stvořitelem, aby se v něm 
mohla projevit inteligence, která je světlem 
ducha. 
49. Tento "přístroj" je model, který nikdy 
nemůžete napodobit celou svou vědou. Jeho 
tvar a konstrukci použijete jako vzor pro své 
výtvory, ale nikdy nedosáhnete dokonalosti, 
kterou mají díla vašeho Otce. Proč tedy 
pochybujete, že mohu použít to, co jsem 
vytvořil? (262, 40 - 41) 
50. Ve všech dobách Moje láska jako Mistra 
dbala na to, abych lidem dával poučení, které 
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potřebovali, a vždy jsem k nim přicházel, 
abych k nim mluvil v souladu s jejich duchovní 
vyspělostí a intelektuálním vývojem. 
51. Přišel jsem k vám, protože jsem viděl, že 
lidská slova a učení, která jste vytvořili, 
neuhasí palčivou žízeň vašeho ducha - žízeň po 
světle, žízeň po pravdě, po věčnosti a lásce. 
Proto jsem se umístil mezi vás a sloužím 
pokorným, nevědomým a nevzdělaným lidem, 
abych je přivedl k vytržení mysli a ducha, aby z 
jejich úst mohlo vycházet poselství Třetí éry. 
52. Aby byli hodni přijímat a předávat Mé 
božské myšlenky, museli bojovat proti 
zhmotnění a pokušením světa. Tímto 
způsobem, zatlačujíce svou vlastní osobnost a 
trestajíce svou marnivost, dosáhli úplného 
odevzdání své bytosti v krátkých časových 
úsecích, v nichž nabídli svůj orgán chápání 
božské inspiraci, a tak umožnili, aby z jejich úst 
vyšlo slovo plné moudrosti, něhy, 
spravedlnosti, balzámu a míru. 
53. Vždy budou existovat ti, kteří nedokáží 
pochopit, jak je možné, že nositelé hlasu 
mohou vyjádřit tolik vědomostí slovy a vlévat 
tolik esence života do myslí zástupů 
posluchačů, aniž by do těchto mozků sestoupil 
Můj Duch a osvítil je pouze paprsek Mého 
světla. Na to vám říkám, že ani Královská 
hvězda, jak nazýváte Slunce, nemusí přijít k 
Zemi, aby ji osvětlila, protože světlo, které 
vysílá na vaši planetu z dálky, stačí k tomu, aby 
ji zalilo světlem, teplem a životem. 
54 Stejně tak Otcův Duch jako slunce 
nekonečné záře osvěcuje a oživuje vše 
světlem, které sesílá na všechna stvoření, 
duchovní i hmotná. 
55 Pochopte tedy, že tam, kde je mé světlo, je 
přítomen i můj Duch. (91, 12 - 16) 
56. Jiskra světla Mého ducha, odraz Božského 
Slova, je to, co sestupuje na ducha nositele 
hlasu, skrze něhož vám dávám slyšet Své 
poselství. Který lidský nositel hlasu by mohl 
přijmout veškerou moc "Slova"? Žádné. A 
vpravdě vám říkám, že ještě nevíte, co je to 
Slovo. 
57 "Slovo" je Život, je Láska, je Slovo Boží, ale z 
toho všeho může nositel hlasu přijmout jen 
atom. Ale zde, v tomto paprsku světla, v této 
esenci, budete moci objevit Nekonečno, 
Absolutno, Věčnost. 
58. Mluvit o Mně mohu jak velkými skutky, tak 
i malými a omezenými projevy. Jsem ve všem, 

všechno o Mně vypovídá, velké i malé je 
stejně dokonalé. Člověk musí jen umět 
pozorovat, přemýšlet a studovat. (284, 2 - 3) 
59. Mé 'Slovo' se znovu nestalo člověkem. V 
tuto chvíli jsem "na oblaku", symbolu záhrobí, 
z něhož vychází Můj paprsek, který osvěcuje 
mysl nositele hlasu. 
60. Zalíbilo se Mi sdělovat Sebe skrze člověka 
a Mé rozhodnutí je dokonalé. Znám člověka, 
neboť jsem ho stvořil. Považuji ho za hodného, 
neboť je to Mé dítě, neboť vyšel ode Mne. 
Mohu ho využít, protože jsem ho k tomu 
stvořil, a mohu zjevit svou slávu jeho 
prostřednictvím, protože jsem ho stvořil, 
abych se v něm oslavil. 
61 Člověk! Je mým obrazem, protože je 
inteligencí, životem, vědomím, vůlí, protože 
má něco ze všech mých vlastností a jeho duch 
patří věčnosti. 
62 Často jste bezvýznamnější, než jste se 
domnívali, a jindy jste větší, než si dokážete 
představit. (217, 15 - 18) 
63. Když se trochu zamyslíš a prostuduješ 
Písmo, uvidíš, že u všech proroků byl vyjádřen 
jediný duchovní obsah, který svými slovy 
předávali lidem. Předávali lidem napomenutí, 
zjevení a poselství bez chyb zhmotněného 
uctívání, které lidé v té době praktikovali. Učili 
poslouchat Zákon a Boží slovo a pomáhali 
lidem komunikovat s jejich nebeským Otcem. 
64. Lidé, nenacházíte velkou podobnost mezi 
těmito proroky a těmito hlasateli, skrze které 
k vám v této době mluvím? Na rty těchto 
posledních vkládám také podstatu Svého 
Zákona, skrze jejich slova k vám proniká Má 
inspirace a vyzařuje z nich poučení, které 
posluchače vyzývá, aby co nejhlasitěji hledali 
svého Pána. Mluví beze strachu, že mezi 
mnohými, kteří jim naslouchají, jsou také 
skauti nebo fanatici. Oddaně plní svůj úkol ve 
službě svému Otci, aby skrze ně mohl 
promlouvat k lidstvu a předávat mu učení, 
které lidem otevře nové cesty světla. 
65. Lidé, mezi těmito proroky a nositeli hlasu 
je nejen velká podobnost, ale je mezi nimi i 
dokonalý vztah. Ti je předpověděli, a co 
předpověděli dávno, to nyní vidí tito 
služebníci. (162, 9 - 11) 
66. Ne všichni nositelé Mého hlasu byli 
schopni a ochotni připravit se na to, aby Mi 
sloužili, a mnohokrát jsem musel seslat Své 
světlo na nečisté mysli, které se zabývaly 
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zbytečnostmi, ne-li hříchy. Svým přestupkem 
přivedli na scénu Mou spravedlnost, neboť 
jejich mysl byla zbavena veškeré inspirace a 
jejich ústa veškeré výmluvnosti, aby mohla 
vyjádřit Boží poselství. 
67. V těchto případech zástup posluchačů 
zavřel uši před těmito ubohými proklamacemi, 
ale na oplátku otevřel svou mysl, aby v ní 
pocítil Mou Přítomnost a přijal Mou Podstatu. 
Lidé se živili esencí, kterou jim v té chvíli 
seslala Má milost, ale hlas-nosič zabránil 
poselství, které nevycházelo z jeho úst, a tak 
donutil přítomné, aby se svým Mistrem 
rozmlouvali z ducha do ducha, ačkoli ještě 
nebyli připraveni přijmout Mou inspiraci v této 
podobě. (294, 49) 
 
Forma oznámení 
68. Mistrovo učení začíná vždy stejně, protože 
obsahuje stejnou lásku. Začíná láskou a končí 
milosrdenstvím - dvě slova, v nichž je 
obsaženo celé mé učení. Právě tyto vznešené 
pocity dávají duchu sílu dosáhnout oblastí 
světla a pravdy. (159, 26) 
69. Mohli byste říci, že vnější podoba jazyka, 
kterým jsem mluvil ve Druhé éře, a toho, který 
používám nyní, se liší, a zčásti byste měli 
pravdu. Vždyť Ježíš k vám tehdy mluvil výrazy 
a idiomy národů, v nichž žil, stejně jako já dnes 
mluvím o duchu těch, kdo slyší mé slovo. Ale 
duchovní obsah, který toto slovo vyjadřuje a 
který byl dán tehdy i nyní, je stejný, jednotný, 
neměnný. Mnozí lidé, jejichž srdce jsou 
zatvrzelá a mysl uzavřená, to však nevnímají. 
(247, 56) 
70. Ó nevěřící! Pojďte a často Mi naslouchejte, 
Mé slovo překoná vaše pochybnosti. Máte-li 
dojem, že výraz Mého slova není stejný jako 
kdysi, říkám vám, abyste nelpěli na formě, na 
zevnějšku, ale hledali smysl, který je stejný. 
71. Podstata, smysl, je vždy jen jeden, protože 
Božské je věčné a neměnné; ale forma, v níž k 
tobě přichází zjevení nebo skrze niž ti dávám 
poznat další část pravdy, se vždy projevuje 
podle toho, jaké vnímavosti nebo vývoje jsi 
dosáhl. (262, 45) 
 
Přítomnost nadpozemských bytostí v Kristově 
učení 
72. Vpravdě ti říkám, že ve chvílích, kdy Mé 
slovo prozáří mysl člověka, jsou zde při Mém 
projevu přítomny tisíce a tisíce netělesných 

bytostí, které naslouchají Mému slovu; jejich 
počet je vždy větší než počet těch, kteří se 
přizpůsobují hmotě. Stejně jako vy pomalu 
vystupují z temnoty a vstupují do království 
světla. (213,16) 
73. Toto mé slovo slyšíte na zemi 
prostřednictvím lidské schopnosti intelektu a 
na vyšší úrovni života, než je ta vaše, ho slyší i 
její obyvatelé, jiné duchovní bytosti; stejně 
jako ho slyší duchovní bytosti jiných, ještě 
vyšších úrovní života, které jsou tam doma. 
Tento "koncert", který Otec ve "třetím čase" 
uskutečňuje s duchy světla, je totiž 
univerzální. 
74. Řekl jsem to: Můj paprsek je univerzální, 
Mé slovo a Má duchovní podstata (v něm 
obsažená) jsou také univerzální, a dokonce i 
na nejvyšší úrovni, které duchové dosáhli, Mě 
slyší. V současné době Mě slyšíte v tomto 
projevu tím nejnedokonalejším způsobem, a 
to prostřednictvím člověka. 
75. Proto tě nyní připravuji na vyšší 
proklamace, abys, až vstoupíš do duchovního 
a zcela opustíš tuto zemi, se mohl spojit s 
novým stupněm života a vyslechnout 
"koncert", který Otec provádí spolu s tvým 
duchem. 
76. Dnes jsi ještě ve hmotě a občerstvuješ 
tímto slovem své srdce a svého ducha, a 
bytosti, které ti patřily na zemi a které stále 
nazýváš otcem, manželem, manželkou, 
bratrem, dítětem, příbuzným nebo přítelem, 
jsou v jiných etapách života a slyší totéž slovo; 
ale pro ně je jeho význam, jeho podstata jiná, i 
když se těší stejnému štěstí, stejnému 
občerstvení, stejnému povzbuzení a stejnému 
chlebu. (345, 81 -82) 
77. Do každého světa posílám paprsek Svého 
světla. Toto světlo jsem vám poslal v podobě 
lidských slov, stejně jako se dostává do jiných 
domovů prostřednictvím inspirace. 
78. Ve světle tohoto Božského paprsku se 
všechny duchovní bytosti spojí a vytvoří z něj 
nebeský žebřík, který je dovede do stejného 
bodu, do Duchovního království, které je 
zaslíbeno vám všem, kteří jste duchovními 
částečkami Mého Božství. (303, 13 - 14) 
 
Časové omezení projevů 
79 Mé království sestupuje na trpící lidstvo a 
Mé slovo zaznívá skrze vyvolené této doby, 
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takže ti, kdo Mě slyší, se stávají útěchou svých 
bližních. 
80. Ve všech dobách jsem měl prostředníky 
mezi lidmi a svým Božstvím; byli to tiší a 
pokorní srdcem, které jsem používal. Nyní 
připravuji nové posly svého učení, aby tato 
dobrá zpráva byla probuzením k duchovnímu 
životu mezi lidmi. 
81. Kolik z těch, kdo jsou schopni plnit 
vznešené duchovní poslání, ještě spí, 
rozptýleni po celém světě! Probudí se a svůj 
duchovní pokrok prokáží, až se ve vznešenosti 
svých citů stanou užitečnými bytostmi pro své 
bližní. Budou pokorní a nikdy se nebudou 
chlubit svou nadřazeností. (230, 61 - 63) 
82. Mé Dílo se musí dostat k lidstvu 
nezkaženému, aby se mohlo vydat na cestu k 
naplnění Mého Zákona tím, že přijme kříž 
svého vykoupení. 
83. Slíbil jsem to lidem, celému lidstvu, a 
splním to, protože mé slovo je slovem krále; 
pošlu je skrze své učedníky, zlatou pšenici 
svého slova, a to poslouží lidem jako příprava, 
aby se mohli brzy těšit z dialogu od ducha k 
duchu. Neboť po roce 1950 se již nedám 
poznat zde ani na žádném jiném místě 
prostřednictvím hlasatele. (291, 43 - 44) 
 

Kapitola 5 - Důvod nového Božího 
zjevení  
 
Boží vykupitelská vůle 
1. Kdyby na světě neexistovala nevědomost, 
kdyby neexistovala krev, kdyby neexistovala 
bolest a utrpení, nebyl by důvod, aby se Můj 
Duch zhmotnil tím, že se stane vnímatelným 
pro vaše smysly. Ale ty mě potřebuješ. Vím, že 
v těchto časech vás může zachránit jen Má 
láska, a proto jsem přišel. 
2 Kdybych vás nemiloval, co by to pro vás 
znamenalo, kdybyste se zničili, a co by 
znamenala vaše bolest? Ale já jsem váš Otec - 
Otec, který v sobě cítí bolest dítěte, protože 
každé dítě je jeho malou součástí. Proto vám v 
každém svém slově a v každé inspiraci dávám 
světlo pravdy, které znamená život pro ducha. 
(178, 79 - 80) 
3 Zde jsem mezi vámi, tluču vám na srdce. 
Myslíte si, že Můj pokoj je úplný, když vás 
vidím zapletené v neustálém nepřátelství? 
proto jsem přišel jako Velký bojovník, abych 

bojoval proti temnotě a zlu, a spolu se mnou 
přišli také Duchové dobra, duchovní svět, aby 
dokončili mé dílo; proto jsem přišel jako Velký 
bojovník, abych bojoval proti temnotě a zlu, a 
spolu se mnou přišli Duchové dobra, duchovní 
svět, aby dokončili mé dílo. Jak dlouho bude 
tato bitva trvat? Dokud nebudou všechny Mé 
děti spaseny. Já jsem však s sebou nepřinesl 
bolest, chci vás pouze proměnit láskou. 268, 
31) 
4 Mé slovo bude lidem opět nepříjemné jako 
kdysi, ale já jim budu říkat pravdu. Aniž bych 
někoho odhalil, nazval jsem pokrytce 
pokrytcem, cizoložníka cizoložníkem a 
bezbožníka bezbožníkem. Pravda byla 
překroucena, a proto bylo nutné, aby znovu 
zazářila, jako je nyní pravda skrytá, a proto 
musí znovu vyjít na světlo před očima lidí. 
(142, 31o.) 
5 Ne jednou, ale několikrát a různými způsoby 
jsem svým učedníkům oznámil a slíbil, že opět 
přijdu. Oznámil jsem vám znamení, která by 
naznačovala můj příchod - znamení v přírodě, 
události v lidstvu, celosvětové války, vrcholící 
hřích. Aby svět neupadl do omylu a 
neočekával mě opět jako člověka, dal jsem jim 
na vědomí, že Kristus přijde "na oblaku", to 
znamená v Duchu. 
6 Tento slib se splnil. Zde je Mistr v duchu, 
který promlouvá ke světu. Zde je Pán pokoje a 
království světla, který staví nesmírně velkou 
archu, v níž mohou lidé najít útočiště a být 
zachráněni jako v "prvním čase", kdy Noe 
postavil archu, aby zachránil lidské potomstvo 
(122, 52 - 53). 
7. Způsob, jakým jsem se zjevil v této době, je 
jiný než ve Druhé éře, ale Můj záměr je stejný: 
Zachránit lidstvo, vyvést ho z toho víru, s nímž 
se na své cestě setkalo a před nímž nebylo 
schopno uniknout. 
8. Pokušení se rozpoutalo v celé své síle a 
člověk padl jako malé dítě a zakusil velké 
utrpení. Vyprazdňuje svůj kalich utrpení a volá 
ke Mně ve svém hlubokém zmatku a Otec je s 
ním. 
9. Kvasinky ještě zůstaly v kalichu, ale já vám 
pomohu snášet ty bolesti, které jsou 
důsledkem vaší neposlušnosti. Blahoslavení, 
kteří mě slyšíte, neboť budete silní! Ale co 
bude s ostatními, až je postihne to velké 
utrpení? Zlomí se jejich duch kvůli nedostatku 
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víry? Modlitba Izraele je musí podporovat. 
(337, 38) 
Toto jméno se vztahuje na nový Boží lid, 
"duchovní Izrael", nikoli na obyvatele státu 
Izrael nebo na židovský národ jako celek (více 
viz kapitola 39).  
10 Hledám tě s nekonečnou láskou. Vložil jsem 
do vašeho ducha tolik milosti a tolik darů, že 
nechci ztratit ani jedno ze svých dětí. Jsi 
součástí Mého Ducha, jsi něco z Mé Bytosti - 
může být špatné, že tě hledám s takovou 
horlivostí a láskou? 
11. Kdykoli sestoupím, abych vám dal své 
slovo, nacházím mezi zástupy "poslední"; to 
jsou ti, kteří mě v srdci nejvíce prosí. Přesto 
jim dělám radost a vždy odpovídám na jejich 
otázky. 
12 Dnes se Mě ti, kdo přišli jako poslední, 
ptají, jaký je účel Mého návratu, a Já jim 
odpovídám, že účelem je umožnit člověku, aby 
se skrze sebe vrátil ke své původní čistotě. 
(287, 19 - 20) 
 
Odstranění chyb a odcizených forem kultu 
13. Pro lidstvo plně nastala třetí éra. Od doby, 
kdy jsem vám dal Své slovo, uplynulo asi 2000 
let, ale toto Učení navzdory uplynulé době 
ještě nebylo uznáno celým lidstvem, protože 
nejsem milován všemi Svými dětmi. Všichni 
mě však uctívají, všichni hledají jednoho 
božského Ducha, který je Můj. Nevidím však 
jednotu mezi lidmi, nevidím mezi nimi stejnou 
víru, stejnou vznešenost, stejné poznání, a 
proto přicházím jako Duch Svatý, abych je 
sjednotil ve Mně, abych je zdokonalil Svým 
Učením Pravdy, Svým neměnným Slovem, 
Svým Zákonem lásky a spravedlnosti. (316, 4) 
14. Zastření mysli, nedostatek víry, neznalost 
pravdy jsou temnotou pro ducha, a proto je 
dnes lidstvo na bludné cestě. Jak se rozmnožili 
lidé, kteří žijí, aniž by věděli nebo chtěli vědět, 
kam jdou! 
15. Věděl jsem, že pro lidi přijde taková doba 
plná bolesti, zmatku, nejistoty a nedůvěry. 
Slíbil jsem, že vás zachráním z této temnoty, a 
jsem tu: jsem Duch pravdy. Proč mě chceš 
znovu jako muže? Nepamatujete si, že jsem 
zemřel jako člověk a řekl jsem vám, že na vás 
budu čekat ve svém Království? Tím jsem vás 
přesvědčil, že Duch je věčný, nesmrtelný. (99, 
7 - 8) 

16 Mé slovo vám v tomto čase připomíná 
minulost, odhaluje vám tajemství a oznamuje 
vám, co přijde. Napraví vše, co lidé pokřivili a 
znehodnotili, neboť Já, Strážce Pravdy, 
přicházím s mečem Své horlivosti a Své 
spravedlnosti, abych zbořil vše, co je falešné, 
abych rozdrtil pokrytectví a lež, abych znovu 
vyhnal kupce z Chrámu Pravdy. 
17 Pochopte, že k dosažení duchovního 
vzestupu nepotřebujete hledat pravdu v 
knihách, radách nebo lidských přikázáních. 
18. Všichni potřebujete být spaseni, neobjevuji 
nikoho, kdo už stojí na pevné půdě. Jste 
trosečníci uprostřed bouřlivé noci, kde každý 
bojuje o svůj život, aniž by myslel na bližního, 
protože jeho život je v ohrožení. 
19. Ale vpravdě vám říkám, že já jsem váš 
jediný Spasitel, který přichází jindy, aby hledal 
ty, kdo zbloudili, protože sešli z cesty navigace, 
kterou je Zákon. Osvětluji ti cestu, abys mohl 
vystoupit na břeh té požehnané země, která tě 
očekává, protože ve svém nitru skrývá 
nekonečné poklady pro ducha. (252, 37 - 40) 
20 Stejně jako byly kdysi falešně vykládány 
Boží pokyny, tak bylo v této době zfalšováno 
Mé Učení, a proto bylo nutné, aby Mistr znovu 
přišel, aby vám pomohl osvobodit se od vašich 
omylů, neboť jen málokomu se podaří 
osvobodit se od svých úchylek. 
21 i když jsem vám už tehdy slíbil, že přijdu 
znovu, ale musím vám říci i to, že jsem to 
udělal proto, že jsem věděl, že přijde doba, 
kdy se lidstvo velmi vzdálí od přesvědčení, že 
chodí po cestě mého učení, a to je doba, pro 
kterou jsem ohlásil svůj druhý příchod. 
(264,35 - 36) 
22 Ve druhé éře se Kristus - tentýž, který k 
vám právě mluví - stal člověkem a přebýval na 
zemi. Nyní je však s vámi v duchu a plní slib, 
který dal lidstvu: slib, že se vrátí v nové éře, 
aby vám přinesl nejvyšší útěchu a světlo 
pravdy, osvětlující a vysvětlující vše, co bylo 
lidem zjeveno. (91, 33) 
23 lidstvo je dezorientované, ale já jsem přišel, 
abych je vedl světlem Ducha svatého a aby 
poznali mé slovo podle jeho smyslu. 
24. V průběhu času byly tyto spisy, které 
zanechali moji učedníci, lidmi pozměněny, a 
proto dochází k neshodám mezi jednotlivými 
denominacemi. Já však vysvětlím všechna svá 
učení, abych sjednotil lidstvo v jednom světle 
a v jedné vůli. (361, 28 - 29) 
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25. Dnes nastává pro svět nová etapa, v níž 
bude člověk usilovat o větší svobodu myšlení, 
v níž se bude snažit rozbít okovy otroctví, 
které s sebou jeho duch vláčel. Je to doba, kdy 
uvidíte, jak národy překonávají bariéry 
fanatismu v touze po duchovní potravě a 
pravém světle, a říkám vám, že nikdo, kdo byť 
jen na okamžik zakusí štěstí z pocitu svobody 
myslet, ptát se a jednat, se už nikdy 
dobrovolně nevrátí do svého vězení. Nyní jeho 
oči spatřily světlo a jeho mysl byla uchvácena 
Božím zjevením. (287, 51) 
26. Věděl jsem, že lidé budou mé učení z 
generace na generaci stále více mystifikovat, 
měnit můj zákon a překrucovat pravdu. Věděl 
jsem, že lidé zapomenou na můj slib, že se 
vrátím, a že se už nebudou považovat za 
bratry a budou se zabíjet těmi nejkrutějšími, 
nejzbabělejšími a nejnelidštějšími zbraněmi. 
27. Nyní však nadešel čas a zaslíbený den a já 
jsem tady. Neodsuzujte způsob, který jsem si 
zvolil, abych se vám dal poznat, neboť to 
nejsem já, kdo má soudit svět, ale jsem to já, 
kdo soudí lidstvo, neboť nyní je čas jeho 
soudu. 
28 Založím v srdci lidí království - ne 
pozemské, jak mnozí očekávají, ale duchovní -, 
jehož moc pramení z lásky a spravedlnosti, a 
ne z mocností světa. 
29. Vidím, že se někteří diví, když Mě slyší 
takto mluvit, ale já se vás ptám: Proč si Mě 
chceš vždycky představovat oděného v 
hedvábí, zlatě a drahých kamenech? Proč 
vždycky chcete, aby Mé království bylo z 
tohoto světa, zatímco Já jsem vám zjevil opak? 
(279,61 - 64) 
30. Již jsem vám předpověděl, že boj bude 
nelítostný, neboť každý považuje své 
náboženství za dokonalé a svůj způsob jeho 
praktikování za bezúhonný. Přesto vám říkám, 
že kdyby tomu tak bylo, neměl bych důvod 
přijít a mluvit s vámi právě teď. 
31 Z vnuknutí vám dávám hluboce duchovní 
učení, protože vidím, že ve vašich sektářských 
formách vládne pohanství a že vás zlé sémě 
fanatismu otrávilo nevědomostí a nenávistí; 
dávám vám hluboce duchovní učení, protože 
vidím, že ve vašich sektářských formách 
vládne pohanství a že vás zlé sémě fanatismu 
otrávilo nevědomostí a nenávistí. 
32. Můj meč světla je v Mé pravici, jsem 
bojovník a král, který ničí vše, co je 

protikladné, všechno existující zlo a vše, co je 
falešné. Až skončí Můj boj a srdce se naučí 
sjednotit k modlitbě a životu, pohled tvého 
ducha Mě objeví v nekonečném světle a ve 
věčném pokoji. "Toto je mé království," řeknu 
vám, "a já jsem váš král, protože proto jsem 
tady a proto jsem vás stvořil: abych vládl." 
(279, 72 - 74) 
 
Osvěta o skutečném životě 
33. Všichni lidé vědí, že jsem Otec všech 
stvořených věcí a že osud bytostí je ve Mně. 
Přesto se mi nedostalo jejich pozornosti ani 
úcty. Oni také tvoří, jsou také pány a věří, že 
mají moc nad osudem svých bližních, tak proč 
se Mi klanět? 
34. Tímto způsobem člověk zkoušel Mou 
trpělivost a zpochybňoval Mou spravedlnost. 
Dal jsem mu čas, aby našel pravdu, ale on ode 
Mne nechtěl nic přijmout. Přišel jsem jako 
Otec a nebyl jsem milován; potom jsem přišel 
jako Mistr a nebyl jsem pochopen; ale protože 
je třeba zachránit lidstvo, přicházím nyní jako 
Soudce. Vím, že se člověk bude vzpouzet proti 
mé spravedlnosti, protože mě nepochopí ani 
jako Soudce a řekne, že se Bůh pomstil. 
35. Přál bych si, aby každý pochopil, že Bůh 
nemůže chovat pocity pomsty, protože jeho 
láska je dokonalá. Ani On nemůže poslat 
bolest; jste to vy sami, kdo ji přitahujete svými 
hříchy. Má božská spravedlnost je nad tvým 
utrpením a dokonce i nad tvou smrtí. Bolest, 
překážky a neúspěchy jsou zkoušky, které si 
člověk neustále ukládá, a plody jeho setby jsou 
to, co postupně sklízí. Stačí, když v každé z 
těchto životních krizí nechám svého světla 
proniknout k vašemu duchu, aby mohl 
dosáhnout své spásy. (90,5 - 7) 
36. Je to Duch pravdy, který sestupuje, aby 
vám objasnil tajemství a zjevil vám poznání 
potřebné k užívání pravého života. Je to Boží 
útěcha, která se vlévá na vaše utrpení, aby 
vám dosvědčila, že Boží soud není trestem ani 
pomstou, ale soudem lásky, který vás má 
přivést ke světlu, míru a blaženosti. (107, 24) 
37. Vězte, že ten, kdo pochopí a pozná něco z 
toho, co je vyhrazeno těm, kdo se vznášejí, 
nemůže již svého ducha odtrhnout od světla, 
které mu bylo zjeveno. Ať už vstoupí do 
neznámých světů nebo se čas od času vrací na 
zem, to, co kdysi obdržel jako božskou jiskru 
světla, vždy znovu vyvstane z nejčistší části 
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jeho bytosti jako předtucha, jako božská 
inspirace. Občas ožije jako sladké probuzení 
nebo jako nebeská píseň, která zaplaví srdce 
rozkoší, jako touha vrátit se do duchovního 
domova. To je to, co mé učení znamená pro 
duchy, kteří se vracejí do tohoto života. Duch 
zdánlivě zapomíná na svou minulost, ale ve 
skutečnosti neztrácí znalosti mého učení. 
38. Těm, kteří pochybují, že k nim v této chvíli 
a v této podobě promlouvá Božské Slovo, 
říkám, že pokud Mi nechtějí dát toto jméno, 
pokud nechtějí toto slovo přisoudit Božskému 
Mistru, měli by studovat význam tohoto učení, 
přijít na kloub každé jeho myšlence; a pokud 
po zamyšlení nad tím, co slyšeli, dojdou k 
závěru, že obsahuje světlo a pravdu pro 
lidstvo, měli by ho použít jako měřítko pro své 
kroky na zemi a proměnit jím svůj život. 
39. Vím, že vám dávám pravou moudrost; to, 
čemu lidé věří, nemění ani v nejmenším mou 
pravdu. Je však nutné, aby člověk měl jistotu v 
tom, čemu věří, co ví a co miluje. Jen proto se 
někdy ve Svých projevech stavím na úroveň 
lidí, aby Mě poznali. (143, 54 - 56) 
40. Představa, kterou o mně lidé mají, je velmi 
omezená, jejich znalosti duchovního jsou 
velmi malé a jejich víra velmi malá. 
41 Náboženství dřímají ve staletém snu, aniž 
by udělala krok vpřed, a když se probudí, jsou 
jen rozrušená sama v sobě a neodvažují se 
rozbít kruh, který si sama vytvořila svými 
tradicemi. 
42. Budou to pokorní, chudí, prostí a 
nevědomí, kteří opustí tento kruh v touze po 
světle, po čistém duchovním prostředí, po 
pravdě a pokroku. Právě oni budou zvonit a 
volat k probuzení, až pocítí, že přichází čas 
mých nových zjevení ve věku spiritualizace. 
43 Lidé chtějí odhalit tajemství duchovního 
života - onoho bytí, do něhož mají 
neodvolatelně vstoupit a které právě proto 
chtějí poznat. 
44 Lidé žádají, prosí, žádají o světlo z lásky, 
protože cítí potřebu se připravit; ale na 
všechno se jim odpovídá, že duchovní život je 
tajemství a že touha zvednout závoj, který ho 
zakrývá, je opovážlivost a rouhání. 
45. Vpravdě vám říkám, že ti, kdo žízní po 
pravdě a po světle, nenajdou na světě 
pramen, jehož vody by uhasily jejich žízeň. Já 
budu tím, kdo sešle z nebe vodu moudrosti, 
kterou chtějí duchové pít. Dám vylít svůj 

pramen pravdy na každého ducha a každou 
mysl, aby byla "tajemství" zmařena. Znovu 
vám totiž říkám, že to nejsem Já, kdo se před 
lidmi zahaluje tajemstvími, ale vy je vytváříte. 
46. Je pravda, že ve vašem Otci bude vždy 
něco, co nikdy nepoznáte, vzhledem k tomu, 
že Bůh je nekonečný a vy jste jen částečky. Ale 
že byste nevěděli, kdo jste na věčnosti, že 
byste pro sebe byli neproniknutelným 
tajemstvím a že byste měli čekat, až vstoupíte 
do duchovního života, abyste to poznali - to 
jsem vám nepředepsal. 
47. Je pravda, že v minulých dobách se k vám 
takto nemluvilo, ani neexistovala žádná 
dalekosáhlá výzva k proniknutí do světla 
duchovního poznání, ale to jen proto, že v 
minulosti lidstvo necítilo tak naléhavou 
potřebu poznání, jakou cítí dnes, ani nebylo 
duchovně a intelektuálně schopné porozumět. 
Ačkoli vždycky hledal a šťouchal kolem sebe, 
dělal to spíš ze zvědavosti než z opravdové 
touhy po světle. 
48. Aby lidé mohli najít cestu, která je vede k 
tomuto světlu, a aby mohli přijmout vodu z 
pramene života a moudrosti, musí se nejprve 
vzdát veškerého vnějšího uctívání a odstranit 
ze svých srdcí veškerý fanatismus. Když pak 
začnou ve svém srdci pociťovat přítomnost 
živého a všemohoucího Boha, pocítí, jak z nitra 
jejich bytosti vyvěrá nová neznámá zbožnost, 
plná citu a upřímnosti, plná povznesení a 
srdečnosti, která bude pravou modlitbou 
zjevenou skrze Ducha. 
49. To bude začátek jeho vzestupu ke Světlu, 
první krok na cestě k oduševnění. Jestliže Duch 
může člověku zjevit pravou modlitbu, bude 
mu také schopen odhalit všechny schopnosti, 
které má, a také způsob, jak je rozvíjet a vést 
na cestě lásky. (315, 66 - 75) 
50. V Mém projevu můžete nalézt stejná učení 
jako ve Druhé éře, ale v této éře jsem vám 
skrze světlo Svého Svatého Ducha zjevil 
nepochopitelné a v dialogu ducha s duchem 
vám budu nadále zjevovat nová a velmi velká 
učení. Celý obsah šesté pečeti vám sdělím v 
této epoše Zjevení, která vás připraví na dobu, 
kdy rozpustím sedmou pečeť. Tak budete stále 
více poznávat "Nepochopitelné"; tak objevíte, 
že duchovní svět je domovem všech 
duchovních bytostí, nekonečný a úžasný Dům 
Otce, který vás očekává ve vysokém Záhrobí, 
kde obdržíte odměnu za skutky, které jste s 
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láskou a milosrdenstvím vykonali pro své 
bližní. (316, 16) 
 
Vývoj, zduchovnění a vykoupení člověka 
51. Nedávám ti Své poučení jen jako morální 
oporu pro tvou hmotnou přirozenost, ale 
můžeš s ním vystoupat k větším výšinám své 
duchovní dokonalosti. 
52. Nezakládám mezi vámi nové náboženství, 
toto Učení nepopírá stávající náboženství, 
pokud jsou založena na Mé Pravdě. Je to 
poselství Boží lásky pro všechny, výzva všem 
společenským institucím. Ten, kdo chápe Boží 
záměr a plní Má přikázání, pocítí, že je veden k 
pokroku a k vyššímu rozvoji svého ducha. 
53. Dokud člověk nepochopí oduševnění, 
které musí mít ve svém životě, mír se ve světě 
dlouho nestane skutečností. Na druhé straně 
ten, kdo plní můj zákon lásky, se nebude bát 
smrti ani soudu, který čeká jeho ducha. (23, 12 
- 13o.) 
54. Těmito zjeveními vám nechci přinést jen 
mír na světě a zmírnit vaše utrpení 
prostřednictvím fyzické úlevy. Tímto projevem 
vám dávám velká učení, která k vám 
promlouvají o vašem duchovním rozvoji. 
Neboť kdybych vám chtěl přinést pouze statky 
světa, vpravdě vám říkám, že by stačilo pověřit 
vědce, které osvěcuji intuicí a kterým bych 
odhalil tajemství přírody, aby z ní vzali léčivý 
balzám, který by vás uzdravil z vašich 
tělesných utrpení. 
55 Moje Dílo vám chce ukázat jiné obzory, 
mimo vaši planetu, s tím nekonečným 
množstvím světů, které vás obklopují - obzory, 
které nemají konce, které vám ukazují cestu 
do věčnosti, která je vaše. (311,13 - 14) 
56. Moje duchovní Učení má různé cíle či 
poslání: jedním z nich je utěšit ducha v jeho 
vyhnanství a dát mu pochopit, že Bůh, který 
ho stvořil, ho očekává na věčnosti ve svém 
Království pokoje. Dalším cílem je dát jí 
poznat, kolik darů a schopností může mít k 
dispozici, aby dosáhla své spásy a svého 
povznesení či zdokonalení. 
57. Toto slovo přináší poselství zduchovnění, 
které lidem otevírá oči, aby mohli tváří v tvář 
spatřit skutečnost, o níž si myslí, že ji nacházejí 
pouze v tom, co vidí, čeho se dotýkají nebo co 
dokazují svou lidskou vědou, aniž by si 
uvědomovali, že tím nazývají pomíjivost 

"skutečností" a popírají a nesprávně posuzují 
věčnost, v níž existuje pravá skutečnost. 
58. Ať toto poselství putuje od národa k 
národu, od domu k domu a zanechává 
semínka světla, útěchy a pokoje, aby se lidé na 
chvíli zastavili a dopřáli svému duchu nezbytný 
odpočinek, aby se zamyslel a uvědomil si, že 
každý okamžik může být okamžikem jeho 
návratu do duchovního světa a že na jeho 
skutcích a setbě ve světě závisí ovoce, které 
sklidí po svém příchodu do duchovního života. 
(322, 44 - 46). 
 

Kapitola 6 - Třetí zákon a Velká 
kniha života  
 
Kniha Boží lásky, pravdy a moudrosti 
1 Kniha mého slova je knihou božské a pravé 
lásky; v ní naleznete neměnnou pravdu. 
Vztáhněte k ní ruku a naleznete moudrost, 
která vám pomůže rozvíjet se a dosáhnout 
míru na věčnosti. Ten, kdo překroutí nebo 
změní její význam, se dopustí přestupku, a ten, 
kdo vynechá nebo přidá jediné slovo, které 
není v souladu s mým dokonalým Učením, 
těžce poruší můj Zákon. 
2. Uchovávejte toto slovo v jeho původní 
čistotě, neboť je to nejkrásnější dědictví, které 
člověku zanechám. Zapište si mé učení a 
oznamte je svým bližním; věrně je 
zachovávejte, neboť jste zodpovědní za toto 
dědictví. 
3 Zítra v ní člověk nalezne podstatu mého 
zjevení, které ho světlem svého učení povede 
po cestě pravdy. 
4. Z rodičů na děti budou tyto spisy přecházet 
jako pramen živé vody, jejíž proud bude 
nevyčerpatelně tryskat a přecházet ze srdce 
do srdce. Studujte velkou Knihu života, Knihu 
oduševnění, která vám vysvětlí božská zjevení, 
jichž se vám v průběhu věků dostalo. 
5 Neslíbil jsem vám, že každé poznání bude 
navráceno do své původní pravdy? Tak to je 
čas, který vám byl oznámen. 
6. Po pravdě vám říkám: Kdo se zamýšlí nad 
učením Mé Knihy a proniká do něj s 
opravdovou touhou rozšířit své poznání, získá 
pro svého ducha světlo a pocítí, že jsem mu 
blíž. 
7 Padnou staré i dnešní mýty, padne vše, co je 
průměrné a falešné, neboť přijde čas, kdy se 
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již nebudete moci živit nedokonalostí, a tehdy 
se duch vydá hledat pravdu, aby byla jeho 
jedinou potravou. 
8. V těchto naukách lidstvo nalezne podstatu 
Mých zjevení, kterou doposud z důvodu 
nedostatečného zduchovnění nepochopilo. Od 
pradávna jsem vám ji svěřoval prostřednictvím 
svých vyslanců, poslů a "vykladačů", ale 
sloužila vám jen k tomu, abyste z ní vytvářeli 
mýty a tradice. Pokud si chcete ušetřit staletí 
zmatků a utrpení, přemýšlejte a studujte toto 
učení s úctou a láskou. Pamatujte si však, že 
svůj úkol nesplníte, pokud se spokojíte pouze s 
vlastnictvím knihy; ne, ta vás má probudit a 
poučit, pokud si skutečně přejete být mými 
učedníky. Učte příkladem, láskou a vstřícností, 
kterou jsem vám ukázal. (20, 1- 8) 
9. Kniha Mých pokynů se skládá z nauk, které 
jsem vám v této době diktoval prostřednictvím 
lidského intelektu. S touto knihou, kterou 
lidstvo nakonec uzná za Třetí zákon, budete 
hájit Mou Božskou věc. 
10. Lidstvo zná pouze zákon první éry a to, co 
je napsáno v prvním a druhém zákoně, ale 
třetí zákon nyní sjednotí a napraví to, co lidé 
zkreslili z nedostatku přípravy a pochopení. 
Lidstvo bude muset studovat mé poselství, 
aby proniknutím do jádra každého slova 
objevilo jeden ideál, jednu pravdu, jedno a 
totéž světlo, které ho povede k oduševnění. 
(348, 26) 
11. Zjevuji vám to, co vás vědec nemůže 
naučit, protože to nezná. Usnul ve své 
pozemské velikosti a nepovstal ke Mně v 
touze po Mé moudrosti. 
12 Zavřela se srdce duchovních, kteří by v 
různých sektách a náboženských 
společenstvích měli učit duchovnímu poznání, 
jež je velikostí a bohatstvím pro ducha. 
13 Viděl jsem, že Zákon a Učení, které jsem 
odkázal lidstvu v minulých dobách, byly skryty 
a nahrazeny obřady, vnějšími kulty a 
tradicemi; viděl jsem, že Zákon a Učení, které 
jsem odkázal lidstvu v minulých dobách, byly 
skryty a nahrazeny obřady, vnějšími kulty a 
tradicemi. 
14 Vy však, kteří si hluboce uvědomujete, že 
podstata tohoto slova je stejná jako ta, kterou 
Izrael přijal na hoře Sinaj a kterou zástupy lidí 
slyšely z úst Ježíše ve "druhé éře", ať vaše 
uctívání Boha a vaše skutky učí, že člověk 
nesmí zapomínat na Boží zákon kvůli 

následování pošetilých tradic, které 
neprospívají duchu. (93, 10 – 13) 
15 Připomněl jsem vám jména svých poslů, 
skrze něž jste obdrželi poselství, přikázání, 
proroctví a učení. 
16 Tímto způsobem jsem spojil obsah všech 
minulých učení do jednoho učení. 
17 Spiritualismus je odkaz, v němž jsou tři 
zákony spojeny v jediné duchovní knize. (265, 
62 - 64) 
18. Tato nauka, nazývaná duchovní, protože 
zjevuje duchovní, je cestou vytyčenou pro 
člověka, po níž pozná, slouží a miluje svého 
Stvořitele. Je to "kniha", která učí lidi milovat 
svého Otce ve vlastním bližním. Spiritualismus 
je zákon, který přikazuje dobro, čistotu a 
dokonalost. 
19 Povinnost dodržovat tento zákon platí pro 
všechny, ale nikoho nenutí, aby ho dodržoval, 
protože každá mysl má svobodu vůle, takže 
její boj a všechny její skutky mohou být při 
soudu považovány za její vlastní zásluhy. 
20 Uvědomte si tedy, že toto Učení je 
plamenem Božské Lásky, který od prvního do 
posledního z Mých dětí všechny osvítil a dal 
jim teplo. (236, 20 - 22) 
 
Vztah mezi učením o Duchu a Ježíšovým 
učením 
21 Učení o Duchu není teorie, je to praktické 
učení pro lidský život i pro život ducha. Žádné 
jiné učení není úplnější a dokonalejší než ono. 
Doprovází vás ještě předtím, než přijdete na 
zem, provází vás po celý den vaší práce na 
tomto světě a po návratu do svého původního 
domova se spojí s vaším duchem. 
22. Nebudu to já, kdo odstraní z vašich 
bohoslužeb liturgii a tradice - bude to duch 
člověka, který se nedobrovolně povznese nad 
své staré představy tváří v tvář potřebě 
většího světla, které by osvětlovalo jeho cestu 
vývoje. Člověk brzy pochopí, že jediné, co 
může Bohu nabídnout, je projevovat lásku, 
neboť láska znamená dobrotu, milosrdenství, 
moudrost a spravedlnost. 
23 Spiritualismus nevymaže ani jedno ze slov, 
která kdysi hlásal Kristus. Kdyby tomu tak 
nebylo, neměla by si dávat toto jméno, 
protože by odporovala pravdě. Jak by mohlo 
být toto slovo proti tomu, když je vyslovuje 
tentýž Mistr. Kdybyste skutečně pronikli do 
významu tohoto učení, viděli byste, že Mé 
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dnešní slovo je vysvětlením nebo objasněním 
všeho, co jsem kdysi řekl. Proto je dnešní a 
budoucí lidstvo schopno pochopit více než 
minulé generace, a proto naplňovat Zákon 
čistším, vyšším a pravdivějším způsobem. 
24. Budete-li pozorně pozorovat své bližní při 
praktikování náboženství, uvidíte, že to, co 
bylo dříve předmětem jejich uctívání, nyní 
rozjímají bez vnitřního soucitu. Důvodem je to, 
že duch se probouzí sám od sebe a touží po 
tom, co ho může skutečně živit. Proto vám 
říkám, že vnější uctívání tohoto lidstva je 
předurčeno k zániku. (283, 27 - 30) 
25 V této skromné a prosté knize, avšak 
naplněné Božským světlem, najdou lidé 
objasnění všech svých pochybností, objeví 
dovršení učení, které bylo v minulých dobách 
zjeveno jen částečně, a najdou jasný a 
jednoduchý způsob, jak vyložit vše, co je ve 
starých textech ukryto v alegorii. 
26. Kdo se po přijetí tohoto duchovního 
poselství přesvědčí o pravdivosti jeho obsahu 
a začne bojovat proti své touze po senzacích, 
modlářství a fanatismu a očistí svou mysl a své 
srdce od všech těchto nečistot, ten osvobodí 
svého ducha a získá radost a pokoj, neboť nyní 
bude moci bojovat o získání věčnosti, která ho 
čeká. Ale ti, kdo pokračují ve svém vnějším 
uctívání, kdo trvají na tom, že milují to, co 
patří světu, a kdo nevěří v rozvoj a rozvoj 
ducha - věru vám říkám, že budou zaostávat a 
prolévat slzy, až si uvědomí svou zaostalost a 
nevědomost. (305, 4 - 5) 
 
Argumenty ve prospěch nového slova 
27. Jestliže se ti Mé učení zdá tak podivné, že 
si myslíš, že jsi taková slova nikdy neslyšel, 
ačkoli Mě znáš, říkám ti, že tvůj údiv je 
důsledkem toho, že jsi nezkoumal podstatu 
toho, co jsem ti v minulosti zjevil. Proto se 
vám toto učení může zdát zvláštní nebo nové, i 
když ve skutečnosti bylo toto světlo ve vašich 
životech vždy přítomné. (336, 36) 
28. Mé učení v této době stejně jako v druhé 
otřese lidstvem. Pokrytci se budou muset 
postavit pravdomluvnosti. Faleš odhodí svou 
masku a pravda zazáří. Pravda zvítězí nad lží, 
která obklopuje tento svět. 
29. Člověk bude schopen pochopit a uznat vše, 
co obsahuje rozum a pravdu; ale vše, čemu byl 
nucen věřit, i kdyby to nechtěl pochopit, sám 
odmítne. Proto se mé učení bude šířit, protože 

rozdává světlo, které lidé potřebují. Velká část 
tohoto díla připadá na vás, protože odhalujete 
svým bližním jeho počátek a cíl. (237, 28 -29) 
- publikum v Mexiku 
30 Lidstvo lační po mém slově, po mé pravdě. 
Lidé žádají a touží po světle pro svou mysl, 
volají po spravedlnosti a očekávají útěchu. 
Nastává rozhodující čas. Vpravdě vám říkám, 
že mnoho myšlenek, teorií, a dokonce i 
dogmat, které byly po staletí považovány za 
pravdy, padne k zemi a bude odmítnuto jako 
falešné. S fanatismem a modlářstvím budou 
bojovat a odstraňovat ho ti, kteří mu nejvíce 
propadli a byli jím spoutáni. Boží učení bude 
pochopeno, jeho světlo, obsah a podstata 
budou pochopeny a pocítěny. 
31 Až se v myslích vědců po čase zkoušek, v 
nichž budou trpět velkým zmatkem, rozjasní a 
uslyší hlas svého ducha, objeví to, o čem se jim 
ani nesnilo. 
32 Opět vám říkám: Dívejte se! Neboť v době 
konfliktu mezi vírami a naukami, 
náboženstvími a vědami si mnozí lidé budou 
myslet, že znalosti, které jim daly jejich knihy, 
budou zbraní, s níž mohou porazit Mé nové 
učedníky, protože vědí, že u sebe nemáte 
žádné knihy. (150, 11 - 13) 
33 Řekl jsem vám, učedníci, že budete 
konfrontováni s velkými církvemi a menšími 
sektami, ale nebojte se ani jedné, ani druhé. 
Pravda, kterou jsem vám svěřil, je zřejmá, 
Slovo, které jsem vás naučil, je navenek jasné 
a prosté, ale svým významem hluboké až do 
nekonečna, a jsou to silné zbraně, s nimiž 
budete bojovat a vítězit. 
34. Ale říkám vám, že na zemi povstane lid 
plný materialismu a nevíry, který vám bude 
upírat právo nazývat se Izraelem, popírat vaše 
svědectví o tom, že jste byli svědky 
obnoveného příchodu Mesiáše, a tím lidem je 
židovský národ. Nepřemýšleli jste o tom? 
Tento lid očekává ve svém středu příchod 
svého Mesiáše, svého Spasitele, který mu učiní 
zadost a znovu ho postaví nad všechny národy 
země. Ten lid ví, že jsem k němu vždy 
přicházel, a v tomto "Třetím čase" řekne: 
"Proč by měl Bůh přicházet k jinému lidu?" - 
Ale hle, zde je Mé učení! (332, 10) 
35. Toto duchovní společenství zde žije bez 
uznání. Svět o vaší existenci nic neví, mocní 
vás neberou na vědomí, ale blíží se bitva mezi 
spiritisty a křesťany, mezi spiritisty a Židy. 
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Tento boj je nezbytný pro zavedení mého 
učení celému lidstvu. Pak se Starý zákon spojí 
s Druhým a Třetím zákonem v jedinou 
podstatu. 
36. Mnohým z vás se to může zdát nemožné; 
pro mě je to nejpřirozenější, nejsprávnější a 
nejdokonalejší. (235, 63 - 64) 
 
Velká kniha skutečného života 
37 Mé Slovo zůstane napsáno pro všechny 
časy, z něj sestavíte Knihu třetího věku, Třetí 
zákon, Poslední Otcovo poselství, neboť ve 
všech třech věcích měl Bůh svá "zlatá pera", 
aby lidstvu zanechal svou Moudrost. 
38 Mojžíš byl prvním "zlatým perem", které 
Otec použil, aby na svitek nesmazatelným 
písmem zapsal události "první éry". Mojžíš byl 
Jehovovým "zlatým perem". 
Tímto termínem se označují účastníci Božích 
zvěstování, kteří měli za úkol zapisovat Pánova 
slova. 
39. Mezi mými apoštoly a následovníky "druhé 
éry" měl Ježíš čtyři "pera", a to Matouše, 
Marka, Lukáše a Jana. Byla to "zlatá pera" 
božského Mistra. Když však nastal čas, aby se 
První zákon spojil s Druhým zákonem pouty 
lásky, poznání a duchovního pokroku, stal se 
jednou knihou. 
40 Nyní v "Třetím čase", v němž máte opět mé 
slovo, jsem rovněž určil "zlatá pera", aby se 
zachovala písemně. 
41 Až přijde čas, sestavíte jedinou knihu a tato 
kniha, kniha "Třetího času", bude - až přijde 
čas - také spojena s knihou Druhého a Prvního 
času, a pak ze zjevení, proroctví a slov "Tří 
časů" vznikne Velká kniha života pro poučení 
všech duchovních bytostí. 
42. Pak poznáš, že všechna slova - od prvního 
do posledního - se naplnila v pravdě a v duchu, 
že všechna proroctví byla předpokládaným 
průběhem dějin, který Otec zjevil lidstvu. 
Neboť jen Bůh může způsobit, aby byly 
zapsány události, které se stanou. Když mluvili 
proroci, nečinili to oni, ale Bůh jejich 
prostřednictvím. 
43 Svým novým vyvoleným jsem dal 
dostatečnou přípravu, jakou měl Mojžíš a čtyři 
učedníci "Druhé éry", aby Mé Slovo bylo 
napsáno v naprosté celistvosti, v plné jasnosti 
a pravdě, neboť je určeno pro zítřejší 
generace; kdyby však někdo chtěl do této 

Knihy něco přidat nebo z ní něco vypustit, 
budu vás volat k odpovědnosti.  
Toto varování se týká podstaty, významu 
"slova", nikoli písmen. 
44. Nuže, mé milované děti, kdo přikládá 
význam knize, kterou začínáte sestavovat? Po 
pravdě řečeno, nikdo! Ale přijde čas, kdy vás 
lidstvo, plné touhy, plné zvědavosti, požádá o 
vaši knihu, a pak se probudí, prozkoumá mé 
slovo a bude o něm diskutovat. V tomto sporu 
idejí se objeví strany - vědci, teologové a 
filozofové. Národům bude přinášeno svědectví 
o tvém Slově a o Knize moudrosti a všichni 
budou mluvit o mém učení. To bude začátek 
nové bitvy, války slov, myšlenek a ideologií, ale 
nakonec, až všichni v pravdě a v duchu 
poznají, že Pán napsal Velkou knihu života, 
obejmou se navzájem jako bratři a budou se 
milovat, jak je to má vůle. 
45. Proč Jehovovo slovo nestačilo v "první éře" 
ke sjednocení světa a Ježíšovo učení toho 
nebylo schopno ani ve druhé éře? Proč v této 
době nestačilo, že jsem od roku 1866 vydal své 
slovo, aby se národy milovaly a žily v míru? Je 
nutné, aby tyto tři knihy tvořily jeden celek, 
aby toto slovo osvítilo celý svět. Pak bude 
lidstvo následovat toto světlo a prokletí 
Babylonu bude zrušeno, neboť všichni lidé 
budou číst Velkou knihu pravého života, 
všichni budou následovat stejné učení a budou 
se milovat v duchu a v pravdě jako děti Boží. 
(358, 58– 66).  
1866 - 1884 nad hlasateli promluvil Eliášův 
duch, 1884 až 1950 sám Pán. 
 

Kapitola 7 - Účinek a význam učení 
o Duchu svatém  
 
Účinek proklamací 
1 Zde, tváří v tvář tomuto slovu, není člověka, 
který by se nechvěl v nitru i vnějšku své 
bytosti, to znamená v duchu i v těle. Když mi 
naslouchá, přemýšlí o životě, o smrti, o Boží 
spravedlnosti, o věčnosti, o duchovním životě, 
o dobru a zlu. 
2 Když slyší můj hlas, cítí v sobě přítomnost 
svého ducha a vzpomíná, odkud přišel. 
3 Za tu krátkou dobu, co mi naslouchá, se cítí 
být zajedno se všemi svými bližními a poznává 
je v hloubi své bytosti jako své pravé bratry a 
sestry, jako bratry a sestry v duchovní 
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věčnosti, kteří jsou mu ještě bližší než ti, kteří 
jsou jen podle těla, protože to je na zemi jen 
dočasně. 
4. Není muže ani ženy, kteří by se necítili být 
Mnou považováni, když Mě slyší. Proto se 
přede Mnou nikdo neodváží skrývat nebo 
zamlžovat své skvrny. A já jim to dávám na 
vědomí, ale nikoho veřejně neodhaluji, 
protože jsem Soudce, který nikdy neodhaluje. 
5 Říkám vám, že mezi vámi objevuji 
cizoložníky, vrahy dětí, zloděje, neřesti a 
neduhy, které jsou jako malomocenství na 
duši těch, kdo zhřešili. Ale nedokazuji ti 
pravdivost svého slova jen tím, že ti ukážu, že 
jsem schopen odhalit prohřešky tvého srdce. 
Chci ti také dokázat sílu svého učení tím, že ti 
dám zbraně k přemáhání zla a pokušení, 
naučím tě, jak dosáhnout obnovy, a probudím 
ve tvé bytosti touhu po dobrém, vznešeném a 
čistém a naprostý odpor ke všemu, co je 
nečestné, falešné a škodlivé duchu. (145, 65 - 
68) 
6. Dnes stále žiješ v nudných dnech, které 
předcházejí světlu. A přesto pomocí malých 
rozjasnění tvé mlhavé oblohy proniká toto 
Světlo prchavými paprsky, které zasahují 
některé body země, dotýkají se srdcí a 
způsobují, že se duchové chvějí a probouzejí. 
7 Všichni, kdo byli překvapeni tímto světlem, 
se na cestě zastavili a ptali se: "Kdo jsi?" 
Odpověděl jsem jim: "Já jsem Světlo světa, Já 
jsem Světlo věčnosti, Já jsem Pravda a Láska. 
Já jsem ten, který slíbil, že se vrátí, aby k vám 
promluvil, ten, o němž bylo řečeno, že je 
"Slovo" Boží." 
8 Podobně jako Saul na cestě do Damašku 
pokořili všechnu svou pýchu, přemohli svou 
domýšlivost a pokorně sklonili tvář, aby mi 
srdcem řekli: "Otče můj a Pane, odpusť mi, 
nyní jsem pochopil, že jsem Tě nevědomky 
pronásledoval!" 
9 Od té chvíle se tato srdce stala malými 
následovníky, neboť v této "Třetí éře" se až do 
dnešního dne mezi Mými novými učedníky 
neobjevil žádný apoštol s takovou oddaností 
jako ten, který Mě tak pronásledoval v Mých 
učednících a který Mě poté tak vroucně 
miloval. (279, 21 - 24) 
10. Církve upadly do staletého spánku rutiny a 
stagnace, zatímco pravda zůstala skryta. Ti, 
kdo znají Jehovova přikázání a slovo božského 
Mistra, však musí v tomto hlase, který k vám 

nyní promlouvá, rozpoznat hlas Ducha pravdy 
zaslíbeného pro tyto časy. (92,71) 
11 Vím, že mnozí budou rozhořčeni, až toto 
slovo poznají, ale budou to ti, kteří ve svém 
zmatku mysli nechtějí vidět, že v člověku je 
kromě lidské přirozenosti také duchovní část 
bytosti - nebo ti, kteří sice věří v lidského 
ducha, ale svázáni zvykem svých tradic a víry 
popírají, že existuje nekonečně dlouhá cesta 
rozvoje 
pro ducha. (305, 65) 
12 Tato slova nechám zapsaná a přijdou k 
mým budoucím učedníkům, a až je budou 
studovat, najdou je svěží, živá a jejich duch se 
zachvěje radostí, protože budou cítit, že k nim 
v tu chvíli promlouvá jejich Mistr. 
13 Myslíte si, že všechno, co jsem vám řekl, je 
určeno jen těm, kdo mě poslouchají? Ne, 
milovaný lide, svým slovem mluvím za 
přítomné i nepřítomné, za dnešek, zítřek i za 
všechny časy, za zemřelé, živé i za ty, kteří se 
teprve narodí. (97, 45 -46) 
 
Poznání a naděje z nového slova 
14. Já jsem slovo lásky, které přináší útěchu 
trpícímu, znepokojenému, plačícímu, 
hříšníkovi i tomu, kdo mě hledá. Mé Slovo je v 
těchto srdcích řekou života, kde hasí žízeň a 
smývají nečistoty. Je to také cesta, která vede 
do věčného domova odpočinku a pokoje. 
15. Jak si můžete myslet, že životní boj, jeho 
oběti, těžkosti a zkoušky skončí smrtí bez 
spravedlivé odměny na věčnosti? Proto jsou 
můj zákon a mé učení se svými zjeveními a 
zaslíbeními podnětem, pohlazením a 
balzámem ve vašich srdcích během vaší denní 
práce. Jen když se odvrátíte od mého učení, 
cítíte se hladoví a slabí. (229, 3 - 4) 
16 Ve Své Božské lásce k lidským tvorům jim 
dovolím zkoumat Má díla a využívat všeho 
stvořeného, aby nikdy neměli důvod říkat, že 
Bůh je nespravedlivý, protože před svými 
dětmi skrývá Svou moudrost. 
17 Já jsem vás stvořil, dal jsem vám dar 
svobodné vůle a respektoval jsem ji, ačkoli 
člověk tuto svobodu zneužil, porušil mě a 
znesvětil můj zákon. 
18 ale dnes mu dávám pocítit pohlazení svého 
odpuštění a osvěcuji jeho ducha světlem své 
moudrosti, aby se mé děti jedno po druhém 
vrátily na cestu pravdy. 
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19 Duch pravdy, který je mým světlem, září v 
duchu, protože žijete v ohlášených časech, v 
nichž vám bude objasněno každé tajemství, 
abyste pochopili, co dosud nebylo správně 
vyloženo. (104, 9 - 10) 
20. Dal jsem se poznat na tomto místě země a 
zanechám své slovo jako dar všem lidem. 
Tento dar odstraní duchovní chudobu lidstva. 
(95, 58) 
21 Budu každého učit pravému způsobu 
uctívání Boha a také správnému způsobu 
života v souladu s Božím zákonem, jehož 
plnění je jedinou věcí, kterou Pán každému z 
vás přičte k dobru. 
22. Konečně poznáte obsah či význam mého 
slova, ó vy lidé! Pak zjistíte, že Moje Učení 
není jen Božím hlasem, který promlouvá k 
lidem, ale také projevem všech duchů. 
23 Mé slovo je hlasem, který povzbuzuje, je 
voláním po svobodě, je záchrannou kotvou. 
(281, 13 - 15) 
 
Moc Božího slova 
24 Moje učení rozvíjí člověka ve všech 
aspektech jeho bytí: zcitlivuje a zušlechťuje 
srdce , probouzí a prohlubuje mysl a 
zdokonaluje a povznáší ducha. 
Pojmy "srdce" a "duch" mají v sobě 
různé projevy Krista 
Význam: "Srdce" (španělsky "corazon") 
symbolizuje pozemsko-lidský, na těle také 
závislý život duše, jímž se zabývá psychologie, 
zatímco "duch" (zde "espiritu") označuje vyšší, 
věčný aspekt bytí, který se nechává vést 
vrozenou Boží jiskrou, svědomím, 
prostřednictvím svého "hlasu". 
25 Udělejte si z mého učení důkladné studium, 
které vám umožní pochopit správný způsob 
praktikování mého učení, aby váš vývoj byl 
harmonický; abyste nerozvíjeli pouze mysl, 
aniž byste usilovali o ideály ducha, které byste 
měli podporovat. 
26. Všechny schopnosti tvé bytosti mohou v 
mém slově nalézt světlou cestu, po níž mohou 
růst a zdokonalovat se do nekonečna. (176, 25 
- 27) 
27. Mé učení je ve své podstatě duchovní, je 
světlo a je to síla, která proudí dolů a proniká 
tvým duchem, aby zvítězila v boji se zlem. Mé 
slovo není jen k uchlácholení uší, je to světlo 
ducha. 

28. Chceš mě poslouchat duchem, aby byl 
živen a používal smysl tohoto učení? Pak 
očistěte své srdce, pročistěte svou mysl a 
nechte se vést svým svědomím. Pak uvidíte, že 
se ve vaší bytosti začne projevovat proměna - 
nejen duchovní, ale i morální a fyzická. Toto 
povznesení, kterého duch postupně dosáhne 
díky poznání, tato čistota, které postupně 
dosáhne, se odrazí v pocitech srdce a ve zdraví 
těla. 
29 Vášně budou stále slabší a slabší, neřesti 
budou postupně mizet, fanatismus a 
nevědomost budou stále více ustupovat pravé 
víře a hlubokému poznání mého zákona. (284, 
21 - 23) 
30. Tato nauka, kterou zná jen několik málo 
lidí a lidstvo ji nebere na vědomí, brzy přijde 
jako hojivý balzám pro všechny trpící, aby 
poskytla útěchu, zažehla víru, rozptýlila 
temnotu a vlila naději. Pozvedá tě nad hřích, 
bídu, bolest a smrt. 
31 Nemůže tomu být jinak, neboť jsem to já, 
božský Lékař, zaslíbený Utěšitel, kdo vám to 
zjevil. (295, 30 - 31) 
32. Až se jednou povznesete a pak se setkáte s 
lidmi, kteří trpí a zoufají si, protože nemohou 
vlastnit to, po čem ve světě touží, uvidíte, jak 
jejich materialismus kontrastuje s 
povznesením mých žáků, jejichž uspokojení 
bude veliké, protože jejich touhy a přání 
budou ušlechtilé, založené na pevném 
přesvědčení, že v tomto životě je vše pomíjivé. 
33 Moji učedníci budou ke světu promlouvat 
prostřednictvím příkladů duchovnosti - 
prostřednictvím života, který se snaží přiblížit 
ducha k božství, místo aby ho připoutal k 
falešným pokladům světa. 
34 Vím, že materialisté budou v budoucích 
časech pobouřeni, až se s tímto učením 
seznámí, ale jejich svědomí jim řekne, že mé 
slovo mluví jen pravdu. (275, 5 - 7) 
35. Ve velkém díle, které tě čeká, ti budu 
nápomocen. Mé učení způsobí ve světě velké 
otřesy. Dojde k velkým změnám ve zvycích a 
myšlenkách, a dokonce i v přírodě dojde k 
proměnám. To vše bude znamenat začátek 
nového věku lidstva a duchové, které brzy 
pošlu na zem, budou o všech těchto 
proroctvích mluvit, aby přispěli k obnově a 
pozvednutí tohoto světa. Budou vysvětlovat 
Mé slovo a vykládat události. (216, 27) 
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36 Čas vzkříšení je tento "třetí čas". Duchové 
se podobali mrtvým a těla jejich hrobovým 
jeskyním. Ale přišel k nim Mistr, jehož Slovo 
života jim řeklo: "Vyjděte a povstaňte ke 
Světlu, ke svobodě!" 
37 Ten, kdo z nich dal své oči k tomu. 
Pokud se člověk otevře pravdě a je pak 
schopen povznést svůj život, své skutky a své 
city v lásce k bližním, nebude již považovat 
tento svět za místo vyhnanství nebo údolí slz a 
pokání, protože bude stále více pociťovat 
radost z pravého pokoje, který dává klid mysli. 
38. Tento stav povznesení v tomto životě bude 
odrazem dokonalého míru a světla, kterému 
se bude duch těšit v lepších světech, kde ho Já 
Sám přijmu, abych mu poskytl domov hodný 
jeho zásluh. (286, 13) 
 
 
Reakce teologů a materialistů. 
39. Neděste se, když vám bude řečeno, že ten, 
kdo k vám v této době mluvil, byl pokušitel a 
že bylo předpovězeno, že i on bude dělat 
zázraky, jimiž bude sám rušit a mást vyvolené. 
Vpravdě vám říkám, že mnozí z těch, kdo takto 
posuzují Můj projev, budou patřit k těm, kdo 
jsou vskutku ve službách zla a temnoty, i když 
se jejich ústa snaží ujišťovat, že vždy šíří 
pravdu. 
40. Nezapomeňte, že strom se pozná po ovoci, 
a já vám říkám: Ovocem je toto Slovo, které se 
stalo slyšitelným nad chápání těchto nositelů 
hlasu - mužů a žen prostých srdcí. Podle ovoce 
a podle duchovního pokroku těch, kdo ho 
užívají, lidstvo pozná, jaký jsem strom. 
41 Trojičně-mariánské duchovní dílo se začne 
šířit a vyvolá opravdový poplach mezi 
mnohými, kteří v přesvědčení, že studovali a 
pochopili učení, které dříve přijali od Otce, 
začali být marniví nad znalostmi svých filozofií 
a věd, aniž by si uvědomovali duchovní vývoj, 
kterého lidstvo dosáhlo. 
42 Po probuzení ze setrvačnosti si všimnou, 
jakým způsobem dnes myslí a cítí lidská mysl, 
budou proklínat to, co budou nazývat "novými 
myšlenkami", a budou šířit zvěst, že toto hnutí 
vyvolal Antikrist. 
43 pak se uchýlí k Písmu, proroctvím a Mému 
Slovu, které jsem vám dal ve "Druhé éře", aby 
se pokusili bojovat proti Mému novému 
projevu, Mému novému učení a všemu, co 
jsem vám slíbil a co dnes naplňuji. 

44 Mé slovo se dostane na rtech Mých 
učedníků a prostřednictvím spisů i k těm, kteří 
nepřijímají nic, co je mimo hmotu nebo co se 
vymyká jejich vědomostem a pojmům, které 
kdysi přijali, a budou Mě nazývat falešným 
Bohem, protože jsem vám přinesl toto slovo. 
45 Až to uslyšíte, vaše víra neztroskotá - i když 
se vaše srdce bude cítit zraněné -, protože si s 
vnitřním pohnutím vzpomenete, že vám to váš 
Mistr již oznámil a svým slovem vás povzbudil, 
abyste v těchto zkouškách obstáli. 
46. Říkám vám však: I když se na své cestě 
setkáte s podvodem, pokrytectvím, pověrami, 
náboženským fanatismem a modlářstvím, 
nesmíte nikoho odsuzovat za jeho přestupky. 
Učte je Mým slovem a přenechte věc Mně, 
který jediný vás mohu soudit a který ví, kdo je 
falešný bůh, falešný Kristus, zlý apoštol, 
pokrytecký farizej. (27, 32 - 35) 
47. Přijde válka idejí, vyznání, náboženství, 
doktrín, filozofií, teorií a věd a mé jméno a 
učení bude na rtech všech. O mém návratu se 
bude diskutovat a bude odmítnut, načež 
povstanou velcí věřící a budou hlásat, že 
Kristus je opět mezi lidmi. V té době budu tato 
srdce z nekonečna povzbuzovat a budu na 
jejich cestách konat zázraky, abych posílil 
jejich víru. (146, 8) 
 
Účinek učení o duchu 
48. Mé světlo, které se šíří po celém světě, 
způsobilo, že se má pravda hledá v každém 
učení. To je příčinou odlišného chování lidí v 
jejich víře. 
49. Je to naplnění toho, co bylo 
předpovězeno. Který z nich představuje 
pravdu? Kdo skrývá hladového vlka v rouše 
beránčím? Kdo čistým oděvem ujišťuje o své 
absolutní vnitřní upřímnosti? 
50 Abyste odhalili mou pravdu, musíte si 
osvojit spiritualitu, neboť lidstvo se rozdělilo 
na tolik vyznání a světonázorů, kolik jich 
odpovídalo vývoji lidského myšlení. 
51 Takto vzniká stále více sekt a denominací a 
pro vás bude velmi obtížné posoudit 
pravdivost obsahu každé z nich. 
52 Mé učení osvěcuje myšlenky 
a myšlenky lidí a každý si postupně osvojí 
základy, aby zdokonalil svá díla a nasměroval 
je na dokonalejší a vyšší cestu. 
53. Přijde čas, kdy každá sekta a církev bude 
zkoumat sama sebe, aby hledala to, co patří k 
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mému dílu. Aby však mohli tento poklad najít, 
je třeba, aby pozvedli svého ducha a 
naslouchali hlasu svědomí. (363, 4 - 8 ; 29) 
54. Na této zemi existuje mnoho 
náboženských společenství, ale žádné z nich 
nesjednotí lidi a nepřiměje je, aby se navzájem 
milovali. Bude to moje duchovní Učení, které 
toto dílo dokončí. Marně se bude svět bránit 
šíření tohoto světla. 
55. Až bude pronásledování Mých učedníků 
nejprudší, rozpoutají se přírodní síly, ale 
modlitba těchto Mých pracovníků je uklidní, 
aby svět byl svědkem důkazu moci, kterou 
jsem jim dal. (243,30) 
56. Svět bude vzrušen, až mé slovo uslyší 
národy, neboť duch lidí, připravených na toto 
zjevení, bude pohnut radostí a zároveň 
strachem. Pak se ten, kdo chce poznat pravdu, 
osvobodí ze zajetí svých materialistických 
představ a osvěží se ve světlých obzorech, 
které se mu naskytnou. Kdo však setrvává ve 
své duchovní temnotě a bojuje proti tomuto 
světlu, může tak stále činit. 
57. Změna srdce směrem k duchovnosti 
přinese přátelství a bratrství mezi národy. Je 
však nutné, abyste se připravili, protože 
konfrontace bude velká. Když lidé povstávají 
proti sobě ve válkách, není to proto, že by to 
byla moje vůle, ale proto, že nepochopili Boží 
zákon. (249, 47 - 48) 
58. Nastal čas všeobjímajícího soudu a 
všechna díla a všechna náboženská 
společenství budou souzena Mnou. Z lidského 
ducha se ozve úzkostný výkřik, protože vše 
falešné bude odhaleno a pravda bude zářit 
sama. V lidstvu dojde k probuzení a lidé mi pak 
řeknou: "Otče, dej nám svou pomoc, dej nám 
pravé světlo, které nás povede". A tím světlem 
a pomocí bude učení Ducha svatého, bude to 
učení, které jsem vám dal a které také patří 
všem, protože já jsem Otec všech. (347, 27) 
 
Význam nového slova zjevení 
59 Zdá se, že v tomto zjevení není nic velkého, 
ale v budoucnu uvidíte, jaký význam bude mít 
pro lidstvo. 
60. Mezi tímto lidem jsou žáci všeho druhu; 
někteří tuší velikost tohoto Díla a již cítí otřes, 
který jeho vystoupení ve světě způsobí; jiní se 
spokojují s tím, že věří, že je to dobrá cesta, a 
jsou i tací, kteří nemohou objevit velikost 
tohoto Učení a kteří pochybují o jeho vítězství 

a o jeho vstupu do lidských srdcí. Říkám vám, 
že je to klenot, který jsem vám svěřil a jehož 
božské paprsky světla jste nechtěli poznat, 
protože jste nepochopili Mé učení. Řekl jsem 
vám, že právě v temnotě září světlo nejjasněji, 
a stejně tak v této době materialismu a hříchu 
uvidíte, že pravda, kterou jsem vám přinesl, 
zazáří v plném jasu. 
61 Nezapomínejte, že i v jeho době panovaly 
pochybnosti o Kristových slovech, neboť lidé 
Ježíše odsuzovali na základě jeho původu a 
oblečení, a když se dozvěděli, že je synem 
tesaře z Nazareta a chudé ženy - který se 
později vydal na cestu ve společnosti chudých 
galilejských rybářů, kázat učení, které se jim 
zdálo podivné - nemohli uvěřit, že tento 
potulný kazatel, který chodí od vesnice k 
vesnici a ukazuje skromnost svého oděvu, je 
král, kterého Hospodin slíbil izraelskému lidu. 
62. Uvádím vám tyto údaje, protože lidé 
hledají vnější nádheru, která oslňuje smysly, 
aby mohli uvěřit ve velikost toho, co lze vidět 
a pociťovat pouze duchem. 
63. Musel jsem prolít svou krev, dát svůj život 
a vstát z mrtvých, aby lidé otevřeli oči. Jaký 
kalich má nyní vypít můj Duch, abyste ve mne 
uvěřili? Lidstvo: Co bych neudělal, abych tě 
viděl zachráněného? (89, 68-69 & 71-73) 
64. Kdo by tvrdil, že mé učení je nebezpečím 
pro materiální pokrok lidstva, dopouští se 
velkého omylu. Já, Mistr všech Mistrů, ukazuji 
lidstvu cestu k jeho vzestupu a skutečnému 
pokroku. Mé slovo promlouvá nejen k duchu, 
ale také k mysli, k rozumu, a dokonce i ke 
smyslům. Mé učení vás nejen inspiruje a 
poučuje o duchovním životě, ale přináší světlo 
do každé vědy a na všechny cesty. Mé učení se 
totiž neomezuje pouze na to, aby všechny 
duchovní bytosti uvedlo na cestu do domova, 
který je mimo tuto existenci, ale zasahuje také 
srdce člověka a inspiruje ho k příjemnému, 
humánnímu a užitečnému životu na této 
planetě. (173, 44) 
65. Třetí éra, v níž nyní žijete, je dobou 
odhalování velkých tajemství. Učenci a 
teologové budou muset své znalosti korigovat 
tváří v tvář pravdě, kterou vám v této době 
zjevuji. 
66. Toto je čas, kdy lidé otevřou oči světlu Mé 
moudrosti, světlu, které jsem proměnil v 
učení, abyste se skrze ně duchovně povznesli k 
pravému životu. (290,51 - 52) 



32 
 

67. Lidé se budou snažit popřít pravdivost 
Mého zjevení, ale fakta, důkazy a události 
budou mluvit a svědčit o této pravdě, která 
vyjde z úst Mého lidu jako velké poselství 
"třetí éry". A také prostřednictvím spisů se Mé 
učení bude šířit po celém světě, protože to je 
přípustný prostředek, který jsem inspiroval od 
nejstarších dob, Mé posly. Chci jen, abys bděla 
nad Mou pravdou a předávala ji srdcím tím 
nejčistším a nejjednodušším způsobem. (258, 
6) 
68. V oné "druhé éře" Mému příchodu jako 
člověka věřilo jen několik srdcí. Nicméně 
lidstvo později určilo narození Spasitele jako 
začátek nové éry. Stejně tak bude zítra 
ustanoven počátek mého zjevení se vám, to 
jest můj příchod jako Ducha svatého, jako 
počátek dalšího věku. 
69. Poslouchejte, co vám říká Kristus, 
ztělesnění božské lásky: Pokoj lidem dobré 
vůle, těm, kdo milují pravdu a rozsévají 
semena lásky. (258,41 - 43). 
 

Kapitola 8 - Nové Kristovy církve, 
učedníci, apoštolové a Boží poslové  
 
Světlo a stín v církvích zjevení 
1 Kdybych dal Své slovo všem národům, 
většina by je odmítla, protože marnivost, 
materialismus a falešná velikost lidí by 
nepřijala Učení, které hovoří o zduchovnění, 
pokoře a bratrství. Svět ještě není připraven 
pochopit Lásku, a proto by ne všichni byli 
vnímaví k Mé Přítomnosti v této podobě. 
2 Tak jako si Kristus tehdy vybral skalní jeskyni, 
aby se narodil jako člověk, tak jsem dnes 
objevil tento kout země, který je připraven mě 
vyslyšet a který se podobá jeskyni a jeslím, jež 
v onu požehnanou noc přivítaly Božího Syna. 
(124, 13 - 14) 
3 příklad tohoto prostého lidu, který jde svou 
cestou bez duchovních, kteří by ho vedli, a 
který Mi slouží bohoslužbu bez obřadů a 
symbolů, bude výzvou, která probudí ty, kdo 
ještě spí ve své staleté noci, a bude podnětem 
k obnově a očištění mnoha Mých dětí. (94, 39) 
4. Ve stínu mého učení nebudou postaveny 
žádné trůny, z nichž by oslavenci mohli 
vládnout duchům svých bližních. Nikdo 
nebude korunován ani zahalen purpurovým 
pláštěm ve snaze zaujmout místo Pána, ani se 

neobjeví zpovědníci, kteří by soudili, 
odpouštěli, odsuzovali nebo vynášeli soudy 
nad lidskými skutky. Já jediný mohu soudit 
ducha ze spravedlivého a dokonalého 
soudního stolce. 
5 Mohu poslat lidi, aby napravovali, učili a 
vedli, ale nepošlu nikoho, aby soudil a trestal. 
Poslal jsem muže, kteří byli pastýři lidí, ale ne 
pány nebo otci. Jediný Otec podle Ducha jsem 
já. (243, 13 - 14) 
6 Během této doby budu vychovávat lid, který 
bude opravdu poslouchat můj Zákon, který 
bude milovat pravdu a milovat svého bližního. 
Tito lidé budou jako zrcadlo, v němž se odráží 
chyby, kterých se dopustili ostatní. Nebude 
nikomu soudcem, ale jeho ctnosti, skutky a 
duchovní plnění povinností se dotknou ducha 
všech, kdo mu zkříží cestu, a budou 
poukazovat na jeho chyby všem, kdo porušují 
můj zákon. 
7 Jakmile bude tento lid silný a početný, bude 
přitahovat pozornost svých sousedů, protože 
čistota jeho skutků a upřímnost jeho uctívání 
bude lidi udivovat. Lidé se pak budou ptát: 
"Kdo jsou ti, kdo se umí takto modlit, aniž by 
měli chrámy? Kdo naučil tyto zástupy uctívat 
svého Boha modlitbou, aniž by cítily potřebu 
stavět oltáře pro své uctívání? Odkud se vzali 
tito potulní kazatelé a misionáři, kteří jako 
ptáci nesejí, nesklízejí ani nepředou, a přesto 
stále existují?" 
8 Tehdy jim řeknu: "Tento chudý a pokorný lid, 
který však horlí pro můj Zákon a je silný proti 
vášním světa, nebyl utvořen žádným 
člověkem. Tyto zástupy, které se těší z konání 
dobra, které jsou osvíceny inspirací a které 
přinášejí do srdcí poselství míru a kapku 
léčivého balzámu, nebyly poučeny učiteli ani 
duchovními žádného kultovního společenství 
na zemi. Vpravdě vám říkám, že v této době 
není na vašem světě jediný člověk, který by byl 
schopen učit uctívání Boha v pravé 
duchovnosti. Pravda, která je pokorná a hledá 
jako svůj chrám čistá, ušlechtilá, upřímná a 
pravdu milující srdce, nemá své kořeny v 
okázalosti obřadů a ceremonií, ani v bohatství 
či pozemské moci. Kde jsou ta srdce? (154, 12 
– 14) 
9. Povolal jsem mnoho svých dětí, abych jim 
dal různé úkoly, různé úkoly v rámci tohoto 
díla, a dal jsem vám je podle vašeho pokroku a 
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vašich schopností. Ze všech dohromady jsem 
vytvořil svůj lid, svou novou skupinu apoštolů. 
10 Některým jsem svěřil úřad vůdců, a aby 
jejich úkol nebyl těžký a namáhavý, rozdělil 
jsem lid do obcí. 
11 jiným jsem svěřil dar hlasatele, aby 
předával Mé vnuknutí, které učinil člověk 
slovem, těmto zástupům, které se 
shromáždily, aby přijaly tento zázrak; jiným 
jsem svěřil dar hlasatele, aby předával Mé 
vnuknutí, které učinil člověk slovem, těmto 
zástupům, které se shromáždily, aby přijaly 
tento zázrak. 
12 Některým jsem dal výsadu jasnovidnosti, 
abych je učinil proroky a jejich prostřednictvím 
jim oznámil, co má přijít. 
13 Úkol "pilířů" byl svěřen těm, kteří mají být 
lidem oporou na jejich pouti a pomocníkem 
církevních představitelů a pomáhat nést 
břemeno kříže spolu se zástupy posluchačů. 
14 Jiní byli obdařeni darem zprostředkování a 
ti byli vycvičeni jako nástroje duchovního 
světa, aby předávali jeho poselství, vysvětlení 
mého díla, a také jako držitelé léčivého 
balzámu, útěchy pro nemocné, aby 
prostřednictvím svých zdravých duchovních 
vyzařování mohli společně obdarovat 
potřebné milostí. 
15 "Zlatým perem" jsem nazval toho, kdo píše 
do knihy, kterou ti zanechám, má zjevení, 
učení a proroctví tohoto času. 
16 Úřad "základního kamene" jsem svěřil těm, 
kdo mají být příkladem pevnosti, stability a síly 
mezi lidmi. Jejich slovo, rada a příklad mezi 
lidmi budou neměnné jako skála. 
17. Nyní však, když se toto období Mého 
zjevení chýlí ke konci, oslovuji všechny úřady a 
všem těm, kteří jsou vybráni, aby přijali tak 
velké úkoly, vydávám výzvu, aby mohli 
důkladně studovat a poznat výsledek své 
práce. V této hodině rozjímání stojím při 
všech. (335, 27 – 28) 
18 jako ve všech dobách bylo mnoho 
povolaných a málo vyvolených, neboť vybírám 
jen ty, kteří jsou včas připraveni splnit svůj 
úkol, a ostatním dávám světlo, aby věděli, jak 
čekat na čas, kdy budou také vyvoleni. 
19. Kolik lidí, kteří byli teprve povoláni, aniž by 
již nastal čas vybrat je pro poslání, se zařadilo 
mezi mé učedníky a pracovníky, aniž by jejich 
duch měl potřebný rozvoj, aby unesl břemeno 
tohoto kříže, ani jejich mysl potřebnou 

světlost, aby přijala mé vnuknutí! Co mnozí z 
nich udělali poté, co byli v řadách vyvolených: 
znesvěcovali, otravovali ovzduší, infikovali 
ostatní svými zlými sklony, lhali, rozsévali svár, 
přivlastňovali si Mé jméno a duchovní dary, 
které jsem vložil do Svých učedníků. 
20. Nikdo se nesnaží zjistit, které to jsou, 
protože to ani nešlo. Jen Mé pronikavé 
soudcovské oko je neztrácí ze zřetele a 
nechávám do jejich svědomí vstoupit Své 
slovo, kterým jim říkám: "Bděte a modlete se, 
abyste včas litovali svých přestupků, protože 
když tak učiníte, slibuji vám, že vás duchovně 
rychle posadím ke Svému stolu a oslavím 
hostinu smíření a odpuštění. (306, 53 - 55) 
21 Toto je pravda: Ne všichni se milují v mém 
díle, i když k němu patří, a ne všichni mu 
porozuměli. Proto vám mohu říci, že některé 
patří k mé práci a jiné k jejich. 
22. Ti, kdo Mě následují z lásky, milují Mé 
Slovo, protože vědí, že je napravuje, aniž by je 
zraňovalo, a ukazuje jim jejich chyby, aniž by 
je odhalovalo. To je vede k tomu, aby vytrvale 
zdokonalovali své činy. 
23. Ti, kdo místo snahy o tuto dokonalost 
hledají jen chválu, pocit nadřazenosti, lichotky 
nebo své živobytí, místo aby usilovali o 
dokonalost ducha, nesnesou Mé slovo, když 
jim ukazuje jejich chyby. Pak musí vytvořit 
dílo, které se liší od mého, kde mohou 
svobodně konat svou vůli. Ještě nepochopili, 
že jediné, co musí posluchači v době Mých 
ohlášení dělat, je naslouchat Mi s co největším 
povznesením, aby byli schopni Mé poselství 
později interpretovat. (140, 72 -74) 
24. Řekl jsem, že přijde čas zmatku, 
neposlušnosti, v němž "dělník" povstane a 
bude tvrdit, že mé hlásání skrze lidský intelekt 
neskončí. Přijde však čas, kdy se mé slovo 
naplní, i kdyby se člověk chtěl vzepřít mé vůli. 
25. Kolika chyb se na cestě dopustili mnozí z 
těch, kterým jsem svěřil poslání a milost. Kolik 
nepochopení vidím šířit se mezi Mými dětmi 
po roce 1950. 
26 Kvůli nepochopení a hlouposti člověk 
zadržuje mou pomáhající lásku, autoritu a 
milost a stojí stranou od pravé cesty zákona, 
harmonie a pravdy. 
27. Izrael se opět rozdělí od kmene ke kmeni, 
opět bude rozpolcený a bude chtít pošlapat 
čistý a ryzí Zákon, který jsem mu dal do rukou; 
opět bude hledat dřívější cesty a upadne do 
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modlářství a fanatismu. Obrátí se k sektám a 
upadne do zmatku, do temnoty a bude 
hodovat na příjemných a falešných slovech, 
která mu člověk nabídne. 
28. Když církev a sektáři uvidí, že Izrael je 
rozdělen, že se navzájem zapírá a je slabý, 
budou hledat důvody, aby se zmocnili klenotu 
nevyčíslitelné hodnoty, aby si archu Nové 
smlouvy vzali k sobě a zítra řekli, že oni jsou 
praví poslové Boží mezi lidmi a zástupci Mého 
Božství. (363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Napomenutí adresovaná posluchačům 
ohledně působení Ducha svatého 
29. Chci, abyste po skončení mého hlásání 
měli jasnou představu o tom, co je toto Učení, 
abyste se jím mohli správně řídit, neboť dosud 
se mezi zástupy lidí, kteří slyšeli mé slovo, 
neobjevili praví duchovní. To, co jste dosud 
praktikovali, nebyl spiritismus, ale pouze vaše 
představa o tom, co je moje Dílo, která má k 
pravé spiritualitě daleko. 
30 Musíte být silní, abyste si přiznali, že jste 
sešli z cesty, musíte se vzchopit, abyste zlepšili 
své návyky, a horlivě usilovat o to, aby mezi 
vámi zazářila pravda a čistota tohoto učení. 
31 Nebojte se měnit vnější část svých forem 
uctívání a kultu, pokud tím nezkreslíte 
podstatu mého učení. (252, 28 - 30) 
32 Využijte co nejlépe čas, který vám zbývá, 
naslouchejte mému učení, aby vás naplnilo 
světlem a milostí, abyste mohli učinit pevný 
krok k duchovnosti - krok, který jste neudělali, 
protože jste setrvávali v kultu materialismu a 
omylu. 
33. Až do dnešního dne vám chyběla víra, 
abyste se zbavili svých figur, obřadů a symbolů 
a duchovně Mě hledali v nekonečnu. Chyběla 
vám odvaha být duchovními a vytvořili jste si 
jakousi falešnou spiritualitu, za kterou 
skrýváte svůj materialismus a své omyly. 
34. Nechci, abys byl pokrytecký, ale upřímný a 
pravdivý. Proto k vám mluvím co nejjasněji, 
abyste mohli důkladně očistit své životy a 
ukázat světu pravdu tohoto díla. Říkáte si 
spiritualisté? Pak tomu tak skutečně je. 
Nemluvte o Mém učení, dokud děláte jeho 
pravý opak, neboť pak byste svými skutky jen 
mátli lidi. 
35 Především mějte vědomosti o tom, co je 
mé dílo, co znamená můj zákon, co je váš úkol 
a jak ho máte plnit, abyste se - pokud nemáte 

na své cestě průvodce, který je hoden řídit 
vaše kroky - mohli řídit svým svědomím a 
vědomostmi, které jste získali v mém učení. 
Nebudete tak mít nikoho, koho byste mohli 
vinit z jakéhokoli přešlapu nebo chyby. (271, 
27 - 30) 
36. Od počátku mého zjevení skrze lidskou 
mysl bylo mou vůlí, abys prakticky využívala 
svých duchovních darů a začala své duchovní 
poslání, abys, až přijde den mého odchodu, již 
urazila část cesty a necítila se příliš slabá na to, 
abys začala plnit tak obtížné poslání. 
37. Někteří věděli, jak vykládat Božskou 
myšlenku, a snažili se ji uskutečnit. Jsou však i 
tací - a těch je většina -, kteří význam tohoto 
díla nepochopili. 
38. Proti těmto omylům se zde u tohoto lidu 
ohrazuji, protože nechci, aby se lidstvo 
vysmívalo těm, kteří byli tak dlouho vyučováni. 
(267, 65 - 67) 
39. Zatímco někteří se zajímali pouze o 
význam mého slova a vždy toužili po pokroku a 
rozvoji svého ducha, jiným více vyhovovala 
vnější bohoslužba. Zatímco první se radovali, 
když dostávali učení o duchovnosti, druzí byli 
znepokojeni, když byly zmíněny jejich chyby. 
40 Já sám vím, kdo se Mi bude zodpovídat ze 
všeho, co mělo být známo prostřednictvím 
Mých hlasatelů a co bylo zatajeno.(270, 8 - 9) 
41 Přemýšlej a uvidíš, že soulad, který 
potřebuješ, je duchovní a dosáhneš ho, když 
se povzneseš nad své vášně a panovačnost. 
42 Jak můžete uzavřít mír, když každý 
prohlašuje to své za jedině pravé a zároveň 
bojuje proti tomu druhému jako proti 
falešnému? 
43 Fanatismus je temnota, je slepota, je 
nevědomost a jeho plody nikdy nemohou být 
světlo. (289, 8 - 10) 
44 Vpravdě vám pravím, že pokud se 
nesjednotíte, jak je Mou vůlí, lidstvo vás 
rozptýlí a vyžene vás ze svého středu, až uvidí, 
že váš život se liší od toho, co hlásáte. 
45 Co se stane, až lidé zjistí, že v každém sboru 
existuje jiná forma pobožnosti a jiný způsob 
praktikování mého učení? 
46. Svěřuji vám poslední tři roky svého 
projevu, abyste pracovali na sjednocení 
tohoto lidu - sjednocení, které zahrnuje 
duchovní i vnější stránku, aby vaše práce, 
naplněná harmonií a jednotou, byla největším 
důkazem toho, že vás všechny na různých 
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místech shromáždění a v různých částech 
země učil jeden Mistr: BŮH. (252, 69 - 71) 
 
Pravé učednictví, noví apoštolové 
47. Nesnažte se omezovat toto Dílo, které je 
univerzální a nekonečné, ani si nestanovujte 
hranice svého duchovního rozvoje, neboť čím 
více se ponoříte na cestu dobrých skutků a 
studia, tím větší zjevení obdržíte. Uvidíte, jak 
Božské dílo povstává z toho nejnepatrnějšího, 
uvidíte, jak se projevuje ve všem stvořeném, a 
pocítíte, jak pulzuje ve vaší bytosti. 
48. To je prostota, s níž učím spirituálního 
žáka, aby i on byl prostý jako jeho Mistr. 
Učedník musí přesvědčovat a obracet na víru 
pravdivostí svých slov a silou svých skutků, 
aniž by se snažil někoho ohromovat 
tajemnými schopnostmi nebo mimořádnými 
možnostmi. 
49. Pravý učedník bude velký svou prostotou. 
Bude rozumět svému Mistrovi a zároveň se 
bude snažit, aby mu rozuměli i jeho bližní. 
(297, 15 - 17) 
50 Ježíšův učedník je ten, kdo vítězí slovem, 
kdo přesvědčuje a utěšuje, kdo pozvedá a 
probouzí, kdo z vítěze činí přemožitele sebe 
sama i protivenství. 
51. Kristův apoštol nemůže ve svém srdci nosit 
sobectví a myslet jen na své vlastní utrpení 
nebo bolesti. Nestará se o své a myslí na 
druhé s naprostou jistotou, že nic nezanedbal, 
protože Otec okamžitě pomáhá tomu, kdo 
opustil své, aby se věnoval dítěti Páně, které 
potřebuje duchovní pomoc. A ten, kdo se 
zapomněl, aby přinesl bližnímu úsměv naděje, 
útěchu pro jeho smutek, kapku balzámu pro 
jeho bolest, najde po svém návratu svůj 
domov ozářený světlem, které je požehnáním, 
radostí a pokojem. (293, 32 - 33) 
52 U mého stolu v tento čas budou muž i žena 
apoštoly; k tomuto stolu položím vašeho 
ducha. 
53 Byly to ženy, které v této době držely 
vysoko duchovní prapor, zanechávaly na cestě 
stopy apoštola a horlivě zachovávaly Pánův 
zákon. 
54. V Mém novém apoštolátu bude žena vedle 
muže a nebude žádný zvláštní věk, který by Mi 
sloužil: bude to dělat jak dospělý, tak dítě 
nebo stařec, mladá dívka i matka. Ještě jednou 
ti totiž říkám, že hledám tvého ducha, který už 
dávno opustil své dětství. (69, 16 u. - 17o.) 

55. Jestliže jsem vám ve Druhé éře řekl, že Mé 
království není z tohoto světa, dnes vám 
říkám, že ani to vaše zde není, protože tento 
svět, jak už víte, je pro člověka pouze 
přechodný. 
56. Učím vás pravému životu, který nikdy 
nebyl založen na materialismu. Proto mocní 
země opět povstanou proti mému učení. 
Přicházím k vám se svým věčným učením, se 
svým učením, které platí navěky a které se 
skládá z lásky, moudrosti a spravedlnosti. 
Nebude to však pochopeno hned, lidstvo Mě 
opět odsoudí, opět Mě ukřižuje. Přesto vím, že 
Moje učení musí projít tím vším, aby bylo 
uznáno a milováno. Vím, že potom budou Moji 
nejzuřivější pronásledovatelé Mými 
nejvěrnějšími a nejoddanějšími rozsévači, 
protože jim dám velmi velké důkazy o Své 
pravdě. 
57 Že Nikodém z "druhé doby", kníže mezi 
kněžími, který vyhledal Ježíše, aby s ním 
hovořil o moudrých a hlubokých naukách, se v 
této době znovu objeví, aby pilně studoval mé 
dílo a obrátil se k němu. 
58. Že se Saul, zvaný Pavel, který se po 
zuřivém pronásledování stal jedním z Mých 
největších apoštolů, znovu objeví na Mé cestě 
a všude se objeví Moji noví učedníci, jedni 
horliví, druzí zapírající sami sebe. Současná 
hodina je velmi důležitá, čas, o kterém k vám 
mluvím, se stále více blíží. (173, 45 – 48) 
59. Lidé potřebují ty, kdo jsou schopni zůstat 
pevní ve zkouškách, ty, kdo znají velké zápasy 
světa a ducha. Právě oni mohou lidstvu udávat 
směr a vést ho, protože v jejich srdcích 
nebude touha kohokoli utlačovat nebo 
ovládat. Nemohou poskytnout útočiště 
sobectví, protože ve chvílích svého povznesení 
pocítili milosrdenství Pána, který je zahrnul 
láskou, aby mohli z tohoto milosrdenství 
obdarovat své bratry. (54, 53) 
 
Boží poslové na celém světě a ve všech 
dobách 
60. Národy země nikdy neměly nedostatek 
duchovního světla. Vpravdě vám pravím, že 
nejen tento lid zde měl proroky a posly, ale ke 
všem jsem poslal posly, aby je probudili. 
61. Na základě světla a pravdy jejich učení a 
podobnosti s tím, co jsem vám zjevil, můžete 
posoudit jejich slova. 
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62 Někteří žili před příchodem Mesiáše, jiní 
působili po mé lidské existenci, ale všichni 
přinesli lidem duchovní poselství. 
63 Tato učení - stejně jako moje - byla 
zkreslena, neboť pokud nebyl změněn jejich 
smysl, byla znetvořena nebo byla skryta před 
lidmi toužícími po pravdě. 
64. Existuje jediná pravda a jediná morálka 
zjevená lidem prostřednictvím poslů, proroků 
a služebníků. Proč tedy mají lidé různé 
představy o pravdě, morálce a životě? 
65. Tato pravda, kterou lidstvo po všechny 
časy zkreslovalo, bude obnovena a její světlo 
bude zářit s takovou silou, že se lidem bude 
zdát, jako by to bylo něco nového, ačkoli je to 
totéž světlo, které vždy osvětlovalo cestu 
vývoje dětí Mého Božství. 
66 Je mnoho těch, kteří zemřeli, protože 
mluvili pravdu; je také mnoho těch, kteří byli 
mučeni, protože nechtěli umlčet hlas, který v 
nich promlouval. 
67. Nemyslete si, že vám nebe poslalo jen ty, 
kdo k vám mluvili o duchu, o lásce, o morálce - 
ne, poslalo vám také ty, kdo vám dali dobré 
plody vědy, ono poznání, které vnáší světlo do 
života lidí, které jim ulehčuje břemena a 
zmírňuje jejich těžkosti. Všichni byli mými 
posly. 
68. Jsou i jiní, kteří sice nepřinášejí učení o 
duchovní morálce nebo vědecké objevy, ale 
přinášejí poselství, které učí cítit a obdivovat 
krásy stvoření. Jsou to Moji poslové, kteří mají 
za úkol přinášet radost a balzám do srdcí 
trpících. 
69. Všichni vypili kalich hořkosti, když si 
uvědomili nepochopení světa slepého k 
pravdě, lidstva necitlivého ke kráse a dobru. A 
přesto, když jsem vám řekl, že v této éře bude 
vše obnoveno, když jsem vám oznámil, že se 
vše vrátí na správnou cestu a všem Mým 
naukám bude navrácen jejich původní smysl, 
můžete věřit, že se blíží doba duchovního 
rozkvětu tohoto světa, i když nesmíte 
zapomínat, že než k tomu dojde, bude vše 
souzeno a očištěno. (121, 9 - 16) 
70. Kdykoli se chystá zjevení Boží osvítit lidi, 
poslal jsem k nim ukazatele cesty neboli 
proroky, aby je připravili, aby toto světlo mohli 
poznat. Nemyslete si však, že Mými posly jsou 
pouze ti, kdo přinášejí poselství pro ducha. Ne, 
učedníci, každý, kdo rozsévá dobro mezi lidmi 
v jakékoli podobě, je Mým poslem. 

71. S těmito posly se můžeš setkat na všech 
cestách svého života, a to jak v náboženských 
společenstvích, tak ve vědách - mezi lidmi, 
kteří vládnou, nebo mezi těmi, kteří dávají 
dobré učení. 
72 Dobrý služebník můj nikdy nesejde z cesty, 
po níž má jít; raději zemře na cestě, než aby 
ustoupil. Jeho příklad je semínkem světla v 
životě jeho bližních a jeho skutky jsou 
příkladem pro ostatní. Ach, kéž by lidstvo 
rozumělo vzkazům, které mu skrze ně 
posílám! Ale není tomu tak, protože je mnoho 
lidí, kteří mají na světě delikátní poslání, ale 
nechávají se od těchto velkých příkladů 
odklonit a jdou cestou, která je jim 
příjemnější. (105, 13 – 15) 
73 Ale co jste udělali s těmi lidmi, s lidstvem, 
které jsem k vám poslal, aby vám připomněli 
Mou Cestu, Cestu víry, která je Cestou 
Moudrosti, Lásky a Pokoje? 
74. O jejich úkolech jste nechtěli nic vědět a 
bojovali jste proti nim s pokryteckou vírou, 
kterou máte kvůli svým teoriím a vyznáním. 
75. Vaše oči nechtěly vidět světlo, které vám 
každý z mých poslů přinesl jako poselství lásky, 
ať už je nazýváte proroky, věštci, osvícenci, 
lékaři, filozofy, vědci nebo pastory. 
76. Ti lidé měli charisma, ale nechtěli jste 
poznat jejich světlo. Předcházeli vás, ale vy 
jste nechtěli následovat jejich kroky. 
77. Zanechali ti příklad života plného obětí, 
bolesti a lásky, ale ty ses je bála napodobit, 
protože sis neuvědomovala, že bolest těch, 
kdo Mě následují, je radostí pro ducha, cestou 
plnou květů a obzorem plným příslibů. 
78 Nepřišli, aby se nadýchali vůně zemských 
květů a opájeli se pomíjivými rozkošemi světa, 
neboť jejich mysl už netoužila po nečistém, ale 
po vznešeném. 
79. Trpěli, ale nehledali útěchu, protože 
věděli, že se přišli utěšit. Od světa nic 
neočekávali, protože po životním zápase 
očekávali radost ze svědectví vzkříšení 
duchovních bytostí k víře a životu - všech těch, 
kteří se zřekli pravdy. 
80. Kdo jsou ti lidé, o kterých k vám mluvím? 
Říkám vám, že jsou to všichni ti, kteří vám 
přinesli poselství světla, lásky, naděje, zdraví, 
víry a spásy. Není důležité jméno, které měli, 
ani způsob života, na kterém jste je viděli 
vystupovat, ani titul, který na zemi nosili. (263, 
18- 24) 
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81. Musím vám znovu říci, že tento lid, který 
se utvořil kolem Mých projevů, není lidem, 
který Otec ve své lásce staví nad ostatní 
národy země. Pán na ni upřel svůj pohled jen 
proto, že ji vytvořil z duchovních bytostí, které 
byly na světě vždy, když přišlo nové Boží 
Zjevení. Jsou duchovními dětmi izraelského 
národa, národa proroků, poslů, věštců a 
patriarchů. 
82 Kdo jiný než oni by Mě mohl v této době 
přijmout, pochopit novou podobu Mého 
zjevení a být svědkem naplnění Mých 
zaslíbení? (159, 51 – 52) 
83. Sestoupil jsem do lůna izraelského lidu, 
jehož většina je doma v tomto národě. Ostatní 
jsou rozptýleni po národech, které jsem poslal, 
a těm jsem se dal duchovně poznat. To jsou 
Moji vyvolení, kteří Mi zůstali věrní. Jejich 
srdce není nakažené a jejich duch může 
přijímat Má vnuknutí. Jejich prostřednictvím 
dávám současnému světu velký poklad 
moudrosti. (269,2 u.) 
...to znamená Mexiko. 
84. Milované děti, vy, které jste přišly v malém 
počtu, vpravdě vám říkám: Můj pronikavý 
pohled všude objevuje Mé vyvolené, kteří ve 
svém duchu cítí, že nyní je čas Mé Přítomnosti. 
Neslyšeli Mé slovo jako vy, ale v duchu slyší 
hlas, který jim říká, že jsem opět mezi lidmi, že 
jsem přišel duchovně "na oblaku". Některým 
dám, aby mě viděli očima ducha, jiným 
pomocí schopnosti intuice, ostatním dám silně 
pocítit svou lásku, aby cítili přítomnost mého 
ducha. (346, 13) 
85. Brzy povstanou intuitivní, inspirovaní, 
duchovně citliví lidé a budou v národech 
svědčit o tom, co vidí duchem, co cítí, co slyší 
a přijímají. Znovu vám říkám, že Můj lid se 
neomezuje jen na ty, kteří Mě slyšeli 
prostřednictvím těchto hlasatelů, ale že jsem 
poslal Své služebníky na různá místa země, aby 
připravili cesty a vyčistili pole, na která později 
přijdou rozsévači. 
86 Posiluji je a žehnám jim, neboť jejich denní 
práce je strastiplná, jejich cesta je posetá 
trním. Všude je provází posměch, pohrdání, 
pomluvy a proradnost. Oni však - předvídaví a 
inspirovaní - vědí, že jsem je poslal, a jsou 
ochotni dojít až na konec cesty, aby splnili své 
poslání. (284,50 - 51) 

87. Zvu vás, abyste vstoupili do Mého 
Království. Volám všechny národy země bez 
rozdílu, ale vím, že ne všichni mě poslechnou. 
88. Lidstvo zhaslo svou lampu a kráčí v 
temnotě. Ale tam, kde se projevuje omyl, se 
ode mne objeví osvícený, který šíří světlo ve 
svém okolí - duchovní strážce, který bdí a čeká 
na mé znamení, aby nechal zaznít poplašné 
volání, které probudí a otřese. 
89. Láska těchto poslů ať je ve vašich srdcích 
semenem nesoucím ovoce. Neodmítejte je, 
když se před vámi ukáží ve vnější chudobě. 
Naslouchejte jim, neboť přicházejí v mém 
jménu, aby vám předali schopnost, o níž v tuto 
chvíli nevíte. Naučí vás dokonalé modlitbě, 
osvobodí vás od pout materialismu, jimiž jste 
spoutáni, a pomohou vám dosáhnout 
duchovní svobody, která vás povznese ke 
Mně. (281,33) 
90. Kdyby se někdo objevil a tvrdil, že je 
Kristus, který se znovu stal člověkem, nevěřte 
mu. Když jsem vám totiž oznámil, že se vrátím, 
dal jsem vám najevo, že to bude v duchu. 
Kdyby vám někdo řekl, že jsem poslem Božím, 
nevěřte mu, neboť praví poslové se nechlubí a 
nehlásají poslání, které jim bylo svěřeno. 
Identifikují se pouze podle svých děl. Je na 
lidech, aby posoudili, zda je tento člověk 
poslem od Pána. Vzpomínáte si, že jsem vám 
řekl, že strom se pozná podle ovoce? 
91. Nezakazuji vám ochutnávat "plody 
stromů", ale musíte být vybaveni tak, abyste 
dokázali rozlišit dobré ovoce od špatného. 
92. Ty, kdo milují pravdu, postavím jako 
svícny, aby osvětlovali cestu svých bližních. 
(131, 5 - 7). 
93. Časy, kdy jste na světě potřebovali 
duchovního průvodce, jsou pryč. Od nynějška 
nebude mít každý, kdo půjde touto cestou, 
jinou cestu než cestu mého Zákona ani jiného 
průvodce než své vlastní svědomí. 
94 Nicméně vždy budou existovat muži a ženy 
velkého světla a duchovní síly, kteří budou 
pomáhat zástupům svým příkladem a 
inspirací. 
95. Kdyby tomu bylo jinak, už bych vám na 
zem poslal duchy jako Mojžíše nebo Eliáše, 
aby vám ukazovali cestu a neustále vám 
připomínali Zákon. Také oni stojí při vás, 
chrání vás a doprovázejí, ale už ne v lidské 
podobě, nýbrž z duchovního světa. 
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96. Kdo je vidí?: Nikdo. Pokud se však 
vyzbrojíte, pocítíte nad sebou přítomnost 
velkých duchů, kteří byli vždy v kontaktu s 
lidstvem a měli v něm velké poslání. (255,40–
41) 
 

II Přehled časů prvního a 
druhého zjevení  

 

Kapitola 9 - Příběhy a postavy 
izraelského lidu  
 
Historie pádu člověka 
1 Historická tradice o prvních lidech, kteří 
obývali zemi, se předávala z generace na 
generaci, až byla zapsána do knihy "První čas". 
Je to živé podobenství o prvních lidech, kteří 
žili na zemi. Jejich čistota a nevinnost jim 
umožňovala cítit pohlazení matky přírody. 
Mezi všemi bytostmi panoval přátelský vztah a 
mezi všemi tvory bezvýhradné bratrství. 
(105,42) 
2 V božském podobenství jsem inspiroval 
první lidi, aby poprvé poznali svůj osud, ale 
smysl Mých zjevení byl špatně vyložen. 
3 Když vám bylo řečeno o stromu života, z 
něhož člověk jedl, o poznání dobra a zla, bylo 
to jen proto, abyste pochopili, že když člověk 
získal dostatečné poznání, aby rozlišoval mezi 
dobrem a zlem, a stal se tak odpovědným za 
své skutky, začal od té chvíle sklízet plody 
svých skutků. (150,42) 
4 Víte, že Bůh řekl lidem: "Rosťte a množte se 
a naplňte zemi." To byl původní zákon, který 
vám byl dán, ó lidé. Později Otec lidem nařídil, 
aby se nejen množili a lidský rod se dále 
rozrůstal, ale aby se jejich city stávaly stále 
vznešenějšími a aby se jejich mysl neomezeně 
rozvíjela a rozvíjela. Jestliže však cílem prvního 
zákona bylo rozmnožení lidského rodu - jak se 
můžeš domnívat, že by tě tentýž Otec trestal 
za to, že posloucháš a plníš jeho přikázání? Je 
možné, lidé, aby ve vašem Bohu existoval 
takový rozpor? 
5. Podívejte se, jaký hmotný výklad dali lidé 
podobenství, které vám mluvilo pouze o 
probuzení ducha v člověku. Proto pochopte 
mé učení a už neříkejte, že splácíte dluh, který 

první obyvatelé země způsobili svou 
neposlušností vůči svému Otci. Mějte vyšší 
představu o Boží spravedlnosti. (150,45-46) 
6. Nyní je čas, kdy můžete pochopit Má slova: 
"Rosťte a množte se", totiž že se tak musí dít i 
duchovně a že máte naplnit vesmír svými 
dobrými skutky a světlými myšlenkami. Vítám 
všechny, kdo se Mi chtějí přiblížit - všechny, 
kdo usilují o dokonalost. (150, 48-49) 
 
Svobodná vůle a prvotní hřích 
7. Říkáš mi, že jsi kvůli své svobodné vůli upadl 
do omylů a chyb. Na to vám odpovídám, že 
díky tomuto daru můžete nekonečně 
přesáhnout bod, z něhož jste vyšli na počátku 
svého vývoje. 
8 kromě svobody vůle jsem dal každému 
duchu své světlo v jeho svědomí, aby nikdo 
nesešel na scestí; ale ti, kteří nechtěli slyšet 
můj hlas nebo nechtěli vstoupit do svého nitra 
v touze po duchovním světle, byli brzy svedeni 
nesčetnými krásami lidského života, ztratili 
oporu mého zákona pro svého ducha a museli 
klopýtnout a padnout. 
9. Jediný přestupek měl za následek mnoho 
bolestných následků, a to proto, že 
nedokonalost není v souladu s božskou láskou. 
10 Ti, kdo se oddaně a kajícně vrátili k Otci a 
pokorně ho prosili, aby je očistil a zprostil viny 
za zlo, kterého se právě dopustili, Pán je přijal 
s nekonečnou láskou a milosrdenstvím, potěšil 
jejich ducha, poslal je, aby napravili svá 
provinění, a potvrdil je v jejich úkolu. 
11 Nemyslete si, že se všichni po své první 
neposlušnosti vrátili pokorní a zkroušení. Ne, 
mnozí přišli plni arogance a zášti. Jiní, plni 
studu, vědomi si své viny, chtěli přede Mnou 
ospravedlnit své přestupky, a místo aby se 
očistili pokáním a nápravou, které jsou 
důkazem pokory, rozhodli se vytvořit si život 
podle svého, mimo zákony, které předepisuje 
Má láska. 
12 A tak se má spravedlnost stala skutečností, 
ale ne proto, abych je potrestal, nýbrž abych je 
polepšil, ne abych je zničil, nýbrž abych je 
navždy zachoval a dal jim plnou příležitost, aby 
se zdokonalili. 
13 Kolika z těch prvních hříšníků se dosud 
nepodařilo zbavit se svých poskvrn, neboť od 
jednoho pádu k druhému se propadali stále 
hlouběji do propasti, z níž je může zachránit 
jedině praktikování mého zákona. (20, 40-46) 
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Povodeň 
14 V prvních dobách lidstva převládala mezi 
lidmi nevinnost a prostota; ale jak jich 
přibývalo, tak se díky jejich rozvoji a svobodě 
vůle množily a rychleji se rozvíjely i jejich 
hříchy - ne tak jejich ctnosti, ale jejich 
přestupky proti mému zákonu. 
15 Tehdy jsem připravil Noema, kterému jsem 
se dal poznat z ducha do ducha, pro toto 
společenství, které mám s lidmi od počátku 
lidstva. 
16 Řekl jsem Noemovi: "Očistím ducha lidstva 
od všech jeho hříchů; proto sešlu velkou 
potopu. Postavte archu a nechte do ní 
vstoupit své děti, jejich ženy, děti svých dětí a 
po páru od každého druhu zvířat." 
17 Noe byl poslušný mého příkazu a pohroma 
přišla podle mého slova. Špatné semeno bylo 
vykořeněno a dobré semeno bylo uchováno v 
Mých sýpkách, z nichž jsem stvořil nové 
lidstvo, které neslo světlo Mé spravedlnosti a 
umělo naplňovat Můj Zákon a žít v souladu s 
dobrými mravy. 
18. Myslíte si, že lidé, kteří zemřeli tak 
bolestivou smrtí, zahynuli fyzicky i duchovně? 
Vpravdě vám říkám: Ne, děti moje. Jejich 
duchové byli Mnou zachováni a probuzeni 
před soudcem vlastního svědomí a byli 
připraveni znovu se vrátit na cestu života, aby 
na ní dosáhli duchovního pokroku. (302, 14 - 
16) 
 
Abrahamova ochota přinášet oběti 
19 Nebude vždy nutné, abyste kalich utrpení 
vyprázdnili až do dna. Mně stačí, když vidím 
tvou víru, tvou poslušnost, tvé odhodlání a 
tvůj úmysl uposlechnout Můj příkaz, abych tě 
ušetřil nejtěžšího okamžiku tvé zkoušky. 
20. Nezapomeňte, že Abraham musel 
obětovat život svého syna Izáka, kterého velmi 
miloval a kterého patriarcha, překonávaje 
svou bolest a lásku k synovi, hodlal obětovat 
ve zkoušce poslušnosti, víry, lásky a pokory, 
kterou zatím nedokážete pochopit. Nebylo mu 
však dovoleno dokončit oběť Synovi, protože v 
hloubi svého srdce již prokázal poslušnost Boží 
vůli, a to stačilo. Jak velká byla Abrahamova 
vnitřní radost, když mu vyšší moc zabránila 
obětovat Izáka! Jak dobrořečil jménu svého 
Pána a žasl nad jeho moudrostí! (308,11) 

21 v Abrahamovi a jeho synu Izákovi jsem vám 
dal podobenství o tom, co bude znamenat 
Spasitelova obětní smrt, když jsem vyzkoušel 
lásku, kterou ke mně Abraham choval, tím, že 
jsem ho požádal, aby obětoval svého syna, 
svého milovaného Izáka; dal jsem vám 
podobenství o tom, co bude znamenat 
Spasitelova obětní smrt, když jsem vyzkoušel 
lásku, kterou ke mně Abraham choval, tím, že 
jsem ho požádal, aby obětoval svého syna, 
svého milovaného Izáka. 
22 Když se na to podíváte správně, uvidíte v 
tomto činu podobnost s tím, co později 
znamenalo obětování "Jednorozeného Syna" z 
Boha pro spásu světa. 
Tento biblický výraz znamená: Boží Syn 
narozený (nebo vtělený) na svět.  
23 Abraham zde byl ztělesněním Boha a Izák 
obrazem Ježíše. V té chvíli si patriarcha 
pomyslel, že proto od něj Pán žádá život jeho 
syna, aby krev nevinného smyla hříchy lidu, a 
přestože hluboce miloval toho, který byl tělem 
jeho těla, poslušnost vůči Bohu, stejně jako 
milosrdenství a láska k jeho lidu, mu byly těžší 
než život jeho milovaného syna. 
24 Poslušný Abraham byl blízko k tomu, aby 
zasadil svému synovi smrtelnou ránu. Ve 
chvíli, kdy přemožený bolestí zvedl ruku, aby 
ho obětoval, moje moc ho zastavila a přikázala 
mu, aby místo syna obětoval beránka, aby 
tento symbol zůstal jako svědectví lásky a 
poslušnosti. (119, 18 - 19) 
 
Jákobův snový obraz žebříku do nebe 
25. Znáte význam žebříku, který Jákob viděl ve 
snu? Žebřík symbolizuje život a vývoj duchů. 
26 Jákobovo tělo v době zjevení spalo, ale jeho 
duch byl vzhůru. Vstal z mrtvých na základě 
modlitby k Otci, a když jeho duch dosáhl 
světla, přijal nebeské poselství, které mělo být 
uchováno jako svědectví duchovních zjevení a 
pravd pro jeho lid, jímž je celé lidstvo; neboť 
"Izrael" není pozemské, ale duchovní jméno. 
27. Jákob viděl, že ten žebřík stojí na zemi a 
jeho vrchol se dotýká nebe. To naznačuje 
cestu duchovního vzestupu, která začíná na 
zemi tělem a končí, když duch spojí své světlo 
a podstatu se světlem a podstatou svého Otce, 
daleko od jakéhokoli hmotného vlivu. 
28 Patriarcha viděl, že po žebříku vystupují a 
sestupují andělé. Symbolizovalo to neustálé 
zrození a smrt, neustálé přicházení a 
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odcházení duchů v touze po světle nebo s 
úkolem odčinit a očistit se, aby se po návratu 
do duchovního světa mohli povznést o něco 
výš. Je to cesta duchovního rozvoje, která 
vede k dokonalosti. 
29 Proto Jákob viděl na vrcholu žebříku 
symbolickou postavu Jehovy, která 
naznačovala, že Bůh je cílem tvého 
zdokonalení, tvého úsilí a nejvyšší odměnou 
nekonečné blaženosti - odměnou za těžké 
zápasy, dlouhé utrpení a vytrvalost při 
dosahování Otcovy náruče. 
30. Duch vždy nacházel v úderech osudu a 
zkouškách příležitost, jak získat zásluhy, aby se 
mohl povznést. V každé zkoušce byl vždy 
symbolizován Jákobův žebřík, který vás 
vyzýval, abyste vystoupili na další příčku. 
31 To bylo velké zjevení, ó učedníci, neboť v 
něm k vám bylo promlouváno o duchovním 
životě v době, kdy probuzení ducha k uctívání 
Božského, Vznešeného, Čistého, Dobrého a 
Pravého sotva začalo. 
32 Toto poselství nemohlo být určeno pouze 
jedné rodině, dokonce ani jednomu národu; 
jeho podstata byla duchovní, a proto mělo 
univerzální význam. Právě proto k Jákobovi 
promluvil Otcův hlas: "Já jsem Jehova, Bůh 
Abrahamův a Bůh Izákův. Zemi, v níž jsi, dám 
tobě a tvému potomstvu a to potomstvo bude 
početné jako prach země. Rozšíříš se na západ 
i na východ, na sever i na jih a v tobě a tvém 
potomstvu budou požehnány všechny čeledi 
země." (315, 45-50) 
 
Josef a jeho bratři 
33 Josef, syn Jákobův, byl svými bratry prodán 
kupcům, kteří byli na cestě do Egypta. Josef 
byl ještě malý, a přesto již prokázal velký dar 
proroctví. Závist se zmocnila jeho bratrů, kteří 
se ho zbavili v domnění, že už ho nikdy 
neuvidí. Ale Hospodin, který bděl nad svým 
služebníkem, ho ochránil a učinil ho velkým u 
egyptského faraona. 
34 Po mnoho let poté, kdy svět sužovalo sucho 
a hlad, si Egypt, veden Josefovými radami a 
vnuknutími, nashromáždil dostatek zásob, aby 
vydržel tuto pohromu. 
35 Tehdy se stalo, že Jákobovi synové přišli do 
Egypta hledat potravu. Byli velmi zděšeni, když 
zjistili, že se jejich bratr Josef stal faraónovým 
ministrem a rádcem. Když ho spatřili, padli mu 
k nohám na kolena, plni lítosti nad svým 

proviněním, a uvědomili si, že proroctví jejich 
bratra se naplnilo. Ten, kterého považovali za 
mrtvého, tu byl před nimi plný moci, ctnosti a 
moudrosti. Prorok, kterého prodali, jim 
dokázal pravdivost proroctví, které mu 
Hospodin vložil na rty, když byl ještě dítě. 
Bratr, kterého trápili a prodali, jim odpustil. 
Rozumíte tomu, lidi? Teď už víte, proč jsem 
vám to dnes řekl: Kdy mě poznáte, jako 
poznali Josefa jeho bratři?(90,2) 
 
Putování izraelského lidu pouští za Mojžíše 
36 "Poprvé" Mojžíš stál v čele Izraele, aby ho 
během čtyřiceti let vedl pouští do země 
Kanaán. Někteří se však kvůli neposlušnosti, 
nevíře a materialismu rouhali, jiní odpadli od 
víry a další se vzbouřili. Přesto k nim Mojžíš v 
této situaci mluvil moudře a trpělivě, aby 
neporušovali Nejvyšší vůli, ale byli pokorní a 
poslušní toho Otce, který - aniž by hleděl na 
jejich neposlušnost - způsobil, že z nebe 
padala mana a ze skály tryskala voda. (343,53) 
37 Mojžíš podal dostatečné důkazy o tom, že 
pravý Bůh je s ním; lid však chtěl ještě další 
svědectví, a když posel přivedl zástupy k úpatí 
hory Sinaj, vzýval Jehovovu moc a Pán ho 
poctil a udělil mu velké důkazy a zázraky. 
38. Lidé chtěli slyšet a vidět Toho, kterého 
Mojžíš slyšel a viděl skrze svou víru, a tak jsem 
se lidem zjevil v oblaku a dal jsem jim slyšet 
svůj hlas po celé hodiny. Byl však tak silný, že 
lidé mysleli, že zemřou strachem; jejich těla se 
třásla a jejich duše se chvěly před tím hlasem 
spravedlnosti. Tehdy lid prosil Mojžíše, aby 
prosil Jehovu, aby už ke svému lidu nemluvil, 
protože ho už neslyší. Uvědomili si, že jsou 
příliš nezralí na to, aby mohli komunikovat 
přímo s Věčným. (29,32 + 34) 
39 Posiluj svého ducha ve velkých životních 
bitvách, jako se posílil lid Izraele na poušti. 
Víte, jak rozlehlá je poušť, která jako by 
neměla konce, s nemilosrdným sluncem a 
spalujícím pískem? Víte, co je to samota a 
ticho a potřeba noční bdělosti, protože 
nepřátelé číhají? Vpravdě vám říkám, že právě 
tam, na poušti, lidé pochopili velikost víry v 
Boha a naučili se ho milovat. Co mohli lidé od 
pouště očekávat? A přesto měli všechno: 
chléb, vodu, domov k odpočinku, oázu a 
útočiště, kde mohli povznést svou duši a 
poděkovat svému Otci a Stvořiteli. (107,28) 
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Eliášův boj za pravého Boha 
40 V "první éře" přišel Eliáš na zem, přiblížil se 
k srdcím lidí a zjistil, že jsou v otroctví 
pohanství a modlářství. Světu vládli králové a 
kněží a oba se odvrátili od plnění Božích 
zákonů a zavedli své národy na cesty bludu a 
lži. Postavili oltáře různým bohům a uctívali je. 
41 Eliáš v těch dnech povstal a promluvil k nim 
slovy plnými spravedlnosti: "Otevřete oči a 
uvědomte si, že jste znesvětili Hospodinův 
zákon. Zapomněli jste na příklad Jeho poslů a 
propadli jste kultům nehodným živého a 
mocného Boha. Je nutné, abyste se probudili, 
vzhlédli k Němu a uznali Ho. Odstraňte své 
modlářství a pozvedněte oči nad každý obraz, 
kterým jste si ho představovali." 
42 Eliáš uslyšel můj hlas, který mu řekl: 
"Odejdi od tohoto bezbožného lidu. Řekni mu, 
že dlouho nebude pršet, dokud to v mém 
jménu nepřikážeš." 
43 Eliáš řekl: "Nebude pršet, dokud můj Pán 
neurčí hodinu a dokud můj hlas nepřikáže." A 
když to řekl, odešel. 
44 Od toho dne byla země vyprahlá, období 
určená k dešti uplynula, aniž by přišel. Na 
obloze nebylo vidět žádné známky deště, pole 
pociťovala sucho, dobytek postupně chřadl, 
lidé kopali v zemi, aby uhasili žízeň, ale 
nenacházeli ji, řeky vysychaly, tráva usychala, 
protože podléhala paprskům spalujícího 
slunce, a lidé vzývali své bohy a prosili je, aby 
se k nim vrátil živel, který by jim zasel a sklidil 
semena, jež by je živila. 
45 Eliáš se na Boží příkaz stáhl do ústraní, 
modlil se a čekal na vůli svého Pána. Muži a 
ženy začali opouštět své domovy a hledat 
nové země, kde by neměli nedostatek vody. 
Všude byly vidět karavany a na všech místech 
byla země vyprahlá. 
46 Léta plynula a jednoho dne, když Eliáš 
pozvedl svého ducha k Otci, uslyšel jeho hlas, 
který mu říkal: "Vyhledej krále, a až ti dám 
znamení, déšť opět sestoupí na tuto zemi." 
47 Eliáš, pokorný a plný poslušnosti, šel ke 
králi toho lidu a ukázal svou moc před ctiteli 
falešného boha. Potom mluvil o Otci a jeho 
moci a objevila se znamení: Na obloze se 
objevily blesky, hromy a oheň, pak se spustil 
životodárný déšť. Pole se opět zazelenala, 
stromy byly plné ovoce a vládl blahobyt. 
48 Lidé se po tomto důkazu probudili a 
vzpomněli si na svého Otce, který je skrze 

Eliáše volal a napomínal. V té době se udály 
četné a velmi velké Eliášovy zázraky, které 
probudily lidstvo. (53, 34 - 40) 
 
Dvanáct izraelských kmenů 
49. Nemyslete si, že pouze v lůně izraelského 
lidu byli proroci, průkopníci a duchové světla. 
Některé z nich jsem poslal i k jiným národům, 
ale lidé je chápali jako bohy, a ne jako posly, a 
kolem jejich učení vytvořili náboženství a 
kulty. 
50 Izraelský lid nechápal, jaké poslání má vůči 
ostatním národům, a dřímal v táboře 
požehnání a pohodlí. 
51 Otec ji vytvořil jako dokonalou rodinu, v níž 
jeden kmen měl za úkol bránit lid a udržovat 
mír, jiný obdělával půdu a další kmen tvořili 
rybáři a námořníci. Jinému bylo svěřeno 
duchovní uctívání Boha, a tak každý z dvanácti 
kmenů, které tvořily lid, plnil jiný úkol, který 
společně dával příklad harmonie. Ale vpravdě 
vám říkám, že duchovní schopnosti, které jste 
měli v oněch dřívějších dobách, máte stále. 
(135,15 - 16) 
 
Proroci a první izraelští králové 
52 Proroci mluvili s velkou pravdivostí a téměř 
vždy přicházeli na zem v dobách zmatku a 
bloudění. Varovali národy, vyzývali je k pokání 
a obrácení a ohlašovali velké spravedlnosti, 
pokud se neobrátí k dobru. Při jiných 
příležitostech předpovídali požehnání za 
dodržování a poslušnost Božího zákona. 
53. Ale to, co tito proroci říkali, bylo nabádání 
k praktikování dobra, spravedlnosti a 
vzájemné úcty. Neodhalily život ducha, jeho 
osud a vývoj. Ani Mojžíš, kterého jsem si 
vyvolil za svého Zástupce a jehož 
prostřednictvím jsem vydal Zákon pro všechny 
časy, k vám nemluvil o duchovním životě. 
54. Otcův zákon obsahuje moudrost a 
spravedlnost. Učí muže žít v míru, milovat a 
respektovat se navzájem a prokázat, že jsou v 
mých očích hodni muže. Mojžíš však lidstvu 
neukázal, co je za prahem fyzické smrti, ani 
jaká je náprava neposlušných duchů, ani jaká 
je odměna pro moudré a pilné v jejich 
životním úkolu. 
55 Později David vládl naplněn duchovními 
dary a vnuknutími a ve chvílích povznesení, ve 
svém vytržení, slyšel chvalozpěvy a duchovní 
písně, z nichž vytvořil Žalmy. Spolu s nimi měl 
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vyzvat izraelský lid k modlitbě a přinést svému 
Pánu nejlepší oběti svého srdce. David však při 
vší své lásce a inspiraci nedokázal lidem 
odhalit podivuhodnou existenci duchovních 
bytostí, jejich vývoj a účel. 
56. A Šalomoun, který po něm nastoupil do 
vlády a podobně projevil velké dary moudrosti 
a moci, jimiž byl obdařen, pro něž byl milován 
a obdivován a jehož rady, úsudky a přísloví 
jsou dodnes připomínány - kdyby se na něj 
jeho lid obrátil a zeptal se ho: "Pane, jaký je 
duchovní život? Co je za hranicí smrti? Co je to 
Duch?" - Šalamoun při vší své moudrosti by na 
to nedokázal odpovědět. (339,12 – 15) 
 

Kapitola 10 - Když se naplnil čas  
 
Prorocká proroctví  
1 Váš Otec vše připravil, aby Boží Slovo 
přebývalo mezi lidmi a ukázalo jim cestu k 
nápravě na vznešených příkladech své lásky. 
2 Nejprve inspiroval proroky, kteří museli 
oznámit, v jaké podobě přijde Mesiáš na svět, 
jakou povahu bude mít jeho dílo, jeho utrpení 
a smrt jako člověka, takže když se Kristus 
objevil na zemi, ti, kdo znali proroctví, ho 
okamžitě poznali. 
3 Staletí před mou přítomností v Ježíši prorok 
Izaiáš řekl: "Proto vám Hospodin dá toto 
znamení: Hle, panna počne a porodí syna a ten 
se bude jmenovat Imanuel." 
(To znamená Bůh s námi). 
Tímto proroctvím mimo jiné ohlásil můj 
příchod. 
4 David mnoho století před mým příchodem 
zpíval v žalmech plných bolesti a prorockého 
smyslu o utrpení Mesiáše během ukřižování. V 
těchto žalmech mluví o jednom ze sedmi 
Mých slov na kříži, naznačuje pohrdání, s nímž 
Mě zástupy povedou na kříž, výsměch lidí, 
když Mě uslyší říkat, že ve Mně je Otec; 
opuštěnost, kterou Mé tělo pocítí tváří v tvář 
lidské nevděčnosti, všechna mučení, jimž Mě 
vystaví, a dokonce i způsob, jakým budou 
losovat o Můj šat. 
5 Každý z mých proroků ohlašoval můj 
příchod, připravoval cesty a přesně je 
charakterizoval, aby se nikdo nemýlil, až přijde 
ten den. (40, 1-5) 
 
Očekávání Mesiáše mezi židovským národem 

6. Svět v současné době nebyl připraven 
očekávat Mě tak, jako Mě očekával lid Izraele 
v oné "druhé éře". Moji velcí proroci 
ohlašovali Mesiáše, Spasitele, Božího Syna, 
který přijde osvobodit utlačované a osvítit svět 
světlem Slova. Čím více lidé trpěli, tím více 
toužili po příchodu Zaslíbeného; čím více pili z 
kalicha ponížení a útlaku, tím více toužili po 
přítomnosti Mesiáše, a všude hledali náznaky 
a znamení, která by je upozornila na blízkost 
příchodu jejich Vykupitele. 
7 Z generace na generaci a z rodičů na děti se 
předával Boží slib, a tak Hospodinův vyvolený 
lid dlouho bděl a modlil se. 
8 Nakonec jsem přišel ke svému lidu, ale ne 
všichni Mě byli schopni poznat, ačkoli Mě 
všichni očekávali: někteří duchovním 
způsobem, jiní materialistickým. 
9. Mně však stačila upřímnost a láska těch, 
kteří pocítili Mou přítomnost, viděli nebeské 
království ve světle Mého slova a uvěřili v Mé 
zjevení. Stačili mi ti, kteří mě věrně následovali 
a viděli ve mně svého duchovního vykupitele, 
protože to byli oni, kdo svědčili o mé pravdě 
poté, co jsem odešel z tohoto světa. 
10 Ačkoli mé poselství bylo určeno všem 
národům země, mé volání proniklo k srdci 
vyvoleného národa, takže se později stal 
mluvčím mého slova. Nicméně nejen že lidé 
cítili mou přítomnost, ale i v jiných národech 
dokázali odhalit znamení mého příchodu a 
odhadnout dobu mé přítomnosti na zemi. 
(315, 17 - 19) 
11 V každém věku a při každém Božím zjevení 
se lidem zjevuje Eliáš. 
12 Mesiáš ještě nepřišel na zem, nedlouho 
předtím se měl narodit jako člověk, a už byl 
duch proroka vtělen do Jana, který byl později 
nazván Křtitelem, aby zvěstoval blízkost 
nebeského království, které bude přítomností 
"Slova" mezi lidmi. (31, 61-62) 
 
Marie, Ježíšova matka 
13 Již v "první éře" začali patriarchové a 
proroci mluvit o příchodu Mesiáše. Mesiáš 
však nepřišel jen v duchu - přišel se narodit z 
ženy, stát se člověkem, přijmout tělo od ženy. 
14 Také mateřský Duch Boží se musel stát 
člověkem, stát se ženou jako květ čistoty, aby 
z jejího květinového věnce mohla proudit vůně 
Božího Slova, kterým byl Ježíš. (360,26) 
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15 V Nazaretě žil květ čistoty a něhy, 
zasnoubená panna jménem Maria, kterou 
ohlásil prorok Izaiáš, protože z jejího lůna měl 
vzejít plod pravého života. 
16 Přišel k ní duchovní posel Páně, aby jí 
oznámil poslání, které přinesla na zem, a řekl: 
"Buď zdráva, ty vysoce obdařená, Pán je s 
tebou, jsi požehnaná mezi ženami." 
17. Nastala hodina, kdy mělo být zjeveno 
božské tajemství, a vše, co bylo řečeno o 
přítomnosti Mesiáše, Spasitele, Vykupitele, se 
nyní mělo bezprostředně naplnit. Ale jak málo 
bylo srdcí, která pocítila mou přítomnost, jak 
málo bylo duchů připravených poznat nebeské 
království ve světle mé pravdy. (40,6-7) 
 
Klanění Dítěte Ježíše 
18. Lidstvo si dnes připomíná ten den, kdy 
několik mudrců z Východu přišlo k 
betlémským jeslím, aby se poklonili božskému 
Dítěti. Dnes se Mě některá srdce ptají: "Pane, 
je pravda, že se Ti ti mocní a moudří páni 
klaněli a uznávali Tvé božství?" "Ano," 
odpověděl jsem. 
19 Ano, děti moje, byla to věda, moc a 
bohatství, které poklekly před mou tváří. 
20 Byli tam také pastýři, jejich ženy a děti se 
svými skromnými, zdravými a prostými dary, s 
nimiž přijímali a vítali Spasitele světa, a také 
Maria jako ztělesnění nebeské něhy. 
Představovaly pokoru, nevinnost, prostotu. 
Ale ti, kdo měli ve svých pergamenových 
svitcích proroctví a zaslíbení, která hovořila o 
Mesiáši, spali klidně, aniž by tušili, kdo přišel 
na svět. (146,9 - 11) 
 
Pouto lásky mezi Ježíšem a Marií 
21. Ježíš strávil své dětství a mládí po Mariině 
boku a na jejím lůně a po jejím boku se těšil 
mateřské lásce. Božská něha, která se stala 
ženou, osladila první léta Spasitelova života na 
světě, protože když přišla hodina, musel vypít 
tak velkou hořkost. 
22 Jak je možné, že by si někdo mohl myslet, 
že Maria, v jejímž lůně se zrodilo Ježíšovo tělo 
a po jejímž boku Mistr žil, mohla postrádat 
duchovní vznešenost, čistotu a svatost? 
23 Kdo mě miluje, musí nejprve milovat 
všechno, co je moje - všechno, co miluji já. 
(39,52-54) 
 
Ježíšovo poznání a moudrost 

24. Lidé ve svých knihách tvrdí, že Ježíš byl u 
esejců, aby získal své vědomosti. Ale ten, který 
všechno věděl a žil dříve, než světy vznikly, se 
od lidí nemusel nic učit. Božské se od lidského 
nemůže nic naučit. Ať jsem byl kdekoli, bylo to 
proto, abych učil. Může být na zemi někdo 
moudřejší než Bůh? Kristus přišel od Otce, aby 
lidem přinesl Boží moudrost. Cožpak vám to 
váš Mistr nedokázal, když ve dvanácti letech 
ohromil tehdejší teology, filozofy a učitele 
zákona? 
25. Někteří připisují Ježíši slabosti všech lidí a s 
oblibou házejí špínu, kterou nosí ve svých 
srdcích, na toho Muže, který je božský a bez 
viny. Ti mě neznají. 
26. Jestliže všechny zázraky přírody, o nichž 
uvažuješ, nejsou ničím jiným než hmotným 
ztělesněním Božích myšlenek, nemyslíš si, že 
Kristovo tělo bylo zhmotněním vznešené 
myšlenky lásky tvého Otce? Proto vás Kristus 
miloval pouze duchem, ne tělem. Mou pravdu 
nebude nikdy možné zfalšovat, protože má 
absolutní světlo a neomezenou moc. (146,35 - 
36) 
27 V "Druhém čase" jsem vám dal příklad, jak 
musíte čekat na správnou hodinu, abyste 
mohli splnit úkol, který vás přivedl na zem. 
28 Čekal jsem, až mé tělo - ten Ježíš, kterého 
měli lidé před očima - dosáhne svého 
nejlepšího věku, abych skrze něj naplnil 
božské poslání učit vás lásce. 
29 Když toto tělo - srdce a mysl - dosáhlo 
svého plného rozvoje, promlouval Můj Duch 
jeho rty, Moje Moudrost zaplavila jeho mysl, 
Moje Láska se usadila v jeho srdci a soulad 
mezi tímto tělem a Božským Světlem, které ho 
ozařovalo, byl tak dokonalý, že jsem často říkal 
zástupům: "Kdo zná Syna, zná Otce." 
30 Kristus využil pravdu v Bohu, aby učil lidi. 
Nečerpal ji ze světa. Ani od Řeků, Chaldejců, 
Esejců či Féničanů, ani od nikoho jiného světlo 
nečerpal. Ještě neznali cestu do nebeského 
království a já jsem učil to, co bylo na zemi 
ještě neznámé. 
31 Ježíš zasvětil své dětství a mládí činné 
dobročinnosti a modlitbě, dokud nepřišla 
hodina hlásání nebeského království, zákona 
lásky a spravedlnosti, učení o světle a životě. 
32 Hledejte smysl mého slova, které bylo v 
oněch dnech hlásáno, a řekněte mi, zda mohlo 
pocházet z nějakého lidského učení nebo z 
nějaké vědy známé v té době. 
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33 Říkám vám, že kdybych si skutečně 
nárokoval vzdělanost těchto lidí, hledal bych 
své učedníky mezi nimi, a ne mezi 
nevzdělanými a nevzdělanými lidmi, z nichž 
jsem vytvořil svou apoštolskou skupinu. 
(169,62 -68) 
 
Nedostatečné pochopení lidského prostředí v 
Nazaretu 
34. Musel jsem vyhledat lůno lidu podobného 
Egyptu, protože lid, k němuž jsem přišel, mi 
nebyl schopen poskytnout útočiště. To však 
nebyla jediná bolest, kterou muselo Mé srdce 
trpět. 
35 Když jsem se vrátil z Egypta a pak jsem žil v 
Nazaretu, neustále jsem byl vystaven 
posměchu a ubližování projevy nevíry a zlé 
vůle. 
36 Udělal jsem tam zázraky, ukázal svou 
dobročinnost a svou moc - a byl jsem špatně 
posouzen. Nikdo z těch, kteří znali můj život a 
má díla zblízka, mi nevěřil. 
37 Když tedy přišla hodina kázání, musel jsem 
při odchodu z Nazareta říci: "Vpravdě vám 
říkám, že žádný prorok nenajde víru ve své 
vlasti. Musí ji opustit, aby jeho slovo bylo 
vyslyšeno." (299, 70 - 72) 
 

Kapitola 11 - Ježíšova služba na 
zemi  
 
Křest v Jordánu; čas přípravy na poušti  
1 Ježíš, milující a pokorný Nazaretský, který 
čekal na hodinu, kdy z jeho úst vyjde božské 
slovo, vyhledal Jana na břehu Jordánu, aby 
přijal vodu křtu. Šel tam Ježíš, aby se očistil? 
Ne, můj lide. Šel vykonat obřad? Ani jeden z 
nich. Ježíš věděl, že přišla hodina, kdy on sám 
přestane být, kdy člověk zmizí, aby nechal 
promlouvat Ducha, a chtěl tuto hodinu 
poznamenat činem, který se vryje do paměti 
lidí. 
2 Symbolická voda neměla žádnou skvrnu, 
kterou by mohla smýt, ale zbavila toto tělo - 
jako příklad pro lidstvo - jakékoli vazby na 
svět, aby mu umožnila sjednotit se s Duchem. 
To se stalo, když přítomní uslyšeli Boží hlas, 
který promluvil lidskými slovy: "Toto je můj 
milovaný Syn, v němž mám zalíbení. 
Poslechněte si ho." 

3 Od té chvíle se Boží slovo na Ježíšových rtech 
stalo slovem věčného života, protože Kristus 
se skrze něho plně projevil. Lidé mu říkali 
Rabbi, Mistr, Posel, Mesiáš a Syn Boží. 
(308,25-27) 
4 Poté jsem se odebral na poušť, abych 
rozjímal a učil vás navazovat dialog se 
Stvořitelem a v tichu pouště rozjímat o díle, 
které Mě čeká, a učil vás, že se musíte nejprve 
očistit, než se pustíte do plnění díla, které 
jsem vám svěřil. Poté v tichu své bytosti 
vyhledej přímé spojení se svým Otcem a takto 
připraven - hlasitěji, posílen a odhodlán - se 
neochvějně pusť do plnění svého nelehkého 
poslání. (113,9) 
 
Jednota Ježíše s Bohem 
5. Po tři roky jsem mluvil ke světu ústy Ježíše, 
aniž by cokoli z mých slov nebo myšlenek bylo 
zkresleno touto myslí, aniž by cokoli z jeho 
činů nebylo v souladu s mou vůlí. Důvodem 
bylo to, že Ježíš a Kristus, člověk a duch jsou 
jedno, jako je Kristus jedno s Otcem. (308,28) 
6 poznejte ve mně Otce, neboť vpravdě vám 
říkám, že Kristus je s Otcem jedno od věčnosti, 
dříve než byly světy. 
7 V "druhé éře" se tento Kristus, který je jedno 
s Bohem, stal na zemi člověkem v 
požehnaném Ježíšově těle, a stal se tak Božím 
Synem, ale pouze ve smyslu svého lidství. 
Opakuji vám totiž, že Bůh je jen jeden. (9,48) 
8 Když jsem se stal člověkem v Ježíši, nebylo to 
proto, abych vám dal pochopit, že Bůh je v 
lidské podobě, ale abych se stal viditelným a 
slyšitelným pro ty, kdo byli slepí a hluší ke 
všemu božskému; stal jsem se člověkem v 
Ježíši, abych vám dal pochopit, že Bůh je v 
lidské podobě. 
9. Vpravdě vám říkám, že kdyby Ježíšovo tělo 
mělo podobu Jehovy, nekrvácelo by a 
nezemřelo by. Bylo to dokonalé tělo, ale lidské 
a křehké, aby ho lidé mohli vidět a slyšet skrze 
něj hlas svého nebeského Otce. (3,82) 
10. V Ježíši byly dvě přirozenosti: jedna 
hmotná, lidská, stvořená Mou vůlí v 
panenském lůně Marie, kterou jsem nazval 
Synem člověka, a druhá, božská, Duch, kterou 
jsem nazval Synem Božím. V jednom z nich 
bylo "božské slovo" Otce promlouvající v 
Ježíši, druhé bylo pouze hmotné a viditelné. 
(21,29) 
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11 Byl to Kristus, Boží Slovo, který promluvil 
ústy Ježíše, čistého a poctivého člověka. 
12 Člověk Ježíš se narodil, žil a zemřel, ale 
Kristus se nenarodil, nevyrostl ve světě a 
nezemřel, neboť je hlasem lásky, Duchem 
lásky, božským Slovem, projevem moudrosti 
Stvořitele, který byl vždy v Otci. (91,28-29) 
 
Neuznání Ježíše jako očekávaného Mesiáše 
13. Ve Druhé éře jsem nebyl všemi uznán. 
Když jsem se zjevil v lůně židovského lidu, 
který Mě již očekával, protože viděl, že se 
naplnila znamení daná proroky, Moje 
přítomnost vnesla zmatek do mnohých, kteří 
nechápali, jak správně vykládat proroky, a 
kteří očekávali, že uvidí svého Mesiáše jako 
mocného knížete, který svrhne své nepřátele, 
pokoří krále, utlačovatele a udělí majetek a 
pozemské statky těm, kteří Ho očekávají. 
14 Když ti lidé viděli Ježíše - chudého, bez šatů 
na nohou, s tělem přikrytým jen prostým 
rouchem, narozeného ve stáji a později 
pracujícího jako prostý řemeslník -, nemohli 
uvěřit, že je to ten, kterého poslal Otec, ten 
zaslíbený. Mistr musel konat viditelné zázraky 
a skutky, aby mu uvěřili a pochopili jeho 
božské poselství. (227,12-13) 
15 Moji přítomnost vždy objevují pokorní a 
chudí, protože jejich mysl není zaměstnána 
lidskými teoriemi, které jim zatemňují jasný 
úsudek. 
16 Ve "druhé éře" se také stalo, že ačkoli byl 
ohlášen příchod Mesiáše, jen lidé prosté mysli, 
pokorného ducha a nezatíženého intelektu ho 
citově poznali, když přišel. 
17. Teologové měli v rukou knihu proroků a 
denně opakovali slova oznamující znamení, 
čas a způsob příchodu Mesiáše, a přece - viděli 
Mě a nepoznali Mě, naslouchali Mi a popírali, 
že jsem zaslíbený Spasitel. Viděli mé skutky, 
ale jediné, co uměli, bylo se nad nimi 
rozhořčovat, ačkoli ve skutečnosti byly 
všechny prorokovány. (150, 21 - 23) 
18. Dnes už se o Ježíši nepochybuje, ale mnozí 
diskutují a dokonce popírají Mé božství. 
Někteří mi přiznávají velké duchovní 
povznesení, jiní tvrdí, že i já procházím 
vývojovou cestou ducha, abych mohl 
dosáhnout Otce. Ale kdyby tomu tak bylo, 
neřekl bych vám: "Já jsem Cesta, Pravda a 
Život." (170,7) 
 

Ježíš jako host spásy mezi obyčejnými lidmi 
19 Vaším úkolem je žít podle příkladu vašeho 
Božského Mistra na jeho pozemských cestách. 
Nezapomeňte: Kdykoli jsem se ukázal v 
domovech, zanechal jsem v nich poselství 
pokoje, uzdravoval jsem nemocné, utěšoval 
trpící Božskou silou, kterou má Láska. 
20 Nikdy jsem se nezdržoval vstupu do domu 
proto, že by mi v něm nikdo nevěřil; věděl 
jsem, že až budu toto místo opouštět, srdce 
jeho obyvatel budou plná překypující radosti, 
protože aniž by to věděli, jejich duch nahlédl 
skrze mé učení do nebeského království. 
21 Někdy jsem hledal srdce, někdy oni hledali 
mne, ale ve všech případech byla má láska 
chlebem věčného života, který jsem jim dal ve 
smyslu svého slova. (28,3-5) 
 
Neúnavný kazatel Ježíš 
22. Při některých příležitostech, kdy jsem se 
odebral do samoty nějakého údolí, jsem zůstal 
sám jen na chvíli, protože zástupy, dychtivé 
Mě vyslechnout, se blížily ke svému Mistrovi v 
touze po nekonečné dobrotě Jeho pohledu. 
Přijal jsem je a zahrnul tyto muže, ženy a děti 
něhou svého nekonečného milosrdenství, 
protože jsem věděl, že v každém stvoření je 
Duch, kvůli kterému jsem přišel na svět. Pak 
jsem k nim promluvil o nebeském království, 
které je pravým domovem ducha, aby skrze 
Mé slovo uklidnili svůj vnitřní neklid a posílili 
se v naději na dosažení věčného života. 
23. Stalo se, že skryt v davu byl někdo, kdo 
chtěl popřít Mou pravdu a křičel, že jsem 
falešný prorok, ale Mé slovo ho předběhlo, 
než stačil otevřít ústa. Jindy jsem dovolil, aby 
mě nějaký rouhač hanobil, abych před 
zástupem dokázal, že se Mistr tváří v tvář 
urážkám nerozhořčuje, a dal jim tak příklad 
pokory a lásky. 
24. Byli někteří, kteří se styděli za mou mírnost 
a hned odešli, litujíce, že svými pochybnostmi 
urazili toho, který svými skutky hlásal pravdu. 
Jakmile se jim naskytla příležitost, přišli ke 
Mně, šli za Mnou po cestách, plakali, dojati 
Mým slovem, aniž by se odvážili Mě oslovit a 
požádat o odpuštění za urážky, které Mi 
předtím způsobili. Zavolal jsem si je, pohladil 
je svým slovem a udělil jim trochu milosti. 
(28,6-7) 
25 Poslouchejte: Když jsem byl s vámi na zemi, 
přicházeli za Mnou lidé v houfech - lidé ve 
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vysokém postavení, plní marnivosti, vládci, 
kteří Mě tajně vyhledávali, aby Mě slyšeli. 
Někteří Mě obdivovali, ale ze strachu to 
otevřeně nevyznávali, jiní Mě odmítali. 
26. Přicházely ke Mně zástupy lidí, skládající se 
z mužů, žen a dětí, kteří Mi naslouchali ráno, 
odpoledne i v noci, a vždy našli Mistra 
připraveného dát jim Boží slovo. Viděli, že se 
Mistr zapomněl a nedokázal vysvětlit, ve 
kterou hodinu přijímá potravu, aby mu 
nezesláblo tělo a neztratil hlas. Důvodem bylo, 
že nevěděli, že Ježíš přijímá sílu z vlastního 
ducha a nachází v sobě potravu. (241,23) 
 
Láska k dětem a Ježíšova povaha 
27 Občas, když jsem byl sám, mě objevily děti, 
které mi přišly nabídnout květiny, říct mi 
nějaký malý smutek a políbit mě. 
28 Matky se úzkostlivě strachovaly, když našly 
své děti v mém náručí a naslouchaly mým 
slovům. Učedníci si mysleli, že to znamená 
nedostatek úcty k Mistrovi, a snažili se je od 
Mé blízkosti odehnat. Tehdy jsem jim musel 
říci: "Nechte děti přijít ke mně, protože abyste 
vstoupili do nebeského království, musíte mít 
čistotu, prostotu a jednoduchost dětí." A tak 
jsem se rozhodl, že je to tak. 
29. Radoval jsem se z té nevinnosti a 
nestrannosti, jako se člověk raduje z pohledu 
na právě se otevírající poupě. (262,62-64) 
30 Jak často Ježíše jeho učedníci zastihli v 
rozhovoru s různými tvory vesmíru. Jak často 
byl Mistr překvapen ve svých rozhovorech s 
ptáky, s chodbou, s mořem! Věděli však, že 
jejich Mistr není uchvácen, věděli, že v jejich 
Mistrovi žije Tvůrčí Duch Otce, který dal všem 
bytostem řeč, který rozumí všem svým 
"dětem", který přijímá chválu a lásku od 
všech, které stvořil. 
31 Jak často učedníci a lidé viděli Ježíše, jak 
hladí ptáčka nebo květinu a všemu žehná, a v 
jeho očích objevili pohledy nekonečné lásky ke 
všem tvorům! Učedníci zahlédli božskou 
radost Pána, když se viděl obklopen tolika 
slávou, tolika podivuhodnostmi, které vzešly z 
jeho moudrosti, a také často viděli slzy v 
Mistrových očích, když viděl lhostejnost lidí 
tváří v tvář takové slávě, tupost a slepotu 
lidských tvorů vůči tolika nádherám. Často 
viděli Mistra plakat, když viděl malomocného 
ronit slzy kvůli svému malomocenství, nebo 
muže a ženy naříkat nad svým osudem, ačkoli 

byli obklopeni sférou dokonalé lásky! (332,25 -
26) 
 
Ježíšovo učení 
32 Ježíš vás učil milosrdenství, laskavosti a 
lásce. Naučil vás ze srdce odpouštět svým 
nepřátelům, řekl vám, abyste odmítali lež a 
milovali pravdu. Zvěstoval vám, abyste vždy 
opláceli dobré i zlé dobrým. Naučil vás úctě ke 
každému z vašich bližních a zjevil vám cestu, 
jak najít zdraví těla i ducha; jak svým životem 
ctít jméno svých rodičů, abyste byli zároveň 
ctěni svými dětmi. 
33 To jsou některá z přikázání, která musí 
dodržovat každý, kdo chce být skutečně 
křesťanem. (151,35-36) 
34 Když zákoníci a farizeové pozorovali 
Ježíšovy skutky a zjistili, že se liší od jejich, 
tvrdili, že učení, které kázal, je proti Mojžíšovu 
zákonu. Důvodem bylo to, že si pletli Zákon s 
tradicemi. Já jsem jim však dokázal, že jsem 
nepřestoupil Zákon, který Otec zjevil 
Mojžíšovi, ale naplnil jsem ho slovy i skutky. 
35. Jistěže jsem zrušil mnohé tradice onoho 
lidu, protože již nastal čas, aby zanikly a mohla 
začít nová doba s vyššími naukami. (149,42 - 
43) 
36. Pamatuj, že v prvním přikázání Zákona, 
které jsem dal lidstvu skrze Mojžíše, jsem řekl: 
"Nebudeš si dělat obraz nebo podobu 
nebeských věcí, abys před nimi klečel a klaněl 
se jim." A tak jsem řekl: "Nebudeš si dělat 
obraz nebo podobu nebeských věcí, abys před 
nimi klečel a klaněl se jim." Od té doby je cesta 
pro člověka a cesta pro ducha jasně 
vyznačena. 
37 Mojžíš se neomezil pouze na předání 
Desatera lidstvu; vydal také druhotné zákony 
pro lidský život a zavedl tradice, obřady a 
symboly v rámci duchovního uctívání Boha, a 
to vše v souladu s vývojovými kroky, které 
tehdy lidský duch učinil. 
38. Přišel však zaslíbený Mesiáš a zrušil 
tradice, obřady, symboly a oběti, pouze Zákon 
ponechal nedotčený. Když tedy farizeové říkali 
lidem, že Ježíš je proti Mojžíšovým zákonům, 
odpověděl jsem jim, že nejsem proti Zákonu, 
ale že jsem přišel, abych ho naplnil. Kdyby Mé 
učení odstranilo tradice, bylo by to proto, že 
lidé, aby je naplnili, zapomněli dodržovat 
Zákon. (254, 17 - 18) 
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39. Mé slovo v přítomnosti nevymaže slova, 
která jsem ti dal ve "Druhé éře". Epochy, 
staletí a věky pominou, ale Ježíšova slova 
nepominou. Dnes vám vysvětluji a odhaluji 
význam toho, co jsem vám tehdy řekl a čemu 
jste nerozuměli. (114, 47) 
 
Ježíšovy "zázraky" 
40 aby toto učení roznítilo víru v srdcích, konal 
jsem zároveň zázraky, aby si je zamilovali; a 
aby tyto "zázraky" byly co nejhmatatelnější, 
konal jsem je na tělech nemocných, 
uzdravoval slepé, hluché, němé, chromé, 
posedlé, malomocné a také křísil mrtvé k 
životu; a abych byl jimi milován, konal jsem je 
na tělech nemocných, uzdravoval slepé, 
hluché, němé, chromé, posedlé, malomocné a 
také křísil mrtvé k životu. 
41 Kolik zázraků lásky učinil Kristus mezi lidmi! 
Jejich jména zůstala v historii jako příklad pro 
budoucí generace. (151,37 - 38) 
42. Bytosti Světla ve službách Božského díla a 
další vzpurné a nevědomé bytosti daly o sobě 
vědět všude a mezi tímto lidstvem se objevili 
posedlí, které Věda nebyla schopna osvobodit 
a kteří byli lidmi vyhnáni. Ani učitelé Zákona, 
ani vědci nedokázali nemocným navrátit 
zdraví. 
43. To vše jsem však zamýšlel, abych vás 
poučil a podal vám důkazy lásky. K úžasu 
mnohých jsem ti skrze Ježíše udělil uzdravení 
jeho stvoření. 
44. Nevěřící, kteří slyšeli Ježíše mluvit o jeho 
moci a věděli o jeho zázracích, žádali nejtěžší 
důkazy, aby ho na chvíli znejistili a dokázali, že 
není neomylný. Ale toto osvobození 
posedlých, skutečnost, že jsem je vrátil do 
stavu normálních lidských bytostí jen tím, že 
jsem se jich dotkl, podíval se na ně nebo jim 
dal příkaz, aby tito duchové opustili jejich mysl 
a oba se zbavili svého těžkého břemene, ty 
zmátlo. 
45 Tváří v tvář této moci reagovali farizeové, 
učenci, zákoníci a celníci různě. Někteří 
uznávali Ježíšovu autoritu, jiní připisovali jeho 
moc neznámým vlivům, další o ní nedokázali 
říci nic. Nemocní, kteří byli uzdraveni, však 
jeho jméno dobrořečili. 
46 Někteří byli posedlí jedním duchem, jiní 
sedmi, jako Marie z Magdaly, a někteří 
takovým množstvím, že sami říkali, že je jich 
celá legie. 

47 Během Mistrova života následoval jeden 
duchovní projev za druhým. O některých 
svědčilo dvanáct učedníků, o jiných lidé - 
venku i doma. Byla to doba zázraků, "divů". 
(339, 20 -22) 
48 Zázrak, jak ho chápeš ty, neexistuje; mezi 
božským a hmotným není žádný rozpor. 
49. Přisuzujete Ježíši mnoho zázraků, ale 
vpravdě vám říkám, že jeho činy byly 
přirozeným účinkem lásky, oné Boží síly, 
kterou ještě neumíte používat, ačkoli je 
přítomna v každém duchu, nevyužita. Neboť 
jste nechtěli poznat sílu lásky. 
50 Co bylo účinné na všech zázracích, které 
Ježíš vykonal, kromě lásky? 
51. Poslouchejte, učedníci: Aby se Boží láska 
mohla dát poznat lidstvu, byla nutná pokora 
nástroje, a Ježíš byl vždy pokorný; a dával to 
lidem za příklad, když vám při jedné příležitosti 
řekl, že nemůže nic dělat bez vůle svého 
nebeského Otce. Ti, kdo nevnímají pokoru 
těchto slov, si budou myslet, že Ježíš byl 
člověk jako každý jiný, ale pravdou je, že vám 
chtěl dát lekci pokory. 
52 Věděl, že tato pokora, tato jednota s Otcem 
ho činí všemocným vůči lidstvu. 
53 Ó převeliké a krásné proměnění, které dává 
lásku, pokoru a moudrost! 
54 Nyní víte, proč Ježíš, ačkoli říkal, že nemůže 
dělat nic, pokud to není podle vůle jeho Otce, 
ve skutečnosti mohl dělat všechno; byl totiž 
poslušný, byl pokorný, stal se služebníkem 
zákona i lidí a uměl milovat. 
55 Poznejte tedy, že ačkoli sami znáte některé 
schopnosti duchovní lásky, necítíte je, a proto 
nemůžete pochopit příčinu všeho toho, co 
nazýváte zázrakem nebo tajemstvím, což jsou 
skutky, které působí božská láska. 
56. Jaké učení vám Ježíš dal, které nebylo z 
lásky? Jakou vědu, jaká cvičení nebo tajemné 
znalosti použil, aby vám dal příklady své moci 
a moudrosti?..: Pouze požehnaná láska, s níž je 
člověk schopen všeho. 
57. V Otcových zákonech, které jsou prosté, 
protože moudré, a moudré, protože 
prostoupené láskou, není nic protikladného. 
58 Rozumějte Mistrovi, on je vaší učebnicí. 
(17,11 - 21) 
59. Duch, který oživil Ježíše, byl můj vlastní, 
váš Bůh, který se stal člověkem, aby přebýval 
mezi vámi a aby se na vás díval, protože to 
bylo nutné. Jako člověk jsem cítil všechna 
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lidská utrpení. Vědci, kteří zkoumali přírodu, 
ke Mně přišli a zjistili, že o Mé nauce nic 
nevědí. Velcí i malí, ctnostní i hříšní, nevinní i 
vinní přijali podstatu mého slova a já jsem je 
všechny poctil svou přítomností. Ale ačkoli 
bylo povoláno mnoho lidí, vyvolených bylo jen 
několik a těch, kteří byli kolem Mne, ještě 
méně. (44, 10) 
 
Cizoložnice 
60 Bránil jsem hříšníky. Nepamatuješ si na 
cizoložnici? Když ji ke mně přivedli, 
pronásledovanou a odsuzovanou davem, přišli 
farizeové a zeptali se mě: "Co s ní máme 
dělat?" - Kněží očekávali, že řeknu: "Nechť je 
spravedlnosti učiněno zadost!", aby mi 
odpověděli: "Jak to, že kážeš lásku a dovoluješ, 
aby byl tento hříšník potrestán?" "Ne," 
odpověděl jsem. A kdybych řekl: "Pusťte ji," 
odpověděli by: "V Mojžíšových zákonech, 
které potvrzujete, jak říkáte, je ustanovení, 
které říká: "Každá žena přistižená při 
cizoložství bude ukamenována."" 
61 Protože jsem znal jejich úmysly, 
neodpověděl jsem na jejich slova, sklonil jsem 
se a zapsal do prachu země hříchy těch, které 
odsoudili. Znovu se mě zeptali, co mají s tou 
ženou udělat, a já jsem jim odpověděl: "Kdo je 
bez hříchu, ať první hodí kamenem." Pak 
poznali své prohřešky, odešli a zakryli si tváře. 
Nikdo z nich nebyl čistý, a když cítili, že jsem 
jim prohlédl až na dno srdce, už tu ženu 
neobviňovali, protože všichni zhřešili. Žena a s 
ní i ostatní, kteří také porušili manželství, však 
činili pokání a už nehřešili. Říkám vám, že je 
snazší obrátit hříšníka láskou než přísností. 
(44, 11) 
 
Marie Magdaléna 
62 Máří Magdaléna - hříšnice, jak ji nazýval 
svět - si zasloužila mou něhu a odpuštění. 
63. Brzy dosáhla spasení, což se nestává jiným, 
kteří prosí o odpuštění svých hříchů jen se 
slabou vírou. Zatímco ona brzy našla to, co 
hledala, ostatní ne. 
64 Magdaléně bylo odpuštěno, aniž by se 
chlubila svým pokáním. Hřešila, jako hřešíte i 
vy, ale milovala mnoho. 
65. Ten, kdo miluje, může ve svém lidském 
chování vykazovat odchylky, ale láska je něha, 
která přetéká ze srdce. Chceš-li, aby ti bylo 
odpuštěno - jako že chceš - upři svůj pohled na 

Mne, plný lásky a důvěry, a budeš zproštěn 
každého provinění. 
66 Ta žena už nezhřešila; lásku, která jí 
přetékala v srdci, věnovala Mistrovu učení. 
67. Bylo jí odpuštěno, i když udělala chyby. V 
jejím srdci však hořel oheň, který očišťuje, a 
kvůli odpuštění, kterého se hříšnici dostalo, se 
od Ježíše neodloučila ani na okamžik; Moji 
učedníci mě naopak nechali samotného v 
nejkrvavějších hodinách. Ale ta opovrhovaná 
Marie se ode Mne neodloučila, nezapřela 
Mne, nebála se a nestyděla se. 
68. Proto jí bylo dopřáno prolévat slzy u paty 
mého kříže a nad mým hrobem. Její duch brzy 
nalezl spásu, protože hodně miloval. 
69. Ve svém srdci měla také apoštolského 
ducha. Její obrácení září jako světlo pravdy. 
Poklonila se k Mým nohám, aby Mi řekla: 
"Pane, chceš-li, osvobodím se od hříchu." 
70 Ty však - jak často Mě chceš přesvědčit o 
své nevině tím, že dlouhými modlitbami 
zakrýváš svá provinění. 
71 Ne, učedníci, učte se od ní, opravdu milujte 
svého Pána v každém ze svých bližních. Milujte 
hodně, a vaše hříchy vám budou odpuštěny. 
Budete skvělí, když necháte tuto pravdu 
rozkvést ve svých srdcích. (212, 68 – 75) 
 
Nikodém a otázka reinkarnace 
72. Tehdy jsem řekl Nikodémovi, který mě v 
dobrém duchu vyhledal, aby se mnou mluvil: 
"Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo 
z ducha, je duch. Nedivte se, když vám řeknu, 
že se člověk musí znovu narodit." Kdo těm 
slovům rozuměl? 
73. Chtěl jsem vám s nimi říci, že jeden lidský 
život nestačí k pochopení jediného Mého 
učení a že k pochopení učebnice, kterou v 
sobě tento život obsahuje, potřebujete mnoho 
pozemských životů. Tělo má tedy za úkol 
pouze sloužit jako opora ducha při jeho 
putování po zemi. (151, 59) 
 
Ježíšovo proměnění 
74 Při jedné příležitosti ve druhém věku se 
Ježíš procházel a za ním šli někteří z jeho 
učedníků. Vystoupili na horu, a zatímco Mistr 
svými slovy naplňoval tyto muže obdivem, 
náhle spatřili proměněné tělo svého Pána, jak 
se vznáší v prostoru, s duchem Mojžíše po 
jeho pravici a Eliáše po jeho levici. 
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75 Při tomto nadpřirozeném pohledu se 
učedníci vrhli na zem, oslepeni Božím světlem. 
Okamžitě se však uklidnili a navrhli svému 
Mistrovi, aby mu přes ramena přehodil 
purpurový plášť králů, stejně jako Mojžíšovi a 
Eliášovi. Vtom uslyšeli hlas, který sestoupil z 
Nekonečna a řekl: "Toto je můj milovaný Syn, 
v němž mám zalíbení; poslouchejte ho!" Vtom 
se ozval hlas, který sestupoval z Nekonečna. 
76 Když učedníci uslyšeli ten hlas, zmocnil se 
jich velký strach, a když vzhlédli, spatřili jen 
Mistra, který jim řekl: "Nebojte se a nikomu 
neříkejte tuto tvář, dokud nevstanu z 
mrtvých." Zeptali se tedy svého Pána: "Proč 
zákoníci říkají, že Eliáš musí přijít dříve?" Ježíš 
jim odpověděl: "Vpravdě Eliáš přijde dříve a 
všechno napraví. Ale já vám říkám, že Eliáš už 
přišel, a oni ho nepoznali, ale udělali mu, co 
chtěli." Učedníci pochopili, že k nim mluví o 
Janu Křtiteli. 
77. Kolikrát jsem v přítomné době učinil před 
vašima očima neviditelným tělo, skrze které se 
sděluji, abych vám umožnil spatřit Mě v lidské 
podobě, v níž lidstvo poznalo Ježíše, a přesto 
jste se nepoklekli tváří v tvář novému 
proměnění. (29,15 - 18) 
Tento jev je v parapsychologii známý také jako 
"transfigurace", jako zviditelnění projevující se 
duchovní bytosti.  
 
Nedostatek odvahy k přiznání 
78. Když jsem žil mezi vámi, vtělený, často se 
stávalo, že v noci, když všichni odpočívali, 
přicházeli ke Mně lidé a tajně Mě hledali, 
protože se báli, že budou odhaleni. Vyhledali 
Mě, protože měli výčitky svědomí, že na Mě 
křičeli a pohoršovali Mě, když jsem mluvil k 
zástupu. Jejich výčitky byly ještě naléhavější, 
když si uvědomili, že Mé slovo zanechalo v 
jejich srdcích dar pokoje a světla a že jsem do 
jejich těl vlil Svůj uzdravující balzám. 
79. Se skloněnými hlavami se Mi zjevili a řekli: 
"Mistře, odpusť nám, zjistili jsme, že Tvé slovo 
obsahuje pravdu." Odpověděl jsem jim: "Když 
jste zjistili, že mluvím jen pravdu, proč se 
skrýváte? Nevycházíte ven, abyste přijali 
sluneční paprsky, když se objeví - ale kdy jste 
se za ně styděli? Kdo miluje pravdu, nikdy ji 
nezatajuje, nezapírá a nestydí se za ni." 
80. Říkám vám to, protože vidím, že mnozí Mi 
naslouchají jen potají, zapírají, kam šli, tají, co 

slyšeli, a někdy zapírají, že byli se Mnou. Za co 
se tedy stydíte? (133,23 - 26) 
 
Nepřátelství proti Ježíši 
81. Když jsem ve Druhé éře promlouval k 
zástupům lidí, Mé Slovo, dokonalé svým 
významem i formou, slyšeli všichni. Můj 
pohled, který pronikl do srdcí, odhalil vše, co v 
sobě každý z nich choval. Někteří pochybovali, 
jiní věřili, k dalším promlouval hlas plný 
strachu: byli to nemocní, jejichž bolest je 
nutila doufat, že se ode mě dočkají zázraku. 
Byli i tací, kteří se snažili skrýt svůj posměch, 
když slyšeli, že jsem přišel od Otce, abych 
lidem přinesl nebeské království, a byla i srdce, 
v nichž jsem objevil nenávist vůči Mně a úmysl 
umlčet Mě nebo odstranit. 
82. Byli to arogantní farizeové, kteří se cítili 
zasaženi mou pravdou. Neboť ačkoli Mé slovo 
bylo tak jasné, tak plné lásky a tak útěšné - 
ačkoli bylo vždy potvrzeno mocnými skutky -, 
mnozí lidé chtěli i nadále objevovat pravdu Mé 
Přítomnosti tím, že Mě posuzovali podle 
člověka Ježíše, zkoumali Můj život a 
zaměřovali svou pozornost na skromnost 
Mého roucha a naprostou chudobu hmotných 
statků. 
83. Nespokojili se však s tím, že mě odsuzovali, 
ale odsuzovali i mé učedníky a bedlivě je 
sledovali, zda mluví, zda mě následují na 
cestách nebo zda sedí u stolu. Jak se farizeové 
rozčílili, když při jedné příležitosti viděli, že si 
moji učedníci před zasednutím ke stolu 
neumyli ruce: ubohé hlavy, které si pletou 
čistotu těla s čistotou ducha! Neuvědomovali 
si, že když se v chrámu dotýkali posvátného 
chleba, měli čisté ruce, ale jejich srdce byla 
plná hniloby. (356,37 - 38) 
84. Na každém kroku mě vyšetřovali. Všechny 
Mé činy a slova posuzovali se zlým úmyslem, 
většinou byli zmateni tváří v tvář Mým 
skutkům a důkazům, neboť jejich mysl nebyla 
schopna pochopit to, co může pochopit pouze 
duch. 
85 Když jsem se modlil, řekli mi: "Za co se 
modlí, když říká, že je plný moci a moudrosti? 
Co může potřebovat nebo žádat?" A když jsem 
se nemodlil, říkali, že neplním jejich 
náboženské předpisy. 
86. Když viděli, že nepřijímám potravu, 
zatímco Moji učedníci jedí, usoudili, že jsem 
mimo Zákony stanovené Bohem; a když viděli, 
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že přijímám potravu, ptali se sami sebe: "Proč 
musí jíst, aby žil - ten, který tvrdí, že je Život?" 
Nepochopili, že jsem přišel na svět, abych 
lidem zjevil, jak bude lidstvo žít po dlouhém 
období očisty, aby z něj vzešlo oduševnělé 
pokolení, které bude nad lidskou bídou, nad 
nezbytnými potřebami těla a nad vášněmi 
tělesných smyslů. (40,11 - 13) 
 
Oznámení na rozloučenou 
87.Tři roky žil Ježíš se svými učedníky. Byl 
obklopen velkými zástupy lidí, kteří ho 
hluboce milovali. Těmto učedníkům nezbývalo 
nic jiného než naslouchat svému Mistrovi, 
když kázal své božské učení. Když šli v jeho 
šlépějích, necítili hlad ani žízeň, nikde 
neklopýtali ani jim nic nepřekáželo, v 
atmosféře, která tu skupinu obklopovala, vládl 
pokoj a štěstí, a přece - při jedné příležitosti, 
kdy byli obzvlášť uchváceni rozjímáním o svém 
milovaném Ježíši, jim řekl: "Teď přijde jiný čas, 
já od vás odejdu a vy zůstanete jako ovce mezi 
vlky. Ta hodina se blíží a já se musím vrátit, 
odkud jsem přišel. Po určitou dobu budeš sám 
a přineseš svědectví o tom, co jsi viděl a slyšel, 
těm, kdo hladoví a žízní po lásce a 
spravedlnosti. Pracujte v mém jménu a já vás 
potom vezmu k sobě do věčného domova." 
88 Tato slova učedníky zarmoutila, a když se 
blížila hodina, Ježíš toto oznámení zopakoval s 
větším důrazem a mluvil o svém odchodu. 
Zároveň však potěšil srdce těch, kteří mu 
naslouchali, když jim řekl, že jeho duch 
neodejde a bude nadále bdít nad světem. 
Kdyby se připravili přinést jeho slovo jako 
poselství útěchy a naděje tehdejším lidem, 
promluvil by jejich ústy a učinil by zázraky. 
(354,26 - 27) 
 
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma 
89. Zástupy mě přijaly s jásotem, když jsem 
vstoupil do města Jeruzaléma. Z vesnic a uliček 
přicházely zástupy mužů, žen i dětí, aby se 
staly svědky Mistrova vstupu do města. Byli to 
ti, kteří obdrželi zázrak a důkaz moci Božího 
Syna - slepí, kteří nyní viděli, němí, kteří nyní 
mohli zpívat Hosiannu, chromí, kteří opustili 
svá lůžka a spěchali, aby viděli Mistra na 
Velikonoce. 
90. Věděl jsem, že tento triumf je pomíjivý, už 
jsem svým učedníkům předpověděl, co se 
stane potom. To byl jen o málo víc než začátek 

Mého boje a dnes, z velké vzdálenosti od 
těchto událostí, vám říkám, že světlo Mé 
pravdy nadále bojuje proti temnotě 
nevědomosti, hříchu a klamu, a proto musím 
dodat, že Můj definitivní triumf ještě nenastal. 
91 Jak můžete věřit, že ten vjezd do 
Jeruzaléma byl vítězstvím Mé věci, když se 
obrátilo jen několik lidí a mnozí nepoznali, kdo 
jsem? 
92 A i kdyby se všichni tito lidé obrátili k 
mému slovu, nebylo by třeba následovat ještě 
mnoho generací? 
93 Ten okamžik jásotu, ten krátký triumfální 
vstup, byl jen symbolem vítězství světla, 
dobra, pravdy, lásky a spravedlnosti - dne, 
který musí přijít a do kterého jste všichni 
pozváni. 
94. Vězte, že kdyby tehdy bylo jediné z Mých 
dětí mimo Nový Jeruzalém, nebyla by žádná 
slavnost, neboť Bůh by tehdy nemohl mluvit o 
triumfu, nemohl by slavit vítězství, kdyby Jeho 
moc nebyla schopna zachránit i poslední z 
Jeho dětí. (268, 17 - 21) 
95. Jste stejní jako ti, kdo zpívali Hosiannu ve 
druhé době, když Ježíš vjel do Jeruzaléma. 
Dnes, když se vám v duchu dávám poznat, už 
mi nerozprostíráte své pláště na cestě, to svá 
srdce nabízíte jako příbytek svému Pánu. Dnes 
už vaše hosana nevychází z vašeho hrdla, tato 
hosana vychází z vašeho ducha jako 
chvalozpěv pokory, lásky a poznání Otce, jako 
chvalozpěv víry v tento projev, který vám 
přinesl váš Pán ve Třetí éře. 
96. Kdysi, stejně jako dnes, jsi mě následoval 
při mém vjezdu do Jeruzaléma. Obklopily mě 
velké zástupy lidí, uchvácené mými slovy lásky. 
Muži i ženy, starci i děti otřásali městem 
radostnými výkřiky, a dokonce i kněží a 
farizeové, kteří se báli, že se lid vzbouří, mi 
řekli: "Mistře, když učíš pokoji - proč dovoluješ 
svým stoupencům vyvolat takový rozruch?" Já 
jsem jim však odpověděl: "Amen, pravím vám, 
kdyby tito mlčeli, kameny by mluvily." Byly to 
chvíle radosti, bylo to vyvrcholení a oslava 
Mesiáše mezi těmi, kdo hladověli a žíznili po 
spravedlnosti - těmi, kdo dlouho očekávali 
příchod Pána, aby se naplnila proroctví. 
97. Tímto jásotem a radostí oslavoval můj lid 
také vysvobození z Egypta. Chtěl jsem, aby 
tato památka Paschy byla pro můj lid 
nezapomenutelná. Vpravdě vám však říkám, 
že jsem se neřídil pouze tradicí a neobětoval 
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jsem beránka - ne, obětoval jsem sám sebe v 
Ježíši, obětním beránkovi, jako cestu, kterou 
všechny Mé děti naleznou spásu. (318,57 - 59) 
 
Poslední večeře 
98 Když Ježíš slavil se svými učedníky onu 
velikonoční hostinu podle tradice tehdejšího 
lidu, řekl jim: "Něco nového vám nyní zjevuji: 
Vezměte z tohoto vína a jezte z tohoto chleba, 
které představují mou krev a mé tělo, a to 
čiňte na mou památku. 
99 Po Mistrově odchodu si učedníci 
připomínali oběť svého Pána tím, že přijímali 
víno a jedli chléb, což byly symboly toho, který 
se z lásky k lidem vzdal všeho. 
100 V průběhu staletí si národy rozdělené do 
různých denominací vykládaly má slova různě. 
101. Dnes vám chci říct, co jsem cítil v té 
hodině, při poslední večeři, kde každé Ježíšovo 
slovo a čin byly lekcí z knihy hluboké 
moudrosti a nekonečné lásky. Když jsem 
použil chléb a víno, bylo to proto, abyste 
pochopili, že jsou podobné lásce, která je 
potravou a životem ducha; a když jsem vám 
řekl: "Toto čiňte na mou památku," chtěl tím 
Mistr říci, abyste milovali své bližní láskou 
podobnou Ježíšově a dávali se lidem jako 
pravá potrava. 
102. Jakékoli obřady, které z tohoto učení 
uděláte, budou neplodné, pokud mé učení a 
příklady neuplatníte ve svém životě. Právě to 
je pro vás obtížné, ale právě v tom spočívá 
vaše zásluha. (151, 29 - 32, 34) 
103. Stejně jako jste nyní kolem Mne, tak 
tomu bylo i onoho posledního večera ve 
Druhé éře. Slunce právě zapadalo, když se 
Ježíš v této místnosti naposledy radil se svými 
učedníky. Byla to slova umírajícího otce jeho 
milovaným dětem. Smutek byl v Ježíši a také v 
učednících, kteří ještě nevěděli, co čeká o 
několik hodin později toho, který je učil a tolik 
miloval. Jejich Pán se chystal odejít, ale oni 
ještě nevěděli jak. Petr plakal a tiskl si kalich k 
srdci, Janovy slzy smáčely Mistrovu hruď, 
Matouš a Bartoloměj byli při mých slovech bez 
sebe. Filip a Tomáš při jídle skrývali bolest v 
srdci. Jakub mladší a starší, Tadeáš, Ondřej a 
Šimon byli němí žalem, ale mnoho mi toho 
srdcem vyprávěli. Také Jidáš Iškariotský nosil v 
srdci bolest, ale také strach a výčitky svědomí. 
Nemohl se však vrátit, protože se ho zmocnila 
temnota. 

104. Když Ježíš pronesl svá poslední slova a 
napomenutí, učedníci se rozplakali. Ale jeden z 
nich už tam nebyl, jeho duch nemohl přijmout 
tolik lásky ani vidět tolik světla, a tak odešel, 
protože to slovo ho pálilo v srdci. (94, 56-58) 
105 Ježíšovým božským přáním bylo, aby se 
jeho učedníci stali rozsévači jeho spásného 
učení. 
106 Na vrcholu své poslední promluvy k 
učedníkům, která byla zároveň posledním 
rozhovorem mezi otcem a dětmi, jim proto 
láskyplným tónem řekl: "Nyní vám dávám 
nové přikázání: Milujte se navzájem." 
107 Světlem tohoto nejvyššího přikázání tak 
zažehl největší naději pro lidstvo. (254, 59) 
 

Kapitola 12 - Utrpení, smrt a 
vzkříšení  
 
Ježíšovy celoživotní bolesti a utrpení 
1 Žil jsem mezi lidmi a ze svého života jsem 
udělal příklad, učebnici. Poznal jsem všechna 
utrpení, pokušení a boje, chudobu, práci a 
pronásledování. Zažil jsem odmítnutí ze strany 
příbuzných, nevděk a zradu, dlouhou práci, 
hlad a žízeň, posměch, samotu a smrt. Dovolil 
jsem, aby na Mne padlo celé břemeno 
lidského hříchu. Dovolil jsem člověku, aby 
zkoumal Mou mysl v Mých slovech a v Mém 
probodeném těle, kde bylo vidět i poslední z 
Mých žeber. Ačkoli Bůh, stal jsem se 
posměvačným králem, odhaleným, a také 
jsem musel nést kříž hanby a vystoupat s ním 
na kopec, kde zemřeli lupiči. Tam skončil můj 
lidský život jako důkaz, že nejsem jen Bohem 
slov, ale i Bohem činů. (217, 11) 
2 Když se přiblížila hodina a večeře skončila, 
Ježíš dal učedníkům poslední pokyny. Vydal se 
do olivové zahrady, kde se modlíval, a řekl 
Otci: "Pane, je-li to možné, odejmi ode mne 
tento kalich. Ale ne má vůle, nýbrž Tvá se 
staň." Tehdy přistoupil ten z mých učedníků, 
který mě měl vydat, doprovázen zástupem, 
který mě chtěl zatknout. Když se zeptali: "Kdo 
je Ježíš Nazaretský?", přistoupil Jidáš ke svému 
Mistru a políbil ho. V srdcích těch mužů se 
objevil strach a zděšení, když viděli Ježíšův 
klid, a znovu se zeptali: "Kdo je Ježíš?" Pak 
jsem k nim přistoupil a řekl jim: "Tady jsem, to 
jsem já." Tehdy začala moje vášeň. 
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3 Přivedli mě před kněze, soudce a vládce. 
Vyslýchali mě, soudili mě a obviňovali mě, že 
jsem porušil Mojžíšův zákon a že chci vytvořit 
říši, která by zničila císařskou. (152,6 - 7) 
 
Jidášova zrada 
4 Nepamatujete se, kolikrát jsem zjevil svou 
lásku nejen těm, kdo ve Mne uvěřili, ale i 
tomu, kdo Mne zradil, a těm, kdo Mne 
pronásledovali a odsuzovali? Možná se mě teď 
ptáte, co mě vedlo k tomu, že jsem dovolil 
všechny ty posměšky. Odpovídám vám: Bylo 
nutné, abych jim ponechal naprostou svobodu 
myšlení a jednání, abych jim vytvořil vhodné 
příležitosti ke svému zjevení a aby všichni 
mohli zakusit milosrdenství a lásku, které jsem 
učil svět. 
5 Nepohnul jsem Jidášovým srdcem, aby mě 
zradil; byl nástrojem zlé myšlenky, když jeho 
srdce bylo naplněno temnotou. Přesto jsem 
mu tváří v tvář nevěrnosti tohoto učedníka 
prokázal své odpuštění. 
6. Nebylo by nutné, aby mě jeden z Mých 
zradil, abych ti dal tento příklad pokory. Mistr 
by to předvedl při každé příležitosti, kterou by 
mu lidé nabídli. Tomuto učedníkovi připadlo, 
aby se stal nástrojem, skrze nějž Mistr světu 
ukáže svou božskou pokoru. I kdybyste si 
mysleli, že to byla slabost toho člověka, co 
způsobilo Ježíšovu smrt, říkám vám, že jste na 
omylu, protože jsem se vám přišel zcela 
darovat, a kdyby to nebylo tímto způsobem, 
můžete si být jisti, že by to bylo jinak. Proto 
nemáš právo proklínat nebo soudit toho, kdo 
je tvým bratrem a kdo ve chvíli temnoty 
postrádal lásku a věrnost, kterou dlužil svému 
Mistrovi. Když mu vyčítáte mou smrt, proč mu 
nepožehnáte, když víte, že má krev byla 
prolita pro spásu všech lidí? Bylo by lepší, 
kdybyste se modlili a prosili, aby nikdo z vás 
neupadl do pokušení, protože pokrytectví 
zákoníků a farizeů na tomto světě stále 
existuje. (90,37 - 39) 
 
Ježíšovo utrpení 
7 Když mě vyslýchal velekněz Kaifáš a řekl mi: 
"Prosím tě, řekni mi, zda jsi Kristus, Mesiáš, 
Syn Boží," odpověděl jsem mu: "Řekl jsi to." 
(21, 30) 
8. Kolik srdcí, která ještě před několika dny 
obdivovala a blahoslavila Mé skutky, na ně 
zapomnělo, projevilo se nevděčně a přidalo se 

k těm, kdo Mě haněli. Bylo však nutné, aby 
tato oběť byla velmi velká, aby nikdy nebyla 
vymazána z paměti lidí. 
9 Svět a vy jako jeho součást jste mě viděli 
rouhat se, vysmívat se mi a ponižovat mě tak, 
jak by to nikdo nedokázal. Trpělivě jsem však 
vyprázdnil kalich, který jsi mi dal pít. Krok za 
krokem jsem naplňoval svůj osud lásky mezi 
lidmi a zcela jsem se daroval svým dětem. 
10 Blaze těm, kdo uvěřili ve svého Boha, i když 
ho viděli krví pokrytého a dýchajícího. 
11 Čekalo mě však ještě něco těžšího: zemřít 
přibitý na dřevě mezi dvěma lupiči. Ale bylo to 
napsáno, a proto se to muselo splnit, abych 
byl uznán za pravého Mesiáše. (152, 8 -11) 
12 Pro toto učení, které vám dávám, jsem vám 
již dal příklad ve druhé éře. Ježíš visel na kříži, 
Spasitel zápasil se smrtí tváří v tvář zástupům, 
které tolik miloval. Každé srdce bylo dveřmi, 
na které zaklepal. V davu diváků byl muž, který 
vládl zástupům, kníže církve, celník, farizeus, 
bohatý, chudý, zavržený i ten, kdo byl prosté 
mysli. Ale zatímco jedni věděli, kdo je ten, 
který v tu hodinu zemřel, když viděli jeho 
skutky a přijali jeho dobrodiní, jiní, žíznící po 
nevinné krvi a lačnící po pomstě, uspíšili smrt 
toho, kterého posměšně nazývali "židovským 
králem", aniž by věděli, že není jen králem 
národa, ale že je králem všech národů země a 
všech světů vesmíru. Když Ježíš upíral na 
zástupy jeden ze svých posledních pohledů, 
plný milosrdné lásky a soucitu vznesl k Otci 
prosbu: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, 
co činí." 
13 Ten pohled zahrnoval jak ty, kdo pro něj 
plakali, tak ty, kdo se škodolibě radovali z jeho 
utrpení, neboť Mistrova láska, která byla 
láskou Otcovou, se týkala všech stejně. (103, 
26 - 27) 
14 Když přišel den, kdy ho zástupy, 
podněcované těmi, kterým vadila Ježíšova 
přítomnost, zranily a zbičovaly a v důsledku 
ran viděly, jak krvácí jako obyčejný smrtelník a 
později zápasí se smrtí a umírá jako každý jiný 
člověk, farizeové, představení lidu a kněží 
spokojeně zvolali: "Podívejte se na toho, kdo si 
říká Syn Boží, kdo se pokládá za krále a tvrdí, 
že je Mesiáš!" 15 A tak se Ježíš stal Mesiášem. 
15 Právě pro ně, více než pro ostatní, prosil 
Ježíš svého Otce, aby jim odpustil - těm, kteří, 
ačkoli znali Písmo, ho nyní zapřeli a dělali z něj 
před zástupem podvodníka. Byli to oni, kdo 
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navzdory svému tvrzení, že jsou učiteli Zákona, 
ve skutečnosti nevěděli, co dělají při Ježíšově 
odsouzení, zatímco v zástupu byla srdce 
rozervaná bolestí nad nespravedlností, jíž byli 
svědky, a tváře přetékaly slzami nad obětní 
smrtí Spravedlivého. Byli to muži a ženy prosté 
mysli a pokorného a velkorysého ducha, kteří 
věděli, kdo byl s lidmi na světě, a kteří 
pochopili, co ztratili odchodem Mistra. (150,24 
- 25) 
16 Mluví k vám ten, který na kříži, když zápasil 
se smrtí a byl týrán a mučen katy, pozvedl oči 
k nekonečnu a řekl: "Otče, odpusť jim, neboť 
nevědí, co činí." 
17. Do tohoto božského odpuštění jsem 
zahrnul všechny lidi všech dob, neboť jsem 
viděl minulost, přítomnost i budoucnost 
lidstva. Mohu vám v pravdě a v duchu říci, že 
jsem vás také viděl v té požehnané hodině, 
kdy jste v tomto čase slyšeli Mé nové slovo. 
(268, 38 -39) 
18 Když jsem se z výšky kříže díval na zástup 
lidí, spatřil jsem Marii a řekl jsem jí, když jsem 
se obracel na Jana: "Ženo, tento je tvůj syn," a 
na Jana: "Synu, tato je tvá matka." 
19 Jan byl v tu hodinu jediný, kdo dokázal 
pochopit smysl následující věty, neboť zástup 
byl tak slepý, že když jsem řekl: "Žízním", 
mysleli si, že jde o tělesnou žízeň, a podali Mi 
žluč a ocet, zatímco to byla žízeň po lásce, 
kterou pociťoval Můj Duch. 
20 také dva zlosynové vedle Mne zápasili se 
smrtí; ale zatímco jeden se rouhal a propadl se 
do záhuby, druhý se nechal osvítit světlem 
víry, a ačkoli viděl svého Boha přibitého na 
potupném břevně kříže a blízko smrti, uvěřil v 
Jeho božství a řekl Mu: "Jsi-li v Království 
nebeském, vzpomeň si na Mne!" Na to jsem 
mu, pohnut tak velkou vírou, odpověděl: 
"Vpravdě ti říkám, že právě dnes budeš se 
Mnou v ráji." 
21. Nikdo neví, jaké bouře zuřily v Ježíšově 
srdci v onu hodinu. Rozpoutané síly přírody 
byly jen slabým odleskem toho, co se 
odehrávalo v osamělosti toho člověka, a 
bolest Božího Ducha byla tak velká a skutečná, 
že tělo, které se na okamžik cítilo slabé, 
zvolalo: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?" 
22 Jako jsem učil lidi žít, učil jsem je i umírat, 
odpouštěl jsem a žehnal i těm, kdo mě 

hanobili a umučili, když jsem řekl Otci: 
"Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." 
23 A když Duch opustil tento svět, řekl: "Otče, 
do tvých rukou svěřuji svého Ducha." 
Dokonalý příklad učení byl dokonán, jako Bůh i 
jako člověk jsem promluvil. (152, 12 - 17) 
24. Dimasovi stačil jediný okamžik, aby našel 
spásu, a byl to poslední okamžik jeho života. 
Mluvil ke mně z kříže, a přestože viděl, že 
Ježíš, zvaný Boží Syn, trpí v agónii, cítil, že je 
Mesiáš, Spasitel, a odevzdal se mu s veškerou 
kajícností svého srdce a pokorou svého ducha. 
Proto jsem mu ještě ten den slíbil ráj. 
25 Říkám vám, že každému, kdo nevědomky 
zhřeší, ale na konci svého života ke Mně 
promluví se srdcem plným pokory a víry, dám 
pocítit něhu Mé milosrdné lásky, která ho 
pozvedne z pozemských těžkostí, aby poznal 
blaženost vznešeného a vznešeného života. 
(94, 71 - 72) 
26. Ano, drahý Dimasi, byl jsi se Mnou v ráji 
světla a duchovního pokoje, kam jsem nesl 
tvého ducha jako odměnu za tvou víru. Kdo 
mohl říci těm, kdo pochybovali, že v Ježíši, 
který umíral a krvácel, jak byl, přebývá Bůh, že 
v lupiči, který ležel po jeho pravici ve 
smrtelných úzkostech, je skryt duch světla? 
27. Čas plynul, a když se vrátil klid mysli, mnozí 
z těch, kteří Mě odmítali a posmívali se Mi, 
pronikli světlem Mé pravdy, a proto bylo jejich 
pokání velké a jejich láska při následování Mě 
nezničitelná. (320, 67) 
28 když tělo, které Mi sloužilo jako schránka 
ve Druhé éře, vstoupilo do agónie a Já jsem 
pronesl poslední slova z kříže, byla mezi Mými 
posledními větami i jedna, která nebyla 
pochopena ani v těch chvílích, ani dlouho 
potom: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?" 
29 Kvůli těm slovům mnozí pochybovali, jiní 
byli zmateni a mysleli si, že je to 
slabomyslnost, zaváhání, okamžik slabosti. 
Nevzali však v úvahu, že to nebyla poslední 
věta, ale že jsem po ní pronesl další, které 
ukázaly plnou sílu a jasnost: "Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha" a: "Vše je 
dokonáno". 
30 Nyní, když jsem se vrátil, abych osvětlil vaše 
omyly a objasnil to, co jste nazvali tajemstvím, 
vám říkám: když jsem visel na kříži, byla agónie 
dlouhá, krvavá a Ježíšovo tělo, nekonečně 
citlivější než těla všech ostatních lidí, snášelo 
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dlouhou agónii a smrt nepřicházela. Ježíš už 
splnil své poslání na světě, řekl poslední slovo 
a dal poslední učení. Tehdy se to umučené 
tělo, to rozervané tělo, které cítilo odloučení 
od Ducha, v úzkosti ptalo Pána: "Otče, Otče, 
proč jsi mě opustil?" - Byl to něžný a trpící 
nářek zraněného beránka nad svým Pastýřem. 
Byl to důkaz, že Kristus, "Slovo", se v Ježíši 
skutečně stal člověkem a že jeho utrpení bylo 
skutečné. 
31. Můžete tato slova připsat Kristu, který je 
věčně jedno s Otcem? - Nyní víte, že to bylo 
skučení Ježíšova těla, poskvrněného lidskou 
slepotou. Když však Pánovo pohlazení 
sestoupilo na toto umučené tělo, Ježíš 
promluvil a jeho slova zněla: "Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha." - "Vše je 
hotovo". (34, 27 -30) 
32. Když Ježíš visel na kříži, nebylo ducha, 
který by se necítil otřesen hlasem lásky a 
spravedlnosti toho, který zemřel, nahý jako 
sama pravda, kterou přinesl ve svém slově. Ti, 
kdo studovali Ježíšův život, poznali, že nikdo 
před ním ani po něm nedokázal vykonat dílo 
podobné jeho, neboť to bylo dílo Boží, které 
skrze jeho příklad spasí lidstvo. 
33. Přišel jsem pokorně k oběti, protože jsem 
věděl, že Moje Krev vás promění a zachrání. 
do poslední chvíle jsem mluvil s láskou a 
odpouštěl jsem vám, neboť jsem vám přišel 
přinést vznešenou nauku a ukázat vám cestu k 
věčnosti na dokonalých příkladech. 
34. Lidstvo Mě chtělo odradit od Mého 
záměru tím, že hledalo slabost těla, ale Já jsem 
neustal. Lidé mě chtěli pokoušet, abych se 
rouhal, ale já jsem se nerouhal. Čím více mě 
zástupy urážely, tím větší soucit a lásku jsem k 
nim měl, a čím více znesvěcovaly mé tělo, tím 
více z něj vytékala krev, aby oživila ty, kdo byli 
mrtví pro víru. 
35. Ta krev je symbolem lásky, kterou jsem 
ukázal cestu lidskému duchu. Své slovo víry a 
naděje jsem zanechal těm, kdo touží po 
spravedlnosti, a poklad svých zjevení 
duchovně chudým. 
36 Teprve po této době si lidstvo uvědomilo, 
kdo byl na světě. Pak bylo Ježíšovo dílo 
pochopeno jako dokonalé a božské, uznáno za 
nadlidské - kolik slz pokání! Kolik výčitek 
svědomí mají duchovní bytosti (29,37 - 41) 
37 Jestliže Ježíš, který byl "Cesta, Pravda a 
Život", ukončil své poslání modlitbou o sedmi 

slovech, když nakonec řekl svému Otci: "Do 
tvých rukou odevzdávám svého ducha," 
uvažte, zda vy, kteří jste učedníky a 
následovníky tohoto Mistra, můžete opustit 
tento život, aniž byste ho obětovali Otci jako 
daň za poslušnost a pokoru, a zda můžete 
zavřít oči před tímto světem, aniž byste 
požádali Pána o jeho ochranu, protože je 
znovu otevřete až v jiných oblastech. 
38 Celý Ježíšův život byl obětí lásky k Otci. 
Hodiny jeho utrpení na kříži byly modlitbou 
lásky, přímluvou a odpuštěním. 
39. Tuto cestu jsem ti ukázal, lidstvo. Žijte 
podle svého Mistra a Já vám slibuji, že vás 
zavedu do Své náruče, která je zdrojem 
veškeré blaženosti. (94, 78 - 80) 
40. Já, Kristus, jsem skrze člověka Ježíše zjevil 
slávu Otce, jeho moudrost a moc. Tato moc 
byla použita ke konání zázraků ve prospěch 
těch, kteří potřebovali víru v duchu, světlo v 
mysli a pokoj v srdci. Tuto sílu, která je silou 
samotné lásky, jsem vylil na ty, kteří to 
potřebovali, abych jim dal celého sebe, a to do 
té míry, že jsem ji nepoužil pro své vlastní tělo, 
které ji v hodině smrti také potřebovalo. 
41. Nechtěl jsem využít své moci, abych se 
vyhnul pronikavé bolesti svého těla. Když jsem 
se totiž stal člověkem, bylo to s úmyslem trpět 
pro vás a dát vám hmatatelný božský i lidský 
důkaz Mé nekonečné lásky a soucitu s 
nezralými, potřebnými a hříšníky. 
42. Všechnu moc, kterou jsem zjevil na jiných, 
ať už jsem uzdravil malomocného, vrátil 
slepému zrak a chromému pohyblivost, nebo 
obrátil hříšníky a vzkřísil mrtvé, všechnu 
autoritu, kterou jsem zjevil před zástupy, 
abych jim podal důkazy své pravdy a dokázal 
jim svou moc nad královstvími přírody a svou 
moc nad životem a smrtí, jsem nechtěl použít 
pro sebe, když jsem dovolil, aby mé tělo 
podstoupilo toto utrpení a trpělo tuto bolest. 
43. Je pravda, že Moje moc mohla ušetřit Mé 
tělo bolesti, ale jakou zásluhu bych pak měl ve 
tvých očích? Jaký příklad, srozumitelný 
člověku, bych zanechal, kdybych použil Svou 
moc, abych se ušetřil bolesti? V těch chvílích 
bylo nutné zříci se Mé moci, odmítnout Boží 
sílu, abych mohl pocítit a zakusit bolest těla, 
smutek tváří v tvář nevděku, osamělost, agónii 
a smrt. 
44 Proto Ježíšovy rty v hodině smrti prosily o 
pomoc, protože jeho bolest byla skutečná. 
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Nebyla to však jen fyzická bolest, která 
přemohla ztuhlé a vyčerpané Ježíšovo tělo - 
byl to také duchovní pocit Boha, který byl 
prostřednictvím tohoto těla týrán a 
zesměšňován svými slepými, nevděčnými a 
povýšenými dětmi, za které prolil tuto krev. 
45 Ježíš byl silný díky Duchu, který ho oživoval, 
což byl Duch Boží, a mohl být odolný vůči 
bolesti a nepřemožitelný vůči útokům svých 
pronásledovatelů; bylo však nutné, aby 
proléval slzy, aby cítil, že neustále padá k zemi 
před očima zástupů, aby se síly jeho těla 
vyčerpaly a aby zemřel poté, co jeho tělo 
ztratilo poslední kapku krve. 
46 Tak se naplnilo mé poslání na zemi, tak 
skončila pozemská existence toho, kterého lid 
před několika dny prohlásil za krále, když 
vstoupil do Jeruzaléma. (320,56 - 61) 
 
Ježíšův čin vykoupení v jiných světech 
47. V prvních dobách lidstva byl jeho duchovní 
vývoj tak nízký, že (ne)vnitřní poznání života 
ducha po tělesné smrti a (ne)znalost jeho 
konečného osudu způsobily, že duch po 
opuštění tělesné schránky upadl do hlubokého 
spánku, z něhož se pomalu probouzel. Když se 
však Kristus v Ježíši stal člověkem, aby předal 
své učení všem duchovním bytostem, jakmile 
dokončil svůj úkol mezi lidmi, poslal své světlo 
velkým zástupům bytostí, které od počátku 
světa čekaly na jeho příchod, aby se zbavily 
zmatku a mohly se povznést ke Stvořiteli. 
48. Jedině Kristus mohl osvítit tuto temnotu, 
jedině jeho hlas mohl probudit duchy, kteří 
spali ke svému vývoji. Když Kristus zemřel jako 
člověk, božský Duch vnesl světlo do 
duchovních světů a dokonce i do hrobů, z 
nichž se vynořily duchovní bytosti, které byly 
se svými těly ve spánku smrti. Tyto bytosti 
prošly té noci světem a zviditelnily se lidským 
pohledům jako svědectví, že Vykupitel byl 
životem pro všechny bytosti a že Duch je 
nesmrtelný. (41,5 - 6) 
49. Muži a ženy dostávali znamení a výzvy ze 
záhrobí. Staří a děti byli rovněž svědky těchto 
projevů a ve dnech, které předcházely 
Spasitelově smrti na kříži, nebeské světlo 
pronikalo do lidských srdcí; bytosti 
Duchovního údolí nazývaly lidská srdce; a v 
den, kdy Mistr naposledy vydechl jako člověk a 
jeho světlo proniklo do všech jeskyní a do 
všech koutů, do hmotných i duchovních 

domovů, v touze po bytostech, které na něj 
dlouho čekaly - zhmotnělých, zmatených a 
nemocných bytostech, které sešly z cesty, 
spoutané řetězy výčitek svědomí, táhnoucí s 
sebou břemena nepravostí, a dalších duchů, 
kteří si mysleli, že jsou mrtví, a byli připoutáni 
ke svým tělům - tehdy se všichni probudili z 
hlubokého spánku a povstali k životu. 
50. Než však opustili tuto zemi, vydali 
svědectví o svém vzkříšení a existenci těm, 
kteří byli jejich blízkými. Svět byl svědkem 
těchto projevů v onu noc plnou smutku a žalu. 
51. Srdce lidí se zachvěla a děti plakaly tváří v 
tvář těm, kteří byli již dlouho mrtví a kteří se 
toho dne vrátili jen na okamžik, aby vydali 
svědectví o tom Mistrovi, který sestoupil na 
zem, aby rozptýlil své sémě lásky, a který 
zároveň obdělával duchovní pole obývané 
nekonečným množstvím duchovních bytostí, 
jež byly rovněž jeho dětmi a které uzdravil a 
osvobodil od jejich nevědomosti. (339, 22) 
52. Když jsem opustil své tělo, můj Duch 
vstoupil do světa duchů, aby k nim promlouval 
slovem pravdy. Stejně jako s vámi jsem s nimi 
mluvil o Boží lásce, neboť ta je pravým 
poznáním života. 
53. Vpravdě vám říkám, že Ježíšův Duch nebyl 
ani na okamžik v hrobě; měl mnoho dobrodiní, 
která měl vykonat v jiných světech. Můj 
nekonečný Duch jim měl oznámit mnohá 
zjevení, stejně jako předtím tobě. 
54. Existují také světy, kde duchové neumějí 
milovat, žijí v temnotě a touží po světle. Dnes 
lidé vědí, že tam, kde vládne nelaskavost a 
sobectví, vládne temnota, že válka a vášně 
jsou klíči, které zavírají dveře na cestu vedoucí 
do Božího království. 
55 Láska je naopak klíčem, který otevírá 
království světla, jímž je pravda. 
56. Zde (na zemi) jsem se dal poznat 
hmotnými prostředky, v záhrobí jsem se sdělil 
přímo vysokým duchovním bytostem, aby 
učily ty, kdo nejsou schopni přijmout Mou 
inspiraci přímo. Tyto vysoké, světelné bytosti 
jsou - stejně jako zde pro vás - nositeli hlasu. 
(213, 6 - 11) 
 
Zjevení Ježíše po jeho vzkříšení 
57. Několik dní po Mém ukřižování, když byli 
Moji učedníci shromážděni kolem Marie, jsem 
jim dal pocítit Mou přítomnost, 
symbolizovanou duchovní vizí holubice. V té 
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požehnané hodině se nikdo neodvážil pohnout 
ani promluvit. Při kontemplaci tohoto 
duchovního obrazu byli skutečně nadšeni a 
jejich srdce tlouklo silou a důvěrou, protože 
věděli, že Mistr, který od nich zdánlivě odešel, 
bude v duchu stále přítomen. (8, 15) 
58. Proč si myslíte, že Můj příchod v duchu 
nemá žádný význam? Pamatujte, že po své 
smrti jako člověk jsem nadále mluvil ke svým 
učedníkům a v duchu jsem se jim zjevoval. 
59. Co by se s nimi stalo bez těch projevů, 
které jsem jim udělil a které posílily jejich víru 
a dodaly jim novou odvahu pro jejich misijní 
úkol? 
60. Smutný byl obraz, který předvedli po Mém 
odchodu: po tvářích jim bez ustání tekly slzy, z 
hrudi jim každou chvíli unikaly vzlyky, mnoho 
se modlili a tížil je strach a výčitky svědomí. 
Věděli, že mě jeden prodal, druhý zapřel a 
téměř všichni mě opustili v hodině smrti. 
61. Jak by mohli být svědky toho Mistra 
veškeré dokonalosti? Jak mohli mít odvahu a 
sílu čelit lidem s tak odlišným přesvědčením a 
způsobem myšlení a života? 
62 Právě tehdy se mezi nimi objevil můj Duch, 
aby utišil jejich bolest, roznítil jejich víru a 
roznítil jejich srdce ideálem mého učení. 
63. Dal jsem svému Duchu lidskou podobu, 
aby byl mezi učedníky viditelný a hmatatelný, 
ale moje přítomnost byla stále duchovní, a 
podívej se, jaký vliv a význam měla tato 
podoba mezi mými apoštoly. (279, 47 - 52) 
64. Má oběť byla dokonána, ale protože jsem 
věděl, že tato srdce Mě potřebují víc než kdy 
jindy, protože v nich vznikla bouře 
pochybností, utrpení, zmatků a obav, 
okamžitě jsem se k nim přiblížil, abych jim dal 
další důkaz Svého nekonečného milosrdenství. 
Ve Své lásce a soucitu s těmito dětmi Svého 
slova jsem se polidštil, vzal jsem na sebe 
podobu těla, které jsem měl na světě, a dal 
jsem se vidět a slyšet a Svými slovy jsem v 
těchto sklíčených duchách znovu vzbudil víru. 
Byla to nová lekce, nový způsob, jak Mě sdělit 
těm, kteří Mě doprovázeli na zemi, a oni se 
cítili posíleni, inspirováni, proměněni vírou a 
poznáním Mé pravdy. 
65. Navzdory těmto důkazům, jichž byli všichni 
svědky, se našel jeden, který tvrdošíjně popíral 
projevy a důkazy, které jsem duchovně dával 
svým učedníkům, a tak bylo nutné dovolit mu 

dotknout se Mé duchovní Přítomnosti i 
tělesnými smysly, aby mohl uvěřit. 
66. Ale nejen mezi učedníky, kteří mi byli blíže, 
vznikla tato pochybnost - ne, také mezi 
zástupy následovníků, ve městech, v městech 
a na vesnicích, mezi těmi, kteří obdrželi 
důkazy mé moci a následovali mě kvůli těmto 
skutkům, vznikl zmatek, úzkostné tázání, 
zděšení; nedalo se vysvětlit, proč vše dopadlo 
takto. 
67. Měl jsem soucit se všemi, a proto jsem 
stejně jako svým nejbližším učedníkům dal 
důkaz, že jsem se od nich nevzdálil, i když jsem 
jim už nepomáhal jako člověk na zemi. V 
každém domě, v každé rodině a v každém 
národě jsem se zjevoval srdcím, která ve Mne 
věřila, a dával jsem jim pocítit svou duchovní 
přítomnost mnoha způsoby. Tehdy začal boj 
onoho křesťanského lidu, který musel ztratit 
svého Mistra na zemi, aby povstal a hlásal 
pravdu, kterou jim zjevil. Všichni znáte jejich 
skvělá díla. (333,38-41) 
68. Když jsem se ve Druhé éře naposledy 
zviditelnil svým učedníkům mezi oblaky, byl v 
nich smutek, když jsem jim zmizel z očí, 
protože se v tu chvíli cítili opuštění; ale potom 
uslyšeli hlas anděla, posla Páně, který jim řekl: 
"Muži z Galileje, co hledáte? Toho Ježíše, 
kterého jste dnes viděli vystupovat do nebe, 
uvidíte podobně sestupovat." 
69 Tehdy pochopili, že až se Mistr vrátí k 
lidem, učiní tak duchovně. (8, l3 - 14)  
 

Kapitola 13 - Poslání a význam 
Ježíše a jeho apoštolů  
 
Náprava starého obrazu Boha a jeho tradic  
1 Ježíš, Kristus, byl nejjasnějším příkladem 
učení, který jsem vám dal na zemi, abych vám 
ukázal, jak velká je Otcova láska a moudrost. 
Ježíš byl živým poselstvím, které Stvořitel 
poslal na zem, abyste poznali vznešené 
vlastnosti toho, kdo vás stvořil. Lidé viděli v 
Jehovovi hněvivého a nelítostného Boha, 
strašného a pomstychtivého soudce, ale skrze 
Ježíše vás vysvobodil z vašeho omylu. 
2 V Mistrovi spatřujte božskou lásku, která se 
stala člověkem. Svým životem plným pokory, 
oběti a milosrdenství posuzoval všechny vaše 
skutky. Ale místo aby tě potrestal smrtí, nabídl 
ti svou krev, aby ti ukázal pravý život, život 
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lásky. Toto božské poselství osvítilo život 
lidstva a slovo, které božský Mistr dal lidem, se 
stalo původem církví a sekt, jejichž 
prostřednictvím Mě hledali a stále hledají. Ale 
opravdu, říkám vám, oni ještě nepochopili 
obsah tohoto poselství. 
3. Lidstvo věří, že Boží láska k jeho dětem je 
neomezená, protože Bůh zemřel v Ježíši z lásky 
k lidstvu. Je dokonce vnitřně pohnuta 
Ježíšovým utrpením před jeho soudci a katy a 
postupně poznává v Synu i Otce, ale smysl, 
rozsah všeho, co chtěl Pán lidem říci tímto 
zjevením, které začalo v Panně a skončilo v 
"oblaku" v Betanii, nebyl dodnes správně 
vyložen. 
4 Musel jsem se vrátit na stejném "oblaku", na 
němž "Slovo" povstalo k Otci, abych vám 
podal vysvětlení a ukázal vám smysl všeho, co 
vám bylo zjeveno Ježíšovým narozením, 
životem, skutky a smrtí. 
5 Duch pravdy, ten, kterého Kristus tehdy 
přislíbil, je tento (v Mexiku 1866-1950) Boží 
projev, který přišel, aby osvítil temnoty a 
vysvětlil tajemství, do nichž lidská mysl nebo 
srdce nebyla schopna proniknout. ( 81, 46 - 
49) 
6. Svou pravdu jsem hlásal ve druhé éře jako 
člověk svým příkladem. Zrušil jsem zbytečné 
obětování nevinných a nevědomých bytostí 
tím, že jsem se obětoval pro dokonalou nauku 
lásky. Nazvali jste mě "Beránkem Božím", 
protože mě lidé obětovali o svých tradičních 
svátcích. 
7 Má krev byla vylita, aby lidstvu ukázala cestu 
ke spáse (část musí jít doleva). Moje božská 
Láska se vylila z kříže na lidstvo tehdejší a 
všech dob, aby se lidstvo inspirovalo tímto 
příkladem, těmito slovy, tímto dokonalým 
životem a nalezlo spásu, očištění hříchů a 
povznesení ducha. (276, 15) 
 
Ježíšův příklad 
8 Bylo třeba, aby vám Ježíš ukázal zásady, jimiž 
se máte řídit a od nichž jste se vzdálili. 
9 Svědčil jsem vám o své mírnosti, své lásce, 
své moudrosti a svém milosrdenství a pil jsem 
s vámi kalich utrpení, aby se vaše srdce 
pohnulo a vaše mysl probudila. Srdce se 
musela zrodit k dobrotě a bolest, když mě 
viděla ukřižovaného z lásky k nim, byla jako 
bodnutí, které jim připomnělo, že všichni 
musíte trpět z lásky, abyste dosáhli Otce. Můj 

slib každému, kdo vezme svůj kříž a bude mě 
následovat, byl věčný pokoj, nejvyšší 
blaženost, která v Duchu nemá konce. (240, 23 
-24) 
10 Kristus je a má být vaším vzorem; proto 
jsem se tehdy stal člověkem. Jaké zjevení 
přinesl Ježíš lidstvu? Jeho nekonečná láska, 
Jeho božská moudrost, Jeho milosrdenství bez 
hranic a Jeho moc. 
11. Řekl jsem vám: Vezměte si mě za příklad a 
budete konat stejné skutky jako já. Protože 
jsem přišel jako Mistr, měli byste pochopit, že 
se tak nestalo proto, abych vám předal 
nerealizovatelné učení nebo učení, které je 
mimo lidské chápání. 
12 Pochopte tedy, že budete-li konat skutky 
podobné těm, kterým vás učil Ježíš, dosáhnete 
plnosti života, o níž jsem vám dříve mluvil. 
(156, 25 - 27) 
 
Význam Ježíšova učení 
13. Ježíšovo učení, dané jako průvodce, jako 
otevřená kniha pro lidstvo ke studiu, nelze 
srovnávat s ničím jiným u žádného jiného 
národa na zemi, v žádné generaci, v žádné 
rase. Neboť ti, kdo vyšli, aby předávali 
přikázání spravedlnosti nebo učení o 
dobročinnosti, byli Mnou posláni na zem jako 
hledači cest, jako poslové, ale ne jako Božstvo. 
Jedině Kristus k vám přišel jako Božství. Přinesl 
vám nejjasnější a největší poučení, jakého se 
lidskému srdci dostalo. (219, 33) 
 
Povolání, učednictví a zkoušky Ježíšových 
učedníků 
14. V této době jste si vzpomněli na léta mého 
kázání - na ta tři léta, kdy jsem připravoval své 
učedníky a kdy jsem s nimi žil. Viděli všechna 
Má díla a při své přípravě byli schopni 
proniknout do Mého srdce a spatřit čistotu, 
veškerou vznešenost a moudrost, která byla v 
Mistrovi. 
15 Mé tehdejší činy se neděly kvůli pozornosti, 
mé chození po zemi bylo skromné, ale ten, 
kdo byl připraven, měl představu o velikosti 
mé přítomnosti a o době, v níž žil. 
16 Vybral jsem si tedy své učedníky, z nichž 
některé jsem našel na břehu řeky a které jsem 
zavolal se slovy: "Pojďte za mnou!" Když na 
Mne upřeli svůj pohled, pochopili, kdo je Ten, 
který k nim promluvil, a tak jsem si je jednoho 
po druhém vybral. (342, 21) 
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17. Dokud jsem kázal ve světě, nikdy jsem 
neřekl, že moji učedníci jsou již mistry nebo že 
je třeba je poslouchat. Stále to byli učedníci, 
kteří mě uchváceni světlem mého slova 
ochotně následovali, ale stále dělali chyby, 
protože potřebovali čas, aby se změnili a pak 
mohli jít lidem příkladem. Byly to balvany, 
které stále obrušuje dláto božské lásky, aby se 
později i ony proměnily v diamanty. (356,39) 
18 Ve všech dobách jsem zkoušel své 
učedníky. Kolikrát jsem Petra vystavil zkoušce 
a jen v jedné z nich zaváhal. Nesuďte ho však 
za tento čin špatně, neboť když se jeho víra 
rozhořela, byl jako pochodeň mezi lidmi, když 
kázal a vydával svědectví o pravdě. 
19 Neodsuzuj Tomáše; uvaž, jak často jsi mohl 
uchopit rukama mé skutky, a přesto jsi 
pochyboval. Nedívejte se s opovržením na 
Jidáše Iškariotského, toho milovaného 
učedníka, který prodal svého Mistra za třicet 
stříbrných, neboť nikdy nebylo většího pokání 
než u něj. 
20. Každého z nich jsem použil, abych vám 
zanechal učení, které by sloužilo jako příklad a 
zůstalo navždy v paměti lidstva. Po své 
neodbytnosti se kajícně obrátili a bezvýhradně 
se věnovali naplnění svého poslání. Byli 
skutečnými apoštoly a zanechali příklad pro 
všechny generace. (9,22 - 23) 
 
Apoštol Jan 
21. Vzpomeňte si, že když bylo mé tělo sňato z 
kříže a pak pohřbeno, učedníci, zděšení a 
neschopní pochopit, co se stalo, uvěřili, že 
Mistrovou smrtí všechno skončilo. Bylo nutné, 
aby mě jejich oči znovu viděly a jejich uši 
znovu slyšely, aby se rozhořela jejich víra a 
posílilo se jejich poznání mých slov. 
22. Nyní vám mohu říci, že mezi těmito 
učedníky byl jeden, který o Mně nikdy 
nepochyboval, který nikdy nezaváhal tváří v 
tvář zkouškám a který Mě ani na okamžik 
neopustil. Byl to Jan, věrný, odvážný, ohnivý a 
velmi milující učedník. 
23 Právě pro tuto lásku jsem mu svěřil Marii, 
když stáli u paty kříže, aby v tomto srdci bez 
poskvrny nadále nacházel lásku a po jejím 
boku se ještě více posílil pro boj, který ho 
čekal. 
24 Zatímco jeho bratři, ostatní učedníci, padali 
jeden po druhém pod smrtelným úderem kata 
a svou krví a životem zpečetili veškerou 

pravdu, kterou hlásali, a jméno svého Mistra, 
Jan smrt přemohl a mučednické smrti unikl. 
25 Protože byl vyhnán do pustiny, jeho 
pronásledovatele nenapadlo, že tam, na 
ostrově, kam ho vyhnali, sestoupí k tomu 
člověku z nebes velké zjevení věků, které 
prožíváte - proroctví, které mluví k lidem o 
všech věcech, které se stanou a naplní. 
26 Poté, co Jan věnoval mnoho lásky svým 
bratrům a zasvětil svůj život službě jim ve 
jménu svého Mistra, musel žít odděleně od 
nich, sám, ale stále se modlil za lidstvo, stále 
myslel na ty, za které Ježíš prolil svou krev. 
27 Modlitba, ticho, introspekce, upřímnost 
jeho existence a dobrota jeho myšlenek 
dokázaly zázrak, že tento člověk, tento duch, 
vyvinul v krátké době to, k čemu jiné duchovní 
bytosti potřebují tisíciletí. (309,41 - 44) 
28 Když se dívám na obyvatele tohoto světa, 
vidím, že všechny národy znají Mé jméno, že 
miliony lidí opakují Má slova, ale vpravdě vám 
říkám, že nevidím lásku lidí k sobě navzájem! 
29 vše, co vás v této době učím a co se děje ve 
světě, je vysvětlením a naplněním zjevení, 
které jsem dal lidstvu skrze svého apoštola 
Jana, když jsem ho v době, kdy žil na ostrově 
Patmos, v duchu přenesl do nebeských výšin, 
do Božské roviny, do Nesmírnosti, abych mu 
prostřednictvím alegorií ukázal Počátek a Cíl, 
Alfu a Omegu; a on viděl události, které se 
staly - ty, které se odehrávají, i ty, které teprve 
přijdou. 
30 Tehdy tomu ještě nerozuměl, ale můj hlas 
mu řekl: "Zapiš, co uvidíš a uslyšíš," a tak 
napsal. 
31 Jan měl učedníky, kteří se plavili na lodích 
přes moře, aby ho vyhledali v jeho útočišti. Ti 
muži se dychtivě ptali toho, kdo byl Ježíšovým 
učedníkem, jaký byl Mistr, jaké bylo jeho slovo 
a zázraky, a Jan, který svého Mistra 
napodoboval v lásce a moudrosti, je svými 
slovy ohromil. I když se blížilo stáří, kdy jeho 
tělo už bylo skloněno časem, měl stále dost sil, 
aby svědčil o svém Mistrovi a říkal učedníkům: 
"Milujte se navzájem." 
32 Když ti, kdo ho vyhledali, viděli, že se blíží 
den Janova odchodu, a toužili se zmocnit 
veškeré moudrosti, kterou tento apoštol 
nashromáždil, žádali ho, aby jim prozradil vše, 
co se naučil od svého Mistra, ale místo 
odpovědi vždy slyšeli jen tuto větu: "Milujte se 
navzájem." 
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33 Ti, kteří se ptali s takovou dychtivostí a 
zájmem, se cítili oklamáni a mysleli si, že stáří 
vymazalo Kristova slova z jeho paměti. 
34 Říkám vám, že Jan nezapomněl ani na 
jedno z mých slov, ale že ze všech mých učení 
dal jako jedinou kvintesenci učení, které 
shrnuje celý zákon: Milujte se navzájem. 
35 Jak se mohlo učení Mistra, kterého tolik 
miloval, vytratit z paměti tohoto milovaného 
učedníka? (167, 32 - 37) 
36. V "druhém čase", po mém odchodu, vaše 
nebeská Matka nadále posilovala mé učedníky 
a stála při nich. Po bolesti a zkouškách našli 
útočiště v milujícím Mariině Srdci a její slovo je 
den za dnem živilo. Povzbuzováni Marií, která 
je nadále učila jménem božského Mistra, 
pokračovali v cestě. Když zemřela, začal jejich 
boj a každý z nich se vydal po cestě, která mu 
byla ukázána. (183, 15) 
 
Apoštolové Petr a Pavel 
37. Nezapomeňte na případ Petra, mého 
učedníka, když ho Saul pronásledoval až k 
smrti. Dokázal jsem věrnému apoštolovi, že ve 
své zkoušce není sám, a pokud důvěřuje v 
mou moc, ochráním ho před pronásledovateli. 
38. Saul byl překvapen mým Božským světlem, 
když šel hledat Petra, aby ho zatkl. Mé světlo 
zasáhlo hlubiny Saulova srdce, který, sražen na 
zem tváří v tvář mé Přítomnosti, poražen mou 
láskou, neschopen dokončit úkol, který si proti 
mému učedníkovi naplánoval, pocítil ve svém 
nejhlubším nitru proměnu celé své bytosti a 
nyní obrácen k víře v Krista spěchal vyhledat 
Petra, ale ne proto, aby ho zabil, ale aby ho 
požádal, aby ho poučil o slově Páně a dal mu 
podíl na svém díle. 
39 Od té chvíle se Saul jmenoval Pavel a tato 
změna jména znamenala úplnou duchovní 
proměnu tohoto muže, jeho úplné obrácení. 
(308, 46 - 47) 
40. Pavel nepatřil mezi dvanáct apoštolů, 
nejedl u Mého stolu, ani Mne nenásledoval na 
cestách, aby slyšel Mé učení. Spíše ve Mne 
nevěřil a na ty, kdo Mne následovali, se 
nedíval laskavýma očima. V jeho srdci byla 
myšlenka zničit semeno, které jsem svěřil 
svým učedníkům a které se právě začalo šířit. 
Pavel však nevěděl, že je jedním z Mých. 
Věděl, že Mesiáš musí přijít, a věřil tomu. 
Nedokázal si však představit, že by pokorný 
Ježíš měl být zaslíbeným Spasitelem. Jeho 

srdce bylo plné pýchy světa, a proto necítil 
přítomnost svého Pána. 
41 Saul povstal proti svému Spasiteli. 
Pronásledoval Mé učedníky i lidi, kteří se k nim 
obraceli, aby slyšeli Mé poselství z úst těchto 
apoštolů. A tak jsem ho překvapil, když se 
chystal pronásledovat své vlastní. Dotkl jsem 
se ho na nejcitlivějším místě jeho srdce a 
okamžitě Mě poznal, protože jeho duch Mě 
očekával. Proto slyšel můj hlas. 
42 Mou vůlí bylo, aby se tento všeobecně 
známý muž takto obrátil, aby svět mohl být 
svědkem všech jeho podivuhodných skutků, 
které mají sloužit jako podnět k víře a 
porozumění. 
43 Proč se zabývat podrobnostmi života 
tohoto muže, který od té doby zasvětil svůj 
život lásce k bližnímu, inspirován láskou ke 
svému Mistrovi a jeho božskému učení? 
44. Pavel byl jedním z největších apoštolů 
mého slova, jeho svědectví bylo vždy 
prostoupeno láskou, upřímností, pravdivostí a 
světlem. Jeho dřívější materialismus se stal 
velmi vysokou duchovností, jeho tvrdost 
nekonečnou něhou, a tak se z 
pronásledovatele mých apoštolů stal 
nejhorlivější rozsévač mého Slova, neúnavný 
potulný kazatel, který přinášel Božské 
poselství svého Pána, pro něhož žil a jemuž 
zasvětil svůj život, různým národům, 
provinciím a vesnicím. 
45 Zde máte, milovaní lidé, krásný příklad 
obrácení a důkaz, že lidé, i když Mě ještě 
neslyšeli, se mohou stát Mými velkými 
apoštoly. (157, 42 - 47) 
 
Příkladná povaha apoštolů 
46. Kdo jiný než já povzbuzoval učedníky v oné 
"druhé éře", když pak chodili po světě bez 
svého Mistra? Nepřipadá vám práce každého z 
nich obdivuhodná? Ale říkám vám, že i oni 
měli slabosti jako každý jiný člověk. Později 
byli naplněni láskou a vírou, a to jim nepřidalo 
na sklíčenosti, že jsou ve světě jako ovce mezi 
vlky a jdou svou cestou stále pronásledováni a 
vystaveni posměchu lidí. 
47 Měli moc konat zázraky, uměli tuto milost 
využít k tomu, aby obrátili srdce k pravdě. 
48. Blahoslavení jsou všichni, kdo slyšeli 
Ježíšovo slovo z úst mých apoštolů, neboť u 
nich mé učení nedoznalo žádné změny, ale 
bylo podáno v celé své čistotě a pravdě. Proto 
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když jim lidé naslouchali, pociťovali v duchu 
přítomnost Pána a cítili ve své bytosti 
neznámý pocit moci, moudrosti a vznešenosti. 
49. V těch chudých a skromných rybářích z 
Galileje máš důstojný příklad: proměněni 
láskou v duchovní rybáře, otřásli národy a 
královstvími slovem, které se naučili od Ježíše, 
a svou vytrvalostí a obětí připravili obrácení 
národů a příchod duchovního pokoje. Všichni, 
od králů až po žebráky, zakusili můj pokoj v 
oněch dnech pravého křesťanství. 
50. Ta éra duchovnosti mezi lidmi netrvala 
dlouho, ale Já, který všechno vím, jsem vám 
oznámil a slíbil Svůj návrat, protože jsem 
věděl, že Mě budete znovu potřebovat. (279, 
56 -60) 
 
Šíření křesťanství 
51. Mé učení na rtech a v dílech mých 
učedníků bylo mečem lásky a světla, který 
bojoval proti nevědomosti, modlářství a 
materialismu. Z těch, kdo viděli blížící se zánik 
svých mýtů a tradic, se ozýval křik rozhořčení, 
zatímco z jiných srdcí se ozýval jásavý 
chvalozpěv tváří v tvář světlé cestě, která se 
otevírala naději a víře těch, kdo žíznili po 
pravdě a byli zatíženi hříchem. 
52. Ti, kteří popírali duchovní život, se 
rozzuřili, když slyšeli zjevení o nebeském 
království, zatímco ti, kteří tuto existenci 
poznali a doufali v její spravedlnost a spásu, 
děkovali Otci, že poslal na svět svého 
Jednorozeného Syna. 
53. Lidé, kteří ve svých srdcích uchovávali 
požehnanou touhu upřímně sloužit svému 
Bohu a milovat Ho, viděli, jak se jejich cesta 
stala lehkou a jejich mysl jasnou, když se 
ponořili do Mého Slova, a pocítili oživení ve 
svém duchu a ve svém srdci. Kristovo učení 
jako pravý duchovní chléb vyplnilo nesmírnou 
prázdnotu, která v nich byla, a svou 
dokonalostí a smyslem bohatě naplnilo 
všechny touhy jejich ducha. 
54 Vznikl nový věk, otevřela se světlejší cesta, 
která vedla do věčnosti. 
55. Jak krásné pocity duchovního povznesení, 
lásky a něhy se probudily v těch, kteří byli 
osvíceni vírou, aby přijali mé slovo! Jaká 
odvaha a vytrvalost provázela srdce, která 
uměla trpět a překonat všechno, aniž by na 
okamžik zoufala! 

56 Protože Mistrova krev byla ještě čerstvá? 
Ne, lidé: duchovní podstata oné krve, která 
byla hmotným ztělesněním Božské lásky, 
nevysychá, ani nikdy nevyprchá; je přítomna 
nyní stejně jako tehdy, živá a hřejivá životem. 
57 Důvodem je to, že v těchto srdcích byla 
také láska k pravdě, které zasvětili své životy a 
za kterou dokonce dali svou krev, čímž 
dokázali, že se naučili lekci svého Mistra. 
58 Tato velkoryse darovaná krev překonala 
překážky a útrapy. 
59 Jaký kontrast se ukázal mezi duchovností 
učedníků Mého Slova a modlářstvím, 
materialismem, sobectvím a nevědomostí 
fanatiků starověkých tradic nebo pohanů, kteří 
žili jen proto, aby vzdali hold tělesným 
rozkoším! (316, 34 - 42) 
60. Osévejte cestu života dobrými příkladnými 
skutky, nefalšujte Mé učení. V tomto ohledu si 
vezměte za příklad Mé apoštoly druhé éry, 
kteří nikdy neupadli do smyslných kultů, aby 
učili a vysvětlovali Mé učení. Nejsou to oni, 
kdo může za modlářství, do něhož lidstvo 
následně upadlo. Jejich ruce nikdy nestavěly 
oltáře ani paláce pro duchovní uctívání Boha. 
Přinášeli však lidem Kristovo poučení, 
nemocným zdraví, chudým a trpícím naději a 
útěchu a stejně jako jejich Mistr ukazovali 
ztraceným cestu ke spáse. 
61 Křesťanské náboženství, které dnes znáte, 
není ani odrazem učení, které praktikovali a 
učili moji apoštolové! 
62. Znovu vám říkám, že v těchto učednících 
můžete najít dokonalé vzory pokory, lásky, 
milosrdenství a povznesení. Svou krví zpečetili 
pravdu, kterou vyslovila jejich ústa. 
63 Lidstvo od tebe nebude požadovat více 
krve, aby uvěřilo tvému svědectví, ale bude od 
tebe požadovat pravdivost. (256,30-33) 
 

III Doba církevního 
křesťanství  

  

Kapitola 14 - Křesťanství, církve a 
kulty  
 
 Vývoj křesťanství  
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1 Po mém odchodu ve "druhé éře" pokračovali 
moji apoštolové v mém díle a ti, kdo 
následovali mé apoštoly, pokračovali v jejich 
díle. Byli novými dělníky, obdělávali pole 
připravené Pánem, zúrodněné jeho krví, 
slzami a slovem, připravené prací prvních 
Dvanácti a také těch, kteří je následovali. 
Postupem času a z generace na generaci však 
lidé stále více mystifikovali nebo falšovali mé 
dílo a mé učení. 
2 Kdo řekl tomu člověku, že si může udělat 
mou podobiznu? Kdo mu řekl, že Mě má 
představovat visícího na kříži? Kdo mu řekl, že 
může vytvořit obraz Marie, podobu andělů 
nebo Otcovu tvář? Ó, vy lidé malé víry, kteří 
jste museli duchovní věci zviditelnit hmotně, 
abyste pocítili Mou přítomnost! 
3 Obrazem Otce byl Ježíš, obrazem Mistra jeho 
učedníci. Ve Druhé éře jsem řekl: "Kdo zná 
Syna, zná Otce." Tím chtěl říci, že Kristus, který 
promluvil v Ježíši, je sám Otec. Pouze Otec 
mohl stvořit svůj obraz. 
4. Po své smrti jako člověk jsem se zjevil svým 
apoštolům jako Živý, aby poznali, že jsem Život 
a Věčnost a že ať už v těle nebo mimo něj, 
jsem přítomen mezi vámi. Ne všichni lidé to 
pochopili, a proto upadli do modlářství a 
fanatismu. (113, 13 - 17) 
5 Samařské ženě jsem řekl: "Kdo se napije z 
této vody, kterou dávám, už nikdy nebude 
žíznit." A dnes vám říkám: Kdyby se lidstvo 
napilo této živé vody, nebylo by v něm tolik 
bídy. 
6. Lidé se nedrželi neochvějně mého učení a 
raději používali mé jméno k zakládání církví 
podle svého výkladu a pohodlí. Odmítl jsem 
tradice a poučil je o učení lásky, ale dnes ke 
Mně přicházíte, abyste Mi nabídli nepodstatné 
obřady a ceremonie, které vašemu duchu ani v 
nejmenším neprospívají. Není-li ve vašich 
skutcích duchovnost, nemůže v nich být 
pravda, a co v sobě nemá pravdu, nedojde k 
vašemu Otci. 
7 Když ta Samaritánka pocítila, že světlo mých 
očí proniklo až na dno jejího srdce, řekla mi: 
"Pane, vy Židé říkáte, že Jeruzalém je místem, 
kde se má uctívat náš Bůh." Tehdy jsem jí řekl: 
"Ženo, vpravdě ti říkám, že přichází čas, kdy 
nebudete uctívat Otce na této hoře ani v 
Jeruzalémě, jak to děláte nyní. Blíží se čas, kdy 
budete uctívat Otce 'v duchu a v pravdě', 
neboť Bůh je duch." 

8 Toto je mé učení pro všechny časy. Vidíte, 
pravdu jste měli před očima, ale nechtěli jste ji 
vidět. Jak ji prožijete, když ji neznáte? (151, 2 - 
5) 
 
Kulty 
9 Budeš-li milovat, nebudeš potřebovat 
smyslné obřady ani rituály, protože budeš mít 
světlo, které osvítí tvůj vnitřní chrám, na němž 
se rozbijí vlny všech bouří, které tě mohou 
bičovat, a které rozpustí temné mlhy lidstva. 
10 Neznesvěcujte již více Boha, neboť věru 
pravím vám, že veliký je nevděk, jímž se 
prokazujete před Bohem, když konáte tyto 
vnější úkony uctívání, jež jste zdědili po 
předcích svých a v nichž jste se stali fanatiky. 
(21, 13 - 14) 
11. Považujte lidstvo za pomýlené - pomýlené 
proto, že velké církve, které si říkají 
křesťanské, přikládají větší význam rituálům a 
vnějším věcem než samotnému Mému učení. 
Slovo života, které jsem zpečetil skutky lásky a 
Krví na kříži, už nežije v lidských srdcích; je 
zavřené a němé ve starých a zaprášených 
knihách.  A tak existuje "křesťanské" lidstvo, 
které nechápe ani neví, jak Krista následovat. 
12 proto mám v této době málo učedníků - 
těch, kteří milují své trpící bratry, těch, kteří 
zmírňují bolest - těch, kteří žijí ve ctnosti a 
hlásají ji svým příkladem: to jsou Kristovi 
učedníci. 
13 Kdo zná mé učení a skrývá je nebo je dává 
najevo jen rty, a ne srdcem, není můj učedník. 
14 Nepřišel jsem v tomto čase hledat 
kamenné chrámy a dávat se v nich poznat. 
Hledám tvého ducha, tvé srdce, ne hmotnou 
nádheru. (72, 47 - 50) 
15. Dokud budou náboženská společenství 
upadat do hlubokého spánku a neopustí své 
obvyklé cesty, nedojde k duchovnímu 
probuzení ani k uskutečnění duchovních 
ideálů, a proto nebude mezi lidmi mír ani 
prostor pro aktivní lásku. Světlo, které řeší 
vážné lidské konflikty, nebude moci svítit.(100, 
38) 
 
Duchovní 
16 Protože nevíte, co je pravý pokoj, 
spokojujete se s tím, že po něm toužíte, a 
snažíte se všemi možnými prostředky a 
způsoby získat trochu pokoje, 
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pohodlí a uspokojení, ale nikdy ne to, co je 
skutečným pokojem ducha. Říkám vám, že 
pouze poslušnost dítěte vůči Pánově vůli ji 
získá. 
17 Na světě je nedostatek dobrých vykladačů 
mého slova, dobrých vykladačů mého učení. 
Proto lidstvo, i když si říká křesťanské, žije 
duchovně zaostale, protože není nikdo, kdo by 
jím otřásl Mou pravou naukou, není nikdo, 
kdo by živil srdce láskou, kterou jsem učil lidi. 
18. Den co den se ve farních sálech, kostelích a 
katedrálách vyslovuje mé jméno a opakují se 
má slova, ale nikdo není vnitřně pohnut, nikdo 
není pohnut jejich světlem, a to proto, že lidé 
nepochopili jejich význam. Většina lidí se 
domnívá, že účinnost Kristova slova spočívá v 
jeho mechanickém opakování, aniž by chápali, 
že není nutné ho odříkávat, ale studovat, 
přemýšlet o něm, praktikovat ho a žít ho. 
19 Kdyby lidé hledali smysl v Kristově slově, 
bylo by pro ně stále nové, čerstvé, živé a 
pravdivé. Znají ji však jen povrchně, a proto se 
jí nemohou živit a ani toho nikdy nebudou 
schopni. 
20. Ubohé lidstvo - bloudí v temnotách, ačkoli 
je mu Světlo tak blízko, strašlivě naříká, ačkoli 
je mír na dosah! Lidé však nemohou spatřit 
toto Božské světlo, protože se našli tací, kteří 
jim bez lítosti zavázali oči. Já, který vás 
opravdu miluji, vám přicházím na pomoc, 
osvobozuji vás od temnoty a dokazuji vám, že 
vše, co jsem vám tehdy řekl, bylo určeno pro 
všechny časy a že toto božské Slovo nesmíte 
považovat za starodávné učení z minulé doby. 
Neboť láska, která byla podstatou celého 
mého učení, je věčná a v ní spočívá tajemství 
vaší spásy v této době úchylek, nesmírného 
utrpení a nespoutaných vášní. (307, 4 - 8) 
21 Kárám ty, kdo hlásají slepou víru, víru bez 
poznání, víru získanou strachem a pověrami. 
22 Neposlouchejte slova těch, kdo všechno 
zlo, které trápí lidstvo, všechny pohromy, 
hladomory a morové rány připisují Bohu a 
nazývají je tresty nebo Božím hněvem. To jsou 
falešní proroci. 
23 Odvraťte se od nich, neboť mě neznají, a 
přesto chtějí lidi učit, jaký je Bůh. 
24. To je plod špatného výkladu Písma z 
minulých dob, jehož božský jazyk dosud nebyl 
objeven v jádru lidského jazyka, jímž byla 
zjevení a proroctví zapsána. Mnozí mluví o 
konci světa, posledním soudu, smrti a pekle, 

aniž by měli sebemenší znalosti pravdy. (290, 
16 - 19) 
25. Žijete již ve "třetí éře" a lidstvo je stále 
duchovně zaostalé. Jejich pastýři, teologové a 
duchovní pastýři jí o věčném životě prozrazují 
jen málo a někdy vůbec nic. I jim zjevuji 
tajemství Knihy své moudrosti, a proto vás 
žádám: Proč mlčí? Proč se bojí probudit 
ospalého ducha člověka? (245, 5) 
26 Moje učení vás poučuje o dokonalém, 
duchovním a čistém uctívání Otce, neboť duch 
lidstva dospěl - aniž si to uvědomuje - k 
prahům chrámu Páně, kam vstoupí, aby pocítil 
Mou přítomnost, aby slyšel Můj hlas nad svým 
svědomím a aby Mě viděl ve světle, které 
dopadá na jeho mysl. 
27. Prázdnota, kterou lidé v této době pociťují 
ve svých různých náboženských 
společenstvích, je způsobena tím, že duch 
hladoví a žízní po zduchovnění. Obřady a 
tradice mu už nestačí, touží poznat mou 
pravdu. (138, 43 - 44) 
 
Přijímání a mše 
28. Nikdy jsem nepřišel k lidem zahaleným 
tajemstvím. Pokud jsem k vám mluvil obrazně, 
abych vám zjevil Božské nebo abych představil 
Věčné v nějaké hmotné podobě, bylo to proto, 
abyste Mi rozuměli. Pokud však lidé vytrvale 
uctívají formy, předměty nebo symboly, místo 
aby hledali smysl těchto nauk, je přirozené, že 
trpí staletou stagnací a ve všem vidí záhadu. 
29 Od dob pobytu Izraele v Egyptě, kdy Mou 
Krev představoval beránek, žijí lidé, kteří se 
řídí pouze tradicemi a obřady, aniž by chápali, 
že tato oběť byla obrazem Krve, kterou měl 
Kristus prolít, aby vám dal duchovní život. Jiní, 
kteří věří, že se živí Mým Tělem, jedí hmotný 
chléb, aniž by chtěli pochopit, že když jsem při 
Poslední večeři dal chléb svým učedníkům, 
bylo to proto, aby pochopili, že kdo přijímá 
význam Mého slova jako pokrm, živí se Mnou. 
30. Jak málo je těch, kdo jsou v pravdě schopni 
pochopit Mé božské učení, a jak málo je těch, 
kdo je vykládají duchem. Pamatujte si však, že 
jsem vám nedal Božské Zjevení najednou, ale 
že vám ho vysvětluji postupně v každém svém 
učení. (36, 7 - 9) 
31 V srdcích těchto zástupů je radost, protože 
vědí, že před jejich myslí je nebeská hostina, 
na kterou je očekává Mistr, aby jim dal jíst a 
pít chléb a víno pravého života. 
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32. Stůl, u kterého se tehdy Ježíš sešel se 
svými apoštoly, byl symbolem nebeského 
království. Tam byl Otec obklopen svými 
dětmi, tam byl pokrm, který představoval život 
a lásku; tam zněl božský hlas a jeho podstatou 
byla harmonie, která zahrnovala celý svět, a 
mír, který tam panoval, byl mír, který existuje 
v Božím království. 
33. V těchto ranních hodinách jste se snažili 
očistit v domnění, že vám Mistr svými slovy 
přinese novou smlouvu, a tak se také stalo: 
Dnes vám dovolím, abyste si připomněli chléb 
a víno, kterými jsem představoval své Tělo a 
svou Krev. Stejně tak vám však říkám, že v této 
nové době naleznete tuto potravu pouze v 
božském smyslu Mého slova. Hledáte-li Mé 
Tělo a Mou Krev, musíte je hledat v Božském 
stvoření, neboť Já jsem pouze Duch. Jezte z 
toho chleba a pijte z toho vína, ale naplňte 
také můj kalich, chci pít s vámi: Žízním po tvé 
lásce. 
34. Předejte toto poselství svým bratřím a 
naučte se, že krev, protože je životem, je 
pouze symbolem věčného života, kterým je 
pravá láska. - Skrze vás (tedy první posluchače 
v Mexiku) začínám osvěcovat lidstvo svými 
novými zjeveními. 
35. Přináším vám pokoj a nové učení. Jestliže 
moje oběť Druhé éry zrušila oběť nevinných 
zvířat, kterou jste přinášeli na oltář Jehovy, 
dnes vás výživa mého božského Slova přiměla 
k tomu, abyste již nesymbolizovali mé tělo a 
mou krev chlebem a vínem tohoto světa. 
36. Každý duch, který chce žít, se musí živit 
Božím Duchem. Kdo slyší mé slovo a cítí je ve 
svém srdci, ten se živí pravdou. Tenhle 
nejenže snědl mé tělo a vypil mou krev, ale 
vzal si i z mého ducha, aby se nasytil. 
37 Kdo by Mne po ochutnání tohoto 
nebeského pokrmu znovu hledal v podobách a 
tvarech vytvořených lidskýma rukama? 
38. Čas od času přicházím a odstraňuji tradice, 
obřady a zvyky a ponechávám ve vašich 
myslích pouze Zákon a duchovní jádro svého 
učení. (68,27) 
 
Křest 
39 Lidé v jeho době Jan, který je také nazýván 
Křtitel, křtil vodou ty, kdo uvěřili v jeho 
proroctví. Tento akt byl symbolem očištění od 
prvotního hříchu. Řekl to zástupům, které 
přišly k Jordánu, aby slyšely slova průkopníka: 

"Hle, já vás křtím vodou, ale už je na cestě ten, 
který vás bude křtít ohněm Ducha svatého." 
40. Z tohoto božského ohně se zrodili všichni 
duchové, vyšli čistí a ryzí. Pokud se však na své 
cestě poskvrnili hříchem, který s sebou 
přinesla neposlušnost, oheň mého Ducha je 
znovu zalije, aby smazal jejich hřích, vymazal 
jejich skvrny a navrátil jim jejich původní 
čistotu. 
41. Jestliže místo toho, abyste tento duchovní 
křest chápali jako očištění, které člověk získává 
úkonem upřímného pokání vůči svému 
Stvořiteli, uděláte z něj obřad a spokojíte se se 
symbolikou úkonu - vpravdě vám říkám, že váš 
duch nezíská nic. 
42 Kdo takto jedná, žije ještě v době Křtitele, a 
je to, jako by nevěřil v jeho proroctví a slova, 
která hovořila o duchovním křtu, o Božím 
ohni, 
jímž Bůh očišťuje své děti a činí je 
nesmrtelnými ve světle. 
43. Jan k sobě povolal dospělé lidi, aby na ně 
vylil tuto vodu jako symbol očištění. Přišli k 
němu, když si již byli vědomi svých činů a 
mohli již mít pevnou vůli zůstat na cestě 
dobra, spravedlnosti a práva. Podívejte se, jak 
lidstvo dává přednost symbolickému 
očišťování vodou před skutečnou obnovou 
prostřednictvím pokání a pevného rozhodnutí 
napravit se, které se rodí z lásky k Bohu. 
Rituální úkon neznamená žádné úsilí, avšak 
očišťování srdce a snaha zůstat čistý znamená 
úsilí, odříkání, a dokonce i oběť pro člověka. 
Proto lidé raději zakrývají své hříchy navenek a 
spokojují se s dodržováním obřadů, určitých 
činností a rituálů, které ani v nejmenším 
nezlepšují jejich morální a duchovní stav, 
pokud se jich neúčastní svědomí. 
44. Učedníci, proto nechci, aby se mezi vámi 
konaly rituální úkony, abyste jejich 
prováděním nezapomínali na to, co skutečně 
působí na ducha. (99,56 - 61) 
45. Jsem to Já, kdo posílá duchy, aby se 
inkarnovali v souladu se Zákonem evoluce, a 
vpravdě vám říkám, že vlivy tohoto světa Mé 
Božské plány nezmění. Neboť nad veškerou 
ctižádostivou snahu o moc se má stát Má vůle. 
46. Každý člověk přináší na zem poslání, jeho 
osud je vytyčen Otcem a jeho duch je 
pomazán mou láskou k Otci. Marně lidé 
pořádají obřady a žehnají maličkým. Vpravdě 
vám říkám, že v žádném hmotném věku voda 



64 
 

neočistí ducha od jeho přestupků proti Mému 
Zákonu. A jestliže posílám ducha, který je čistý 
od všeho hříchu, od jaké poskvrny ho 
duchovní jednotlivých denominací očišťují 
křtem? 
47. Je načase, abyste pochopili, že původem 
člověka není hřích, ale že jeho zrození je 
výsledkem naplnění zákona přírody, zákona, 
který nenaplňuje pouze člověk, ale všichni 
tvorové, kteří přírodu tvoří. Všimněte si, že 
jsem řekl "člověk", a ne "jeho duch". Člověk 
má Mou pravomoc tvořit bytosti, které jsou 
mu podobné, ale duchovní bytosti pocházejí 
pouze ode Mne. 
48. Růst a množit se je univerzální zákon. 
Hvězdy také vznikly z jiných, větších hvězd, 
když se semeno rozmnožilo, a nikdy jsem 
neřekl, že tím zhřešily nebo urazily Stvořitele. 
Proč byste tedy při plnění tohoto Božího 
přikázání měli být považováni za hříšníky? 
Pochopte, že naplnění Zákona nemůže člověka 
nikdy poskvrnit. 
49 To, co člověka poskvrňuje a odvádí ducha z 
cesty rozvoje, jsou nízké vášně: prostopášnost, 
neřest, smilstvo, neboť to vše je proti zákonu. 
50. Studujte a hledejte, dokud nenajdete 
pravdu. Pak už nebudete přikázání Stvořitele 
života nazývat hříchem a příkladem svých 
dobrých skutků posvětíte existenci svých dětí. 
(37, 18 -23) 
 
Vzpomínka na mrtvé 
51 Lidé se drží svých tradic a zvyků. Je 
pochopitelné, že mají nesmazatelnou 
vzpomínku na lidi, jejichž těla uložili do hrobu, 
a přitahuje je místo, kde jejich ostatky 
pohřbili. Kdyby však pronikli do skutečného 
smyslu hmotného života, uvědomili by si, že 
když se tělo rozplyne, je to pro ně. 
Atom po atomu se vrací do říše přírody, z níž 
vznikl, a život se rozvíjí dál. 
52. Člověk však v důsledku nedostatečného 
studia duchovního v každé době vytvořil 
řetězec fanatických kultů těla. Snaží se, aby 
hmotný život byl pomíjivý, a zapomíná na 
ducha, který ve skutečnosti vlastní věčný život. 
Jak daleko jsou od pochopení duchovního 
života! 
53. Nyní chápete, že je zbytečné přinášet dary 
na ta místa, kde by náhrobek vyjadřující 
"smrt" měl vyjadřovat "rozpuštění a život"; 
neboť tam je příroda v plném rozkvětu, tam je 

půda, která je úrodným a nevyčerpatelným 
lůnem tvorů a forem života. 
54. Až toto učení pochopí, bude lidstvo vědět, 
jak dát své místo hmotnému a své vlastní 
božskému. Pak zmizí modlářské uctívání 
předchůdců. 
55 Člověk má poznávat a milovat svého 
Stvořitele od ducha k duchu. 
56. Oltáře jsou prapory smutku a hroby jsou 
důkazem nevědomosti a modlářství. 
Odpouštím ti všechny tvé prohřešky, ale 
musím s tebou opravdu zatřást. Mé učení 
bude pochopeno a přijde čas, kdy lidé nahradí 
hmotné dary vznešenými myšlenkami. (245, 
16 - 21) 
 
 
Hmotné symboly, kříže a relikvie. 
57. V "první éře" jste znali symboly: Stánek 
neboli svatyni, která střežila Archu úmluvy, v 
níž byly uloženy desky Zákona. Když tyto 
symboly splnily svůj účel, Má Vůle je 
odstranila ze země a vzdálila je z dohledu lidí, 
aby svět neupadl do modlářství, ale význam či 
podstatu těchto poučných symbolů jsem 
ponechal zapsanou v duchu Svých služebníků. 
58. Ve Druhé éře, poté, co byla dokonána 
Kristova oběť, jsem nechal zmizet nejvyšší 
symbol křesťanství, kříž, spolu s trnovou 
korunou, kalichem a vším, co se mohlo stát 
předmětem nadšené úcty lidstva. (138, 36) 
59. Lidstvo vidělo Ježíše trpět a jeho učení a 
svědectví věříte. Proč ho ve svých sochách 
stále křižujete? Nestačí ti snad staletí, která jsi 
strávil tím, že jsi ho ukazoval jako oběť své 
špatnosti? 
60 Proč místo toho, abyste si připomínali 
Ježíšova muka a smrtelný zápas, 
nevzpomenete si na mé vzkříšení plné světla a 
slávy? 
61 Jsou někteří, kteří si při pohledu na vaše 
obrazy Mne v podobě Ježíše na kříži někdy 
myslí, že to byl slabý, zbabělý nebo bázlivý 
člověk, aniž by mysleli na to, že jsem Duch a že 
jsem vytrpěl to, co vy nazýváte obětí a co Já 
nazývám povinností lásky, jako příklad pro celé 
lidstvo. 
62 když přemýšlíte o tom, že jsem byl jedno s 
Otcem, vzpomeňte si, že neexistovaly žádné 
zbraně, ani mocnosti, ani mučení, které by mě 
mohly ohnout; ale když jsem trpěl, krvácel a 
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zemřel jako člověk, bylo to proto, abych vám 
dal svůj vznešený příklad pokory. 
63 Lidé nepochopili velikost této lekce a všude 
vztyčili obraz Ukřižovaného, který je hanbou 
pro toto lidstvo, které bez lásky a úcty k Tomu, 
o němž tvrdí, že ho miluje, Ho stále křižuje a 
denně zraňuje, jako lidé zraňují srdce svých 
bližních, za něž Mistr položil život.  
(21, l5 - 19) 
64 Neodsuzoval bych tě, kdybys nechal ze 
země zmizet poslední kříž, kterým 
symbolizuješ svou křesťanskou víru, a jako 
náhradu za to bys tento symbol nechal zmizet 
ze samotné země. 
opravdovou vzájemnou láskou, protože pak se 
vaše víra a vnější uctívání Boha stane 
uctíváním a vírou ducha, což od vás očekávám. 
65. Kéž by vaše uctívání a vaše symboly měly 
moc zabránit vašim válkám, zabránit vám 
propadnout se do neřesti, udržet vás v míru. 
Podívejte se však, jak podle svých slov 
pomíjíte vše, co je svaté, jak pošlapáváte to, 
co jste považovali za božské. 
66 Znovu vám říkám, že by pro vás bylo lepší, 
kdybyste neměli ani jeden kostel, ani jeden 
oltář, ani jeden symbol či obraz na celé zemi, 
ale uměli se modlit duchem, milovat svého 
Otce a věřit v něj, aniž byste potřebovali 
nějaký symbol či obraz. 
a abyste se milovali navzájem, jak jsem vás 
poučil ve svém učení. Pak byste byli spaseni a 
kráčeli po cestě poznamenané mými krvavými 
skvrnami - skvrnami, kterými jsem přišel 
zpečetit pravdu svého učení. (280, 69 - 70) 
 
Uctívání svatých 
67. Dávám vám tato učení, protože jste za 
svaté prohlásili duchy mnoha spravedlivých, 
které žádáte a uctíváte, jako by byli bohy. 
Kolik nevědomosti, lidstva! Jak mohou lidé 
posoudit svatost a dokonalost duchovní 
bytosti, pouze 
kvůli jejich lidským skutkům? 
68 Já jsem první, kdo vám říká, abyste si vzali 
za vzor dobré příklady, které vám vaši bratři 
dávají svými skutky, svým životem, svou 
ctností. 
Také vám říkám, že když na ně myslíte, můžete 
doufat v jejich duchovní pomoc a vliv. Proč jim 
však stavíte oltáře, které jen urážejí pokoru 
těchto duchovních bytostí? Proč kolem jejich 
památky vytváříte kulty, jako by byli Božstvím, 

a stavíte je na místo Otce, na kterého 
zapomínáte nad uctíváním vlastních bratří? 
Jak těžká pro ně byla sláva, kterou jsi jim zde 
udělil! 
69. Co lidé vědí o mém soudu nad těmi, které 
nazývají svatými? Co vědí o duchovním životě 
těchto bytostí nebo o místě, které každá z nich 
získala u Pána? 
70. Nikdo si nemyslí, že těmito zjeveními chci z 
vašich srdcí vymazat zásluhy, které Moji 
služebníci vykonali mezi lidmi; naopak, chci, 
abyste věděli, že milost, kterou u Mne našli, je 
veliká a že vám díky jejich modlitbám uděluji 
mnoho věcí; 
ale je nutné, abyste odstranili svou 
nevědomost, z níž pramení náboženský 
fanatismus, modlářství a pověry. 
71. Cítíš-li, že duch těchto bytostí vládne 
tvému živému světu, důvěřuj jim, které jsou 
součástí duchovního světa, abys ty i ony, 
sjednoceni na cestě Pána, mohli uskutečnit 
dílo duchovního bratrství - dílo, které 
očekávám jako výsledek všech Mých učení. 
(115, 52 - 56) 
 
Církevní slavnosti 
72. V tento den, kdy se zástupy s velkým 
křikem hrnou do svých kostelů, aby oslavily 
okamžik, kdy se nebe otevřelo, aby Mě přijalo, 
vám říkám, že to vše je jen tradice, která má 
zapůsobit na lidská srdce. Jsou to jen rituály, 
které dnes zhmotňují Mou božskou vášeň. 
73. Nebudete se řídit tímto sklonem tím, že 
budete zřizovat oltáře a obrazy. 
Nepředvádějte posvátné události a 
nepoužívejte zvláštní oděvy, abyste upoutali 
pozornost, 
neboť to všechno je modlářská úcta. 
74. Volejte Mě svým srdcem, připomínejte si 
Mé učení a následujte Mé příklady. Nabídněte 
Mi poctu své nápravy a pocítíte, jak se vám 
otevírají brány nebes, aby vás přijaly. 
75. Vyhýbejte se falešným a rouhavým 
představám o Mně a Mém utrpení, protože 
Mě nikdo nemůže ztělesnit. Žijte můj příklad a 
mé učení. Kdo tak učiní, ztělesní svého Mistra 
na zemi. (131, 11 - 13, 16) 
76. Lidstvo: V těchto dnech, kdy si 
připomínáte Ježíšovo narození, ať do vašich 
srdcí vstoupí pokoj a vystupujete jako jedna 
sjednocená a šťastná rodina. 
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77. Vím, že ne všechna srdce pociťují 
upřímnou radost, když vzpomínají na můj 
příchod na svět v té době. Je jen velmi málo 
těch, kteří si najdou čas, aby se zamysleli a 
shromáždili, aby se radost stala vnitřní radostí 
a vzpomínková slavnost se odehrála v duchu. 
78 Dnes, stejně jako ve všech dobách, si lidé 
udělali z památných dnů profánní a nesmyslné 
svátky, aby hledali potěšení pro smysly, daleko 
od toho, co by mělo být radostí ducha. 
79. Kdyby lidé využili tento den k tomu, aby ho 
zasvětili duchu a rozjímali o Božské lásce, 
jejímž nezvratným důkazem je skutečnost, že 
jsem se stal člověkem, abych žil s vámi, 
vpravdě vám říkám, že by vaše víra zazářila v 
nejvyšším místě vaší bytosti a byla by to 
hvězda, která by vám ukázala cestu, která 
vede ke Mně. Tvůj duch by byl tak prostoupen 
dobrotou, že bys na své životní cestě 
zahrnoval potřebné dobrodiním, útěchou a 
něhou. Cítili byste se více jako bratři a sestry, 
odpustili byste svým viníkům ze srdce. Při 
pohledu na vyděděnce, na děti bez rodičů, bez 
přístřeší a bez lásky, by vás naplnila něha. 
Mysleli byste na národy bez míru, kde válka 
zničila vše dobré, ušlechtilé a svaté v lidském 
životě. Pak by se tvá modlitba vznesla čistě ke 
Mně a řekla by: "Pane, jaké máme právo na 
mír, když je tu tolik našich bratří a sester, kteří 
strašně trpí? 
80 Moje odpověď na to je následující: Protože 
jste pocítili bolest svých bližních a modlili jste 
se a soucítili, shromážděte se ve svém domě, 
usedněte ke stolu a radujte se z té požehnané 
hodiny, neboť já tam budu přítomen. 
Neváhejte se radovat, i když víte, že v té chvíli 
je mnoho trpících, neboť vpravdě vám říkám, 
že je-li vaše radost upřímná, bude z ní 
vyzařovat závan pokoje a naděje, který se 
dotkne těch, kteří to potřebují, jako vánek 
lásky. 
81. Nikdo nechce říci, že chci z vašich srdcí 
vymazat nejčistší svátek, který slavíte během 
roku, kdy si připomínáte narození Ježíše. Chci 
vás jen naučit, abyste světu dávali, co mu 
náleží, a Duchu, co mu náleží; neboť když 
slavíte tolik svátků, abyste oslavili lidské 
události, proč neponecháte tento svátek 
Duchu, aby mi, když se stal dítětem, přišel 
nabídnout svůj dar lásky, aby dosáhl prostoty 
pastýřů, aby se mi klaněl, a pokory moudrých, 

aby sklonil šíji a nabídl své poznání před 
Pánem pravé moudrosti? 
82. Nechci tlumit radost, která v těchto dnech 
obklopuje životy lidí. Není to jen síla tradice - 
je to proto, že se tě dotýká mé milosrdenství, 
že tě ozařuje mé světlo, že tě má láska 
zahaluje jako plášť. Pak pocítíte srdce plné 
naděje, radosti a něhy, naplněné potřebou 
dávat, prožívat a milovat. Jenže ne vždy 
dovolíte, aby se tyto pocity a vnuknutí 
projevily ve své pravé velkorysosti a 
upřímnosti, protože tuto radost promarníte v 
rozkoších světa, aniž byste dovolili duchu, 
kvůli němuž Vykupitel přišel na svět, prožít 
tuto chvíli, vstoupit do tohoto světla, očistit se 
a být spasen. Neboť ta božská Láska, která se 
stala člověkem, je věčně přítomna na životní 
cestě každého člověka, aby v ní nalezl život. 
(299,43 - 48) 
 
Boží přítomnost navzdory falešným formám 
uctívání 
83. Protože je člověk zhmotnělý, musí Mě 
hledat skrze smyslové uctívání, a protože oči 
jeho ducha nejsou otevřené, musí si vytvořit 
Můj obraz, aby Mě viděl. Protože se nestal 
duchovně vnímavým, vždy vyžaduje hmotné 
zázraky a důkazy, aby uvěřil v Mou existenci, a 
klade si podmínky, aby Mi sloužil, následoval 
Mě, miloval Mě a něco Mi vracel za to, co mu 
dávám. Takto vidím všechny církve, všechna 
náboženská společenství, všechny sekty, které 
lidé vytvořili po celé zemi. Jsou ponořeni do 
materialismu, fanatismu a modlářství, do 
tajnůstkářství, podvodů a znesvěcování. 
84 Co si z toho mám vzít?: Pouze záměr. Co z 
toho všeho ke Mně dorazí?: Duchovní nebo 
tělesná potřeba Mých dětí, jejich malá láska, 
jejich touha po světle. To je to, co ke mně 
dorazí, a já jsem se všemi. Nehledím na církve, 
ani na formy, ani na obřady. Přicházím ke 
všem svým dětem stejně. Přijímám jejich 
ducha v modlitbě. Přitahuji ho ke své hrudi, 
abych ho objal, aby cítil mé teplo a aby toto 
teplo bylo podnětem a pobídkou na jeho cestě 
návštěv a zkoušek. Protože však uznávám 
dobré úmysly lidstva, nemusím mu dovolit, 
aby navždy zůstalo v temnotě, zahalené do 
svého modlářství a fanatismu. 
85. Chci, aby se člověk probudil, aby se duch 
pozvedl ke Mně a ve svém povznesení spatřil 
pravou slávu svého Otce a zapomněl na 
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falešnou nádheru liturgií a obřadů. Chci, aby 
až dosáhne svého pravého vzestupu, byl 
obnoven, byl osvobozen od toho, co ho trápí. 
Musí se osvobodit od lidských potřeb, 
překonat smyslnost, vášně a neřesti a najít 
sám sebe, aby Otci nikdy neřekl, že je žížala; 
aby poznal, že ho Otec stvořil ke svému obrazu 
a podobě. (360, 14 - 16) 
86. Na zemi existuje mnoho náboženských 
společenství, která jsou většinou založena na 
víře v Krista. Přesto se navzájem nemilují a 
neuznávají se za učedníky božského Mistra. 
87. Nemyslíte si, že kdyby všichni pochopili mé 
učení, uvedli by ho do praxe a vedli by 
denominace ke smíření a míru? Ale nebylo 
tomu tak. Všichni se od sebe navzájem 
distancovali, čímž duchovně oddělili a rozdělili 
lidi, kteří se pak považují za nepřátele nebo 
cizince. Každý hledá prostředky a argumenty, 
aby ostatním dokázal, že on je nositelem 
pravdy a že ostatní se mýlí. Nikdo však nemá 
sílu a odvahu bojovat za sjednocení všech, 
nikdo nemá dobrou vůli objevit, že v každé 
víře a v každém uctívání Boha je něco pravdy. 
(326, 19 -20) 
 

Kapitola 15- Falešní křesťané, 
církevní hereze a zneužívání.  
 
Jméno Křesťané 
1 Větší část tohoto lidstva si říká křesťanská, 
ale Mistr vám říká: Kdyby byla skutečně 
křesťanská, už by přemohla zbytek lidstva svou 
láskou, pokorou a pokojem. Ale můj již 
zanechal jako svědectví v "druhé éře". 
Učení není v srdci lidstva, nežije a nerozkvétá v 
lidských dílech. Je uložena v zaprášených 
knihách a já jsem nepřišel mluvit k člověku 
prostřednictvím knih. 
2 Místo knihy jsem vám přinesl svůj život, své 
slovo a své skutky, své utrpení a svou smrt 
jako člověk. Důvod, proč většina lidstva, které 
si říká křesťanské, nemá Kristův pokoj ani 
milost, je tento: lidé si ho nečiní svým vzorem. 
protože nežijí podle jeho učení. (316, 5) 
3 naslouchejte Mi, učedníci, abyste ze své 
mysli vymýtili staré názory. Křesťanství se 
rozdělilo na víry, které se navzájem nemilují, 
které ponižují, opovrhují a ohrožují své bratry 
falešnými soudy. Říkám vám, že jsou to 

křesťané bez lásky, a proto nejsou křesťany, 
protože Kristus je láska. 
4 Někteří líčí Jehovu jako starce plného 
lidských chyb, pomstychtivého, krutého a 
hroznějšího než nejhorší soudci na zemi. 
5 Neříkám vám to proto, abych se někomu 
posmíval, ale abych očistil vaše pojetí Božské 
lásky. Nyní nevíte, jakým způsobem jste Mě 
uctívali v minulosti. (22, 33 - 35) 
6 Jak je možné, že národy, které si říkají 
křesťané, se ničí válkou a dokonce se modlí, 
než jdou zabíjet své bratry, a prosí Mě, abych 
jim dal vítězství nad jejich nepřáteli? Může mé 
sémě existovat tam, kde je místo lásky 
nenávist a místo odpuštění nenávist? 
vládne pomsta? (67, 28) 
7. Všem lidem různých vyznání a náboženství 
říkám, že neuměli dát hmotné bohatství na 
své místo, a pak dát to duchovní na místo, 
které mu náleží. Kdyby lidé plnili Mé zákony, 
už odtud uvidí odraz zaslíbené země a uslyší 
hlasy jejích obyvatel. 
8. Tvrdíš, že věříš v mou existenci a že máš víru 
v mé božství; také říkáš, že se má vůle stane. 
Vpravdě vám však říkám: Jak malá je vaše víra 
a vaše podřízenost tomu, co nařizuji! Já však v 
tobě probouzím pravou víru, abys byl silný. 
buďte na cestě, kterou jsem pro vás připravil. 
(70, 12 - 13) 
9. Dnes nežádám tvou krev, abys obětoval svůj 
život. Žádám vás o lásku, upřímnost, 
pravdivost a nesobeckost. 
10 Takto vás učím, takto vás poučuji a takto 
vychovávám žáky Svého Božství v této Třetí 
éře, neboť vidím, jak lhostejně hledíte na běh 
světa, 
a to proto, že se neumíte vcítit do srdce lidí, 
kteří zažívají tolik bídy a bolesti. 
11. Je tu velká nerovnost, neboť vidím pány, 
kterým chybí jen koruna, aby se mohli nazývat 
králi, a vidím poddané, kteří jsou skutečnými 
otroky. Na základě toho se rozpoutala bitva. 
Mezi pány, kteří zbohatli ve světě, je mnoho 
těch, kteří si říkají křesťané, ale říkám vám, že 
sotva znají Mé jméno. 
12 Ti, kdo v bližním nevidí bližního, kdo 
hromadí bohatství a berou si, co patří druhým, 
nejsou křesťané, protože nemají soucit. 
13. Nastane boj mezi duchovním a 
materiálním, lidstvo se ocitne v této 
konfrontaci. Kolik utrpení však bude muset 
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vytrpět, aby mohlo dojít k vítězství 
spravedlnosti! (222, 43 - 45) 
 
Nevěřící a fanatici víry 
14 Říkám vám, že je pro vás lepší být plný 
nejistot a popírání než být plný falešných 
přesvědčení nebo lží, které považujete za 
pravdu. Upřímné popření, 
která pramení z pochybností nebo neznalosti, 
vám uškodí méně než neupřímný souhlas s 
něčím nepravdivým. Upřímná pochybnost, 
která touží po pochopení, je lepší než pevná 
víra v nějaký mýtus. Zoufalá nejistota, která 
volá po světle. 
je lepší než fanatická nebo modlářská jistota. 
15 Dnes všude převládají nevěřící, zklamaní a 
rozhořčení. Jsou to rebelové, kteří často vidí 
jasněji než ostatní, kteří nevnímají rituální 
chování jako takové. Nepřesvědčí je ani 
ujištění, která slyšeli od těch, kdo lidi 
duchovně vedou. Všechny ty složité teorie 
totiž neuspokojují jejich srdce, které žízní po 
čisté vodě, jež utišuje jejich strach. 
16. Ti, které považuješ za vzpurné, často ve 
svých otázkách projevují více světla poznání 
než ti, kteří odpovídají v domnění, že jsou 
vzdělaní a velcí. Cítí, vidí, vnímají, slyší a 
chápou jasněji než mnozí z těch, kteří si říkají 
mistři v Božských naukách. (248, 12) 
17 Jak jasná a prostá je pravda! Jak jasná a 
jednoduchá je duchovnost! A přece - jak těžko 
to chápe ten, kdo tvrdošíjně setrvává v 
temnotě svého "fanatismu" a svých tradic. 
Jeho mysl nedokáže pochopit, že existuje něco 
víc, než čemu rozumí; jeho srdce se brání 
odmítnout to, co pro něj bylo jeho Bohem a 
jeho zákonem: tradici a obřad. 
18 Myslíte si, že nenávidím ty, kdo vůbec 
nechtějí poznat Mou pravdu? Ne, Mé děti, Mé 
milosrdenství je nekonečné a právě na ně se 
obracím, abych jim pomohl opustit jejich 
vězení a mohli se účastnit rozjímání o Bohu. 
Právě jim jsou vyhrazeny zkoušky víry. Jsou 
pro ně připraveny zkoušky nezbytné k 
probuzení víry. Nebudou to zkoušky nad jejich 
síly, budou to lekce moudře přizpůsobené 
každému duchu, každému životu, každému 
člověku. 
19 odtud se mezi zatemnělými mozky, mezi 
srdci nemocnými náboženským fanatismem a 
nevědomostí objeví velcí a vášniví vojáci 
Pravdy. Neboť v den, kdy se osvobodí ze svých 

pout, ze své temnoty, a spatří světlo, nebudou 
moci zadržet svůj jásot a budou z plna hrdla 
křičet, že jsem se vrátil, abych zachránil svět a 
pozvedl ho po žebříku oduševnění do pravého 
Království. (318, 48 - 50) 
 
Překrucování Ježíšova učení a jeho důsledky 
20 Dávám vám Své Slovo se stejným 
duchovním obsahem, s jakým jsem k vám 
mluvil ve Druhé éře, a připomínám vám 
mnohá svá učení, na která jste zapomněli 
nebo od kterých jste se odvrátili kvůli 
chybným výkladům vašich předků. 
21. Porušili jste Mé učení natolik, že vám 
mohu říci: Vytvořili jste způsob, který je zcela 
odlišný od mého, ale který jste pojmenovali 
stejně. Nikdo jiný než já tě nemůže vysvobodit 
z tvého omylu - slovy života, lásky a pravdy. 
22. Proto nyní, když Mi nasloucháte, 
pronikněte do Mého slova a pochopte je, a 
bude ve vás světlo. Nyní vám zcela jasně 
říkám, že reinkarnace ducha je skutečností, že 
existuje jako světlo Boží spravedlnosti a lásky 
od počátku lidstva, bez něhož byste nemohli 
pokročit na dlouhé cestě k dokonalosti ducha. 
(66, 63 - 65) 
23. Poměrně málo je toho, co církve lidem 
zjevily o Duchu. Nyní se však probudí ze své 
letargie a ti, kdo mají pochybnosti o Duchu, 
budou blahoslavení. 
a strachy a odhalit lidstvu pravdu, kterou 
skrývají. Naplním je světlem svého odpuštění, 
své milosti a své moudrosti. 
osvětlit. 
24 Až si lidstvo uvědomí, že církve tu nejsou 
jen proto, aby lidé na zemi mravně žili, ale že 
mají za úkol vést ducha do jeho věčného 
domova, učiní lidstvo krok vpřed na své 
duchovní cestě vývoje. (109, 15 - 16) 
25. Po Mé existenci jako Ježíše mezi lidmi jsem 
vždy posílal ty, kteří přišli jako "vojáci" nebo 
apoštolové, aby svými skutky potvrdili Mé 
učení a zabránili lidstvu překroutit Mé učení. 
Mnoho "hluchých" a "slepých", kteří si mé 
slovo vykládali nedokonale, se však rozdělilo, a 
tak vznikla různost sekt. Kdyby však lidé byli 
duchovně rozděleni, jak by se mohli milovat 
podle nejvyššího přikázání mého Zákona? 
26. Proto vám říkám, že tato civilizace je jen 
zdánlivá, protože ji lidé sami ničí. Dokud 
lidstvo nebude budovat svět na základech 
Mého Zákona spravedlnosti a lásky, nebude 
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moci mít mír a světlo ducha, na jehož 
ctnostech by vytvořilo a utvářelo skutečný 
svět vzestupného rozvoje - jak v duchovní 
oblasti, tak ve vědě a morálce. (192, 17) 
27 Pouze obnova a ideál dokonalosti vás 
přimějí vrátit se na cestu pravdy. 
28. Ti, kdo se považují za vykladače Božího 
zákona, vám říkají, že vás za vaši zkaženost a 
nezřízenost čekají pekelná muka a že jen když 
projevíte pokání, umrtvíte a zraníte své tělo a 
přinesete Bohu hmotné oběti, On vám odpustí 
a uvede vás do svého Království - vpravdě vám 
říkám, že se mýlí. 
29. Kde skončíte, muži, vedeni těmi, které 
obdivujete jako velké mistry posvátných 
zjevení a které já považuji za bloudící? proto 
vás přicházím zachránit světlem této nauky, 
která vám umožní pokročit na cestě Mé Lásky. 
(24,46 - 47) 
30 Lidé zatajili pravý smysl mého učení, aby 
vám místo něj ukázali Krista, který není ani 
odleskem toho, který zemřel, aby vám dal 
život. 
31. Dnes zakoušíš důsledky toho, že jsi opustil 
Mistra, který tě učil. Jsi obklopen bolestí, 
deprimován svou chudobou, sužován 
nevědomostí. Nastal však čas, kdy se 
schopnosti a nadání, které v člověku dřímají, 
probudí a jakoby se probudily. 
Zvěstovatelé oznamují, že nastal nový čas. 
32. Církve, věda a lidská spravedlnost se 
budou snažit zabránit rozvoji toho, co je pro 
ně cizí a škodlivé. Nebude však existovat síla, 
která by mohla probuzení a pokrok ducha 
zastavit. Den osvobození je 
zavřít. (114, 5 - 8) 
33 Špatně Mě na zemi zastupovali ti, kdo 
tvrdili, že Mě znají, a to je důvod, proč se ke 
Mně mnozí obrátili zády. 
34 Nebudu volat k odpovědnosti ty, kdo se 
nazývají ateisty, protože Mě vyhnali ze svých 
srdcí, ale ty, kdo překrucujíce Pravdu, 
představili Boha, kterého mnozí nemohli 
přijmout. 
35. Vše, co je spravedlivé, zdravé a dobré, 
obsahuje pravdu, kterou jsem vždy hlásal. 
36. Přišla hodina, kdy budete opět milovat 
pravdu, to znamená, kdy opět poznáte, co je 
spravedlivé a dobré. Protože jste se narodili ze 
Mne, musíte přijít hledat vznešené, věčné a 
čisté. (125, 22 - 25) 

37. Ano, Izraeli, lidské srdce se vždy snažilo 
zbožňovat hmotné věci, ucho se těšilo z 
příjemného slova. Proto člověk změnil to, co 
jsem přinesl jako křesťanské učení v "druhé 
éře", když to změnil na "náboženství". 
38 V lidském srdci se vždy probouzelo 
sobectví, chamtivost a marnivost a oni se 
učinili králi a pány, aby se jim lidé klaněli a aby 
je učinili mými vazaly, mými otroky, aby je 
připoutali k hříchu a zavedli je do temnoty, 
zmatku a dezorientace. (363, 36) 
39 Teologové tohoto věku budou zkoumat Mé 
slovo a nová Písma a budou se ptát: "Kdo jste 
vy, kteří jste takto mluvili?" Stejně jako se 
vzbouřili staří zákoníci a farizeové a řekli mi: 
"Kdo jste, že neposloucháte a nahrazujete 
Mojžíšův zákon?" A já jsem jim odpověděl: "Já 
jsem ten, kdo neposlouchá." Pak jim 
vysvětlím, že tři zjevení... 
jsou jediným zákonem, který jsem vždy učil a 
dodržoval. 
40. Mnozí z těch, kdo Mě v této éře odsuzují, 
jsou z těch, kdo pochybovali ve Druhé éře, ale 
Já jsem je zachoval a poslal jsem je znovu na 
zem, aby byli svědky vítězství Mého Zákona a 
otevřeli oči Světlu. (234, 46 - 47) 
 
Chybný vývoj a stížnosti v křesťanství 
41 "Křesťanem" se nazývá velká část tohoto 
lidstva, aniž by věděla, co znamená slovo 
"Kristus" nebo jeho učení. 
42 Co jste si udělali z mého slova, z mého 
příkladu, z mého učení, které jsem vám kdysi 
dal? 
43. Jste skutečně vyspělejší než ti z té doby? 
Proč to nedokážete skutky své mysli? Myslíte 
si, že tento život je věčný, nebo si snad 
myslíte, že byste se měli rozvíjet pouze 
prostřednictvím lidské vědy? 
44 Učil jsem vás pravému naplnění Zákona, 
abyste tento svět proměnili ve velký chrám, 
kde by byl uctíván pravý Bůh, kde by život 
člověka byl neustálou obětí lásky Otci, kterého 
má milovat v každém ze svých bližních, a tak 
vzdávat hold svému Stvořiteli a Mistru. 
45. Ale dnes, když jsem se vrátil k lidem, co 
jsem našel? Pravdu a lásku nahradila lež a 
sobectví, mírnost a pokoru pýcha a marnivost, 
světlo, povznesení a zduchovnění modlářství, 
fanatismus a nevědomost; 
Tam, kde by měla být jen horlivost pro 
povinnost a spravedlnost, převládá 
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ziskuchtivost a sprosťáctví; bratrství, mír a 
lásku nahradila nenávist a rozpoutané spory 
mezi bratry a sestrami. 
46. Já však přijdu do svého chrámu, abych 
odtud vyhnal kupce, jako jsem to učinil v 
"druhé éře" v jeruzalémském chrámu, a řeknu 
jim ještě jednou: "Nedělejte si z domu 
modlitby obchod s potravinami." 46. Všichni, 
kdo se modlí, se budou modlit, aby se modlili. 
Budu učit lidi, aby každý sloužil před pravým 
oltářem, aby se již nemýlili a nebloudili z 
nevědomosti kvůli špatným výkladům Mého 
zákona. (154, 15 -20) 
47. Můj příklad a příklad mých apoštolů si 
nevzali za vzor všichni, kdo se mě snažili 
následovat. Mnozí se místo služebníků stali 
pány, naplnili svá srdce pocitem nadřazenosti 
a arogance a toužili jen po bohatství, 
okázalosti a poctách. Zapomínají na potřeby 
chudých, stávají se lhostejnými a bezcitnými k 
bídě a utrpení druhých. Proto lidé při hledání 
pravdy přecházejí z jedné denominace do 
druhé, proto mají duchovní potřebu vytvářet 
nové sekty, aby Mě mohli svobodně hledat. 
48 Ti, kteří byli kdysi považováni za svaté a 
polobohy, jsou nyní zklamaným lidstvem 
zavrhováni. 
49. Lidé už nevyhledávají zpovědníka, aby je 
zprostil viny, protože to považují za 
nedůstojné. A hrozba věčného pekelného 
ohně už na srdce hříšníka nedělá dojem ani ho 
neděsí. 
50 Vlk využije této mentální dezorientace a 
číhá za živým plotem. 
51. Každý služebník Mého Božství a každý jeho 
zástupce má za úkol vytvářet mír mezi lidmi, 
ale to je pravý opak toho, co v této době 
dělají. Každý si myslí, že je první, každý chce 
být nejsilnější, a zapomíná, že jediný silný, 
který jsem Já, je ve všech. 
52. Nyní si můžete vysvětlit, proč jsem vám 
slíbil, že přijdu znovu ve "Druhé éře"; nyní 
chápete, proč vás učím znovu. Neboť jen Mé 
slovo může odstranit temný obvaz ducha, jen 
Má láska tě může vykoupit z tvých hříchů. 
(230, 23 - 28) 
53. Na těžké přestupky a provinění proti 
mému Zákonu přijde můj soud. Neexistuje 
jediný přestupek, který by dokonalý Mistr 
nenapravil. Nesmíte se nechat zmást: 
napravujte své chyby a nesuďte. Pochopte, že 
vás nikdy netrestám - trestáte se sami. 

54. Učiním světlo v tom, kdo zhřešil z 
nevědomosti, a učiním pokání v tom, kdo 
zhřešil vědomě, aby oba v důvěře v Mé 
odpuštění začali napravovat chybu, které se 
dopustili. To je jediný způsob, jak Mě 
dosáhnout. 
55. Uvažujte o tom všem, vy služebníci, kteří 
vedete lidi na různých cestách denominace. 
Modlete se a přiveďte své k oduševnění. Nyní 
nastal čas, 
abyste činili pokání ze svých chyb a začali 
bojovat proti lidskému materialismu, který je 
pro ducha smrtí a temnotou. Proto používejte 
mou pravdu, berte mé slovo jako zbraň a žijte 
v mém učení. 
56. Neupřednostňuji jednu nebo druhou 
denominaci. Já nebudu na vaší straně, ale vy 
musíte být na mé straně. Pokud to uděláte, 
dosáhnete duchovního sjednocení vás všech. 
(162, 27 - 30) 

57. Mé učení plné duchovnosti vzklíčí v srdci 
tohoto lidu, aby v budoucnu přineslo plody 
pravdy a života. Mé Slovo se rozšíří po celé 
zemi a nezanechá žádné místo, kde by 
neočišťovalo, neosvětlovalo a nesoudilo. 

 mexického lidu, když lidé nemají dobrou vůli 
a nemilují se navzájem? 
58. Pak se národy začnou probouzet k 
Duchovnímu životu, k tomu pravému a 
věčnému, a odstraní vnější a materialistickou 
část svých různých forem uctívání, aby se 
omezily na obrácení k podstatě Mého Zákona. 
59 Lidstvo objeví sílu, kterou mu propůjčuje 
duchovnost, a odvrátí svůj pohled od všeho, 
co ho po tolik staletí brzdilo. 
60 Co je platné, že symbol křesťanství, tedy 
kříž, se na zemi vyskytuje milionkrát, 
61. Vnější už nemá nad lidmi moc, už není 
úcty, důvěřivosti ani lítosti, že se urazili. Proto 
vám říkám, že symboly a formy uctívání zmizí, 
protože jejich čas skončil, a bude to vnitřní 
uctívání, které člověka vynese ke světlu, 
povznese ho a přivede ke Mně. (280, 63 - 67) 
 

IV. Zákon - láska k Bohu 
a láska k bližnímu  
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Kapitola 16 - Boží zákon  
 
Moc Božího zákona  
1 je mnoho lidí, kteří Moje učení považují za 
mimo čas, ale důvodem je, že jejich zhmotnění 
jim neumožňuje pochopit věčný význam Mého 
učení. 
objevte 
2 Můj zákon je neměnný. To lidé se svými 
kulturami, civilizacemi a zákony jsou pomíjiví a 
z toho všeho přežije jen to, co Duch vybudoval 
svými skutky lásky a milosrdenství. Je to ten, 
kdo po každé denní práci, po každé zkoušce, 
když se obrací k prameni Boží Moudrosti, 
spatří nehybnou skálu mého Zákona a věčně 
otevřenou knihu, která obsahuje učení Ducha. 
(104, 31 -32) 
3 Zastínil jsem všechny lidi svým Světlem a 
zjevil jim jedinou existující Pravdu, ale vidíte, 
jak každý člověk a každý národ cítí, myslí, věří 
a vykládá si to různě. 
4 Tyto rozdílné způsoby myšlení mezi lidmi 
způsobily jejich rozdělení, neboť každý národ a 
každá rasa se řídí jinými způsoby a zastává jiné 
ideály. 
5. Většina se odchýlila od světlé a pravé cesty 
v domnění, že plnění Božího zákona 
předpokládá nadlidské oběti, odříkání a 
námahu, a raději si založila náboženská 
společenství a sekty, jejichž plnění zákona a 
obřadů je pro ně snazší. Lidé se domnívají, že 
tímto způsobem mohou utišit touhu po světle 
a povznesení, kterou pociťují ve svém duchu. 
6 Uplynulo mnoho staletí a věků, aniž by si lidé 
uvědomili, že naplnění mého zákona není 
lidská oběť, a že naopak mohou světu velmi 
dobře obětovat tělo i ducha, když 
neuposlechnou mých přikázání. Mají 
si neuvědomil, nechtěl pochopit, že kdo žije 
podle mého slova, nalezne pravé štěstí, mír, 
moudrost a slávu, které zhmotnělé 
Lidé si to představují tak různě. 
7 morální a vědecký svět, který vás obklopuje, 
je dílem lidí s materialistickými ideály - lidí, 
kteří usilovali pouze o materiální zlepšení 
lidstva, a já jsem jim dovolil, aby svou práci 
vykonali až do konce, 
aby poznali její důsledky a sklidili její plody, 
aby z ní mohli čerpat světlo zkušenosti. V 
tomto světle se projeví má spravedlnost a v ní 
bude přítomen můj zákon, jímž je láska. (313, 
60 - 64) 

8 Kdybych tě nechal aplikovat Mé učení na 
tvůj život podle tvé vůle, a ne podle Mé, 
vpravdě ti říkám, že by ses nikdy nedostal ze 
své duchovní stagnace a nikdy bys nedovolil 
svému duchu, aby se vyvíjel, rozvíjel a 
zdokonaloval. 
9 Tam vidíte lidi, kteří ve svých náboženstvích 
polevili, kteří už neudělali ani krok ke Světlu, 
protože se nepodřídili tomu, co jim přikazuje 
Boží Zákon, ale snažili se Zákon podřídit své 
vůli a naplnili ho mýty a herezemi. 
10 Pro mnohé lidi této doby bylo nutné 
osvobodit se od veškerého náboženství, aby 
Mě mohli hledat duchem a rozvíjet všechny ty 
vlastnosti, dary a schopnosti, které cítí v 
nejhlubším nitru své bytosti. (205, 6 - 8) 
 
Boží zákon lásky v duchovním díle 
11 Je to váš Bůh, kdo k vám mluví: Můj hlas je 
Zákon. Dnes ji uslyšíte znovu, aniž byste ji 
museli tesat do kamene nebo aniž bych musel 
poslat své vtělené Slovo mezi vás. Je to Můj 
Božský hlas, který přichází k vašemu duchu a 
oznamuje mu začátek nového života. 
Zjevený věk, v němž bude člověk 
ospravedlněn, smířen se svým Stvořitelem a 
očištěn, jak je psáno. (15, 8) 
12. Skrze Ježíše jsem vám dal dokonalé 
poučení. Uvažuj o mém životě jako o lidské 
bytosti od narození až po smrt, pak se ti láska 
zjeví jako živá a živoucí. 
dokonalým způsobem. 
13. Nechci po vás, abyste byli jako Ježíš, neboť 
v něm bylo něco, čeho nemůžete dosáhnout: 
být dokonalý jako člověk, protože ten, který v 
něm byl, byl sám Bůh v omezené podobě. 
Přesto vám říkám, že byste ho měli napodobit. 
14 Můj věčný Zákon vám vždycky mluvil o této 
lásce. V prvních časech jsem vám řekl: "Miluj 
Boha celým svým srdcem a celou svou myslí" a 
"Miluj svého bližního jako sám sebe". 
15 Později jsem vám dal tato inspirující slova: 
"Milujte své bratry a sestry, jako Otec miloval 
vás"; "Milujte se navzájem". 
16. V tomto čase jsem vám zjevil, že máte 
milovat Boha více než všechny stvořené věci, 
že máte milovat Boha ve všem, co existuje, a 
vše, co existuje, v Bohu. Abyste prokazovali 
milosrdenství svým bližním a opět 
milosrdenství, abyste mohli spatřit Otce v celé 
jeho slávě, neboť milosrdenství je láska. (167, 
15 - 19) 
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17. Ani vám neříkám, že toto učení Ducha 
bude náboženstvím světa, neboť jsem nikdy 
nepřinesl náboženství, ale zákon. Omezím se 
na to, že vám řeknu, že Zákon, který zvítězí a 
bude mít trvalou platnost na zemi, aby osvítil 
existenci lidí, bude Zákon lásky, který jsem 
vám vysvětlil ve Svém Učení, abyste jej plně 
poznali. 
18 Lidstvo bude stále konat mnoho falešných 
skutků lásky a dobročinnosti, dokud se 
nenaučí milovat a praktikovat pravou 
láskyplnou činnost, a mnozí budou muset stále 
putovat od jednoho vyznání k druhému, 
dokud se jejich duch nepozvedne k vyššímu 
poznání a dokud konečně neporozumí, 
že jediným zákonem, univerzálním a věčným 
učením Ducha je zákon lásky, kterého všichni 
dosáhnou. 
19 Všechna náboženství zaniknou a zůstane 
jen světlo Božího chrámu, které bude zářit 
uvnitř i vně člověka - chrámu, v němž budete 
všichni uctívat poslušnost, lásku, víru a dobrou 
vůli. (12,63 - 65) 
 
Nerespektování Božích zákonů a jejich 
důsledky 
20 V toto slavnostní ráno vás žádám: Co jste si 
udělali ze Zákona, který jsem lidem poslal 
skrze Mojžíše? Byla tato přikázání dána pouze 
tehdejším lidem? 
21 Vpravdě vám říkám, že ono požehnané 
símě není v srdci lidí, protože mě nemilují, ani 
se nemilují navzájem, nectí své rodiče ani cizí 
majetek, ale berou si navzájem život, ruší 
manželství a dělají si ostudu. 
22 Což neslyšíte lež ze všech rtů? Copak jste si 
neuvědomili, jak jedni lidé okrádají druhé o 
mír? A přesto lidstvo říká, že zná můj Zákon. 
Co by se stalo s lidstvem, kdyby zcela 
zapomnělo na má přikázání? (15, 1 - 3) 
23 Když Ježíš v "druhé éře" vstoupil do 
Jeruzaléma, zjistil, že chrám, místo zasvěcené 
modlitbě a uctívání Boha, se změnil v tržiště, a 
Mistr, plný horlivosti, vyhnal ty, kdo ho takto 
znesvěcovali, a řekl jim: "Dům mého Otce není 
tržiště." Ti se provinili méně než ti, kteří byli 
určeni k tomu, aby vedli lidskou mysl k 
naplňování Božího zákona. Kněží proměnili 
chrám v místo, kde vládla touha po cti a 
okázalost, a tato vláda byla zničena. 
24. Dnes jsem nepoužil bič, abych potrestal ty, 
kdo znesvětili Můj Zákon. Dovolil jsem však, 

aby lidé pocítili důsledky svých vlastních 
přestupků, aby věděli, jak si vykládat jejich 
význam, a aby pochopili, že Můj Zákon je 
neochvějný a neměnný. Ukázal jsem člověku 
cestu, přímou stezku, a když se z ní odchýlí, 
vystavuje se útrapám spravedlivého zákona, 
neboť v něm se projevuje má láska. (41, 55 -
56) 
25 Znovu vztyčím svůj chrám - chrám bez zdí a 
věží, neboť je v srdci lidí. 
26 Babylonská věž stále rozděluje lidstvo, ale 
její základy v lidských srdcích budou zničeny. 
27 Také modlářství a náboženský fanatismus si 
postavily své vysoké věže, ale jsou křehké a 
budou muset padnout. 
28 Vpravdě vám říkám, že mé zákony, božské i 
lidské, jsou svaté a samy budou soudit svět. 
29. Lidstvo se nepovažuje za modláře, ale 
vpravdě vám říkám, že stále uctívá zlaté tele! 
(122, 57) 
30 Chaos se vrátil, protože neexistuje ctnost, a 
kde není ctnost, nemůže být ani pravda. 
Důvodem není to, že by zákon, který Otec 
předal Mojžíšovi, neměl žádnou platnost, ani 
to, že by se Ježíšovo učení vztahovalo pouze 
na minulé časy. Oba zákony jsou svým 
duchovním obsahem věčné. Uvědomte si však, 
že jsou jako pramen, jehož vody nikdo není 
nucen pít, ale že každý, kdo se k tomuto 
prameni lásky přiblíží, tak činí z vlastní vůle. 
(144, 56) 
31. Správně si vykládejte Mé učení; nemyslete 
si, že Můj Duch může mít potěšení z toho, že 
vidí vaše utrpení na zemi, nebo že vás 
přicházím připravit o všechno, co vám působí 
potěšení, abyste Mě v tom potěšili. Přicházím, 
abyste poznali a respektovali Mé zákony, 
neboť jsou hodny vaší úcty a pozornosti, 
protože vám přinesou blaženost, budete-li je 
poslouchat. 
32. Učil jsem vás dávat Bohu, co je Boží, a 
"císaři", co je "císařovo"; ale pro dnešní lidi 
existuje pouze "císař" a nemají nic, co by 
mohli nabídnout svému Pánu. Kdybyste světu 
dali alespoň to, co je nezbytné, vaše utrpení 
by bylo menší. Ale císař, kterého jste nechali 
řídit své činy, vám nadiktoval zvrácené zákony, 
udělal z vás otroky a bere vám životy, aniž by 
vám cokoli dal. 
dát za něj. 
33. Uvažte, jak odlišný je můj Zákon, který 
nesvazuje tělo ani ducha. Pouze vás láskyplně 
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přesvědčuje a vede vás s dobrotou. Dává vám 
vše bez sobectví a sobectví a časem vás 
odměňuje a splácí. (155, 14 - 16) 
 
Naplnění nejvyššího zákona 
34 Jestliže vám Mistr řekl: "Miluj Boha celým 
svým srdcem a celou svou myslí a svého 
bližního jako sám sebe," a jestliže vám Mistr 
hlásal učení o lásce, tento duchovní hlas, který 
vychází ze stejného zdroje, vám říká, abyste se 
drželi zákona lásky. 
přilnout, protože má sílu, jakou nemají ani 
největší armády světa, a že její vítězství budou 
bezpečná a trvalá, protože vše, co postavíte na 
základech lásky, bude mít věčný život. (293, 
67) 
35 Ukazuji vám pravý život Ducha, abyste 
nežili pod nespravedlivými hrozbami a neplnili 
můj zákon jen ze strachu před trestem, o 
němž vám mluvili ti, kdo vás zradili. 
 kteří nevěděli, jak si vyložit mé slovo. 
36 Pochopte můj zákon; není složitý ani 
obtížný k pochopení. Nikdo, kdo ji zná a řídí se 
jí, se nenechá zahanbit a nedá na falešná slova 
nebo předpovědi, na mylné představy nebo 
špatné výklady. 
37. Můj Zákon je jednoduchý, vždy ti ukazuje 
cestu, kterou máš následovat. Důvěřujte Mi, Já 
jsem cesta, která vás dovede do bílého 
zářícího města, do zaslíbené země, jejíž brány 
jsou otevřené v očekávání vašeho příchodu. 
(32, 9) 
38 Kdy se konečně přesvědčíš, že jedině v 
naplňování mého zákona můžeš najít zdraví, 
štěstí a život? 
39. Uznáváte, že v hmotném životě existují 
zásady, kterým se musíte podřídit, abyste 
přežili. Zapomněli jste však, že i v duchovním 
světě existují zásady, které je třeba 
respektovat, aby se člověk mohl podílet na 
zdroji věčného života, který existuje v Božství. 
(188, 62) 
40 Pamatujte, že já sám jsem vaše spása. V 
dobách minulých, současných i budoucích byl, 
je a bude Můj Zákon cestou a průvodcem 
vašeho ducha. 
41 Blaze těm, kdo stavějí na mém zákoně, 
neboť nikdy nezabloudí na křižovatce cest. 
Přijdou do zaslíbené země a budou zpívat 
vítěznou píseň. (225,31 - 32) 
42 Vím, že čím větší bude vaše poznání, tím 
větší bude vaše láska ke Mně. 

43 Když vám říkám: "Milujte Mne", víte, co 
vám říkám: milujte pravdu, milujte dobro, 
milujte světlo, milujte se navzájem, milujte 
pravý život? (297, 57 - 58) 
44. Chci, abyste se milovali navzájem, jako já 
miluji vás, a také abyste milovali sami sebe. 
Neboť jsem vám svěřil nejen vedení a vedení 
určitého počtu lidí, ale první povinností, 
kterou vůči Mně máte, je postarat se o sebe. 
Máte milovat sami sebe s vědomím, že jste 
živým obrazem svého Stvořitele. (133, 72) 
45. Poslání, které jsem svěřil svému lidu na 
zemi, je velké a velmi delikátní. Proto jsem ji v 
každé době vyhledával, abych ji inspiroval 
svým slovem a zjevil jí něco víc z obsahu 
Zákona. 
46. Zákon lásky, dobroty a spravedlnosti je 
duchovním dědictvím, které jsem mu po celé 
věky přinášel. Od lekce k lekci jsem vedl 
lidstvo k poznání, že Zákon lze shrnout do 
jediného přikázání: přikázání o. 
Láska. Milujte Otce, který je původcem života, 
milujte své bližní, kteří jsou součástí Otce, 
milujte vše, co Pán stvořil a uspořádal. 
47. Láska je důvodem, původem a semenem 
moudrosti, velikosti, síly, povznesení a života. 
To je pravá cesta, kterou Stvořitel vytyčil 
duchu, aby krok za krokem a od domova k 
domovu cítil stále větší blízkost ke Mně. 
48 Kdyby si člověk od počátku věků udělal z 
duchovní lásky službu Bohu, místo aby 
propadal modlářským obřadům a 
náboženskému fanatismu, byl by tento svět, 
který se dnes stal slzavým údolím kvůli strachu 
a bídě lidí, údolím 
mír, v němž by duchovní bytosti získávaly 
zásluhy, aby se po tomto životě dostaly do 
duchovních domovů, do nichž duch na své 
cestě vzestupného vývoje 
by měl vstoupit. (184, 35 –38) 
 

Kapitola 17 - Nový způsob uctívání 
Boha  
 
Vývoj forem uctívání 
1 Jak pomalu lidstvo směřuje k dokonalosti 
svého uctívání Boha! 
2. Kdykoli za vámi přijdu s novou lekcí, zdá se 
mi, že je až příliš daleko před vaší úrovní 
vývoje. Pochopte však, že vám poskytuji věk, 
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abyste jej mohli uchopit a začlenit do svého 
života, dokud trvá. (99, 30 - 31) 
3. Zvířecí oběti, které jsi přinesl na Jehovův 
oltář, byly jím přijaty. Přesto to nebyla nejlepší 
forma, jak pozvednout svého ducha k Pánu. 
Tehdy jsem k vám přišel jako Ježíš, abych vás 
naučil Božímu přikázání, které vám říká: 
Milujte se navzájem. 
4 Nyní vám říkám, že učení, které jsem vám 
dal ve druhé éře skrze Ježíšovy skutky, bylo 
někdy změněno a někdy špatně vykládáno. 
Proto jsem přišel, jak jsem vám oznámil, abych 
vám osvětlil svou pravdu. Moje oběť pak 
zabránila mnoha zvířecím obětem a já jsem 
vás naučil dokonalejšímu uctívání Boha. 
5 Mé nové zjevení v této době způsobí, že 
lidstvo pochopí, že nesmíte používat 
symbolické formy uctívání bez předchozího 
výkladu jejich významu, protože jsou pouze 
alegorickým znázorněním mého učení. (74, 28) 
6 Modlitba je duchovní prostředek, který jsem 
člověku vnukl, aby mohl komunikovat s Mým 
Božstvím. Proto se v tobě od počátku 
projevuje jako touha, jako potřeba ducha, jako 
útočiště v hodinách Navštívení. 
7 Kdo nezná pravou modlitbu, nezná 
požehnání, která přináší, nezná zdroj zdraví a 
dobrodiní v ní obsažených. Cítí sice nutkání 
přiblížit se ke Mně, hovořit se Mnou a 
předložit Mi svou prosbu, ale chybí mu 
duchovnost a nabídka pouhého povznesení 
myšlenek mu připadá tak chudá, že se ihned 
poohlíží po něčem hmotném, co by Mi nabídl, 
a myslí si, že Mi tak lépe vzdá hold. 
8 Lidé tak propadli modlářství, fanatismu, 
obřadům a vnějším kultům, které dusí jejich 
ducha a zbavují ho požehnané svobody modlit 
se přímo ke svému Otci. Teprve když je bolest 
velmi silná, když úzkost dosáhne hranic 
lidských sil, duch se osvobodí, zapomene na 
formality, svrhne své modly, aby se pozvedl a z 
hloubi srdce zvolal: "Otče můj, Bože můj!" (Mt 
24,7). 
9. Vidíte, jak jsou v této době materialismu 
národy zaměstnány vedením vzájemných 
válek? Ale říkám vám, že tam, uprostřed 
těchto válek, mnozí lidé objevili tajemství 
modlitby - modlitby, která vychází ze srdce a 
přichází ke Mně jako naléhavé volání o pomoc, 
jako nářek, jako prosba. 

10 Když pak na své cestě zažili zázrak, o který 
prosili, poznali, že s Bohem se nedá mluvit 
jinak než jazykem Ducha. (261, 22 - 24, 27) 
 
Zdánlivé modlitby bez oddanosti a víry 
11 Ó Mé děti všech vyznání, nezabíjejte 
nejvznešenější city ducha a nesnažte se je 
urovnat vnějšími zvyky a kulty. 
12 Hle, když matka nemá nic hmotného, co by 
mohla nabídnout svému milovanému děťátku, 
přitiskne si ho k srdci, žehná mu celou svou 
láskou, zahrnuje ho polibky, láskyplně na něj 
hledí, omývá ho svými slzami, ale nikdy se ho 
nesnaží oklamat prázdnými gesty lásky. 
13 Proč si myslíš, že Já, Božský Mistr, 
souhlasím s tím, aby ses spokojil s kultovními 
úkony, které postrádají jakoukoli duchovní 
hodnotu, pravdu a lásku, jimiž se snažíš 
oklamat svého ducha, aby se domníval, že se 
nasytil, zatímco ve skutečnosti je stále více a 
více neznalý Pravdy? (21, 20 -21) 
14 Modlitba je milost daná člověku Bohem, 
aby mu sloužila jako žebřík k duchovnímu 
vzestupu, jako zbraň k obraně, jako kniha k 
poučení a jako balzám k uzdravení a uzdravení 
z každé nemoci. 
15. Pravá modlitba zmizela ze země; lidé se už 
nemodlí, a když se o to pokoušejí, dělají to rty, 
místo aby ke Mně mluvili duchem, používají 
prázdná slova, obřady a přetvářku. Jak budou 
lidé pozorovat zázraky, když používají formy a 
praktiky, které Ježíš neučil? 
16 Je třeba, aby se mezi lidi vrátila pravá 
modlitba, a já jsem ten, kdo vás jí znovu učí. 
(39, 12 -14) 
17 naučte se modlit, aby vaši bližní pochopili, 
že je to jejich duch, kdo má komunikovat se 
svým Stvořitelem, aby si uvědomili, že jejich 
modlitby jsou téměř vždy výkřikem těla, 
výrazem strachu, důkazem jejich nedostatku 
víry, jejich vzpoury nebo nedůvěry vůči Mně. 
18. Učiň, aby tvoji bližní pochopili, že nemusí 
umrtvovat svá těla ani je trhat, aby pohnuli 
Mým Duchem, aby probudili Můj soucit nebo 
Mé milosrdenství. Ti, kdo si ukládají tělesná 
utrpení a pokání, to dělají proto, že nemají 
nejmenší povědomí o tom, jaké oběti jsou pro 
Mne nejpříjemnější, a nemají ani ponětí o Mé 
lásce a milosrdenství vašeho Otce. 
19 Myslíte si, že k tomu, abych se nad vámi 
smiloval, potřebujete slzy v očích a bolest v 
srdci? To by znamenalo, že mi přisuzujete 
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hrubost, necitlivost, lhostejnost a sobectví. 
Dokážete si tyto chyby představit u Boha, 
kterého milujete? 
20. Jak málo jste se snažili Mě poznat! 
Důvodem je, že jste svou mysl nevytrénovali, 
aby myslela v souladu s Duchem. (278, 17 - 20) 
21 Zanechte dnes na chvíli zemi za sebou a 
přijďte ke Mně v duchu. 
22. Po mnoho staletí lidé selhávali ve 
správném způsobu modlitby, a proto se 
neposilovali ani neosvětlovali svou životní 
cestu Mou láskou, protože se modlili pomocí 
svých smyslů, a ne svým duchem. 
23 Modloslužba, k níž má člověk takový sklon, 
je jako jed, který mu neumožňuje užívat si 
duchovních radostí vnitřní modlitby. 
24. Kolik neštěstí s sebou lidé vláčeli jen proto, 
že se neuměli modlit! A to je přirozené, žáci. 
Vždyť jakou duchovní sílu může mít člověk, 
aby čelil pokušením života, když nemá nic, čím 
by se mohl přiblížit zdroji života, který je v 
Mém Duchu? Hledá Mě v propastech, ve 
stínech, zatímco by se mohla vznést a najít Mě 
na vrcholcích, ve světle. 
25 Ó, kdyby tak lidé této doby pochopili moc 
modlitby - kolik nadlidských skutků by 
vykonali! Prožívají však epochu materialismu, 
v níž se sami snaží zhmotnit božství, aby se ho 
mohli dotknout a vidět ho. (282, 61 - 64) 
 
Pravá modlitba 
26. Žehnám těm, kdo se modlí. Čím 
duchovnější je jejich modlitba, tím větší pokoj 
jim dávám pocítit. 
27 To si můžete snadno vysvětlit sami, neboť 
kdo se při modlitbě spoléhá na to, že poklekne 
před obrazy nebo předměty, aby pocítil 
přítomnost Boha, nebude schopen zakusit 
duchovní pocit Otcovy přítomnosti ve svém 
srdci. 
28 "Blahoslavení jsou ti, kdo věří, aniž by 
viděli," řekl jsem kdysi a nyní to říkám znovu, 
neboť kdo zavírá oči před věcmi tohoto světa, 
otevírá je duchovním věcem, a kdo věří v Mou 
duchovní Přítomnost, musí ji cítit a těšit se z 
ní. 
29. Kdy přestanou pozemští lidé odpírat 
svému duchu potěšení cítit Mě ve svém srdci 
skrze přímou modlitbu nebo, což je totéž, 
skrze modlitbu z ducha do ducha...? Až Mé 
světlo osvítí životy lidí a oni poznají pravdu a 
pochopí své chyby. 

30 Nyní je ten správný čas k modlitbě a 
rozjímání, ale s modlitbami prostými 
fanatismu a modlářství a s klidným a 
hlubokým rozjímáním o Mém Božském Slově. 
31 Všechny hodiny a všechna místa mohou být 
vhodná pro modlitbu a meditaci. Nikdy jsem 
vám ve svých učeních neřekl, že existují místa 
nebo okamžiky, které jsou k tomu zvlášť 
předurčeny. Proč vyhledávat určitá místa ve 
světě, aby ses modlil, když tvůj duch je větší 
než svět, který obýváš? Proč se omezovat na 
tak omezené obrazy a místa, když jsem 
nekonečný? 
32. Nejzávažnější příčinou duchovní chudoby 
lidí a jejich pozemských osudů je jejich 
nedokonalý způsob modlitby, a proto ti říkám, 
že toto poznání se musí dostat ke všem lidem. 
(279, 2 -7) 
33 Ne vždy se modlíte se stejným vnitřním 
shromážděním, takže ne vždy zažíváte stejný 
pokoj nebo inspiraci. 
34. Jsou příležitosti, kdy jste inspirováni a 
povznášíte své myšlenky, a jsou jiné, kdy 
zůstáváte zcela lhostejní. Jak budete vždy 
přijímat mé zprávy stejným způsobem? Musíte 
vychovávat svou mysl, a dokonce i své tělo, 
aby ve chvílích modlitby spolupracovalo s 
duchem. 
35 Duch je vždy připraven spojit se se mnou, 
ale potřebuje dobrý stav těla, aby se v těchto 
chvílích mohl povznést a osvobodit se od 
všeho, co ho v pozemském životě obklopuje. 
36 Vynaložte veškeré úsilí, abyste dosáhli 
pravé modlitby, neboť kdo se umí modlit, má v 
sobě klíč k pokoji, zdraví, naději, duchovní síle 
a věčnému životu. 
37 Neviditelný štít mého zákona ho bude 
chránit před opakovanými událostmi a 
nebezpečími. V ústech bude nosit neviditelný 
meč, kterým bude srážet všechny nepřátele, 
kteří se mu postaví na cestu. Maják mu bude 
svítit na cestu uprostřed bouří. Zázrak bude 
mít neustále na dosah, kdykoli ho bude 
potřebovat, ať už pro sebe, nebo pro své 
bližní. 
38 Modlete se, uplatňujte tento vznešený dar 
Ducha, neboť právě tato síla bude hýbat životy 
lidí budoucnosti - těch lidí, kteří (již) v těle 
dosáhnou spojení (svého) ducha s (Mým) 
Duchem. 
39 Otcové rodin budou mít inspiraci, která jim 
bude dána skrze modlitbu, aby vedli své děti. 
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40. Nemocní získají zdraví prostřednictvím 
modlitby. Vládci budou řešit své velké 
problémy tím, že budou hledat světlo skrze 
modlitbu, a vědci budou podobně získávat 
zjevení skrze dar modlitby. (40, 40 -47) 
41 Učedníci: Ve "druhé éře" se Mě Moji 
apoštolové ptali, jak se mají modlit, a Já jsem 
je naučil dokonalou modlitbu, kterou vy 
nazýváte "Otče náš". 
42. Nyní vám říkám: Inspirujte se touto 
modlitbou, jejím smyslem, pokorou a vírou, 
aby se váš duch mohl spojit s mým. Neboť pak 
už to nebudou tělesné rty, kdo bude pronášet 
tato požehnaná slova, ale duch, který ke Mně 
bude mluvit jazykem, který je mu vlastní. (136, 
64) 
43. Dbejte na to, abyste Mě neoslovovali Otče 
jen rty, protože mnozí z vás to dělají 
mechanicky. Chci, abyste při modlitbě: "Otče 
náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé" 
vycházeli z hloubi svého srdce a přemýšleli o 
každé větě, abyste se pak inspirovali a byli v 
dokonalém společenství se Mnou. 
44. Naučil jsem vás mocnou a dokonalou 
modlitbu, která dítě skutečně přivádí blíž k 
Otci. Když vyslovíte slovo "Otec" s vroucností a 
úctou, s povzneseností a láskou, s vírou a 
nadějí, mizí vzdálenosti, mizí prostor, protože 
v tomto okamžiku dialogu ducha s duchem 
není ani Bůh daleko od vás, ani vy od něj. 
Modlete se takto a do svých srdcí přijmete 
plnýma rukama dobrodiní mé lásky. (166, 52 -
53) 
 
Čtyři aspekty dokonalé modlitby  
45. Zápasit, zápasit o dosažení duchovní 
dokonalosti. Ukázal jsem vám cestu, jak 
tohoto cíle dosáhnout. Svěřil jsem vám 
modlitbu jako "zbraň", která je lepší než 
jakákoli materiální zbraň, abyste se mohli 
bránit proti zradě na cestě životem. Nejlepší 
zbraň však budeš mít, až naplníš můj zákon. 
46 Z čeho se skládá modlitba? Modlitba je 
prosba, přímluva, klanění a duchovní 
rozjímání. Všechny jeho části jsou nezbytné a 
jedna vychází z druhé. Neboť po pravdě vám 
říkám: Prosba spočívá v tom, že mě člověk 
žádá, abych mu splnil jeho touhy, abych 
uspokojil jeho touhy - to, co považuje ve svém 
životě za nejdůležitější a nejspasitelnější. A 
opravdu, říkám vám, děti moje, Otec slyší 
prosby a dává každému, co nejvíce potřebuje, 

kdykoli je to pro jeho dobro. Dávejte si však 
pozor, abyste nežádali o něco, co je v rozporu 
s uzdravením vašeho ducha. Ti, kdo žádají jen 
hmotné statky, tělesné požitky a pomíjivou 
moc, žádají, aby byl jejich duch spoután. 
47. Tělesné požitky přinášejí jen utrpení, a to 
nejen na tomto světě, ale i po přechodu do 
duchovního světa, neboť i tam může 
dosáhnout vliv těchto tělesných tužeb, a 
protože se od nich duch nemůže osvobodit, je 
těmito touhami nadále sužován a chce se 
znovu a znovu vracet na zem, aby se převtělil 
a pokračoval v hmotném životě. Proto, děti 
moje, proste jen o to, co skutečně potřebujete 
pro dobro svého ducha. 
48. Druhý druh modlitby, přímluva, pramení z 
lásky k bližnímu, z té lásky, které jsem vás učil 
jako Mistr, když jsem přišel na tento svět. 
Modlete se za své blízké i vzdálené bratry a 
sestry, za ty, kdo trpí následky války v různých 
zemích, kdo snášejí tyranii pomíjivých vládců 
tohoto světa. 
49 Připravte se, děti moje, na modlitbu za své 
bližní, ale i při této přímluvě musíte vědět, jak 
prosit, neboť důležitý je duch. Pokud je bratr, 
rodiče nebo děti nemocní, modlete se za ně, 
ale netrvejte na tom, aby zůstali v tomto 
životě, pokud to duch nepotřebuje. Spíše 
žádejte, aby byl tento duch osvobozen, aby byl 
ve svém utrpení očištěn a aby bolest podpořila 
jeho duchovní vzestup. Proto vás Mistr již v 
"Druhém čase" naučil říkat: "Otče, staň se vůle 
tvá." Otec totiž ví lépe než kdokoli z jeho dětí, 
co duch potřebuje. 
50. Třetí typ modlitby, klanění se Božskému 
Duchu, znamená klanění se všemu, co je 
dokonalé, neboť skrze tento typ modlitby se 
můžete spojit s dokonalostí, s láskou, která 
objímá celý vesmír. V adoraci můžete nalézt 
stav dokonalosti, kterého musíte všichni 
dosáhnout, a adorace vás dále vede k 
duchovní kontemplaci, která vás spolu s 
adorací přivádí ke spojení s Božským Duchem, 
Zdrojem věčného života - Zdrojem, který vám 
den za dnem dává sílu dosáhnout Otcova 
království. 
51. Takto se máš modlit: začít prosbou a 
skončit duchovním rozjímáním. To vám dodá 
sílu. 
52. Pak, až budete dobře vybaveni, měli byste 
bojovat nejen za sebe, ale také pomáhat svým 
bližním kráčet po této cestě. Nemůžete totiž 
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dosáhnout zduchovnění jen pro sebe, ale 
musíte bojovat za spásu celého lidstva. (358, 
10 - 17) 
 
Spontánní modlitba srdce beze slov  
53 Lidé, zde je hlas Ducha svatého, duchovní 
projev Boha prostřednictvím vašeho intelektu, 
který vám nezjevuje nový zákon ani nové 
učení, ale nový, pokročilejší, duchovnější a 
dokonalejší způsob, jak komunikovat s Otcem, 
jak Ho přijímat a uctívat. (293, 66) 
54 Kolik je těch, kdo slyší Mé Slovo, kdo se 
stali jeho velkými vykladači, a přesto nejsou 
nejlepšími učedníky Mé nauky, neplní Boží 
přikázání, které vám říká: "Milujte se 
navzájem." 
55. Na druhé straně se podívejte, jak snadno 
se promění ten, kdo prakticky použije byť jen 
atom mého učení. Chcete příklad? 
56. Byl někdo, kdo Mi celý život říkal, že Mě 
miluje, prostřednictvím slovních modliteb, 
které formulovali jiní a kterým ani nerozuměl, 
protože se skládaly ze slov, jejichž význam 
neznal. Brzy však pochopil pravý způsob 
modlitby, odložil své staré zvyky, soustředil se 
na nejhlubší nitro svého ducha, vyslal své 
myšlenky k Bohu a poprvé pocítil jeho 
přítomnost. 
57 Nevěděl, co má svému pánovi říci, a jeho 
hruď začala vzlykat a oči ronit slzy. V jeho 
mysli se zformovala jediná věta: "Otče můj, co 
ti mám říct, když nevím, jak s tebou mluvit?" 
58 Ale ty slzy, ty vzlyky, ta vnitřní radost, a 
dokonce i jeho zmatek mluvily k Otci tak 
krásnou řečí, jakou nikdy nenajdete ve svých 
lidských jazycích ani ve svých knihách. 
59 Koktání člověka, který se začíná duchovně 
modlit se svým Pánem, se podobá prvním 
slovům kojenců, která jsou pro jejich rodiče 
potěšením a rozkoší, protože slyší první výroky 
bytosti, která začíná ožívat. (281, 22 - 24) 
60. Vyšší duch ví, že lidské slovo ochuzuje a 
zmenšuje výraz duchovní myšlenky. Proto 
nechává hmotné rty mlčet, aby se vznesla a 
vyjádřila jazykem, který zná jen Bůh, tajemství, 
jež nosí ukryté v nejhlubším nitru své bytosti. 
(11, 69) 
61. Kolik radosti dáváš Mému Duchu, když 
vidím, jak pozvedáš své myšlenky k hledání 
svého Otce. Dávám ti pocítit svou přítomnost 
a zaplavuji tě pokojem. 

62. Hledejte Mne, mluvte ke Mně, nevadí 
vám, že vaše myšlenky jsou příliš neobratné, 
aby vyjádřily vaši prosbu; Já jim budu umět 
porozumět. mluvte se mnou s důvěrou, s 
jakou se mluví s Otcem. Svěřte se mi se svými 
stížnostmi jako svému nejlepšímu příteli. 
Ptejte se Mě na to, co nevíte, na vše, co je 
vám neznámé, a Já k vám promluvím slovem 
Mistra. Modlete se však, abyste v onom 
požehnaném okamžiku, kdy se váš duch 
pozvedne ke Mně, obdrželi světlo, sílu, 
požehnání a pokoj, které vám udělí váš Otec. 
(36, 15) 
63. V tichosti mi vyprávějte svá utrpení, svěřte 
se mi se svými touhami. I když vím všechno, 
chci, abyste se postupně učili formulovat svou 
vlastní modlitbu, dokud nebudete připraveni 
uskutečňovat dokonalé společenství svého 
ducha s Otcem. (110, 31) 
64. Modlitba může být dlouhá nebo krátká, 
podle potřeby. Pokud si to přeješ, můžeš trávit 
celé hodiny touto duchovní rozkoší, když tvé 
tělo není unavené nebo když žádná jiná 
povinnost nevyžaduje tvou pozornost. A může 
být tak krátká, že se omezí na vteřinu, kdy jste 
vystaveni nějaké zkoušce, která vás náhle 
překvapila. 
65. Nedostanou se ke Mně slova, jimiž se vaše 
mysl snaží formulovat modlitbu, ale láska, víra 
nebo potřeba, s nimiž se přede Mnou ukážete. 
Proto vám říkám, že v některých případech 
bude vaše modlitba trvat jen vteřinu, protože 
nebudete mít čas formulovat myšlenky, věty 
nebo nápady, jak jste zvyklí. 
66. Všude Mne můžeš vzývat, neboť pro Mne 
je místo lhostejné, protože to, co hledám, je 
tvůj duch. (40, 36 - 38) 
67 Když se ve Druhém věku jedna žena zeptala 
Ježíše, zda je Jeruzalém místem, kde má 
uctívat Boha, Mistr jí odpověděl: "Přichází čas, 
kdy ani Jeruzalém, ani žádné jiné místo 
nebude tím pravým místem k uctívání Boha, 
neboť On bude uctíván v duchu a v pravdě," to 
znamená z ducha do ducha. 
68. Když mě moji učedníci požádali, abych je 
naučil modlit se, dal jsem jim za příklad 
modlitbu, kterou nazýváte Otče náš, a tím 
jsem jim dal pochopit, že pravá a dokonalá 
modlitba je ta, která stejně jako Ježíšova 
spontánně vychází ze srdce a dosahuje Otce. 
Měla by obsahovat poslušnost, pokoru, 
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vyznání viny, vděčnost, víru, naději a klanění. 
(162, 23 - 24) 
 
Denní modlitba 
69 Milovaní učedníci: Denně se cvičte v 
duchovní modlitbě a veškerou svou dobrou 
vůli věnujte zdokonalování sebe sama. 
70. Pamatuj, že kromě toho, že vstupuješ do 
důvěrného společenství se svým Mistrem a 
prožíváš v těchto chvílích nekonečný mír, je to 
pro tebe nejlepší příležitost přijímat Má 
božská vnuknutí. Najdete v nich vysvětlení 
všeho, čemu jste nerozuměli nebo čemu jste 
neporozuměli. Najdete způsob, jak zabránit 
nějakému nebezpečí, vyřešit problém, 
odstranit nejasnost. V této hodině 
požehnaného duchovního dialogu budou 
všechny vaše smysly osvíceny a vy se budete 
cítit připravenější a nakloněnější konat dobro. 
(308, 1) 
71 Nevynechávejte modlitbu, i kdyby byla tak 
krátká, že by netrvala déle než pět minut, ale 
podrobte se při ní pečlivému zkoumání 
světlem svého svědomí, abyste si mohli 
uvědomit své činy a zjistit, v čem je třeba se 
změnit. 
72 Pokud při svém povznesení v modlitbě 
ztratíte pojem o čase, bude to znamením 
zduchovnění, protože jste dokázali, byť jen na 
několik okamžiků, vystoupit z času - času, 
který otroci materialismu chtějí jen pro své 
požitky nebo pro zvětšení svých peněz. 
73 Kdo denně zkoumá sám sebe, zlepší svůj 
způsob myšlení, života, mluvení a cítění. (12, 
30 - 32) 
74. Učil jsem vás, že moudrost se získává 
modlitbou, ale proto nechci, abyste své 
modlitby prodlužovali. Vyžadoval jsem od vás 
pětiminutovou modlitbu, čímž chci říci, že 
byste se měli modlit krátce, abyste se v těchto 
chvílích skutečně věnovali svému Otci, ale 
zbývající čas byste měli věnovat svým 
duchovním a hmotným povinnostem vůči 
svým bližním. (78, 52) 
75. Nyní vás učím určitému způsobu, jak se 
vybavit, aby všechny vaše každodenní skutky 
byly inspirovány ušlechtilými city a aby vás 
trápení a těžkosti nezastavily ani nepřiměly k 
ústupu: Až otevřete oči pro světlo nového dne, 
modlete se, obraťte se ke Mně svým 
myšlením, pak si vytvořte svůj denní plán 
inspirovaný Mým světlem a nyní se vzchopte k 

boji o život. Přitom se snažte být silní a ani na 
okamžik se nepostavte proti poslušnosti a víře. 
76. Vpravdě pravím vám, že brzy vás ohromí 
vaše vytrvalost a výsledek vašich skutků. (262, 
7 - 8) 
 
Den odpočinku jako den sebereflexe 
77. Už v prvních dobách jsem vás učil, abyste 
mi zasvětili sedmý den. Protože se člověk šest 
dní věnoval plnění svých světských povinností, 
bylo správné, aby alespoň jeden den zasvětil 
službě svému Pánu. Nežádal jsem ho, aby mi 
zasvětil první den, ale poslední, aby si v něm 
odpočinul od práce a věnoval se duchovnímu 
rozjímání, aby dal svému duchu příležitost 
přiblížit se k Otci a promluvit s ním skrze 
modlitbu. 
78 Den odpočinku byl ustanoven proto, aby 
člověk, zapomínaje na těžký pozemský životní 
boj, mohl alespoň na krátký čas dát svému 
svědomí příležitost promluvit k němu, 
připomenout mu zákon a aby mohl sám sebe 
zkoumat, litovat svých přestupků a učinit ve 
svém srdci ušlechtilá předsevzetí pokání. 
79 Sobota byla dříve dnem zasvěceným 
odpočinku, modlitbě a studiu Zákona. Lidé 
však při dodržování tradice zapomněli na 
bratrské city k bližním a na duchovní 
povinnosti, které měli vůči svým bližním. 
80. Doba pokročila, lidstvo se duchovně 
rozvinulo a Kristus přišel, aby vás naučil, že i ve 
dnech odpočinku máte konat činnou lásku a 
všechny dobré skutky. 
81 Ježíšovým záměrem bylo říci vám, že ačkoli 
je den určen k rozjímání a tělesnému 
odpočinku, měli byste pochopit, že ani den, 
ani hodina nemohou být předurčeny k 
naplnění poslání Ducha. 
82. Ačkoli k vám Mistr mluvil s největší 
jasností, lidé se od něj odchýlili a každý si 
vybral den, který mu nejvíce vyhovoval. Proto 
zatímco někteří nadále zachovávali sobotu 
jako den zasvěcený odpočinku, jiní si pro své 
bohoslužby zvolili neděli. 
83. Dnes k vám znovu promlouvám a mé učení 
vám přináší nové poznání. Prošli jste mnoha 
zkušenostmi a vyvíjeli se. Dnes není důležité, 
který den věnujete odpočinku od pozemské 
práce, ale abyste věděli, že po všechny dny 
máte chodit po cestě, kterou jsem vám vytyčil. 
Pochopte, že pro vaši modlitbu není určena 
žádná hodina, neboť každá denní doba je 
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vhodná k modlitbě a k praktikování Mého 
učení pro dobro vašich bližních. (166, 31 - 35) 
 
Požádej a dostaneš  
84. Všichni nosíte v srdci ránu. Kdo by mohl 
proniknout do tvého nitra tak jako já? Znám 
vaše utrpení, váš smutek a sklíčenost tváří v 
tvář tolika nespravedlnostem a nevděčnosti, 
které ve vašem světě panují. Znám vyčerpání 
těch, kdo dlouho žili a pracovali na zemi a 
jejichž existence je pro ně jako těžké břemeno. 
Vím o nenaplněnosti těch, kteří v tomto životě 
zůstali sami. Všem vám říkám: "Proste, a bude 
vám dáno." Přišel jsem vám dát to, co ode 
Mne potřebujete, ať už je to společnost, klid, 
uzdravení, úkoly nebo světlo. (262, 72) 
85. Neboj se bídy, je jen dočasná a v ní se 
budeš modlit, ber si příklad z Jobovy 
trpělivosti. Hojnost se vrátí a pak nebudete 
mít dost slov, abyste mi poděkovali. 
86. Jestliže vás jednou skličuje nemoc, 
blahoslavení nemocní, nezoufejte, váš duch 
není nemocný. Pozvedejte se ke Mně v 
modlitbě a vaše víra a duchovnost vám vrátí 
zdraví těla. Modlete se tak, jak jsem vás to 
naučil: duchovně. (81, 43 - 44) 
87. Ve chvílích zkoušek se pomodli krátkou, 
ale upřímnou modlitbu, a budeš se cítit 
utěšena, a až dosáhneš souladu se svým 
Pánem, budu ti moci říci, že Má vůle je tvá a 
tvá je Má. (35, 7) 
88. Modlete se, ale ať je vaše modlitba 
určována vašimi každodenními projekty a 
pracemi; to bude vaše nejlepší modlitba. 
Chceš-li se však na Mne obrátit s nějakou 
myšlenkou, vyjádřit s ní nějakou prosbu, řekni 
Mi jen: "Otče, staň se mi Tvá vůle." Tím si 
vyprosíš ještě víc, než jsi mohl pochopit a 
doufat, a tato jednoduchá věta, tato 
myšlenka, ti ještě více zjednoduší ono "Otče 
náš", o které jsi Mě prosil jindy. 
89. S tím máš modlitbu, která prosí o všechno 
a která pro tebe bude mluvit nejlépe. 
Neřeknou to však tvé rty, ale tvé srdce to 
pocítí, neboť říkat to neznamená cítit to, a 
pokud to cítíš, nemusíš mi to říkat. Vím, jak 
slyšet hlas Ducha a rozumět jeho řeči. Existuje 
pro vás větší radost, než když to víte? Nebo si 
myslíš, že jsem závislý na tobě, abys mi řekl, co 
mám dělat? (247, 52 - 54) 
90. Učil jsem vás modlit se a prosit za druhé, 
ale naslouchám vám také, když prosíte sami za 

sebe. Přijímám tuto modlitbu. Říkám vám 
však, že doba, kdy jsem vám dával podle vaší 
žádosti, protože jste byli ještě nezralí, je pryč. 
Nyní je Mou vůlí, abyste se chovali jako 
učedníci a při modlitbě Mi nabízeli svou mysl a 
srdce, ale dovolili Mi v nich číst a konat Mou 
vůli. (296, 69) 
91. Když se Mě ptáte nebo se Mě ptáte, 
nenamáhejte se, abyste Mi svůj problém jasně 
vysvětlili, ani se nesnažte hledat ve své mysli 
nejlepší výrazy. Mně stačí, když se tvůj duch v 
této chvíli odpoutá od světa a tvé srdce a mysl 
budou čisté, aby mohly přijmout Mou 
inspiraci. K čemu je ti, že Mi říkáš krásná slova, 
když nejsi schopen cítit Mou přítomnost v 
sobě? Já vím všechno a nemusíš mi nic 
vysvětlovat, abych ti rozuměl. (286, 9 - 10) 
92. Pokud jste schopni porozumět mému 
učení, poskytne vám to mnoho uspokojení, 
mnoho příležitostí k tomu, abyste se mohli 
rozvíjet směrem vzhůru. Naučte se modlit, než 
učiníte jakékoli rozhodnutí, protože modlitba 
je dokonalým způsobem, jak prosit svého 
Otce, protože v něm žádáte o světlo a sílu čelit 
životnímu zápasu. 
93. Při modlitbě brzy dojde k osvícení vašeho 
rozumu, které vám umožní jasně rozlišovat, co 
je dobré a co zlé, co je vhodné a co byste 
neměli dělat, a to bude nejzřetelnějším 
důkazem, že jste se uměli vnitřně připravit, 
abyste slyšeli hlas svědomí. 
94. Trpělivě snášejte své těžkosti, a pokud 
nejste schopni pochopit smysl svých zkoušek, 
modlete se a já vám zjevím jejich smysl, abyste 
je mohli vnitřně potvrdit. (333,61 - 62, 75) 
95. Pokaždé, když Mi tvé rty nebo tvé 
myšlenky říkají: "Pane, smiluj se nade mnou, 
slituj se nad mou bolestí - Pane, neodpírej mi 
své odpuštění", dokazuješ svou nevědomost, 
svůj zmatek a to, jak málo Mě znáš. 
96. Řekni mi, abych měl soucit s tvou bolestí? 
Požádejte Mě, abych se nad svými dětmi 
smiloval? Pros mě, abych ti odpustil hříchy - 
Já, který jsem Láska, Milost, Milosrdenství, 
Odpuštění a Soucit? 
97. Je dobře, že se snažíte pohnout těmi, kdo 
mají na zemi zatvrzelá srdce, a že se slzami a 
prosbami snažíte vzbudit soucit v těch, kdo 
nemají ani špetku soucitu s bližními; ale 
nepoužívejte tyto fráze nebo myšlenky, abyste 
pohnuli Tím, kdo vás stvořil z lásky a miluje vás 
na věky. (336, 41 - 43) 
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98. Buďte spokojeni s velkými dobrodiními, 
která vám Otec udělil, pokud jde o vše, co se 
týká lidského života na zemi. Nežádejte o to, 
co by mohlo zničit vašeho ducha a vaše tělo 
[hmotu]. Mám ti dát víc, než bys ode Mne 
mohl žádat. Já však vím, co vám na cestě 
života skutečně chybí. Řekl jsem vám, že 
budete-li umět plnit Můj zákon, spatříte Mě v 
celé Mé slávě. (337, 21) 
 
Požehnání přímluvy  
99. Nezvykněte se modlit pouze slovy, 
modlete se duchem. Říkám vám také: žehnejte 
modlitbou, posílejte myšlenky světla svým 
bližním, nežádejte nic pro sebe, pamatujte: 
Kdo se stará o to, co je Moje, bude Mě mít 
vždy jako strážce. 
100 Semeno, které zaséváte s láskou, se vám 
vrátí v mnoha podobách. (21, 3 - 4) 
101. Nemodlete se jen tehdy, když procházíte 
bolestnou zkouškou, modlete se také, když 
jste v klidu, protože pak se vaše srdce a vaše 
myšlenky budou moci věnovat druhým. 
Nemodlete se také jen za ty, kdo vám 
prokázali dobro, nebo za ty, kdo vám 
neublížili, protože to je sice záslužné, ale ne 
tak velké, jako když se přimlouváte za ty, kdo 
vám nějak ublížili. (35, 8) 
102. Čemu tě učím v této chvíli: Žehnat všemu 
a všem srdcem a duchem, neboť kdo takto 
žehná, podobá se svému Otci, když všem dává 
své teplo. Proto vám říkám: Učte se žehnat 
duchem, myšlenkami, srdcem, a váš pokoj, 
vaše síla a vaše srdečné teplo dosáhnou toho, 
komu je posíláte, ať už mu věříte jakkoli 
daleko. 
103 Co by se stalo, kdyby si všichni lidé 
navzájem žehnali, aniž by se znali, aniž by se 
kdy viděli: na zemi by zavládl dokonalý mír, 
válka by byla nemyslitelná! 
104. Aby se tento zázrak stal skutečností, 
musíš povznést svého ducha vytrvalostí ve 
ctnosti. Myslíte si, že je to nemožné? (142, 31 
m.) 
105 Žádejte, a bude vám dáno. Vše, co si 
přejete pro dobro svých bližních, si vyprošujte 
ode Mne. Proste, spojte svou prosbu s 
prosbou potřebných a já vám splním, oč 
žádáte. (137, 54) 
 
Potřeba modlitby 

106 "Bděte a modlete se," říkám vám stále 
dokola, ale nechci, abyste si na tuto laskavou 
radu zvykli, ale abyste o ní přemýšleli a jednali 
podle ní. 
107. Vyzývám vás, abyste se modlili, protože 
kdo se nemodlí, oddává se zbytečným, 
hmotným a někdy nesmyslným myšlenkám, 
které, aniž by si to uvědomoval, podporují a 
živí bratrovražedné války. Když se však modlíš, 
tvé myšlení jako meč světla trhá závoje 
temnoty a nástrahy pokušení, které dnes drží 
v zajetí mnoho bytostí; nasycuje tvé okolí 
duchovní silou a působí proti silám zla. (9, 25 - 
26) 
108. Lidé byli vždy příliš zaujati pozemskou 
slávou, než aby se zamýšleli nad důležitostí 
modlitby a duchovního rozjímání o tom, co je 
mimo tento život, aby mohli objevit svou 
vlastní podstatu. Kdo se modlí, mluví s Otcem, 
a když prosí, dostává okamžitou odpověď. 
Nevědomost lidí o duchovních věcech je 
důsledkem nedostatku modlitby. (106, 33) 
109. Blíží se doba, kdy budete vědět, jak 
spravedlivě odevzdat svému duchu a světu, co 
mu náleží. Bude to čas opravdové modlitby, 
oddanosti Bohu bez fanatismu, kdy se budete 
modlit před každým podnikem, kdy budete 
vědět, jak zachovat to, co vám bylo svěřeno. 
110. Jak by mohl člověk udělat chybu, kdyby 
místo toho, aby konal svou vůli, nejprve 
požádal svého Otce v modlitbě? Kdo se modlí, 
žije ve společenství s Bohem, zná hodnotu 
dobrodiní, která od svého Otce dostává, a 
zároveň chápe smysl či účel zkoušek, kterými 
prochází. (174, 2 - 3) 
 
Uzdravující účinky modlitebního života  
111. Vždycky jsem vám říkal: Modlete se. Dnes 
vám říkám, že modlitbou můžete získat 
moudrost. Kdyby se všichni lidé modlili, nikdy 
by nesešli z cesty světla, kterou jsem vyznačil. 
Modlitbou by se uzdravili nemocní, přestali by 
existovat nevěřící a do duchů by se vrátil 
pokoj. 
112. Jak může být člověk šťastný, když odmítl 
mou milost? Myslí si snad, že láska, 
milosrdenství a laskavost nejsou vlastnostmi 
lidského života? (69, 7 - 8) 
113. Vězte, že slovo, které v sobě nemá lásku, 
nemá život ani sílu. Ptáte se Mě, jak můžete 
začít milovat a co musíte udělat, aby se tento 
pocit ve vašich srdcích probudil, a Já vám 
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říkám: musíte začít tím, že se budete umět 
správně modlit. Přivede vás to blíž k Mistrovi, 
a tím Mistrem jsem já. 
114. V modlitbě naleznete útěchu, inspiraci a 
sílu, poskytne vám slastné uspokojení, že 
můžete s Bohem mluvit s důvěrou, beze 
svědků a prostředníků. Bůh a váš duch jsou 
spojeni v tomto sladkém okamžiku důvěry, 
duchovního dialogu a požehnání. (166, 43 - 
44) 
115. Kdykoli budete potřebovat důvěrníka, 
laskavého přítele, obraťte se na Mne a vyložte 
Mi svá utrpení, která možná máte v srdci, a Já 
vám poradím nejlepší cestu - řešení, které 
hledáte. 
116. Pokud je tvůj duch zatížen břemeny, je to 
proto, že jsi zhřešil. Přijmu tě a budu laskavý 
ve svém soudu, posílim tvé odhodlání k 
nápravě a vrátím ti sílu, kterou jsi ztratil. 
117. Pouze následování mého učení vás udrží 
v milosti a zachová vaše duchovní i fyzické 
zdraví. Zkušenosti, které získáte, budou 
světlem, které budete postupně hromadit ve 
svém duchu. (262, 20 - 21) 
118. Duch, který umí žít bděle, nikdy nesejde z 
cesty, kterou mu vytyčil jeho Pán, a je schopen 
přinášet své dědictví a dary, dokud nedosáhne 
svého vyššího rozvoje. 
119. Tato bytost musí postupovat ve 
zkouškách, protože žije bděle a nikdy se 
nenechá ovládnout hmotou. Ten, kdo bdí a 
modlí se, vždy vyjde vítězně z životních krizí a 
pevným krokem projde životní cestou. 
120. Jak rozdílné je chování toho, kdo se 
zapomíná modlit a bdít! Dobrovolně se zříká 
obrany nejlepšími zbraněmi, které jsem do 
člověka vložil: vírou, láskou a světlem poznání. 
Je to ten, kdo neslyší vnitřní hlas, který k němu 
promlouvá prostřednictvím intuice, svědomí a 
snů. Jeho srdce a mysl však tomuto jazyku 
nerozumí a poselství jeho vlastního ducha 
nevěří. (278, 2 - 3) 
121 Modlitba je prostředkem, který je tvému 
duchu zjeven, aby se ke Mně dostal se svými 
otázkami, starostmi a touhou po světle. 
Prostřednictvím tohoto dialogu můžete 
rozptýlit své pochybnosti a odhrnout závoj, 
který skrývá určité tajemství. 
122 Modlitba je počátkem dialogu mezi 
Duchem a Duchem, který v budoucích časech 
rozkvete a přinese plody mezi tímto lidstvem. 

123. Dnes jsem to vše zjevil tomuto lidu, který 
Mi naslouchá, aby byl předchůdcem doby 
zduchovnění. (276, 18 - 19) 
 
Síla modlitby 
124. Když se někdo z vás modlí, neuvědomuje 
si, čeho dosahuje svými myšlenkami v 
duchovním. Proto se naučte, že když se 
modlíte za své bližní - za národy, které se ničí 
ve válce -, váš duch v těchto chvílích vede 
duševní boj proti zlu a že váš meč, jímž je mír, 
rozum, spravedlnost a touha po dobru pro ně, 
naráží na zbraně nenávisti, pomsty a 
arogance. 
125. Nyní nadešel čas, kdy si lidé uvědomí moc 
modlitby. Aby modlitba měla skutečnou sílu a 
světlo, je nutné, abyste ji ke Mně posílali s 
láskou. (139, 7 - 8) 
126 Myšlenka a duch, spojené v modlitbě, 
vytvářejí v člověku sílu, která převyšuje 
jakoukoli lidskou sílu. 
127 V modlitbě se slabý posiluje, zbabělý se 
naplňuje odvahou, nevědomý se osvěcuje, 
bázlivý se stává nesamozřejmým. 
128 Když je duch schopen harmonicky 
spolupracovat s myslí, aby dosáhl pravé 
modlitby, stává se neviditelným vojákem, 
který se dočasně vzdaluje od toho, co se týká 
jeho bytosti, přenáší se na jiná místa, 
osvobozuje se od vlivu těla a věnuje se svému 
boji za konání dobra, za zahnání zla a 
nebezpečí, za přinesení jiskry světla, kapky 
balzámu nebo závanu pokoje těm, kdo to 
potřebují. 
129. Ze všeho, co vám říkám, pochopte, jak 
mnoho jste schopni udělat duchem a myslí 
uprostřed chaosu, který zachvátil toto lidstvo. 
Nacházíte se ve světě protichůdných myšlenek 
a idejí, kde zuří vášně a střetávají se pocity 
nenávisti, kde je myšlení zmateno 
materialismem a duchovní bytosti jsou 
zahaleny temnotou. 
130 Jen ten, kdo se naučil modlitbou duševně 
a duchovně povznést do oblastí světla, do sfér 
míru, bude moci vstoupit do světa bojů, v 
němž se odrážejí všechny lidské vášně, aniž by 
byl poražen, a naopak zanechá něco 
užitečného pro ty, kdo potřebují světlo ducha. 
(288, 18 - 22) 
131 Učte se modlit, neboť i modlitbou můžete 
vykonat mnoho dobrého, stejně jako se 
můžete bránit proti zradě. Modlitba je štít a 
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zbraň; máte-li nepřátele, braňte se modlitbou. 
Vězte však, že tato zbraň nesmí nikoho zranit 
ani mu ublížit, protože jejím jediným účelem je 
vnést světlo do temnoty. (280, 56) 
132. Síly přírody jsou rozpoutány proti 
člověku. Nebojte se, neboť víte, že jsem vám 
dal moc porazit zlo a chránit své bližní. Těmto 
ničivým prvkům můžete přikázat, aby se 
zastavily, a ony poslechnou. Pokud se budete 
modlit a bdít, budete schopni dělat zázraky a 
udivovat svět. 
133 Modlete se upřímně, navazujte 
společenství s Mým Duchem, nehledejte pro 
něj konkrétní místo. Modli se pod stromem, 
na cestě, na vrcholu hory nebo v koutě svého 
spánku a já sestoupím, abych s tebou 
promluvil, osvítil tě a dal ti sílu. (250, 24 - 25) 
134. Vpravdě vám říkám, že kdybyste již byli 
sjednoceni v duchu, v myšlenkách a ve vůli, 
stačila by jen vaše modlitba, abyste zastavili 
národy, které žijí v přípravě na Hodinu, kdy se 
budou chtít vrhnout jeden na druhého. 
Odstranil bys nepřátelství, byl bys překážkou 
všem zlým plánům svých bližních, byl bys jako 
neviditelný meč, který poráží mocné, a jako 
silný štít, který chrání slabé. 
135 Tváří v tvář těmto zjevným důkazům vyšší 
moci by se lidstvo na chvíli zastavilo a 
zamyslelo a toto zamyšlení by ho ušetřilo 
mnoha těžkých otřesů a návštěv, které by 
jinak dostalo od přírody a jejích živlů. (288, 27) 
136. Kdybys měl velkou víru a větší znalost 
moci modlitby - kolik skutků milosrdenství bys 
vykonal díky své schopnosti myslet. Nedali jste 
jí však veškerou sílu, kterou má, a proto si 
často neuvědomujete, co odvracíte ve chvíli 
skutečně procítěné a opravdové modlitby. 
137. Copak si neuvědomujete, že něco vyššího 
brání tomu, aby ve vašem světě vypukla ta 
nejnelidštější z vašich válek? Nechápete, že 
tento zázrak je ovlivněn miliony modliteb 
mužů, žen a dětí, kteří svým duchem bojují 
proti temným silám a působí proti válce? 
Pokračujte v modlitbě, pokračujte v bdění, ale 
vložte do této činnosti veškerou víru, které 
jste schopni. 
138. Modlete se, lidé, a rozprostřete nad 
válkou, bolestí a bídou plášť míru svých 
myšlenek, jímž vytvoříte štít, pod jehož 
ochranou najdou vaši bližní osvícení a 
útočiště. (323,24 - 26) 
 

Láska k Bohu a bližnímu jako uctívání Boha  
139. Vězte, moji noví učedníci, že vaše úcta a 
hold Pánu mají být stálé, aniž byste čekali na 
určitý čas nebo den, kdy je můžete vzdát, 
stejně jako je stálá láska vašeho Otce k vám. 
Chceš-li však vědět, jak si denně připomínat 
Mé skutky lásky, aniž bys propadla fanatismu, 
řeknu ti: Tvůj život by měl být neustálou 
poctou Tomu, který stvořil všechny věci tím, že 
se navzájem milujeme. 
140. Jednejte tak a já vám splním, oč mě 
pokorně žádáte: ať jsou vám odpuštěna vaše 
provinění. Utěšuji tě a ulevuji ti, ale říkám ti: 
Když objevíte své chyby a vaše svědomí vás 
soudí, modlete se, napravte své chyby, 
vyzbrojte se silou, abyste se znovu nedopustili 
stejného hříchu a nemuseli mě opakovaně 
prosit o odpuštění. Mé Slovo vás učí, abyste 
mohli vzestoupit a získat přístup ke světlu a 
oduševnění. (49, 32 - 33) 
141. "Žízním," řekl jsem tomu zástupu, který 
nerozuměl mým slovům a hodoval na mých 
smrtelných mukách. Co bych mohl říci dnes, 
když vidím, že nejen dav, ale celý svět zraňuje 
Mého Ducha, aniž by si byl vědom Mé bolesti? 
142. Má žízeň je nekonečná, nepředstavitelně 
velká, a jen tvá láska ji dokáže uhasit. Proč Mi 
místo lásky nabízíte vnější kult? Cožpak nevíte, 
že zatímco já vás žádám o vodu, vy mi nabízíte 
žluč a ocet? (94, 74 - 75) 
143. Vpravdě ti říkám, že právě ti, kdo mnoho 
trpěli a často Mě zraňovali, Mě budou milovat 
nejvroucněji, z jejich srdce bude neustále 
proudit oběť Mému Božství. Nebudou to 
hmotné dary, žalmy ani pozemské oltáře. 
Vědí, že nejpříjemnější obětí a uctíváním pro 
Mne jsou skutky lásky, které konají pro své 
bratry. (82, 5) 
144. Den co den ke Mně doléhá tvá duchovní 
modlitba, jejíž jazyk tvá pozemská přirozenost 
nezná, protože to nejsou slova vyslovená 
tvými rty ani myšlenky vytvořené tvou myslí. 
Modlitba ducha je tak hluboká, že přesahuje 
lidské schopnosti a smysly. 
145. Při této modlitbě duch vstupuje do 
oblastí světla a míru, kde přebývají vysocí 
duchové, a tam se sytí touto esencí a pak se 
vrací do svého pomíjivého těla, aby mu předal 
sílu. (256, 63 - 64) 
146. Lidé: Přišel čas, abyste se uměli modlit. 
Dnes vám neříkám, abyste padli na zem, 
neučím vás modlit se svými rty ani mě vzývat 
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vybranými slovy v krásných modlitbách. Dnes 
vám řeknu: Obraťte se ke Mně v duchu, 
pozvedněte svého ducha a Já vždy sestoupím, 
abych vám dal pocítit Svou Přítomnost. Pokud 
nevíte, jak mluvit se svým Bohem, bude Mi 
stačit vaše pokání, vaše myšlenky, vaše bolest, 
bude Mi stačit vaše láska. 
147. To je jazyk, který slyším, jazyk, kterému 
rozumím, jazyk beze slov, jazyk pravdivosti a 
upřímnosti. Toto je modlitba, kterou jsem vás 
naučil v této Třetí éře. 
148. Kdykoli jste vykonali dobré dílo, pocítili 
jste můj pokoj, ujištění a naději, protože tehdy 
je vám Otec velmi blízko. (358, 53 - 55) 
149. Odmítám všechnu lidskou marnivost a 
lidskou nádheru, neboť Mého Ducha dosahuje 
jen to, co je duchovní, co je ušlechtilé a 
velkorysé, co je čisté a věčné. Vzpomeňte si, 
co jsem řekl samařské ženě: "Bůh je duch a ti, 
kdo se mu klanějí, se mu musí klanět v duchu 
a v pravdě." Hledejte Mě v Nekonečném, v 
Čistém, a tam Mě najdete. 
150. Proč mi nabízíte to, co jsem pro vás 
stvořil? Proč mi nabízíte květiny, když to není 
vaše práce? Naopak, když Mi nabídneš skutky 
lásky, milosrdenství, odpuštění, spravedlnosti, 
pomoci bližnímu, bude tato pocta jistě 
duchovní a bude stoupat k Otci jako pohlazení, 
jako polibek, který děti posílají svému Pánu ze 
země. (36, 26 + 29) 
151 Nechci také, abyste své uctívání Boha 
omezovali na hmotná místa setkávání, protože 
pak byste svého ducha uvěznili a nedovolili mu 
rozprostřít křídla, aby získal věčnost. 
152. Oltář, který vám přenechávám, abyste na 
něm slavili bohoslužbu, kterou očekávám, je 
sám život bez jakéhokoli omezení, mimo 
všechna náboženství, všechny církve a sekty, 
neboť je založen v duchovním, ve věčném, v 
Božském. (194,27 - 28) 
 
Dialog mezi Bohem a člověkem  
153. Dnes k vám přicházím s učením, které je 
po pochopení nejsnadnější naplnit, i když se 
světu zdá, že je nemožné ho uskutečnit. Učím 
vás uctívání lásky k Bohu skrze váš život, vaše 
skutky a duchovní modlitbu, která se 
nevyslovuje rty na určitém místě, ani 
nepotřebuje kultovní úkony či obrazy, aby byla 
inspirována. (72, 21) 
154. Zatímco lidé ve Mně chtěli poznat 
vzdáleného, nepřístupného Boha, Já jsem se 

rozhodl dokázat jim, že jsem jim blíž než řasy 
jejich očím. 
155 Modlí se mechanicky, a když se hned 
nedočkají splnění všeho, o co naléhavě prosili, 
volají sklíčeně: "Bůh nás nevyslyšel." 
156. Kdyby se uměli modlit, kdyby spojili srdce 
a mysl se svým duchem, byli by schopni slyšet 
v duchu božský hlas Pána a pocítit, že Jeho 
přítomnost je jim velmi blízko. Jak však pocítí 
Mou Přítomnost, když Mě budou žádat 
prostřednictvím vnějších kultů? Jak by dosáhli 
toho, aby se jejich duch stal citlivým, kdyby 
dokonce uctívali svého Pána v obrazech 
vytvořených jejich rukama? 
157. Chci, abys pochopila, že jsem ti velmi 
blízko, že se se Mnou můžeš snadno spojit, 
cítit Mě a přijímat Moje vnuknutí. (162, 17 - 
20) 
158 Cvičte se v tichu, které pomáhá duchu 
najít svého Boha. Toto ticho je jako studna 
poznání a všichni, kdo do něj vstoupí, jsou 
naplněni jasností mé moudrosti. Ticho je jako 
místo obehnané nezničitelnými zdmi, kam má 
přístup pouze duch. Člověk v sobě neustále 
nosí poznání tajného místa, kde se může spojit 
s Bohem. 
159. Na místě nezáleží, kde se nacházíš, všude 
se můžeš spojit se svým Pánem, ať už jsi na 
vrcholu hory nebo v hlubinách údolí, ve vřavě 
města, v klidu domova nebo uprostřed bitvy. 
Když Mne hledáte ve své svatyni, v hlubokém 
tichu svého povznesení, brány univerzálního a 
neviditelného chrámu se okamžitě otevřou, 
abyste mohli skutečně pocítit, že jste v domě 
svého Otce, který je přítomen v každém 
duchu. 
160. Když vás tíží bolest zkoušek a životní 
utrpení ničí vaše city, když pociťujete vroucí 
touhu získat trochu klidu, odejděte do své 
ložnice nebo vyhledejte ticho, samotu polí; 
tam pozvedněte svého ducha, vedeni 
Svědomím, a ponořte se do sebe. Ticho je říše 
ducha, říše neviditelná fyzickým očím. 
161 V okamžiku, kdy člověk vstoupí do 
duchovního vytržení, dosáhne toho, že se 
probudí vyšší smysly, nastupuje intuice, zazáří 
inspirace, lze nahlédnout do budoucnosti a 
duchovní život jasně rozpoznává vzdálené a 
umožňuje to, co se dříve zdálo nedosažitelné. 
162. Chcete-li vstoupit do ticha této svatyně, 
této pokladnice, musíte si sami připravit cestu, 
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neboť jen s opravdovou čistotou do ní budete 
moci vstoupit. (22, 36 - 40) 
163. Je nutné, aby moji proroci znovu povstali 
a napomínali lidstvo. Zatímco totiž existují 
národy, které se ničí samy, zaslepené 
ctižádostí a násilím, ti, kteří přijali mé světlo a 
nestranně posuzují lidstvo, se bojí ujmout 
svého úkolu a šířit radostnou zvěst. 
164. Kdyby se lidé uměli modlit duchem, 
slyšeli by můj hlas, přijali by mé vnuknutí. Ale 
pokaždé, když se modlí, mají přes duchovní oči 
závoj, který jim zakrývá světlo mé přítomnosti. 
Musím přijít k lidem ve chvílích, kdy jejich těla 
odpočívají, probudit jejich ducha, volat k 
němu a hovořit s ním. Je to Kristus, kdo 
vstupuje do vašeho srdce jako zloděj v 
hluboké noci, aby do něj zasel své semeno 
lásky. (67, 29) 
165 Učte se modlit a zároveň rozjímat, aby v 
každém z vás vyvstalo poznání a pochopení. 
(333, 7) 
166. Duchovnost je svoboda. Proto ti, kdo Mě 
v této době slyší a kdo pochopili smysl tohoto 
osvobozujícího učení, vidí, že se před nimi 
otevírá široké údolí, v němž budou bojovat a 
vydávat svědectví o tom, že nastal čas, kdy 
Bůh, Všemohoucí Stvořitel, přišel, aby navázal 
dialog mezi Ním a člověkem. (239, 8) 
167 Kristovo učení bylo duchovní, ale člověk je 
obklopil obřady a formami, aby je přiblížil 
duchovním bytostem nízkého vzrůstu. 
168. Vstoupili jste do doby Ducha velkých 
zjevení, v níž z každého kultu zmizí 
materializace, klam a nedokonalost a v níž 
každý člověk prostřednictvím svého ducha 
pozná svého Boha, který je celý duch. Tímto 
způsobem objeví podobu dokonalého 
společenství. (195, 77 - 78) 
169 Jakmile se lidé naučí mluvit s mým 
duchem, nemusí už hledat v knihách ani se 
ptát. 
170. I dnes se ptají těch, kterým věří, aby 
věděli víc, nebo hledají v písmech a knihách - v 
touze najít pravdu. (118, 37) 
171 Kdybyste se naučili denně krátce 
meditovat a vaše meditace by se týkala 
duchovního života, objevili byste nekonečná 
vysvětlení a obdrželi byste zjevení, která byste 
nemohli získat žádným jiným způsobem. 
172. Tvůj duch už má dostatek světla, aby se 
Mne mohl ptát a také přijmout Mou odpověď. 
Duch člověka již dosáhl velkého stupně vývoje. 

Pozorujte své bližní ze skromných poměrů, 
kteří vás navzdory nedostatku vědomostí 
překvapují svými hlubokými postřehy i jasným 
způsobem, jakým si vysvětlují to, co je pro 
mnohé jiné něčím nevysvětlitelným. Mají to z 
knih nebo ze škol?: Ne, ale intuicí nebo 
nutností objevili dar meditace, který je 
součástí duchovní modlitby. V ústraní, 
chráněni před vlivy a předsudky, objevili cestu 
ke styku s Věčným, Duchovním, Pravým; a 
někteří více, jiní méně, všichni, kdo meditovali 
o pravé podstatě života, obdrželi duchovní 
světlo do své mysli. (340, 43 - 44) 
173. Ptáš se Mě, v čem spočívá modlitba, a Já 
ti odpovídám: Dovolit svému duchu, aby se 
svobodně povznesl k Otci; odevzdat se tomuto 
činu s naprostou důvěrou a vírou; přijmout v 
srdci a v mysli dojmy, které jste obdrželi skrze 
Ducha; s opravdovou pokorou potvrdit Otcovu 
vůli. Ten, kdo se takto modlí, se těší z mé 
přítomnosti v každém okamžiku svého života a 
nikdy se necítí potřebný. (286,11) 
174 V nejčistším nitru jeho bytosti, v duchu, 
napíšu v tomto čase svůj zákon, dám zaznít 
svému hlasu, postavím svůj chrám, neboť co 
není v nitru člověka, co není v jeho duchu, jako 
by neexistovalo. 
175. Ať už někdo staví na Mou počest 
obrovské hmotné kostely, ať už Mi nabízí 
slavnosti a obřady plné nádhery - tato oběť 
Mě nedosáhne, protože není duchovní. Každý 
vnější kult v sobě vždy nese marnivost a 
okázalost, ale tajná oběť - ta, kterou svět 
nevidí a kterou Mi přinášíte z ducha do ducha 
- ke Mně dorazí díky své skromnosti, 
upřímnosti a pravdivosti, jedním slovem: 
protože vychází z ducha. 
176. Vzpomeňte si na Moje podobenství, které 
jsem vám dal ve Druhém věku, známé jako 
podobenství o farizeovi a celníkovi, a uvidíte, 
že Moje učení je stejné po celé věky. (280, 68) 
177. Víte, že někteří jsou milováni, aniž by si to 
zasloužili? Takto tě miluji. Dej mi svůj kříž, dej 
mi své soužení, dej mi své zmařené naděje, dej 
mi těžké břemeno, které neseš. S veškerou 
bolestí se vypořádám. Osvoboďte se od 
břemene, abyste byli šťastní; vstupte do 
svatyně Mé Lásky a ztište se před oltářem 
vesmíru, aby váš duch mohl rozmlouvat s 
Otcem tím nejkrásnějším jazykem: jazykem 
lásky. (228,73) 
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18. kapitola - Skutky milosrdenství 
a ústřední postavení lásky  
 
Zpětné požehnání dobrých skutků 
1 Pozorujte nejrůznější lidskou bídu, bolest a 
nouzi a nechte své srdce, ať je stále soucitnější 
při pohledu na bolest, která vás všude 
obklopuje. 
2 Pokud v nejhlubším nitru své bytosti cítíte 
velkorysou a ušlechtilou touhu konat dobro, 
nechte tento impuls, aby vás ovládl a projevil 
se. Je to duch, který předává své poselství, 
protože našel své tělo (duši) ochotné a 
připravené. (334, 3 - 4) 
3 Dbej na to, aby činnost lásky byla mezi tvými 
zájmy na prvním místě, a nikdy nelituj, že jsi 
byl dobročinný; neboť díky této ctnosti 
dosáhneš největšího uspokojení a štěstí své 
existence a zároveň dosáhneš veškeré 
moudrosti, moci a vznešenosti, po nichž touží 
každá ušlechtilá mysl. 
4. Prokazováním milosrdenství svým bližním 
očistíte svého ducha a splatíte tak staré dluhy. 
Zušlechtíte svůj lidský život a povznesete svůj 
duchovní život. 
5 Až pak jednoho dne dorazíte k bráně, na 
kterou budete všichni klepat, vaše požehnání 
bude velmi veliké, protože uslyšíte volání na 
uvítanou, které vám dá duchovní svět, který 
vám požehná a vyzve vás k práci na obnově a 
zduchovnění. (308,55 - 56) 
6 Říkám vám: Blahoslavení jsou ti z mých 
pracovníků, kteří jsou schopni ve svém srdci 
soucítit s utrpením těch, kdo ztratili svobodu 
nebo zdraví, a kteří je navštěvují a utěšují. 
Jednoho dne se totiž znovu setkají, ať už v 
tomto, nebo v jiném životě, a nevíte, zda 
nebudou mít více zdraví, svobody a světla než 
ti, kteří jim přinesli poselství lásky ve vězení 
nebo v nemocnici. Pak projeví vděčnost a 
podají ruku tomu, kdo jim ji dal jindy. 
7 ten okamžik, kdy jsi přiblížil Mé Slovo jejich 
srdci - ten okamžik, kdy jsi je svou rukou 
pohladil po čele a dal jim na Mne myslet a cítit 
Mne -, nebude nikdy vymazán z jejich mysli, 
stejně jako v jejich mysli nebude zapomenuta 
tvá tvá tvář a tvůj bratrský hlas, a proto tě 
poznají, ať jsi kdekoli. (149, 54 - 55) 
8 Jako vás laská dech větru a slunce, tak se, 
můj lide, laskejte se svými bližními. Je to doba, 
kdy se množí potřební a lidé v nouzi. 
Pochopte, že ten, kdo vás prosí o laskavost, 

vám dává milost být užitečný druhým a 
pracovat pro svou spásu. Dává vám příležitost 
být milosrdní, a tím se připodobnit svému 
Otci. Vždyť člověk se narodil, aby ve světě 
rozesel sémě dobra. Pochopte tedy, že ten, 
kdo vás o to požádá, vám prokazuje laskavost. 
(27, 62) 
 
Skutečná a falešná charita 
9 Ó učedníci, vaším nejvyšším úkolem bude 
činnost lásky! Často to budete dělat potají, 
aniž byste se chlubili, aniž by se levá ruka 
dozvěděla, co udělala pravá. Budou však 
příležitosti, kdy vaši činnost lásky uvidí vaši 
bližní, aby se na ní naučili podílet. 
10 O odměnu se nestarejte. Já jsem Otec, 
který spravedlivě odměňuje skutky svých dětí 
a nezapomíná ani na jeden. 
11 Řekl jsem vám, že když dáte sklenici vody s 
opravdovou láskou, nezůstane to bez odměny. 
12 Blahoslavení ti, kdo mi říkají, když ke mně 
přicházejí: "Pane, neočekávám nic jako 
odměnu za své skutky; stačí mi, že existuji a že 
vím, že jsem tvé dítě, a už je můj duch naplněn 
štěstím." (4, 78 - 81) 
13 Nepěstujte sobecké touhy a nemyslete jen 
na své zduchovnění a odměnu, neboť vaše 
zklamání bude velmi bolestné, až vstoupíte do 
duchovního, protože zjistíte, že jste si ve 
skutečnosti odměnu nezasloužili. 
14. Abyste lépe pochopili, co vám chci říci, 
uvádím následující příklad: Jsou a vždycky byli 
muži a ženy, kteří se snažili konat dobročinné 
skutky mezi svými bližními, a přesto, když ke 
Mně přišli, nemohli Mi prokázat žádné zásluhy 
o své duchovní štěstí. Jaký byl důvod? 
Dokážete si představit, že se stali obětí 
nespravedlnosti ze strany svého otce? 
Odpověď je jednoduchá, učedníci: nemohli 
pro sebe sklidit nic dobrého, protože jejich 
skutky nebyly upřímné. Když totiž natahovali 
ruku, aby něco dali, nikdy to nedělali z 
opravdového milosrdenství vůči trpícímu, ale 
mysleli na sebe, na svou spásu, na svou 
odměnu. Některé k tomu vedl vlastní zájem, 
jiné ješitnost, a to není pravé milosrdenství, 
protože nebylo ani procítěné, ani nezištné. 
Říkám vám, že kdo v sobě nemá upřímnost a 
lásku, nezasévá pravdu a nezaslouží si 
odměnu. 
15. Zdánlivá dobročinnost ti může na zemi 
přinést mnoho uspokojení, které pochází z 
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obdivu, který vzbuzuješ, a z lichotek, kterých 
se ti dostává; ale zdánlivá nevstupuje do mého 
království, tam vstupuje jen pravdivá. Tam 
půjdete všichni, aniž byste mohli skrýt 
sebemenší poskvrnu nebo nepoctivost. Než 
totiž předstoupíte před Boha, odložíte 
slavnostní pláště, koruny, insignie, tituly a vše, 
co patří světu, abyste před Nejvyššího soudce 
předstoupili jako prosté duchovní bytosti, 
které před Stvořitelem skládají účty ze 
svěřeného úkolu. (75, 22 - 24) 
16. Kdo chce být z lásky užitečný bližnímu, 
věnuje se dobru některým z mnoha způsobů, 
které život nabízí. Ví, že je lidskou bytostí, 
která bude připravena k tomu, aby ji Boží vůle 
použila k velmi vysokým cílům. Chci, abyste, ó 
žáci, získali poznání, abyste mohli osvobodit 
od svých omylů ty, kdo ztratili cestu k 
vzestupu. 
17 Pravá láska, která přesahuje lidské city 
srdce, je plodem moudrosti. Podívejte se, jak 
ve svém slově zasévám moudrost do světa vaší 
představivosti, a potom očekávám plody vaší 
lásky. 
18 Je mnoho způsobů, jak konat dobro, 
mnoho způsobů, jak potěšit a sloužit. Všechny 
jsou projevem lásky, která je jedna - lásky, 
která je moudrostí ducha. 
19 Někteří mohou jít cestou vědy, jiní cestou 
ducha, další se řídí citem, ale souhrn všech 
přinese duchovní harmonii. (282, 23 - 26) 
 
Duchovní a hmotná činnost lásky 
20. Jste-li hmotně chudí a z tohoto důvodu 
nemůžete pomoci svým bližním, nermuťte se. 
Modlete se a já způsobím, že světlo zazáří a 
pokoj přijde tam, kde nic není. 
21. Pravá láska, z níž se rodí soucit, je tím 
nejlepším darem, který můžete dát 
potřebným. Když dáváte minci, bochník chleba 
nebo sklenici vody, necítíte lásku ke svému 
bližnímu - vpravdě vám říkám, že jste nedali 
nic, bylo by pro vás lepší, kdybyste se 
neoddělovali od toho, co dáváte. 
22 Kdy poznáš, lidstvo, sílu lásky? Dosud jste 
nikdy nevyužili sílu, která je původem života. 
(306, 32 - 33) 
23 Ve všech, kdo vás obklopují, nevidějte 
nepřátele, ale bratry. Nevyžadujte pro nikoho 
trest; buďte shovívaví, abyste byli příkladem 
odpuštění a abyste neměli v duchu výčitky 

svědomí. Zavřete své rty a nechte Mě 
posoudit vaši věc. 
24 Uzdrav nemocné, navrať zdravý rozum 
zmateným. Vyžeňte duchy, kteří zatemňují 
mysl, a přimějte obě strany, aby znovu získaly 
ztracené světlo. (33, 58 - 59) 
25. Učedníci: Zásada, kterou jsem vás učil ve 
Druhé éře: milovat se navzájem, platí pro 
všechny skutky vašeho života. 
26 Někteří mi říkají: "Mistře, jak mohu milovat 
bližního, když jsem bezvýznamná bytost, jejíž 
život je naplněn fyzickou prací?" 
27 Těmto svým učedníkům říkám: I v této 
fyzické práci, která se zdá být nedůležitá, 
můžete milovat svého bližního, pokud svou 
práci vykonáváte s touhou sloužit svým 
bližním. 
28. Představte si, jak krásný by byl váš život, 
kdyby každý člověk pracoval s myšlenkou 
konat dobro a spojil své malé úsilí s úsilím 
ostatních. Říkám vám, že by už nebylo žádné 
utrpení. Pravdou však je, že každý pracuje sám 
za sebe, myslí na sebe a nanejvýš na své. 
29. Všichni musíte vědět, že nikdo si sám 
nevystačí a že potřebuje druhé. Všichni musíte 
vědět, že jste hluboce spjati s univerzálním 
posláním, které musíte plnit jednotně - ne 
však spojeni pozemskými závazky, ale spojeni 
city, inspirací a ideály, jedním slovem: 
vzájemnou láskou. Ovoce pak bude pro dobro 
všech. (334, 35 - 37) 
30. Říkám vám, učedníci, ve svém Zákoně 
lásky, že když nemůžete konat dokonalé 
skutky, jaké jsem konal já v Ježíši, měli byste 
se alespoň snažit ve svém životě se jim 
přiblížit. Mně stačí trocha dobré vůle 
napodobit Mne a trocha lásky k bližnímu a Já 
budu s vámi a zjevím vám na cestě svou milost 
a svou moc. 
31. V boji nikdy nebudete sami. Protože vás 
nenechávám samotné, když vás tíží břemeno 
vašich hříchů, myslíte si, že vás opouštím, když 
jdete svou cestou pod tíhou kříže tohoto 
poslání lásky? (103, 28 - 29) 
 
Komplexní význam lásky 
32 Moje učení vám vždy jasně ukazovalo, že 
jeho nejvnitřnější podstatou je láska. 
33 Láska je podstatou Boha. Z této síly čerpají 
všechny bytosti, aby mohly žít; z ní vznikl život 
a veškeré stvoření. Láska je původem a cílem v 
osudu všeho, co bylo stvořeno Otcem. 
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34 V přítomnosti této síly, která hýbe, 
osvěcuje a oživuje všechny věci, mizí smrt, 
hřích se vypařuje, vášně pomíjejí, nečistoty se 
smývají a vše nedokonalé se zdokonaluje. 
(295, 32) 
35 Zjevil jsem ti svou existenci a důvod tvé 
existence. Zjevil jsem vám, že oheň, který dává 
život a oživuje vše, je láska. Je to původ, z 
něhož vzešly všechny formy života. 
36 Hle, z lásky jste se narodili, z lásky 
existujete, z lásky nacházíte odpuštění a z 
lásky budete na věky. (135, 19 - 20) 
37. Láska je původem a důvodem vaší 
existence, ó lidé. Jak byste mohli žít bez 
tohoto daru? Věřte mi, že je mnoho lidí, kteří v 
sobě mají smrt, a jiní jsou nemocní jen proto, 
že nikoho nemilují. Léčivým balzámem, který 
mnohé zachránil, byla láska a Božským darem, 
který pozvedá k pravému životu, vykupuje a 
povznáší, je rovněž láska. (166, 41) 
38 Love! Ti, kdo nemilují, v sobě nosí hluboký 
smutek: nemít, necítit to nejkrásnější a 
nejvyšší v životě. 
39 tomu vás Kristus naučil svým životem a 
svou smrtí a to, co vám odkázal ve svém 
Božském slově, shrnutém ve větě: "Milujte se 
navzájem tou láskou, kterou jsem vám 
ukázal". 
40 přijde den, kdy ti, kdo nemilovali, se zbaví 
své hořkosti a předsudků, přijdou a spočinou u 
Mne, kde se vrátí k životu, když uslyší Mé 
láskyplné slovo nekonečné něhy. 
41. Vpravdě vám říkám, že v lásce je má síla, 
má moudrost a má pravda. Je jako nesmírně 
dlouhý žebřík, který se v různých podobách 
ukazuje od nejnižších lidských bytostí až po 
nejvyšší duchy, kteří dosáhli dokonalosti. 
42 Milujte, i když vám to překáží, ale milujte 
vždy. Nenávidějte, protože nenávist zanechává 
stopu smrti, zatímco láska vás nutí odpouštět 
si navzájem a každá zášť je zažehnána. (224,34 
- 36) 
43 Říkám vám: Kdo neprojevuje svou lásku v 
nejvyšší formě a s naprostou upřímností, 
nemiluje. Nebude mít pravé poznání a bude 
mít jen velmi málo. Na druhé straně ten, kdo 
miluje celým svým duchem a všemi silami, 
které mu byly dány, bude v sobě nosit světlo 
moudrosti a bude cítit, že je ve skutečnosti 
vlastníkem všeho, co ho obklopuje; neboť to, 
co vlastní Otec, je také majetkem jeho dětí. 
(168, 11) 

44 Láska ti dá moudrost, abys pochopil 
pravdu, kterou ostatní marně hledají na 
hrbolatých cestách vědy. 
45. Dovolte Mistrovi, aby vás vedl ve všech 
činech, slovech a myšlenkách. Vybavte se 
podle jeho laskavého a láskyplného příkladu, 
pak budete projevovat božskou lásku. Tak se 
budete cítit blízko Bohu, protože s ním budete 
v souladu. 
46 Když milujete, podaří se vám být mírní, jako 
byl Ježíš. (21, 10 - 12) 
47 Kdo miluje, chápe, kdo se učí, má vůli, kdo 
má vůli, dokáže mnohé. Říkám vám, že kdo 
nemiluje celou silou své mysli, nedosáhne 
duchovního povznesení ani moudrosti, ani 
nebude konat velké skutky. (24, 41) 
48 Nedopusť, aby se tvé srdce stalo 
domýšlivým, neboť symbolizuje oheň věčnosti 
Toho, z něhož všechno vzešlo a kde se 
všechno oživuje. 
49 Duch používá srdce k lásce prostřednictvím 
těla. Pokud milujete pouze podle zákona 
hmoty, vaše láska bude pomíjivá, protože je 
omezená. Pokud však milujete duchovně, 
bude tento pocit podobný pocitu Otce, který 
je věčný, dokonalý a neměnný. 
50. Veškerý život a všechny stvořené věci jsou 
spojeny s Duchem, neboť on vlastní věčný 
život. Neomezujte se, milujte Mne a milujte 
sami sebe, neboť vlastníte onu Boží jiskru 
"bytí", která nezná v lásce žádná omezení, což 
je Bůh sám. (180, 24 - 26) 
51. Stoupejte po stezce, která vás vede na 
vrchol hory, a s každým dalším krokem budete 
lépe chápat Mé učení a budete se stále více 
zdokonalovat ve výkladu Božského poselství. 
52. Jaký je jazyk ducha?: Je to láska. Láska je 
univerzálním jazykem všech duchů. Nevidíte, 
že lidská láska také mluví? Často nepotřebuje 
slova, lépe mluví skutky, myšlenkami. Jestliže 
se lidská láska vyjadřuje tímto způsobem, jaká 
bude její řeč, až se zdokonalíte v mých 
zákonech? (316, 59 - 60) 
53. Když uvažujete o tom, že Já jsem moudrost 
- že moudrost pramení z lásky. Když Mě 
uznáte za Soudce, je toto soudnictví založeno 
na lásce. Když Mě považujete za mocného - 
Moje moc je založena na lásce. Když víte, že 
jsem věčný - má věčnost pochází z lásky, 
protože je to život a život činí ducha 
nesmrtelným. 
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54. Láska je světlo, je život a poznání. A toto 
semeno jsem vám dal od počátku věků - 
jediné, které jsem jako dokonalý vlastník půdy 
zasel na pole, jimiž jsou vaše srdce. (222. 23) 
 
Vysoká síla lásky 
55. Ó muži a ženy světa, kteří jste ve svých 
vědách zapomněli na to jediné, co vás může 
učinit moudrými a šťastnými: zapomněli jste 
na lásku, která vše inspiruje - na lásku, která je 
všeho schopná a vše proměňuje! Žijete 
uprostřed bolesti a temnoty, neboť protože 
nepraktikujete lásku, které vás učím, 
způsobujete si tělesné nebo duchovní utrpení. 
56. Abyste mohli objevit a pochopit má 
poselství, musíte být nejprve ze srdce laskaví a 
jemní, což jsou ctnosti, které jsou přítomny v 
každém duchu od okamžiku jeho stvoření; ale 
abyste mohli pocítit pravý, vysoký cit lásky, 
musíte se zduchovnit tím, že budete pěstovat 
své dobré city; ale vy jste chtěli v životě 
všechno kromě duchovní lásky. (16,31 - 32) 
57. Ve všech dobách jste měli vůdce, kteří vás 
učili síle lásky. Byli to vaši pokročilejší bratři s 
větší znalostí mého Zákona a větší čistotou ve 
svých skutcích. Dali vám příklad síly, lásky a 
pokory, když vyměnili svůj život plný úchylek a 
hříchů za život zasvěcený dobru, oběti a 
aktivní dobročinnosti. 
58. Od dětství až do stáří máte jasné příklady 
všeho, co se dá dosáhnout láskou, a utrpení, 
které způsobuje nedostatek lásky; ale vy - 
necitlivější než skály - jste se neuměli poučit z 
lekcí a příkladů, které vám dává každodenní 
život. 
59. Pozorovali jste někdy, jak i dravci jemně 
reagují na volání lásky? Stejně tak mohou 
reagovat živly, přírodní síly - vše, co existuje v 
hmotném i duchovním světě. 
60 Proto vám říkám, abyste všemu žehnali s 
láskou ve jménu Otce a Stvořitele vesmíru. 
61 Požehnat znamená nasytit. Žehnat 
znamená cítit dobro, říkat ho a předávat dál. 
Žehnat znamená nasytit vše kolem sebe 
myšlenkami lásky. (14, 56 – 60) 
62. Vpravdě vám říkám, že láska je neměnná 
síla, která hýbe vesmírem. Láska je původem a 
smyslem života. 
63. Nyní zahajuji čas duchovního vzkříšení pro 
všechny, čas, kdy přivedu k rozkvětu ono 
požehnané sémě lásky, které jsem vylil na svět 
z výšky kříže a oznámil vám, že kdyby se lidé 

navzájem milovali tak, jak jsem vás učil, "smrt" 
by byla ze světa odstraněna a na jejím místě 
by nad lidmi zavládl život a projevil se ve všech 
jejich skutcích. (282,13-14) 
 

V. Formy zjevení Boha  
 

Kapitola 19 - Boží Trojice  
 
Jednota Boha s Kristem a Duchem svatým 
1 Světlo Mého Slova sjednotí lidi v této třetí 
éře. Má pravda zazáří v každé mysli a rozdíly 
mezi vírami a kulty zmizí. 
2 zatímco dnes mě jedni milují v Jehovovi a 
zapírají Krista, jiní mě milují v Kristu a Jehovu 
neznají; zatímco jedni uznávají mou existenci 
jako Ducha svatého, jiní se hádají a přou o 
mou Trojici. 
3. A nyní se ptám tohoto lidstva a těch, kteří 
ho duchovně vedou: Proč se od sebe navzájem 
vzdalujete, když všichni vyznáváte pravého 
Boha? Miluješ-li mě v Jehovovi, jsi v pravdě. 
Pokud mě milujete skrze Krista - On je cesta, 
pravda a život. Miluješ-li Mě jako Duch Svatý, 
přibližuješ se ke světlu. 
4. Máte jen jednoho Boha, jen jednoho Otce. 
V Bohu neexistují tři božské osoby, ale pouze 
jeden božský Duch, který se zjevil lidstvu ve 
třech různých fázích vývoje. Když pronikli do 
této hloubky, ve své dětinskosti se domnívali, 
že vidí tři osoby tam, kde existuje pouze jeden 
božský Duch. Když tedy uslyšíte jméno Jehova, 
myslete na Boha jako na Otce a Soudce. Když 
myslíte na Krista, poznávejte v Něm Boha jako 
Mistra, jako Lásku; a když se snažíte pochopit 
původ Ducha svatého, vězte, že není nikým 
jiným než Bohem, když zjevuje svou 
nesmírnou moudrost těm učedníkům, kteří 
jsou pokročilejší. 
5. Kdybych našel lidstvo první éry duchovně 
rozvinuté jako dnes, zjevil bych se mu jako 
Otec, Mistr a Duch svatý; pak by lidé neviděli 
tři božstva tam, kde je jen jedno. Nebyli však 
schopni správně interpretovat Mé učení, byli 
by zmateni a zůstali by daleko od Mé cesty, 
aby si nadále vytvářeli dostupné a malé bohy 
podle svých představ. 
6 Jakmile lidé tuto pravdu uvidí a přijmou, 
budou litovat, že se navzájem špatně 
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posuzovali kvůli omylu, kterému by se při 
troše lásky vyhnuli. 
7 Jestliže je Kristus Láska, můžeš věřit, že je 
nezávislý na Jehovovi, protože já jsem Láska? 
8 Jestliže je Duch svatý Moudrost, věříš, že 
tento Duch existuje nezávisle na Kristu, 
protože já jsem Moudrost? Myslíte si, že Slovo 
a Duch svatý jsou dvě různé věci? 
9. Stačí znát jen něco ze slova, kterému Ježíš 
lidstvo učil, abychom pochopili, že jen jeden 
Bůh existoval a bude navěky jen jeden. Proto 
jsem skrze něj řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce, 
protože on je ve mně a já jsem v něm." 
Později, když oznámil, že se k člověku vrátí v 
jiném čase, nejenže řekl: "Znovu přijdu," ale 
slíbil, že pošle Ducha svatého, Ducha Utěšitele, 
Ducha pravdy. 
10 Proč by měl Kristus přijít bez Ducha 
svatého? Nemohl by s sebou přinést pravdu, 
světlo a útěchu ve svém Duchu? (1, 66 - 70, 73 
- 76) 
11 Já jsem váš Mistr, ale nevidíte mě 
odděleného od Otce, neboť já jsem Otec. 
12 Mezi Synem a Duchem svatým není žádný 
rozdíl, neboť Duch svatý a Syn jsou jeden Duch 
a ten Duch jsem já. 
13 V mých zjeveních po celé věky spatřujte 
jednoho Boha, který vás vyučuje 
prostřednictvím mnoha a různých lekcí: jednu 
knihu s mnoha stránkami. (256, 4) 
 
Tři způsoby, jak se Bůh zjevuje  
14 Nyní víte, proč se Otec zjevuje postupně, a 
chápete také, jak se lidé mýlí v pojetí Trojice. 
15 Nesnažte se Mi už dávat fyzickou podobu 
ve svých představách, protože v Mém Duchu 
žádná podoba neexistuje, stejně jako nemá 
podobu Inteligence, Láska nebo Moudrost. 
16 Říkám vám to proto, že si mě mnozí 
představují v podobě starce, když myslí na 
Otce, ale já nejsem stařec, neboť jsem mimo 
čas, můj Duch nemá věk. 
17. Když myslíte na Krista, okamžitě si v mysli 
vytvoříte jeho fyzický obraz. Říkám vám však, 
že Kristus, Božská Láska zrozená v těle, mé 
Slovo učiněné člověkem, když opustil tělesnou 
schránku, splynul s mým Duchem, z něhož 
vzešel. 
18. Když však mluvíte o Duchu svatém, 
používáte symbol holubice, abyste se ho 
pokusili představit v nějaké podobě. Říkám 
vám však, že čas symbolů skončil, a proto, 

když se cítíte pod vlivem Ducha svatého, 
přijímáte ho jako inspiraci, jako světlo ve svém 
duchu, jako jasnost, která rozptyluje nejistoty, 
tajemství a temnoty. (39, 42, 44 – 47) 
19. Od věku k věku mají lidé o Mně stále 
jasnější představu. Ti, kdo Mě poznali skrze 
Krista, mají blíže k pravdě než ti, kdo Mě znají 
pouze skrze Mojžíšovy zákony. Toho Boha, 
kterého zástupy lidí následovaly a poslouchaly 
ze strachu před jeho spravedlností, později 
hledaly jako Otce a Mistra, když v jejich 
srdcích vzklíčilo semeno Kristovy lásky. (112, 
3) 
20. Stojím nad časy, nad vším stvořeným, Můj 
Božský Duch nepodléhá vývoji. Jsem věčný a 
dokonalý - ne jako vy, kteří máte velmi dobře 
počátek, kteří naprosto podléháte zákonům 
vývoje a navíc cítíte běh času nad svým bytím. 
21 Neříkejte tedy, že Otec patří jen jednomu 
věku, Kristus jinému a Duch svatý zase jinému. 
Otec je totiž věčný a nepatří žádnému věku, 
ale věky jsou jeho, a Kristus, když odešel jako 
člověk, je sám Bůh, stejně jako Duch svatý, 
který není nikdo jiný než sám váš Otec, který 
mezi vámi připravuje svou nejvyšší formu 
zjevení, to znamená bez pomoci jakéhokoli 
pozemského prostředníka. (66, 43) 
22 Vysvětlil jsem vám, že to, co nazýváte 
Otcem, je absolutní moc Boha, univerzálního 
Stvořitele, jediného nestvořeného; že to, co 
nazýváte Synem, je Kristus, to jest zjevení 
Otcovy dokonalé lásky k jeho stvořením; a že 
to, co nazýváte Duchem Svatým, je Moudrost, 
kterou vám Bůh posílá jako světlo v tomto 
čase, v němž je váš duch schopen lépe 
porozumět mým zjevením. 
23 Toto světlo Ducha svatého, tato Boží 
moudrost, brzy zavládne v tomto třetím věku, 
který vidíte přicházet, a osvítí mysl lidstva, 
které potřebuje duchovnost, žízní po pravdě a 
hladoví po lásce. 
24 Stejně tak je pravda, lidé, že jeden Bůh se 
zjevil lidem, i když pod třemi různými aspekty: 
budete-li hledat lásku v Otcových skutcích v 
onom prvním věku, najdete ji; a budete-li 
hledat světlo moudrosti, objevíte ji také, 
stejně jako se v Kristových skutcích a slovech 
setkáte nejen s láskou, ale také s mocí a 
moudrostí. Co by tedy bylo divného na tom, 
kdybyste v této době objevili v působení 
Ducha svatého jak moc, zákon a sílu, tak lásku, 
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něhu a uzdravující balzám? (293, 20 - 21, 25 - 
26) 
25. Zákon, láska, moudrost - to jsou tři formy 
zjevení, v nichž jsem se ukázal člověku, aby na 
své cestě vývoje získal pevné přesvědčení a 
úplné poznání svého Stvořitele. Tyto tři fáze 
zjevení se od sebe liší, ale všechny mají jeden 
a tentýž původ a ve svém celku jsou naprostou 
dokonalostí. (165, 56) 
26 Ve Mně je Soudce, Otec a Mistr - tři různé 
fáze zjevení v jedné bytosti, tři centra moci a 
jedna podstata bytí: láska. (109,40) 
27 Já jsem Hospodin, který vás vždycky 
vysvobozoval od smrti. Já jsem jediný Bůh, 
který k vám vždy mluvil. Kristus je mé "Slovo", 
které k vám promluvilo skrze Ježíše. Řekl vám: 
"Kdo zná Syna, zná Otce." A Duch svatý, který 
k vám dnes mluví, jsem také já, neboť je jen 
jeden Duch svatý, jen jedno Slovo, a to je 
moje. 
28 Poslouchejte, Moji učedníci: v Prvním věku 
jsem vám dal Zákon, ve Druhém jsem vás 
naučil Lásce, s níž máte tato přikázání 
vykládat, a nyní, v tomto Třetím věku, vám 
posílám Světlo, abyste mohli proniknout do 
smyslu všeho, co vám bylo zjeveno; posílám 
vám Světlo, abyste mohli proniknout do 
smyslu všeho, co vám bylo zjeveno; posílám 
vám Světlo, abyste mohli proniknout do 
smyslu všeho, co vám bylo zjeveno; posílám 
vám Světlo, abyste mohli proniknout do 
smyslu všeho, co vám bylo zjeveno 
29 Proč tedy chcete objevit tři božstva, když je 
jen jeden božský Duch, který je Můj? 
30 Dal jsem Zákon prvním lidem, a přesto jsem 
Mojžíšovi oznámil, že pošlu Mesiáše. Kristus, v 
němž jsem vám dal své "Slovo", vám řekl, když 
už se jeho poslání chýlilo ke konci: "Vracím se 
k Otci, od něhož jsem vyšel." Řekl vám také: 
"Otec a já jsme jedno." Potom vám však slíbil, 
že vám pošle Ducha pravdy, který podle Mé 
vůle a podle vašeho vývoje osvětlí tajemství 
Mých zjevení. 
31. Kdo však může objasnit Má tajemství a 
vysvětlit tyto záhady? Kdo jiný může rozvázat 
pečeti knihy Mé moudrosti než Já? 
32. Vpravdě ti říkám, že Duch svatý, kterého 
nyní považuješ za něco jiného než Jehovu a 
Krista, není nic jiného než moudrost, kterou 
dávám poznat tvému duchu, abys pochopil, 
viděl a cítil pravdu. (32, 22 - 27) 

33. Sjednoť ve své mysli a duchu Má zjevení 
jako Boha, která ti hlásají Zákon, Má zjevení 
jako Otce, která ti zjevují Mou nekonečnou 
lásku, a Má učení jako Mistra, která ti zjevují 
Mou moudrost, pak z toho všeho získáš 
podstatu, Boží záměr: abys ke Mně přišel na 
cestu duchovního světla - něco víc než projev 
pro tebe. Chci vás vést do svého vlastního 
Království, kde jsem vám stále přítomen, 
navždy ve vás. (324, 58) 
34. Nebude to poprvé, kdy se lidé snaží vyložit 
Boží zjevení nebo získat jasno ve věci, která se 
jejich očím jeví jako tajemství. Již v "druhé 
éře", po mém kazatelském působení ve světě, 
lidé uvažovali o Ježíšově osobnosti, chtěli 
vědět, zda je božský, nebo ne, zda je jedno s 
Otcem, nebo od něj odlišná osoba. Ve všech 
ohledech posuzovali a zkoumali mé učení. 
35 Nyní budu opět předmětem výkladů, 
diskusí, sporů a zkoumání. 
36 Bude se zkoušet, zda Duch Kristův, když se 
dal poznat, byl nezávislý na Duchu Otcově; a 
budou i tací, kteří řeknou, že to byl Duch 
svatý, kdo promluvil, a ne Otec nebo Syn. 
37. Ale to, co nazýváš "Duchem svatým", je 
Boží světlo, a to, co nazýváš "Synem", je Jeho 
"Slovo". Když tedy zde slyšíte toto slovo, když 
využíváte mého učení o "Druhé éře" nebo 
když myslíte na Zákon a zjevení "První éry", 
uvědomte si, že jste v přítomnosti Jediného 
Boha, slyšíte Jeho slovo a přijímáte světlo Jeho 
Ducha. (216, 39 - 42) 
 
Bůh jako Duch Stvořitel a Otec  
38. Jsem podstatou všeho stvořeného. Vše žije 
díky mé nekonečné síle. Jsem v každém těle a 
v každé podobě. Jsem v každém z vás, ale 
musíte se připravit a vnímat, abyste Mě mohli 
pocítit a objevit. 
39. Jsem dech života pro všechny bytosti, 
protože jsem Život. Proto jsem ti dal pochopit, 
že jsem-li přítomen ve všech tvých dílech, není 
nutné vytvářet Můj obraz z hlíny nebo 
mramoru, aby ses Mi klaněl nebo Mě cítil 
blízko sebe. Tento nedostatek porozumění 
pouze svádí lidstvo k modlářství. 
40. Díky Mému slovu cítíš harmonii, která 
existuje mezi Otcem a všemi stvořenými 
věcmi, chápeš, že jsem Podstata, která živí 
všechny bytosti, a že jsi částí Mne samého. 
(185, 26 - 28) 
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41. Duch Otce je neviditelný, ale projevuje se v 
nekonečných podobách. Celý vesmír je jen 
hmotným projevem božství. Vše stvořené je 
odrazem Pravdy. 
42. Existenci duchů, kteří jsou dětmi Mého 
Božství, jsem podle místa, které obývají, 
obklopil řadou životních forem, do nichž jsem 
vložil moudrost, krásu, vitalitu a smysl, abych 
každému z těchto domovů poskytl co 
nejviditelnější důkaz Své existence a představu 
Své moci. Upozorňuji vás, že smysl života 
spočívá v lásce, v poznání, v poznání pravdy. 
(168, 9 -10) 
43. Učedníci, ze Mne vzešly tři přirozenosti: 
Božské, duchovní a hmotné. Jako Stvořitel a 
Vlastník všeho stvořeného k vám mohu 
promlouvat božským a zároveň srozumitelným 
způsobem. Protože ze Mne vyšla hmotná 
příroda, mohu nechat svůj hlas a své slovo 
zaznít i fyzicky, abych se člověku učinil 
srozumitelným. 
44. Já jsem dokonalá věda, původ všeho, 
příčina všech příčin a světlo, které vše 
osvětluje. Jsem nade všemi stvořenými věcmi, 
nade vším učením. (161, 35 - 36) 
45 Nyní nastává čas pochopení, osvícení ducha 
a mysli, kdy Mě člověk bude konečně 
duchovně hledat, protože si uvědomí, že Bůh 
není ani osoba, ani smyšlený pojem, ale 
neomezený a absolutní Univerzální Duch. 
(295, 29) 
 
Kristus; láska a slovo Boží 
46. Dříve než se Otec dal lidstvu poznat v 
Ježíši, poslal vám svá zjevení, přičemž použil 
hmotné formy a události. Pod jménem Kristus 
jste poznali toho, který zjevil Boží lásku mezi 
lidmi, ale když přišel na zem, už se zjevil jako 
Otec, proto byste neměli říkat, že se Kristus 
narodil na světě - narodil se Ježíš, tělo, v němž 
Kristus přebýval. 
47 Zamyslete se a konečně mi porozumíte a 
uznáte, že Kristus byl dříve než Ježíš, neboť 
Kristus je Boží láska. (16, 6 - 7) 
48. Zde jsem s tebou a dávám ti sílu bojovat za 
věčný pokoj tvého ducha. Vpravdě vám však 
říkám, že ještě předtím, než Mě lidstvo 
poznalo, jsem vás osvěcoval z nekonečna a 
promlouval k vašim srdcím. Protože jsem 
jedno s Otcem, vždycky jsem byl v něm. 
Lidstvo muselo projít věky, dokud Mě svět 
nepřijal v Ježíši a neslyšel Slovo Boží, i když 

vám musím říci, že ne všichni, kdo tehdy slyšeli 
Mé učení, byli dostatečně duchovně vyspělí, 
aby cítili přítomnost Boha v Kristu. (300, 3) 
49. V Jehovovi jste věřili, že poznáváte 
krutého, strašného a pomstychtivého Boha. 
Pán, aby vás vysvobodil z vašeho omylu, vám 
poslal Krista, svou Božskou Lásku, abyste 
"poznali Syna, poznali Otce"; a přesto 
nevědomé lidstvo, znovu zapletené do svého 
hříchu, věří, že vidí rozzuřeného a uraženého 
Ježíše, který jen čeká na příchod těch, kteří ho 
v "Duchovním údolí" urazili, aby jim řekl: 
"Odejděte ode mne, neznám vás", a aby je 
ihned donutil k nejkrutějším mukám na 
věčnosti. 
50. Je čas, abyste pochopili význam Mého 
učení, abyste neupadli do omylu. Božská láska 
vám nezabrání přijít ke Mně, ale pokud 
nenapravíte své chyby, bude to neúprosný 
soudce vašeho svědomí, který vám řekne, že 
nejste hodni vstoupit do Království světla. (16, 
46 - 47) 
51. Chci, abyste byli jako váš Mistr, abyste se 
právem nazývali mými učedníky. Mým 
odkazem je láska a moudrost. Byl to Kristus, 
kdo k vám přišel, a je to Kristus, kdo k vám v 
této chvíli promlouvá; nesnažte se mě však 
oddělit od Boha nebo mě vidět mimo něj, 
neboť jsem a vždy jsem byl jedno s Otcem. 
52. Řekl jsem vám, že Kristus je božská Láska, 
a proto se nesnažte oddělit Mě od Otce. 
Věříte, že je Otcem bez lásky ke svým dětem? 
Kde jste na to přišel? Je načase, abyste si to 
uvědomili. 
53 Ať se nikdo nestydí nazývat Boha Stvořitele 
Otcem, neboť to je jeho pravé jméno. (19, 57 - 
58) 
54 V Ježíši svět spatřil svého Boha, který se 
stal člověkem. Lidé od něj dostávali jen lekce 
lásky, učení nekonečné moudrosti, důkazy 
dokonalé spravedlnosti, ale nikdy ani slovo 
násilí, čin nebo projev zášti. Místo toho se 
podívejte, jak moc byl urážen a zesměšňován. 
Měl v rukou autoritu a veškerou moc, jakou 
nemá celý svět, ale bylo nutné, aby svět 
poznal svého Otce v jeho pravé podstatě, v 
jeho pravé spravedlnosti a milosrdenství. 
55 V Ježíši svět spatřil Otce, který pro své děti 
dává všechno, aniž by za to něco požadoval; 
Otce, který s nekonečnou láskou odpouští i ty 
nejtěžší urážky, aniž by se mstil, a Otce, který 
místo aby svým dětem, které ho urazily, vzal 
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život, odpouští jim a svou krví jim ukazuje 
cestu k duchovnímu vykoupení. (160, 46 - 47) 
56. Ježíš jako člověk byl vaším ideálem a 
uskutečněním dokonalosti; abyste v něm měli 
příklad hodný následování, chtěl jsem vás 
naučit, jaký musí být člověk, aby se stal 
podobným svému Bohu. 
57 Bůh je jen jeden a Kristus je s ním jedno, 
protože je "Slovem" Božství, jedinou cestou, 
kterou lze dosáhnout Otce všech stvořených 
věcí. (21, 33 - 34) 
58 Učedníci, Kristus je nejvyšším projevem 
božské Lásky, je světlem, které je životem v 
oblastech ducha; světlem, které proniká 
temnotou a zjevuje pravdu před každým 
duchovním pohledem, rozpouští tajemství, 
otevírá dveře a ukazuje cestu k moudrosti, 
věčnosti a dokonalosti ducha. (91, 32) 
 
Duch svatý - Boží pravda a moudrost 
59. V moudrosti se skrývá uzdravující síla a 
útěcha, po které tvé srdce touží. Proto jsem 
vám kdysi slíbil Ducha pravdy jako Ducha 
útěchy. 
60 Je však naprosto nezbytné mít víru, 
abychom se na cestě vývoje nezastavili a 
nepociťovali strach ze zkoušek. (263, 10 - 11) 
61 Toto je věk světla, v němž božská 
moudrost, která je světlem Ducha svatého, 
osvítí i ta nejskrytější zákoutí srdce a mysli. 
(277, 38) 
 

Kapitola 20 - Maria; mateřská láska 
Boží  
 
Pozemská existence Marie v pokoře 
1 Maria je květem mé nebeské zahrady, jejíž 
podstata byla vždy v mém duchu. 
2 Vidíte zde tyto květiny, které skrývají svou 
krásu v pokoře? Stejně tak Maria byla a je: 
nevyčerpatelným zdrojem krásy pro ty, kdo 
jsou schopni na ni hledět v čistotě a úctě, a 
pokladem dobroty a něhy pro všechny bytosti. 
3 Maria procházela světem a skrývala svou 
božskou přirozenost; věděla, kdo je a kdo je 
její Syn, ale místo aby se touto milostí chlubila, 
prohlašovala se jen za služebnici Nejvyššího, 
za nástroj Pánových rad. (8, 42 - 43, 46) 
4 Maria věděla, že přijme Krále mocnějšího a 
většího než všichni králové země. Ale proto se 
korunovala královnou mezi muži? Hlásala snad 

její ústa na náměstích, ulicích, v prostých 
chýších či palácích, že se stane Matkou 
Mesiáše, že z jejího lůna vzejde "Jednorozený 
Syn" Otce? 
5 Jistěže ne, můj lide: byla v ní největší pokora, 
mírnost a milost a zaslíbení se splnilo. Její 
srdce lidské matky bylo šťastné, a ještě než 
porodila - tehdy i potom po celý Synův život - 
byla nejlaskavější matkou, která duchovně 
znala Ježíšův osud, jeho poslání, které měl 
mezi lidmi splnit, a to, co přišel vykonat. Nikdy 
se tomuto osudu nebránila, protože se 
podílela na stejném díle. 
6 Jestliže někdy ronila slzy, byl to pláč lidské 
matky, byla to tělesná přirozenost, která cítila 
bolest v synovi, ve svém vlastním těle. 
7 Byla však učednicí Mistra, svého Syna? Ne. 
Marie se od Ježíše nepotřebovala nic učit. Byla 
v samotném Otci a vtělila se jen proto, aby 
splnila tento krásný a obtížný úkol. 
8 Omezilo se snad Srdce té vynikající Matky na 
to, že milovala jen svého nejmilejšího Syna? 
Jistě ne; skrze toto malé lidské srdce se 
mateřské srdce projevilo v útěše a vznešených 
slovech, v radách a dobrodiních, v zázracích, 
ve světle a v pravdě. 
9 Nikdy se nepředváděla, nikdy nezkreslovala 
Mistrovo slovo. Ale stejně jako byla u nohou 
jesliček, které jí sloužily jako kolébka, byla i u 
nohou kříže, na němž Syn, Mistr, Otec všeho 
stvoření zemřel a naposledy vydechl jako 
člověk. 
10 Tak naplnila svůj osud lidské matky a dala 
vznešený příklad všem matkám a všem lidem. 
(360, 28 - 31) 
 
Marie a Ježíš  
11 Lidé se často ptají, proč se Ježíš i po 
ukřižování nechal vidět hříšnicí Magdalenou a 
pak šel navštívit své učedníky, ale není nic 
známo o tom, že by navštívil svou Matku. Na 
to vám říkám, že nebylo nutné, abych se Marii 
představil stejným způsobem, jakým jsem to 
udělal jí. Spojení mezi Kristem a Marií totiž 
existovalo vždy, ještě před vznikem světa. 
12. Skrze Ježíše jsem se zjevil lidstvu, abych 
zachránil hříšníky, a po ukřižování jsem je 
nechal na sebe pohlédnout, abych oživil víru 
těch, kteří mě potřebovali. Ale vpravdě vám 
říkám, že Maria jako člověk, Má milující 
Matka, se nemusela omývat od žádné skvrny, 
ani jí nemohla chybět víra, protože věděla, kdo 



93 
 

je Kristus, ještě než Mu nabídla své mateřské 
lůno. 
13. Nebylo nutné zlidštit Mého Ducha, aby 
navštívil tu, která Mě se stejnou čistotou a 
jemností, s jakou Mě přijala ve svém lůně, 
vrátila do Království, z něhož jsem přišel. Ale 
kdo by mohl vědět, jakým způsobem jsem k ní 
v její samotě promlouval a jakým božským 
pohlazením ji obklopoval Můj Duch? 
14 Tak odpovídám těm, kdo mi kladli tuto 
otázku, protože se často domnívali, že Ježíš 
měl poprvé navštívit svou matku. 
15 jak odlišná musela být podoba, v níž jsem 
se dal poznat Marii, od té, kterou jsem se dal 
pocítit Magdaléně a svým učedníkům. (30, 17 - 
21) 
 
Mariino panenství 
16 Na vrcholu hory, kde je Mistr, je také 
Maria, Univerzální Matka - ta, která se stala 
ženou ve "Druhém věku", aby se zázrak vtělení 
"Božského Slova" mohl stát skutečností. 
17 Člověk často soudil a zkoumal Marii a také 
způsob, jakým Ježíš přišel na svět, a tyto soudy 
roztrhly roucho čistoty mateřského Ducha, 
jehož srdce způsobilo, že jeho krev stékala na 
svět. 
18 V tomto čase jsem odhrnul závoje 
neznáma, abych odstranil pochybnosti 
nevěřícího a dal mu poznat duchovní nauky. 
19 Lidé si z mé pravdy, která je jako cesta, 
udělali mnoho uliček, po kterých většinou 
bloudí. Zatímco jedni hledají přímluvu u 
Nebeské Matky a druzí ji špatně posuzují, její 
plášť lásky a něhy ovíjí všechny navěky. 
20. Od počátku časů jsem zjevil existenci 
Duchovní Matky, o níž mluvili proroci, ještě 
než se narodila. (228, 1 - 5) 
21 Maria byla poslána, aby zjevila svou ctnost, 
svůj příklad a své dokonalé božství. Nebyla 
ženou jako všichni ostatní mezi muži. Byla to 
žena jiné povahy a svět se zamýšlel nad jejím 
životem, poznával její způsob myšlení a cítění, 
věděl o čistotě a půvabu jejího ducha a těla. 
22 Je příkladem prostoty, pokory, obětavosti a 
lásky. Ale přestože její život byl znám 
tehdejšímu světu i následujícím generacím, 
mnozí její ctnost, její panenství neuznávají. 
Nedokážou vysvětlit, že byla pannou i matkou. 
Důvodem je to, že člověk je od přírody 
nevěřící a neumí posuzovat Boží díla s 
probuzeným duchem. Kdyby studoval Písmo 

svaté a pronikl do Mariina vtělení a života 
jejích předků, nakonec by poznal, kdo je. (221, 
3) 
23 Nejněžnější láska Boží k jeho tvorům nemá 
žádnou podobu. 
. Nicméně ve druhé éře na sebe vzala podobu 
ženy v Marii, Ježíšově matce. 
Postavu Marie známou ze zjevení Panny Marie 
je tedy třeba považovat pouze za duchovní 
postavu zjevení, která byla přijata na krátkou 
dobu. 
24. Pochopte, že Maria existovala vždy, 
protože její podstata, její láska a její něha byly 
vždy v Božství. 
25 Kolik teorií a omylů vytvořili lidé o Marii! O 
jejím mateřství, početí a čistotě. Jak moc se 
přitom rouhali! 
26. V den, kdy skutečně pochopí tuto čistotu, 
si řeknou: "Bylo by pro nás lepší, kdybychom 
se nikdy nenarodili". V jejich duších budou 
hořet ohnivé slzy. Pak je Maria zahrne svou 
milostí, Božská Matka je bude chránit svým 
pláštěm a Otec jim odpustí a s nekonečnou 
láskou řekne: "Bděte a modlete se, neboť vám 
odpouštím a ve vás odpouštím a žehnám 
světu." (171, 69 - 72) 
 
Mariin příklad pro ženy  
27 Život vašeho Mistra je příkladem pro 
všechny lidi. Protože však tato žena neměla 
dostatek poučení o svém mateřském úkolu, 
byla jí poslána Maria jako ztělesnění božské 
jemnosti, která se zjevila jako žena mezi lidmi, 
aby i tobě dala svůj božský příklad pokory. 
(101, 58) 
28 Blahoslavené ženy, i vy patříte k mému 
apoštolátu. Mezi duchem tohoto člověka a 
vaším není žádný rozdíl, i když jste fyzicky 
odlišní a i když úkol každého z vás je jiný. 
29 Vezměte si Ježíše za pána svého ducha a 
následujte ho po cestě vyznačené jeho láskou. 
Přijměte jeho slovo za své a přijměte jeho kříž. 
30. K vašemu duchu mluvím stejnými slovy, 
jakými mluvím k lidem, protože jste si 
duchovně rovni. Nicméně pokud vaše ženské 
srdce hledá příklad, který by mohlo 
napodobovat, pokud potřebujete dokonalé 
příklady, které by vás podpořily ve 
zdokonalování se v životě, vzpomeňte si na 
Marii, pozorujte ji po celý její pozemský život. 
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31 Bylo vůlí Otce, aby Mariin pokorný život 
zapsali moji učedníci, kteří ji znali po celou 
dobu jejího působení a radili se s ní. 
32 Ten život - skromný pro ty, kdo ho znají - 
zářil od svého zrození až do svého konce na 
světě. Maria napsala mnoho stránek 
láskyplného poučení s pokorou svého ducha, s 
nekonečnou něhou, s čistotou svého srdce, s 
láskou k lidstvu, kterou vyjadřovala spíše 
mlčením než slovy, protože věděla, že ten, kdo 
má mluvit k lidem, je Kristus. 
33. Mariin duch byl samotnou mateřskou 
láskou vycházející od Otce, aby dal lidstvu 
dokonalý příklad pokory, poslušnosti a 
tichosti. Její cesta světem byla světelnou 
stezkou, její život byl prostý, vznešený a čistý. 
V ní se naplnila proroctví, která oznamovala, 
že se Mesiáš narodí z panny. 
34 Jen ona byla schopna nosit ve svém lůně 
Boží sémě, jen ona byla hodna zůstat duchovní 
matkou lidstva po splnění svého poslání Ježíše.  
35 Proto je, ženy, Maria vaším dokonalým 
vzorem. Ale obraťte se k ní a vezměte si ji za 
vzor v jejím mlčení, v jejích skutcích pokory, 
nekonečného sebezapření z lásky k 
potřebným, v její tiché bolesti, v jejím soucitu, 
který vše odpouští, a v její lásce, která je 
přímluvou, útěchou a sladkou útěchou. 
36. Panny, manželky, matky, dívky bez rodičů 
nebo vdovy, osamělé ženy, vy, které máte 
srdce probodené bolestí - nazývejte Marii svou 
milující a starostlivou matkou, volejte ji ve 
svých myšlenkách, přijměte ji ve svém duchu a 
pociťujte ji ve svém srdci. (225, 46 - 54) 
 
Maria jako Přímluvkyně, Utěšitelka a 
Spoluvykupitelka lidstva  
37. Maria kráčela světem tiše, ale naplňovala 
srdce pokojem, přimlouvala se za potřebné, 
modlila se za všechny a nakonec prolévala slzy 
odpuštění a soucitu nad nevědomostí a zlobou 
lidí. Proč byste se nemohli obrátit k Marii, 
chcete-li přijít k Pánu, když jste skrze ni přijali 
Ježíše? Nebyli snad Matka a Syn spojeni v 
hodině Spasitelovy smrti? Nemísila se v té 
chvíli krev Syna se slzami Matky? (8, 47) 
38. Z kříže jsem světu odkázal knihu života a 
duchovní moudrosti, knihu, kterou budou 
vykládat a chápat lidé po celá staletí, věky a 
epochy. Proto jsem Marii, otřesené bolestí, u 
paty kříže řekl: "Ženo, to je tvůj Syn," a ukázal 
jsem pohledem na Jana, který v té chvíli 

ztělesňoval lidství, ale lidství proměněné v 
dobrého Kristova učedníka, oduševnělé lidství. 
39 Také Jana jsem oslovil slovy: "Synu, toto je 
tvá matka" - slovy, která ti nyní vysvětlím. 
40. Maria ztělesňovala čistotu, poslušnost, 
víru, něhu a pokoru. Každá z těchto ctností je 
příčkou na žebříku, po kterém jsem sestoupil 
na svět, abych se stal člověkem v lůně oné 
svaté a čisté ženy. 
41 že něha, čistota a láska jsou božským 
lůnem, v němž je oplodněno semeno života. 
42 žebřík, po kterém jsem k vám sestoupil, 
abych se stal člověkem a přebýval se svými 
dětmi, je tentýž, který vám nabízím, abyste po 
něm ke mně vystoupili a proměnili se z lidí v 
duchy světla. 
43. Maria je žebřík, Maria je mateřské lůno. 
Obraťte se k ní a setkáte se se Mnou. (320, 68 
- 73) 
44 Zanechal jsem tě, Maria, u paty kříže, na 
tom kopci, který přijal mou Krev a slzy Matky. 
Tam zůstala čekat na své děti, protože to bude 
ona, kdo jim sejme z ramen kříž a ukáže jim 
cestu do nebe. (94, 73) 
45 Mariino poselství bylo poselstvím útěchy, 
něžné péče, pokory a naděje. Musela přijít na 
zem, aby dala najevo svou mateřskou 
přirozenost a nabídla své panenské lůno, aby 
se v něm "Slovo" mohlo stát člověkem. 
46. Její poslání však neskončilo na zemi. Za 
tímto světem byl její pravý domov, odkud 
může rozprostřít plášť soucitu a péče nad 
všemi svými dětmi, odkud může sledovat 
kroky ztracených a vylévat svou nebeskou 
útěchu na trpící. 
47. Mnoho století předtím, než měla Maria 
přijít na svět, aby naplnila Boží osud - stala se 
člověkem v ženě -, ji ohlásil Boží prorok. Skrze 
něj jste se dozvěděli, že panna počne a porodí 
Syna, který se bude jmenovat Immanuel, což 
znamená: Bůh s námi. 
48 V Marii, ženě bez poskvrny, na niž sestoupil 
Duch lásky nebeské Matky, se naplnil Boží 
příslib ohlášený prorokem. 
49 Od té doby ji svět zná a lidé i národy s 
láskou vyslovují její jméno a ve svých 
bolestech po ní touží jako po matce. 
50 Nazýváš ji Matkou bolestí, protože víš, že 
svět jí vrazil do srdce meč bolesti, a z tvé 
představivosti se nevytrácí ten bolestný výraz 
a výraz nekonečného zármutku. 
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51 Dnes vám chci říci, abyste odstranili ze 
svých srdcí tento věčný obraz bolesti a místo 
toho mysleli na Marii jako na laskavou, 
usměvavou a milující matku, která duchovně 
pracuje a pomáhá všem svým dětem, aby se 
vyvíjely vzhůru po cestě vyznačené Mistrem. 
52. Uvědomujete si nyní, že Mariino poslání se 
neomezovalo jen na mateřství na zemi? Její 
projev v "druhé éře" nebyl jediný, ale je pro ni 
vyhrazena nová éra, v níž bude k lidem 
promlouvat z ducha do ducha. 
53 Můj učedník Jan, prorok a vidoucí, ve svém 
vytržení spatřil ženu oděnou sluncem, pannu, 
zářící světlem. 
54 Tato žena, tato panna je Maria, která ve 
svém lůně přijme ne nového Spasitele, ale celý 
svět lidí, kteří se v ní budou živit láskou, vírou 
a pokorou, aby šli v božských stopách Krista, 
Mistra veškeré dokonalosti.  
55. Prorok viděl tu ženu trpět, jako by rodila, 
ale ta bolest byla bolestí očišťování lidí, 
vymítání duchů. Až bolest skončí, v duchu se 
rozjasní a ducha vaší Vesmírné matky naplní 
radost. (140, 44 - 52) 
 
Božská přirozenost Marie 
56. Plášť vaší nebeské Matky dává světu stín 
od věčnosti a láskyplně chrání mé děti, které 
jsou také vaše. Maria se jako duch nenarodila 
ve světě, její mateřská podstata byla vždy mou 
součástí. 
57. Ona je manželkou mé čistoty, mé svatosti. 
Byla mou dcerou, když se stala ženou, a mou 
matkou, když přijala Vtělené slovo. (141, 63 - 
64) 
58. Maria je božská ve své podstatě, její duch 
je jedno s Otcem a Synem. Proč ji soudit jako 
člověka, když byla vyvolenou dcerou, 
ohlášenou lidstvu od počátku věků jako čisté 
stvoření, v němž se mělo vtělit božské Slovo? 
59. Proč se tedy člověk rouhá a pochybuje o 
Mé moci a bez úcty zkoumá Mé skutky? 
Důvodem je, že se neponořil do mého 
božského učení, nepřemýšlel o tom, co říkají 
písma, ani se nepodřídil mé vůli. 
60. Dnes, ve třetí éře, také pochybuje, že se 
Maria dává poznat lidem. Říkám vám však, že 
se podílí na všech Mých dílech, protože je 
ztělesněním nejněžnější lásky, která přebývá v 
Mém Božském Duchu. (221, 4 - 6) 
61. Maria je Duch, který se tak spojil s 
Božstvím, že tvoří jeden z jeho aspektů, jak je 

představují tři formy projevu: Otec, Slovo a 
Světlo Ducha svatého. V tomto smyslu je 
Maria tím Božím Duchem, který zjevuje a 
ztělesňuje Boží péči. (352, 76) 
62 Jak mnozí doufají, že se dostanou do 
nejvyššího nebe, aby se setkali s Marií, kterou 
si vždy představují v lidské podobě jako ženu, 
jíž byla na světě, matku vtěleného Krista, a 
kterou si představují jako královnu na trůně, 
krásnou a mocnou. 
 63. Říkám vám však, že už nesmíte dávat 
Božskému ve svých myslích podobu. Maria, 
vaše duchovní Matka, existuje, ale nemá 
podobu ženy ani žádnou jinou podobu. Ona je 
svatá a milující něha, jejíž milosrdenství sahá 
do nekonečna. Vládne v srdcích, ale její vláda 
je vládou pokory, milosrdenství a čistoty. 
Nemá však žádný trůn, jak si lidé představují.  
64. Je krásná, ale taková, že si ji nedokážete 
představit ani s tou nejkrásnější tváří. Její 
krása je nebeská a vy nikdy nebudete schopni 
pochopit, co je nebeské. (263, 30) 
 
Univerzální charisma Marie  
65. Maria, vaše univerzální Matka, žije ve Mně 
a svým milovaným dětem dává nejněžnější 
pohlazení. Byla ve vašich srdcích, aby v nich 
zanechala svůj pokoj a přípravu svatyně. Maria 
bdí nad světem a rozprostírá nad ním křídla 
jako skřivan, aby ho chránila od pólu k pólu. 
(145,10) 
66. V Mém Božství žije přímluvná láska, to je 
Maria. Kolik srdcí, která zůstala uzavřená víře, 
se jejím prostřednictvím otevřelo pokání a 
lásce! Její mateřská podstata je přítomna ve 
všem stvoření, všichni ji cítí, a přesto ji někteří 
s otevřenýma očima popírají. (110, 62) 
67 Ti, kdo popírají Mariino božské mateřství, 
popírají jedno z nejkrásnějších zjevení, které 
Božství člověku dalo. 
68 Ti, kdo uznávají Kristovo božství a popírají 
Marii, nevědí, že se zříkají nejněžnějšího a 
nejkrásnějšího rysu, který existuje v mém 
božství. 
69. Kolik je těch, kteří si myslí, že znají Písmo, 
a přitom nevědí nic, protože nic nepochopili. A 
kolik je těch, kteří, přestože si myslí, že objevili 
jazyk Stvoření, žijí v omylu. 
70. Mateřský Duch láskyplně působí ve všech 
bytostech, všude můžeš spatřit jeho obraz. 
Jeho božská mateřská láska padla jako 
požehnané semeno do srdcí všech tvorů a 
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každé království přírody je jejím živým 
svědectvím a každé mateřské srdce je oltářem 
postaveným před touto velkou láskou. Maria 
byla božským květem a plodem byl Ježíš. 
(115,15-18) 
 

Kapitola 21 - Boží všemohoucnost, 
všudypřítomnost a jeho spravedlnost  
 
Boží moc  
1 Jestliže současný člověk se vší svou vědou 
není schopen podřídit přírodní živly své vůli - 
jak by mohl vnutit svou moc duchovním silám? 
2 Tak jako nebeská tělesa ve vesmíru dodržují 
svůj neměnný řád, aniž by je člověk mohl svou 
vůlí přimět ke změně jejich dráhy nebo osudu, 
tak ani řád, který existuje v duchovnu, nemůže 
nikdo změnit. 
3. Já jsem stvořil den a noc, to znamená, že 
jsem světlo, a nikdo jiný než já ho nemůže 
zadržet. Totéž platí i pro duchovní oblast. 
(329, 31 - 33) 
4 Věříte-li ve Mne, můžete věřit, že Moje moc 
je nekonečně větší než lidský hřích, a že se 
tedy člověk a jeho život musí změnit, jakmile 
hřích ustoupí světlu pravdy a spravedlnosti.  
5 Dokážete si představit život v tomto světě, 
až lidé budou plnit Boží vůli? (88, 59 - 60) 
6. Pro mě nemůže být nemožné pokání 
člověka, jeho obnova a spása. Pak bych nebyl 
všemocný a člověk by byl silnější než Já. 
Považuješ Mou moc za nižší než moc, kterou 
má zlo v lidech? Považujete temnotu v člověku 
za nadřazenou božskému světlu? Nikdy! Řekni 
mi své srdce. 
7 pamatujte: mým úkolem je, poté co jsem 
vám dal bytí, dovést vás k dokonalosti a 
sjednotit vás všechny v jedné duchovní rodině; 
a nezapomínejte, že se má vůle naplňuje 
především 
8 Já, Božský Rozsévač, nepozorovaně vkládám 
své semeno lásky do každého ducha. Já sám 
vím, kdy toto semeno vzklíčí v celém lidstvu, a 
já sám mohu s nekonečnou trpělivostí čekat 
na plody svých skutků. (272, 17 - 19) 
9 Nechci vás ponižovat svou velikostí ani se jí 
chlubit, ale přesto vám ji ukazuji, nakolik je to 
má vůle, abyste pocítili nejvyšší potěšení z 
toho, že máte za Otce Boha plné moci, 
moudrosti a dokonalosti. 

10. Radujte se z myšlenky, že nikdy neuvidíte 
konec Mé moci a že čím vyšší bude rozvoj 
vašeho ducha, tím lépe Mě poznáte. Kdo by 
nesouhlasil s vědomím, že nikdy nedosáhne 
velikosti svého Pána? Nesouhlasil jsi snad na 
zemi s tím, že budeš mladší než tvůj pozemský 
otec? Cožpak jste mu ochotně neudělili 
zkušenosti a autoritu? Copak nemáš radost, že 
máš za otce silnějšího muže, než jsi ty - 
hrdého, statečného a plného ctností? (73, 41 - 
42) 
11 Co znamená moc lidí proti mé moci? Co 
zmůže odpor materialistických národů proti 
nekonečné síle zduchovnění? Nic! 
12 Dovolil jsem člověku dojít až na hranice 
jeho touhy po moci a na vrchol jeho zpupnosti, 
aby sám objevil, že dar svobodné vůle, kterým 
ho Otec obdařil, je pravda. 
13 Ale pak, až dosáhne hranice, otevře oči 
světlu a lásce a skloní se před mou 
přítomností, přemožený jedinou absolutní 
mocí a jedinou univerzální moudrostí, kterou 
je tvůj Bůh. (192, 53) 
 
Boží přítomnost ve všech stvořených věcech 
14. Nemám žádné určité nebo omezené místo, 
kde přebývám v nekonečnu, neboť Má 
přítomnost je ve všem, co existuje, jak v 
božském, tak v duchovním nebo hmotném. 
Nemůžete ze Mne poznat, kterým směrem leží 
Mé království, a pokud pozvednete svůj 
pohled k výšinám a ten bude směřovat k nebi, 
dělejte to jen symbolicky. Protože vaše 
planeta se neustále otáčí a s každým pohybem 
vám nabízí nové úseky nebe a nové výšky. 
15 Tím vším ti chci říci, že mezi tebou a Mnou 
není žádná vzdálenost a že jediné, co tě ode 
Mne odděluje, jsou tvé nedovolené skutky, 
které stavíš mezi Můj dokonalý Zákon a svého 
ducha. 
16 čím větší bude tvá čistota, čím vznešenější 
budou tvé skutky a čím trvalejší bude tvá víra, 
tím blíže, tím důvěrněji a tím přístupněji mě 
budeš pociťovat ve své modlitbě. 
17. Stejně tak čím více se vzdalujete od toho, 
co je dobré, co je spravedlivé, co je dovoleno, 
a oddáváte se materialismu temného a 
sobeckého života, tím více mě budete muset 
pociťovat stále vzdálenějšího od sebe. Čím 
více se vaše srdce vzdaluje od naplňování 
Mého Zákona, tím necitlivější bude vůči Mé 
Božské Přítomnosti. 
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18 pochopte, proč vám v této době dávám 
poznat Své Slovo touto formou a připravuji vás 
na dialog ducha s duchem. 
19 Protože jste mě považovali za nekonečně 
vzdáleného, nechápali jste, jak ke mně přijít. 
Vyhledal jsem vás, abych vám dal pocítit Svou 
Božskou Přítomnost a dokázal vám, že mezi 
Otcem a Jeho dětmi není žádný prostor ani 
vzdálenost, která by je oddělovala. (37, 27 -32) 
20. Pokud si myslíte, že jsem opustil svůj trůn, 
abych se vám dal poznat, jste na omylu, neboť 
trůn, který si představujete, neexistuje. Trůny 
jsou pro domýšlivé a arogantní. 
21. Jelikož je Můj Duch nekonečný a 
všemohoucí, nepřebývá na určitém místě: je 
všude, na všech místech, v duchovním i 
hmotném. Kde je tedy ten trůn, který Mi 
připisuješ? 
22 Přestaň Mi dávat hmotnou fyzickou 
podobu na trůnu, jakou mají pozemšťané, 
osvoboď Mě od lidské podoby, kterou Mi vždy 
dáváš, přestaň snít o nebi, které tvá lidská 
mysl není schopna pochopit. Až se od toho 
všeho osvobodíte, bude to, jako byste zlomili 
řetězy, které vás svazovaly, jako by se před 
vaším pohledem zhroutila vysoká zeď, jako by 
se zvedla hustá mlha a umožnila vám 
kontemplovat obzor bez hranic a nekonečnou, 
zářivou oblohu, která je však přístupná 
vašemu duchu. 
23 Jedni říkají: Bůh je v nebi, druzí: Bůh 
přebývá na onom světě. Nevědí však, co říkají, 
a nechápou, čemu věří. Vskutku "přebývám" 
vnebi, ale ne na konkrétním místě, jak si 
představuješ: Přebývám v nebi světla, moci, 
lásky, moudrosti, spravedlnosti, blaženosti a 
dokonalosti. (130, 30, 35 - 36) 
24 Má univerzální přítomnost naplňuje 
všechno, v žádném místě vesmíru není 
prázdno, všechno je Mnou prostoupeno. (309, 
3) 
25. Řekl jsem ti, že jsem ti tak blízko, že znám i 
ty nejtajnější tvé myšlenky, že jsem všude, kde 
jsi, protože jsem všudypřítomný. Jsem světlo, 
které osvětluje vaši mysl prostřednictvím 
inspirací nebo myšlenek plných světla. 
26. Já jsem ve vás, neboť já jsem Duch, který 
vás oživuje, Svědomí, které vás soudí. Jsem ve 
vašich smyslech a ve vašem těle, neboť jsem 
ve všem stvoření. 
27 Stále více Mě pociťuj v sobě a ve všem, co 
tě obklopuje, abys, až přijde chvíle odchodu z 

tohoto světa, plně vstoupil do duchovního 
života a tvůj duch nebyl rušen dojmy, které 
může zanechat svět smyslů, a ještě o krok se 
přiblížil ke Mně, který jsem zdrojem 
nekonečné čistoty, z níž budeš pít navěky. 
(180, 50 -52) 
28. Víte, jaký je původ onoho světla, které je 
obsaženo ve slovech vyřčených rty nositelů 
hlasu? Její původ je v dobrotě, v božské lásce, 
v univerzálním světle, které vychází z Boha. Je 
to paprsek nebo jiskra onoho zářivého 
Všehomíra, které vám dává život; je to část 
nekonečné síly, která hýbe všemi věcmi a pod 
jejíž vlivem všechny věci vibrují, pohybují se a 
neustále krouží. Je to to, čemu říkáte Božská 
záře, je to světlo Božského Ducha, které 
osvěcuje a oživuje duchovní bytosti. 
29 Tato záře působí na ducha i na tělo, na 
světy i na lidi, rostliny a všechny bytosti 
stvoření. Je duchovní pro ducha, je hmotný 
pro hmotu, je inteligentní pro mysl, je láskou v 
srdcích. Je to poznání, je to talent a je to 
sebeuvědomění, je to instinkt, je to intuice a je 
to nad smysly všech bytostí podle jejich řádu, 
jejich povahy, jejich druhu a stupně vývoje. 
Původ je však jediný: Bůh, a jeho podstata 
jediná: láska. Co je tedy nemožného na tom, 
že osvěcuji mysl těchto tvorů, aby vám poslali 
poselství duchovního světla? 
30. Rostliny přijímají životní záření, které jim 
posílá můj Duch, takže přinášejí ovoce. Hvězdy 
dostávají sílu, kterou jim můj Duch posílá, aby 
mohly obíhat po svých oběžných drahách. 
Země, která je současným živým svědectvím, 
přístupným všem vašim smyslům, neustále 
přijímá záření života, díky němuž z jejího lůna 
vychází tolik zázraků. Proč by tedy člověk, v 
jehož bytosti září jako drahokam přítomnost 
Ducha, v němž je zakotvena jeho podobnost 
se Mnou, nemohl přímo z Mého Ducha do 
svého ducha přijímat Božské vyzařování, které 
je duchovním semenem, jež v něm přinese 
ovoce? (329, 42 - 44) 
31 Žádný z vašich vzdechů nezůstane v nebi 
nevyslyšen, každá modlitba najde u Mne svou 
ozvěnu, žádné vaše trápení nebo životní krize 
nezůstanou bez povšimnutí Mé otcovské 
lásky. Vše, co vím, slyším, vidím a ve všem 
jsem přítomen. 
32. Protože si lidé myslí, že jsem se od nich pro 
jejich hříchy vzdálil, cítí se ode Mne nakonec 
vzdáleni. Ó lidská nevědomost, která jim 
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přinesla tolik hořkosti na rty! Vězte, že 
kdybych se od některého ze svých stvoření 
vzdálil, okamžitě by přestalo existovat. To se 
však nestalo a nestane, neboť když jsem vám 
dal Ducha, obdařil jsem vás všechny věčným 
životem. (108, 44 - 45) 
 
Tahy osudu  
33 Nenadávejte na zkoušky, které postihují vás 
i celé lidské pokolení, neříkejte, že jsou 
trestem, hněvem nebo Boží pomstou, protože 
pak se rouháte. Říkám vám, že právě tato 
utrpení přivádějí lidstvo stále blíže k přístavu 
spásy. 
34. Nazvěte je spravedlností, odčiněním nebo 
poučením a bude to pravdivé a správné. Hněv 
a pomsta jsou lidské vášně vlastní bytostem, 
které jsou ještě vzdálené klidu mysli, harmonii 
a dokonalosti. Nejde jen o to, že mé lásce k 
tobě, která určuje všechny mé skutky, dáváš 
vulgární název "trest" nebo nedůstojný název 
"pomsta". 
35. Uvažte, že jste se dobrovolně vydali na 
trnité cesty nebo do temných propastí a že 
jste neposlouchali Mé láskyplné volání ani hlas 
svého svědomí, a proto bylo nutné, aby vám 
přišla na pomoc bolest, aby vás probudila, 
zastavila, přivedla k rozumu a přiměla vás 
vrátit se na pravou cestu. (181, 6 - 8) 
36. Já vás netrestám, ale jsem spravedlnost a 
jako takový ji dávám pocítit každému, kdo 
porušuje má přikázání. Vždyť Věčný vám dal 
poznat svůj zákon, který nikdo nemůže změnit. 
37. Pohleďte, jak člověk naříká v těžké 
zkoušce, když se propadá do nesmírně 
hluboké propasti, když vidí, jak jeho žena pláče 
nad ztrátou milovaných, děti přicházejí o 
obživu a domovy se propadají do bídy a 
sklíčenosti. Je zděšen svým neštěstím, zoufá si, 
ale místo aby se modlil a litoval svých hříchů, 
bouří se proti Mně a říká: "Jak je možné, že mě 
Bůh takto trestá?", zatímco ve skutečnosti 
Boží Duch také roní slzy kvůli bolesti svých dětí 
a jeho slzy jsou krví lásky, odpuštění a života. 
38. Vpravdě vám říkám: Vzhledem k vývoji, 
kterého lidstvo dosáhlo, nezávisí zlepšení jeho 
situace v této době pouze na Mé milosti. Je 
obětí sama sebe, ale ne mého trestu. Vždyť 
můj zákon a mé světlo svítí v každém svědomí. 
39. Má spravedlnost sestoupí, aby vyvrátila 
každý plevel z kořene, a dokonce i přírodní síly 
se projevují jako vykonavatelé této 

spravedlnosti. Pak se zdá, jako by se všechno 
spojilo, aby člověka zničilo, ačkoli by to mělo 
sloužit jeho očistě. Někteří se tím však nechají 
zmást a říkají: "Když musíme snášet tak velkou 
bolest, proč vůbec přicházíme na tento svět?", 
aniž by vzali v úvahu, že bolest a hřích 
nepocházejí ode Mne. 
40. Člověk je zodpovědný za to, že neví, co je 
spravedlnost a co je smíření. Proto přichází 
nejprve jeho vzpoura a poté rouhání. Jen ten, 
kdo zkoumá mé učení a dodržuje můj zákon, 
už nemůže obviňovat svého otce. (242, 19 - 
21) 
Z jiného podobného Kristova slova je zřejmé, 
že tímto "plevelem" nejsou míněni lidé, ale 
jejich zlé a neřestné pudy a sklony. 
 
Boží spravedlnost  
41 Jste jako keře, které mají někdy tak 
neplodné a nemocné větve, že potřebují 
bolestivý řez, aby se odstranily jejich nemocné 
části a vy jste se mohli zotavit. 
42 Když má spravedlnost lásky odstraní z 
lidského stromu nemocné větve, které 
poškozují jeho srdce, pozvedne ho. 
43 Když má být člověku uříznut úd, vzdychá, 
chvěje se a je zbabělý, i když ví, že se to dělá 
proto, aby se odstranilo to, co je nemocné, co 
je mrtvé a ohrožuje to, co ještě může žít. 
44 I růže, když jsou ořezávány, roní krev jako 
slzy bolesti, ale potom se pokryjí 
nejkrásnějšími květy. 
45 Má Láska nekonečně vyšším způsobem 
ořezává zlo v srdci Mých dětí a někdy obětuje 
Sama sebe. 
46. Když mě lidé ukřižovali, přikryl jsem své 
katy svou dobrotou a svým odpuštěním a dal 
jsem jim život. Svými slovy a mlčením jsem je 
naplnil světlem, bránil jsem je a zachránil. Tak 
omezuju zlo, zaháním ho svou láskou a bráním 
a zachraňuji toho, kdo páchá zlo. Tyto milosti 
byly, jsou a budou navždy zdrojem spásy. 
(248, 5) 
47. Nemohu nad tebou vynést rozsudek těžší, 
než je tíha tvých provinění. Proto vám říkám, 
že se nemusíte bát mě, ale sami sebe. 
48. Jen já znám závažnost, velikost a důležitost 
vašich přestupků. Lidé jsou neustále ohromeni 
zdáním, protože nejsou schopni proniknout do 
srdce bližního. Já však nahlížím do srdcí a 
mohu vám říci, že ke Mně přicházeli lidé 
obvinění z těžkých provinění, kteří byli plni 
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výčitek svědomí, že Mě urazili, ale Já jsem je 
shledal čistými. Jiní naopak přišli a řekli mi, že 
nikdy nikomu neudělali nic zlého, ale já jsem 
věděl, že lžou. Ačkoli se jejich ruce neušpinily 
krví bližního, krev jejich obětí, kterým přikázali 
vzít život, stékala na jejich duše. Jsou to ti, kdo 
házejí kamenem a skrývají svou ruku. Když 
jsem ve svém hlásání vyslovil slova "zbabělý", 
"falešný" nebo "zrádce", celá jejich bytost se 
zachvěla a často se od mého učení odklonili, 
protože cítili, že na ně upírá pohled, který je 
usměrňuje. (159, 42 - 43) 
49. Kdyby v Boží spravedlnosti nebyla Otcova 
největší láska, kdyby jeho spravedlnost 
neměla tento původ, toto lidstvo by už 
neexistovalo, jeho hřích a neustálé přestupky 
by vyčerpaly Boží trpělivost; to se však 
nestalo. Lidstvo žije dál, duchové se stále 
vtělují a na každém kroku, v každém lidském 
díle se projevuje má spravedlnost, která je 
láskou a nekonečným milosrdenstvím. (258, 3) 
50 pochopte Mé Slovo, abyste se nenechali 
zmást, jako mnozí, ohledně činů Mé Božské 
Spravedlnosti, když mocně trestám ty, kdo se 
dopustili jen lehkého přestupku, zatímco 
zdánlivě odpouštím těm, kdo se dopustili 
těžkého přestupku. 
51. Mistr vám říká: Trestám-li mocí toho, kdo 
se zdánlivě dopustil jen nepatrného 
přestupku, je to proto, že znám slabost 
duchovních bytostí, a pokud sejdou z cesty 
naplňování Zákona, může to být první krok, 
který je přivede do záhuby. Když však vyčítám 
druhým těžký přestupek, je to proto, že vím, 
že velký přestupek je pro ducha důvodem ke 
stejně velkému pokání. 
52 Nesuďte, neodsuzujte, ani v myšlenkách si 
nepřejte, aby má spravedlnost dopadla na ty, 
kdo způsobují krveprolití mezi národy. Jen 
myslete na to, že stejně jako vy jsou i oni 
Mými dětmi, Mými tvory, a že budou muset 
své velké zločiny odčinit velkými výkupnými. 
Vpravdě vám říkám, že právě ti, na které 
ukazujete prstem jako na ty, kdo nemilosrdně 
zničili mír a uvrhli vás do chaosu, se v 
nadcházejících časech stanou velkými 
mírotvůrci, velkými dobrodinci lidstva. 
53 Krev milionů obětí volá ze země po mé 
božské spravedlnosti, ale mimo lidskou 
jurisdikci to bude ta moje, která zasáhne 
každou mysl, každé srdce. 

54. Lidské soudnictví neodpouští, nevykupuje, 
nemiluje. Můj miluje, odpouští, vykupuje, 
oživuje, povznáší a osvěcuje; a právě ty, kteří 
způsobili lidstvu tolik bolesti, vykoupím a 
zachráním tím, že je nechám projít velkým 
pokáním, které bude tyglíkem, v němž budou 
očištěni a plně probuzeni k hlasu svého 
svědomí, aby mohli nahlédnout až na dno 
svých skutků. Donutím je jít stejnou cestou, 
jakou donutili jít své oběti, své národy. 
Nakonec však dosáhnou duchovní čistoty, aby 
se mohli vrátit na zem, obnovit vše, co bylo 
zničeno, obnovit vše, co bylo zničeno. (309, 16 
-18) 
55 Vězte, že váš Otec vás nesoudí, až když na 
vás přijde smrt, ale že tento soud začíná, 
jakmile si uvědomíte své skutky a pocítíte 
volání svého svědomí. 
56 Můj soud je vždy nad vámi. Na každém 
kroku, ať už v lidském nebo duchovním životě, 
podléháte mému soudu, ale zde ve světě, v 
tělesné schránce, se duch stává necitlivým a 
hluchým k volání svědomí. 
57 Soudím tě, abych ti pomohl otevřít oči 
světlu, osvobodil tě od hříchu a vysvobodil tě 
od bolesti. 
58 Ve svém úsudku nikdy nepočítám urážky, 
které jsi mi mohl způsobit, neboť v mém 
úsudku se nikdy neobjeví zášť, pomsta, 
dokonce ani trest. 
59. Když do tvého srdce vstoupí bolest a 
zasáhne tě na nejcitlivějším místě, je to proto, 
abych tě upozornil na nějakou chybu, které se 
dopouštíš, abych tě přivedl k pochopení mého 
učení a dal ti novou a moudrou lekci. Na dně 
každé z těchto zkoušek je vždy přítomna má 
láska.  
60. V některých případech jsem ti dovolil 
pochopit příčinu zkoušky, v jiných nemůžeš 
najít smysl tohoto varování Mé spravedlnosti, 
a to proto, že v díle Otce a v životě tvého 
ducha jsou hluboká tajemství, která lidská 
mysl není schopna rozluštit. (23, 13 - 17) 
61. Daleko je doba, kdy ti bylo řečeno: 
"Loktem, kterým měříš, budeš měřit." A tak se 
stalo. Jak často byl tento zákon využíván k 
pomstě zde na zemi a k odsunutí každého 
smyslu pro lásku! 
62 nyní vám říkám, že jsem se chopil této 
soudní cely a budu vám jí měřit podle toho, jak 
jste měřili, i když na vysvětlenou musím dodat, 
že při každém mém soudu bude přítomen 
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Otec, který vás velmi miluje, a Spasitel, který 
přišel k vaší spáse. 
63. Je to člověk, kdo svými skutky vynáší 
rozsudky, někdy strašné, a je to tvůj Pán, kdo 
ti poskytuje pomoc, abys našel cestu, na níž 
můžeš nést své pokání. 
64 Vpravdě ti říkám: Chceš-li se vyhnout příliš 
bolestnému pokání, čiň pokání včas a dej 
svému životu nový směr upřímnou obnovou se 
skutky lásky a milosrdenství pro své bratry. 
65. Pochop, že Já jsem spásná brána - brána, 
která se nikdy nezavře všem, kdo Mě hledají s 
pravou vírou. (23, 19 - 23) 
66. Nyní vidíš, že Boží spravedlnost spočívá v 
lásce, nikoli v trestu, jako je ten tvůj. Co by se s 
vámi stalo, kdybych použil vaše vlastní zákony, 
abych vás soudil přede Mnou, před nímž 
neplatí žádné vnější zdání ani falešné 
argumenty? 
67. Kdybych vás soudil podle vaší špatnosti a 
uplatnil vaše strašně přísné zákony, co by se s 
vámi stalo? Pak bys mě právem žádal o 
milosrdenství. 
68. Ale nemusíš se bát, neboť má láska nikdy 
nevadne, nemění se a nepomíjí. Ty však jistě 
pomineš, zemřeš a znovu se narodíš, odejdeš a 
znovu přijdeš, a tak budeš putovat, dokud 
nepřijde den, kdy poznáš svého Otce a 
podřídíš se jeho božskému zákonu. (17, 53) 
 

Kapitola 22 - Boží láska, péče a milost  
 
Láska nebeského Otce  
1 Nedivte se, že vás má láska navzdory vašim 
hříchům všude provází. Všichni jste mé děti. 
Na tomto světě jste měli obraz božské lásky v 
lásce svých rodičů. Můžete se k nim obrátit 
zády, nemusíte uznávat jejich autoritu, 
nemusíte poslouchat jejich příkazy a nemusíte 
naslouchat jejich radám; můžete jim svými 
zlými činy způsobit ránu v srdci, můžete dát 
příčinu k tomu, aby jim vyschly oči od tolika 
pláče, aby se jim na spáncích objevily bílé vlasy 
a aby jejich tváře byly poznamenány stopami 
utrpení; nikdy vás však nepřestanou milovat a 
budou pro vás mít jen požehnání a odpuštění. 
2 Jestliže vám však tito rodiče, které jste měli 
na zemi a kteří nejsou dokonalí, dali tak velké 
důkazy čisté a vznešené lásky, proč se divíte, 
že ten, který stvořil tato srdce a dal jim úkol 
být rodiči, vás miluje dokonalou láskou? - 

Láska je nejvyšší pravda. Pro pravdu jsem se 
stal člověkem a pro pravdu jsem jako člověk 
zemřel. (52, 27) 
3 Má láska vás nemá udivovat, ale ani o ní 
nepochybujte, když zakoušíte, že ve světě 
často vyprazdňujete velmi hořký pohár. 
4. Člověk může klesnout na dno, být naplněn 
temnotou nebo váhat s návratem ke Mně. Pro 
všechny však přijde čas, kdy Mě pocítí ve své 
vlastní bytosti, nebudou Mě již cítit 
vzdáleného, nebudou Mě moci považovat za 
cizince ani popírat Mou existenci, Mou lásku a 
Mou spravedlnost. (52, 30) 
5. Nechci vás před sebou vidět jako obviněné, 
chci vás vždy považovat za své děti, kterým je 
má otcovská láska vždy připravena pomoci. 
Stvořil jsem vás pro slávu svého Ducha, abyste 
byli šťastní ve Mně. (127, 41) 
6. Učte se mě milovat, uvědomte si, jak vás 
Moje láska všude provází, navzdory vašim 
přestupkům a hříchům, aniž byste se mohli 
vyhnout jejímu vlivu nebo se mu vyhnout. 
Uvědomte si, že čím závažnější jsou vaše 
prohřešky, tím větší je Mé milosrdenství vůči 
vám. 
7 Lidská zloba chce odvrátit mou lásku, ale 
nemůže se jí postavit, protože láska je 
univerzální síla, božská síla, která všechno 
tvoří a vším hýbe. 
8 Důkazem všeho, co vám říkám, je ten, který 
jsem vám dal, když jsem se vám dal poznat v 
této době, kdy lidstvo zabloudilo v propasti 
svého hříchu. Moje láska nemůže cítit odpor k 
lidskému hříchu, ale může cítit lítost. 
9 Poznejte Mě, přijďte ke Mně, abyste smyli 
své skvrny v křišťálovém prameni Mého 
Milosrdenství. Žádejte, žádejte a bude vám 
dáno. (297, 59 - 62) 
10 Lidé se totiž chvílemi domnívají, že jsou 
Mne tak nehodní, že nechápou, že je mohu tak 
milovat. A jakmile se smíří s tím, že budou žít 
daleko od svého Otce, začnou si budovat život 
podle vlastních představ, vytvářet vlastní 
zákony a zakládat náboženské komunity. Proto 
je jejich překvapení velké, když mě vidí 
přicházet. Pak se ptají: "Opravdu nás náš Otec 
miluje tak moc, že hledá způsob, jak nám 
sdělit sám sebe?" 
11. Lidé, mohu vám jen říci, že nenechám 
zahynout, co je mé, a vy jste moji. Milovala 
jsem tě ještě předtím, než jsi byl, a budu tě 
milovat navždy. (112, 14 - 15) 
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Boží péče a pomoc  
12. Učedníci, dal jsem vám všechna učení, 
která duch potřebuje ke svému rozvoji. 
13 Blahoslavení, kdo znají pravdu, neboť 
rychle naleznou cestu. Jiní vždy odmítají Boží 
učení, protože se jim jejich díla zdají být lepší 
než ta moje. 
14 Mám vás všechny rád. Já jsem pastýř, který 
volá své ovce, který je shromažďuje a počítá a 
chce jich mít každý den víc - který je živí a 
hladí, stará se o ně a raduje se, když vidí, že 
jich je mnoho, i když někdy pláče, když vidí, že 
ne všechny jsou poslušné. 
15 Taková jsou vaše srdce: mnozí z vás ke mně 
přicházejí, ale málo je těch, kdo mě skutečně 
následují. (266,23 - 26) 
16. Vezmi svůj kříž a následuj mě v pokoře. 
Věřte, že zatímco budete k někomu 
promlouvat útěchou, k srdci pokojem nebo k 
duchu světlem, Já se postarám o vše, co 
souvisí s vaším hmotným životem, a nic 
nezanedbám. 
17 věřím, že když mluvím k vašemu duchu, 
nahlížím také do vašeho srdce, abych v něm 
objevil jeho starosti, potřeby a touhy. (89, 6 - 
7) 
18. Neexistují rasy nebo kmeny, jakkoli se vám 
mohou zdát nevyspělé, dokonce ani ty, které 
neznáte, protože žijí v nepřístupných lesích, 
které by nezažily projevy Mé lásky. Ve chvíli 
nebezpečí slyšeli nebeské hlasy, které je 
chránily, střežily a radily jim. 
19 Nikdy jsi nežil opuštěný. Od samého 
počátku, kdy jsi ožil, jsi pod ochranou mé 
lásky. 
20 Vy, lidští rodiče, kteří něžně milujete své 
děti: dokázali byste je nechat napospas osudu, 
sotva se narodily do tohoto života, když 
nejvíce potřebují vaši péči, vaši oddanost, vaši 
lásku? 
21 Viděl jsem, jak se staráš o své děti, i když už 
dosáhly dospělosti; i o ty, kdo se provinili, kdo 
ti ublížili, se staráš s největší láskou. 
22 Když však takto reagujete na potřeby svých 
dětí, jaká bude láska vašeho nebeského Otce, 
který vás miloval ještě předtím, než jste 
existovali? 
23. Vždycky jsem vám přicházel na pomoc; a v 
této době, kdy se s vámi setkávám s větším 
duchovním rozvojem, jsem vás učil, jak 

bojovat, abyste zneškodnili nedobré síly, a jak 
zvýšit vibrace dobra. (345, 39 - 42) 
24. Nyní vstupujete do nové etapy svého 
života; cesta je vydlážděna. Vezmi svůj kříž a 
následuj mě. Neříkám vám, že na této cestě 
nejsou žádné zkoušky, ale kdykoli překonáte 
obtížný úsek cesty nebo vyprázdníte pohár 
utrpení, uslyšíte hlas, který vás povzbudí a 
poradí vám, moje láska bude s vámi, bude vám 
pomáhat a povznášet vás a vy pocítíte jemné 
pohlazení mého hojivého balzámu. (280, 34) 
25 když vidím, že se necháváte porazit bolestí 
a že místo abyste se z ní poučili z lekcí, které 
každá zkouška obsahuje, spokojíte se s 
pláčem, proklínáním nebo prostě čekáte na 
smrt jako na konec svého utrpení, přicházím k 
vám, abych s láskou oslovil vaše srdce, dal mu 
útěchu a naději, posílil ho, aby překonalo 
samo sebe, svou slabost a nedostatek víry, aby 
mohlo zvítězit nad svými zkouškami; neboť v 
tomto triumfu je mír, světlo a duchovní štěstí, 
které je pravým štěstím. (181, 10) 
26 Když uvážím, že jsem i v těch nejmenších 
tvorech přírody, jak bych vás měl zapřít a 
odloučit se od vás jen proto, že v sobě máte 
nedokonalosti, když právě tehdy Mě nejvíce 
potřebujete? 
27. Já jsem Život a jsem ve všem, proto nic 
nemůže zemřít. Hluboce se zamyslete, abyste 
nezůstali svázáni způsobem, jakým se 
vyjadřujete. Ztište své smysly a objevte Mě v 
jádru Slova. (158, 43 - 44) 
28 Vejděte do svého nitra a najdete tam 
svatyni, schránu smlouvy. Objevíte pramen, 
pramen milostí a požehnání. 
29. Neexistuje žádný bezmocný duch, nikdo 
není vyděděný. Vzhledem k Mému Božskému 
Milosrdenství není v celém vesmíru nikdo, kdo 
by se mohl nazývat chudým, vyvrženým svým 
otcem, nikdo, kdo by se mohl nazývat 
vyhnancem ze země Páně. 
30 Ti, kdo se cítí vydědění, tak činí proto, že v 
sobě neobjevili dary milosti, nebo proto, že 
právě zabloudili v hříchu, že jsou zaslepení, 
nebo proto, že se cítí nehodní. 
31 Tyto dary milosti byste v sobě měli vždy 
objevovat; pak zakusíte, že vám nikdy nebude 
chybět má přítomnost, že v sobě vždy budete 
mít "chléb", "hojivý balzám", "zbraně", "klíče" 
a vše, co potřebujete, protože jste dědici 
mého království a mé slávy. (345, 87) 



102 
 

32 Mezi Otcem a dětmi je pouto, které nelze 
nikdy přetrhnout, a toto pouto je příčinou 
rozhovoru mezi Božským Duchem a vámi 
všemi. (262, 35) 
33 Lidstvo potřebuje mou lásku, mé slovo, 
které musí proniknout až na dno jejich srdcí. 
Mistr neúnavně bojuje za to, aby se vaši 
duchové každý den stávali osvícenějšími, aby 
osvobozeni od nevědomosti mohli stoupat do 
vyšších oblastí. 
34. Brány mého Království jsou otevřené a 
Otcovo "Slovo" k vám přichází s nekonečnou 
láskou, aby vám znovu ukázalo cestu. 
35. Znovu jsem přišel k lidstvu, ale ono Mě 
nepocítilo, protože jsem se zjevil duchovně a 
jeho materialismus je velký. Protože tvůj duch 
pochází z Mého Božského Ducha, proč Mě lidé 
necítí? Protože spoutali svého ducha s 
materialismem, s nižšími vášněmi. 
36 Ale zde je Beránek Boží, který k vám 
přichází jako světlo, aby vás osvítil a přinesl 
vám pravdu. (340, 13 - 15) 
 
Pokora Nejvyššího 
37. Pochopte, že mé slovo nenaplňuje vaše 
mysli marnými filosofiemi, je podstatou života. 
Nejsem boháč, který vám nabízí světské 
bohatství. Já jsem Jediný Bůh, který vám 
slibuje království pravého života. Jsem 
pokorný Bůh, který se bez okázalosti přibližuje 
ke svým dětem, aby je svým pohlazením a 
zázračným slovem pozvedl na cestu smíření. 
(85, 55) 
38 Buďte Mými služebníky a nikdy ode Mne 
nebudete poníženi. 
39. Hle, nepřišel jsem jako král, nenosím žezlo 
ani korunu. Jsem mezi vámi jako příklad 
pokory, a co víc, jako váš služebník. 
40 Požádejte mě a já vám dám; přikažte mi a 
já vás poslechnu, abych vám dal další důkaz 
své lásky a své pokory. Žádám jen, abyste Mě 
poznávali a plnili Mou vůli, a pokud při plnění 
svých povinností narazíte na překážky, 
modlete se a přemáhejte v Mém jménu, a 
vaše zásluhy budou větší. (111, 46) 
41. Otec k tobě promlouvá - ten, který se 
nemá před kým sklonit v modlitbě. Ale 
vpravdě vám říkám, že kdyby byl někdo větší 
nade mnou, sklonil bych se před ním, neboť v 
mém duchu přebývá pokora. 
42 Uvažte, jak mě, ačkoli jste Mé malé děti, 
nutíte sestoupit, abych k vám mluvil, 

naslouchal vám a utěšoval vás, místo abyste se 
ke Mně snažili vystoupit. (125, 19) 
43. Prožívejte ve svých srdcích radost z toho, 
že se cítíte milováni svým Otcem, který vás 
nikdy neponížil svou velikostí, ale zjevil ji ve 
své dokonalé pokoře, aby vás učinil velkými a 
přivedl vás k radosti z pravého života ve svém 
království, které nemá začátek ani konec. (101, 
63) 
 
Soucit a soucitné utrpení Boha  
44. Pokud se domníváte, že Ježíš, protože byl 
Boží Syn, necítil bolest, mýlíte se. Pokud si 
myslíte, že jsem bez bolesti, protože dnes 
přicházím v Duchu, jste také na omylu. Jestli si 
myslíte, že když vím, že nakonec budete 
všichni se mnou, tak dnes netrpím, tak v tom 
také nemáte pravdu. Vpravdě vám říkám, že 
není citlivější bytosti, než je Božský Duch. 
45 Ptám se vás: Kdo dal všem bytostem smysl? 
Co dobrého můžeš udělat, co Mi nepřináší 
radost? A co zlého můžeš udělat, co není jako 
rána Mé citlivosti? Hle, proto vám říkám, že 
mě lidstvo znovu ukřižovalo. Kdy budu sejmut 
ze svého kříže a zbaven trnové koruny? 
(69,34) 
46. Pokud někteří povstanou jako moji 
nepřátelé, nedívám se na ně jako na takové, 
ale jen jako na potřebné. Na ty, kdo se 
považují za učence a popírají Mou existenci, 
pohlížím s lítostí. Ty, kdo se mě snaží zničit v 
lidských srdcích, považuji za nevědomé, 
protože věří, že mají moc a zbraně, aby zničili 
Toho, kdo je původcem života. (73, 33) 
47 Ukazuji se vám jako milující Otec, jako 
pokorný Mistr, nikdy lhostejný k vašemu 
utrpení a vždy shovívavý a milosrdný k vašim 
nedokonalostem, neboť v mých očích budete 
vždycky dětmi. 
48. Musím vás soudit, když vidím, jak děti, 
stvořené s takovou láskou a určené k věčnému 
životu, tvrdošíjně hledají smrt na zemi, aniž by 
se staraly o duchovní život a toužily poznat 
dokonalosti, které pro ně tato existence 
skrývá. (125, 59 - 60) 
49. Protože jsem váš Otec, musím nutně 
soucítit s tím, co děti cítí. Jen tak pochopíte, že 
zatímco každý z vás trpí a cítí svou vlastní 
bolest, Božský Duch trpí bolestí všech svých 
dětí. 
50. Na důkaz této pravdy jsem přišel na svět, 
abych se stal člověkem a nesl kříž, který 
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představuje veškerou bolest a hřích světa. 
Kdybych však jako člověk nesl na svých 
bedrech břemeno vašich nedokonalostí a cítil 
všechnu vaši bolest, mohl bych se jako Bůh 
projevit jako necitlivý k soužení svých dětí? 
(219, 11 - 12) 
 
Odpuštění; Boží milost a slitování  
51. Jsem jediný, kdo zná osud všech, jediný, 
kdo zná cestu, kterou jste prošli, i cestu, 
kterou máte teprve projít. Já jsem ten, kdo 
chápe vaše utrpení i radosti. Vím, jak moc jsi 
putoval za pravdou a spravedlností. Je to Mé 
milosrdenství, které přijímá útrpné volání 
toho, kdo Mě vnitřně prosí o odpuštění za svá 
provinění. 
52 a jako Otec splním každou tvou úpěnlivou 
prosbu, shromáždím tvé slzy, uzdravím tvé 
slabosti, dám ti pocítit, že ti bylo odpuštěno a 
že jsi zbaven svých poskvrn, abys mohl svůj 
život učinit novým; já jsem ten, kdo ti dá 
pocítit, že ti bylo odpuštěno a že jsi zbaven 
svých poskvrn. 
53. Také jsem jediný, kdo vám může odpustit 
urážky, které jste Mi způsobili vy, kteří jste 
Mými dětmi. (245, 39 - 41) 
54 V tomto čase vás mé slovo znovu osvěcuje. 
Vylévám svou milost v hojnosti, abyste byli 
čistí a vybavení. Jestliže však znovu upadnete 
do hříchu, uvědomte si, lidé, že to nejsem Já, 
kdo vás odstraňuje z Mého lůna, ale že jste to 
vy, kdo se ode Mne odstraňuje, ačkoli to není 
Má vůle. Mé odpuštění a Má láska jsou však 
jako otevřené brány, které přijmou každého, 
kdo se ke Mně chce vrátit s pokáním. (283, 69) 
55. V lásce, s níž ti odpouštím a napravuji tě, 
se zjevuji. Když jsi žil podle své vůle a neustále 
jsi porušoval Otce, nepřerušil jsem nit této 
hříšné existence, neodepřel jsem ti vzduch ani 
chléb, nenechal jsem tě v bolestech a 
nepřehlížel tvé stížnosti. A příroda vás nadále 
obklopovala svou plodností, světlem a 
požehnáním. Tak se dávám poznat lidem a 
zjevuji se jim. Nikdo na světě tě nemůže 
milovat takovou láskou a nikdo ti nemůže 
odpustit tak jako já. 
56. Tvůj duch je semínko, které od věčnosti 
opatruji a zdokonaluji, dokud nevydá ty 
nejkrásnější květy a nejdokonalejší plody. Jak 
bych tě mohl nechat zemřít nebo tě zanechat 
napospas bouřím? Jak bych tě mohl opustit na 

tvé cestě, když jsem jediný, kdo zná osud 
všech tvorů? (242, 31 - 33) 
57. Vy, kteří bloudíte: jsem připraven vás 
přijmout a dát vám svou sílu a své světlo, když 
mě zavoláte. Nezáleží na tom, jestli na své duši 
a duchu nesete znamení velkých hříšníků. 
Způsobím, že budeš žehnat těm, kdo tě urazili, 
a žehnat Bohu, protože On v tobě uznal ten 
zázrak za možný. Pak začnete ve svém srdci 
pociťovat Kristovu lásku. 
58 Někteří, když uslyší tato slova, si pomyslí: 
"Jak je možné, že velcí hříšníci mohou 
přijmout tuto milost stejně jako spravedliví, 
kteří ji mají pro své zásluhy? 
59. Ó lidé, lidé, kteří nevidíte dál než na své 
oči! Vždycky jsem vám dával svá dobrodiní z 
milosti, ještě než jste si je zasloužili. 
60 Odpovídám na čistou myšlenku i na 
smutnou stížnost toho, kdo ke mně přistupuje 
poskvrněný, kdykoli mu - pro nedostatek lásky 
k bližním - unikne i ta nejmenší jiskřička 
pokory nebo poznání. 
61. Jsem ochránce slabých, kteří roní slzy ve 
své velké neschopnosti a nevědomosti. Jsem 
božská naděje, která volá a utěšuje ty, kdo 
pláčou; jsem laskavý Ježíš, který něžně hladí 
ty, kdo sténají ve své bolesti a ve svém pokání. 
62. Já jsem tvůj Spasitel, tvůj Vykupitel, Já 
jsem Pravda srozumitelná člověku. (248, 18 - 
21) 
 

Kapitola 23 - Boží inspirace a zjevení  
 
Božské inspirace 
1 Učedníci: Když k vám přichází mé slovo a vy 
mu nerozumíte, pochybujete o něm. Já vám 
však říkám: Pokud tě trápí nejistota, odejdi do 
polní samoty a tam, uprostřed přírody, kde 
máš za svědky jen volné pole, hory a oblohu, 
se znovu zeptej svého Mistra. Ponořte se do 
jeho slova a jeho láskyplná odpověď vás rychle 
osloví. Pak se budete cítit uneseni, inspirováni, 
naplněni neznámou duchovní blažeností. 
2 Tak už nebudete lidmi malé víry, protože 
víte, že každé Boží slovo obsahuje pravdu, ale 
abyste ji mohli poznat, musíte do ní vstoupit s 
oddaností a čistou myslí, protože je to 
svatyně. 
3 Kdykoli jste připraveni a chcete něco vědět, 
vaše touha po světle přitáhne božské světlo. 
Kolikrát jsem vám říkal: "Jděte do horské 
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samoty a tam Mi vyprávějte o svých 
starostech, trápeních a potřebách. 
4 Těmto lekcím vás Ježíš učil ve druhé éře 
svým příkladem. Vzpomeňte si na můj příklad, 
když jsem se před zahájením své kazatelské 
služby odebral na poušť, abych se modlil. 
Vzpomeňte si, že v posledních dnech svého 
působení mezi lidmi, ještě než jsem se šel 
modlit do synagogy, jsem vyhledal samotu 
Olivového háje, abych hovořil s Otcem. 
5. Příroda je chrámem Stvořitele, kde k němu 
vše povstává, aby se mu poklonilo. Tam můžeš 
přímo a nezkresleně přijímat záři svého Otce. 
Tam, daleko od lidského egoismu a 
materialismu, pocítíš, jak tvým srdcem 
pronikají moudré vnuknutí, které tě pohne k 
tomu, abys na své cestě konal dobro. (169, 28 
- 31) 
6 Musíte bdít, učedníci, neboť k vám budu 
mluvit nejen skrze tento náustek, ale dám se 
poznat vašemu duchu i ve chvílích, kdy vaše 
tělo bude spát. Naučím tě odevzdat se 
připravenému spánku a odpoutat svého ducha 
od pozemského, aby mohl vystoupit do oblastí 
světla, kde obdrží proroctví, jímž osvítí svou 
cestu a poté předá své poselství mysli. (100, 
30) 
7 Nikdy jsem se od vás nevzdálil, jak jste si 
někdy mysleli, nikdy jsem nebyl lhostejný k 
vašemu utrpení a nikdy jsem nebyl hluchý k 
vašim voláním. to se stalo: Nesnažili jste se 
zdokonalit své vyšší smysly a očekávali jste, že 
Mě budete vnímat tělesnými smysly. Říkám 
vám však, že doba, kdy jsem to lidem udělil, 
byla velmi dávno. 
8 kdybyste se trochu snažili rozvíjet některé 
své duchovní schopnosti, například vnitřní 
povznesení prostřednictvím duchovního 
rozjímání, modlitby, věštění, prorockého snu 
nebo duchovní vize, ujišťuji vás, že 
prostřednictvím každé z nich byste se se Mnou 
spojili, a proto byste ve své mysli obdrželi 
odpovědi na své otázky a božskou inspiraci. 
9 Jsem vždy připraven k tobě promluvit, vždy 
čekám na tvé povznesení a duchovní 
připravenost, abych tě potěšil a dal ti štěstí, že 
se mohu dát poznat tvému duchu. K tomu je 
jen třeba, abyste se s co největší upřímností 
připravili na získání této milosti. (324, 52 - 54) 
10 Zeptejte se svých učenců, a budou-li 
upřímní, řeknou vám, že prosili Boha o 
inspiraci. Dal bych jim více inspirace, kdyby Mě 

žádali s větší láskou k bližním a s menší 
ješitností k sobě samým. 
11 Amen, říkám vám: Všechno, co jste 
nashromáždili z pravého poznání, pochází ode 
Mne. Všechno, co lidé mají z čistých a 
vznešených věcí, použiji v tomto čase k 
vašemu prospěchu; proto jsem vám to udělil. 
(17, 59 - 60) 
12. Nyní je čas, kdy můj Duch ustavičně 
promlouvá k svědomí, k duchu, k mysli a k 
srdci lidí. Můj hlas se k lidem dostává 
prostřednictvím myšlenek a zkoušek, jimiž se 
mnozí sami od sebe probouzejí k pravdě, 
protože ti, kdo je vedou nebo poučují, spí a 
přejí si, aby se svět nikdy neprobudil. (306, 63) 
13. Ve "třetí éře" jsem s jasností Svých projevů 
uskutečnil to, co bylo pro lidi nemožné: 
Sdělovat Sebe prostřednictvím lidské 
schopnosti chápání. 
14 Rozumějte Mi, učedníci, neboť v dialogu 
ducha s duchem, který vás čeká, pocítíte Mou 
přítomnost navěky. Budete-li vědět, jak se 
připravit, nebudete mi už říkat: "Pane, proč 
nepřicházíš? Proč nevidíš mou bolest?" Už se 
Mnou nebudeš mluvit tímto způsobem. 
Vpravdě, učedníci, říkám vám: Kdo se mnou 
takto mluví, podá hmatatelný důkaz své 
neznalosti a nepřipravenosti. 
15 Nechci, aby se ode Mne moji učedníci 
oddělili, chci, abyste mi v duchu říkali: "Mistře, 
jsi mezi námi, náš duch Tě cítí, Tvá Moudrost 
je zdrojem mé inspirace." Toto je pravdivé 
vyznání, které od vás chci slyšet. (316, 54) 
 
Přizpůsobení Božích zjevení chápání člověka  
16 k odhalení božského, vaše jazyky jsou příliš 
omezené; proto jsem k vám musel vždy mluvit 
v podobenstvích, v přirovnáních; nyní však 
vidíte, že i když jsem k vám takto mluvil, málo 
jste mi rozuměli, protože vám chyběla 
potřebná vůle k pochopení mých zjevení. (14, 
50) 
17 v každém věku jste Mě očekávali, a přesto, 
kdykoli jsem byl s vámi, jste Mě nepoznali pro 
svou nepřipravenost a duchovnost. Říkám 
vám: Ať už má Má Přítomnost jakoukoli 
podobu, vždy bude obsahovat pravdu a 
božskou podstatu života. 
18. Řekl jsem vám, že jsem použil různé formy, 
abych se dal světu poznat. Nebyly však 
maskou, která by před vámi skrývala Mého 
Ducha, ale sloužily k tomu, aby Mě polidštily, 
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omezily a učinily pro lidi slyšitelným a 
hmatatelným. 
19 Nyní vám říkám, že dříve než vynesete svůj 
rozsudek, měli byste tento hlas nejprve slyšet, 
dokud nepřijde okamžik vašeho přesvědčení 
nebo osvícení, kdy se stane světlem v duchu. 
(97, 11 - 12) 
20. Dokud budou lidé setrvávat ve své slepotě 
a nevědomosti, budou pro Boha, který je nade 
vše Otec, důvodem k tomu, aby se vůči svým 
dětem polidšťoval, omezoval a zmenšoval, aby 
byl pochopen. Kdy Mi dovolíte, abych se před 
vámi ukázal ve slávě, v níž Mě máte spatřit? 
21. Musíte být velcí, abyste si dokázali 
představit Mou velikost, a právě proto 
přicházím znovu a znovu, abych vám dal 
duchovní velikost, abyste zakusili nekonečnou 
rozkoš z poznání svého Otce, z pociťování Jeho 
lásky, ze slyšení božského koncertu, který se 
nad vámi rozeznívá. (99, 26 - 27) 
22 Vnější součástí Otcova zjevení na Sinaji byl 
kámen, který sloužil jako prostředek k 
vtisknutí Božího zákona. 
23 Vnější věcí při zjevení Boha lidem skrze 
Ježíše byl tělesný obal, Kristova lidská podoba. 
24 V současné době je vnější součástí mého 
projevu hlasový nosič, a proto musí tato forma 
projevu, stejně jako v minulých dobách, 
skončit. 
25. Pochopte, že jste dětmi duchovního lidu, 
který se nesmí živit formami, ale podstatou. 
Pokud správně porozumíte mému slovu, už 
nikdy neupadnete do modlářství, nebudete 
lpět na vnějších projevech uctívání, na 
obřadech, na pomíjivosti, protože budete vždy 
toužit po tom podstatném, věčném. (224, 69 – 
71) 
 
Různé typy Božích zjevení  
26. Lidstvo by si přálo, aby ho navštívil nový 
Mesiáš, který by ho zachránil před propastí, 
nebo aby alespoň uslyšelo Boží hlas jako hlas 
člověka, který se ozývá ve vzduchu. Ale říkám 
vám, že by stačilo trochu pozorovat nebo 
shromáždit svého ducha v meditaci, abyste mu 
dali citlivost, a uslyšeli byste vše, co k vám 
promlouvá. Pokud se vám zdá nemožné, že 
kameny mluví, říkám vám, že nejen kameny, 
ale vše, co vás obklopuje, k vám promlouvá o 
vašem Stvořiteli, abyste se probudili ze svých 
snů o velikosti, aroganci a materialismu. (61, 
49) 

27. Osvícení z minulých dob vždy viděli záři 
světla, vždy slyšeli mé slovo. Proroci, 
inspirovaní, předchůdci, zakladatelé nauk 
vysoké duchovnosti svědčili, že slyšeli hlasy, 
které jako by vycházely z mraků, z hor, z větru 
nebo z nějakého místa, které nedokázali 
přesně určit; že slyšeli hlas Boží, jako by 
vycházel z ohnivých jazyků a tajemných ozvěn. 
Mnozí slyšeli, viděli a cítili svými smysly, jiní 
svými duchovními vlastnostmi; totéž se děje i 
v této době. 
28. Vpravdě vám říkám: Ti, kdo přijímali Má 
poselství svými fyzickými smysly, vykládali Boží 
vnuknutí duchovně, a to podle svého 
fyzického a duchovního vybavení, podle doby, 
v níž byli na světě, jako se to nyní děje s 
lidskými nástroji, které nazýváte "nositeli 
hlasu" nebo "nositeli darů". Musím vám však 
říci, že v minulosti i v současnosti přidávali k 
čistotě Božích zjevení své vlastní představy 
nebo představy, které převládaly v jejich okolí, 
a vědomě či nevědomě měnili čistotu a 
neomezenou podstatu pravdy, která je v 
pravdě láskou ve svých nejvyšších zjeveních. 
29 Duchovní vibrace a inspirace byly v nich a 
jak "první", tak "poslední" vydávali a budou 
vydávat svědectví o této inspiraci, která se 
dostala k jejich duchům, téměř vždy, aniž by 
věděli jak, stejným způsobem, jak se to děje 
mnohým dnes a jak se to bude dít ještě více 
zítra. 
30 Slova, výklady a způsob jednání jsou 
poplatné lidem a době, v níž žijí, ale především 
je to nejvyšší pravda. (16, 11 - 14) 
31. Čas od času je nutné, aby se vám můj Duch 
zjevil způsobem, který je vám přístupný a 
srozumitelný. Tato potřeba mluvit s vámi je 
způsobena vaší neposlušností vůči mému 
Zákonu, vaším odklonem od pravé cesty. 
32. Člověk je na základě svobody vůle, které 
požívá, nejvzpurnější bytostí ve stvoření. 
Dodnes se nechtěl podřídit pokynům svědomí. 
33 Mé slovo chce jedny zadržet, jiné usměrnit, 
všechny posílit v pravdě a zachránit vás z 
propastí. 
34. Nepohoršujte se nad způsobem, kterým se 
nyní zjevuji a který se tolik liší od způsobu 
druhé éry. Vězte, že jsem nikdy nepoužil 
stejnou formu dvakrát, protože by to 
znamenalo zanechat vás se stejným učením, a 
že vás vždy přicházím učit novým lekcím a 
pomáhat vám dělat nové kroky. (283, 39 - 42) 
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35. Mé Slovo se sděluje mnoha způsoby: skrze 
svědomí, skrze zkoušky, které o Mně mluví, 
skrze přírodní síly nebo skrze mé duchovní 
děti. Moje slovo je univerzální. Každý, kdo se 
připravuje, uslyší můj hlas. (264, 48 u.) 
 
Nezbytnost Božích zjevení  
36. Mé božské pokyny nejsou určeny pouze 
duchu - ne, musí zasáhnout i lidské srdce, aby 
se duchovní i fyzická část bytosti staly 
harmonickými. 
37. Božské Slovo je určeno k osvícení mysli a k 
tomu, aby učinilo srdce člověka citlivým, a 
podstata života obsažená v tomto Slově je 
určena k tomu, aby živila a povznášela ducha. 
38 Aby byl život člověka úplný, potřebuje 
duchovní chléb stejně tak, jako pracuje a 
namáhá se pro hmotnou potravu. 
39 "Nejen chlebem živ je člověk", řekl jsem 
vám v "Druhé éře", Moje slovo stále platí, 
neboť lidé se nikdy neobejdou bez duchovní 
potravy, aniž by je na zemi postihly nemoci, 
bolesti, temnota, neštěstí, bída a smrt. 
40. Materialisté by mohli oponovat, že lidé už 
žijí jen z toho, co jim dává země a příroda, aniž 
by potřebovali usilovat o něco duchovního, co 
je živí, co je posiluje na jejich životní cestě. 
Musím vám však říci, že to není dokonalý a 
naplněný život, ale existence, které chybí to 
podstatné, a to je duchovnost. (326, 58 - 62) 
41. Ve všech dobách jsem se člověku zjevoval 
jednoduchým způsobem, aby Mi mohl 
porozumět, vždy jsem to činil v rámci 
možností tvého intelektu a tvého srdce. 
Sestoupil jsem k vám, abych vám dal příklad 
pokory, když jsem se snížil k vašemu bídnému 
životu, abych vás pozvedl k lepšímu životu. 
(226, 54) 
42. Zde se naplňuje slovo, které jsem ti dal, 
když Ježíš ve "druhé éře" děkoval svému Otci 
za to, že svou Moudrost skryl před učenými a 
vzdělanými, ale dal ji a zjevil pokorným. 
43 Ano, Můj lide, neboť ti, které nazýváte 
učenci, se nadýmají a chtějí omezovat prostý 
lid a učí ho jen to, co si myslí, že jsou drobty 
chleba, který ode Mne dostali. 
44 Na druhé straně chudí, "malí lidé", kteří si 
jsou dobře vědomi těžkostí, jež život přináší, a 
také nedostatků, které jsou s ním spojeny - 
jakmile mohou něco nazývat svým, cítí, že je 
to pro ně příliš mnoho, a tak se o to dělí s 
ostatními. 

45. Nyní dodávám: Stane-li se chamtivý člověk 
štědrým a domýšlivý pokorným, budou mít 
okamžitě podíl na všem, co mám připraveno 
pro toho, kdo umí žít ctnostně. Má láska totiž 
není částečná, je všeobjímající, je pro všechny 
mé děti. (250, 17) 
 
Nekonečnost božských zjevení  
46. Toto učení, které má osvětlit třetí věk, není 
mé poslední. Duchovní nemá konce. Můj 
Zákon září jako božské slunce ve všech 
svědomích. Stagnace a úpadek jsou vlastní 
pouze lidským bytostem a jsou vždy 
důsledkem neřestí, slabostí nebo 
nedostatečného ovládání vášní. 
47. Jakmile lidstvo založí svůj život na 
duchovních základech a ponese v sobě ideál 
věčnosti, který vám vnuká moje Učení, 
nalezne cestu pokroku a dokonalosti a již 
nikdy nesejde z cesty svého vzestupného 
vývoje. (112, 18) 
48. Pokud si myslíš, že jsem ti teprve nyní 
zjevil něco o duchovním životě, jsi na velkém 
omylu, neboť ti znovu říkám: Boží poučení 
začalo, když se narodil první člověk, a 
nepřeháním, když ti říkám, že Mé poučení 
začalo se stvořením duchů, ještě před vznikem 
světa. (289, 18) 
49 Když lidé ještě věřili, že existuje jen to, co 
jsou schopni objevit svýma očima, a sami 
neznali podobu světa, který obývají, 
představovali si Boha, který se omezuje na to, 
co znají jejich oči. 
50 Jak však jejich mysl postupně rozplétala 
jedno tajemství za druhým, vesmír se před 
jejich očima stále více rozšiřoval a Boží velikost 
a všemohoucnost se stále více zvětšovala pro 
udivující inteligenci člověka. 
51 Proto jsem vám v této době musel dát 
pokyny, které jsou v souladu s vaším vývojem. 
52. Ptám se tě však: Je to hmotné poznání, 
které obsahuje Mé zjevení? Ne, znalosti, které 
vás učím, se týkají existence mimo přírodu, 
kterou vidíte a kterou už tak dlouho 
zkoumáte. Mé Zjevení ukazuje cestu, která 
vede ducha na úroveň života, z níž může vše 
objevit, poznat a pochopit. 
53. Zdá se vám nemožné nebo přinejmenším 
podivné, že by se Bůh dal lidem poznat 
duchovně - že by se duchovní svět dal poznat 
a projevil se ve vašem životě - že by se vám 
sdělovaly neznámé světy a sféry? Chceš, aby 
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se tvé poznání zastavilo a aby ti Otec nikdy 
nezjevil víc, než co ti už zjevil? 
54 Nebuďte zvyklí ve své víře a neomezujte 
svou mysl v poznání. 
55 Dnes můžete popírat, bojovat a 
pronásledovat učení Ducha, ale vím, že zítra se 
skloníte před pravdou. 
56 Každé božské zjevení se setkalo s odporem 
a bylo odmítnuto hned, jak se objevilo, ale 
nakonec toto světlo zvítězilo. 
57 Stejně nedůvěřivé bylo lidstvo i ve 
vědeckých objevech, ale nakonec se muselo 
podřídit skutečnosti. (275, 64 - 70) 
58 Až ze srdce lidstva vyroste chrám Ducha 
svatého do nekonečna, objeví se v jeho středu 
nová zjevení, která budou tím větší, čím více 
se budou duchovní bytosti vyvíjet vzhůru. 
(242, 62) 
59. Jak se můžete domnívat, že když jsem 
sestoupil k vám, mohl jsem zanedbat ostatní 
národy, když jste všichni Mými dětmi? Myslíte 
si, že je mi někdo vzdálený nebo mimo Mne, 
ačkoli Můj Duch je univerzální a zahrnuje 
všechny stvořené věci? 
60. Vše žije a živí se ze Mne. Proto Můj 
univerzální paprsek sestoupil na celou 
zeměkouli a duch přijal Můj vliv v tomto světě 
i v jiných, neboť jsem přišel zachránit všechny 
Své děti. (176, 21) 
61 Můj projev prostřednictvím nositelů hlasu 
bude podle Mé vůle pouze dočasný, bude to 
krátká fáze přípravy, která bude sloužit 
tomuto lidu jako norma, zákon a základ pro 
svědectví a šíření této pravdy a pro hlásání 
přítomnosti "Třetí éry" světu. 
62 Stejně jako bylo lidskou myslí určeno, že 
mé zjevení bude prchavé jako blesk, bylo také 
určeno, že jen některé skupiny lidí budou 
povolány, aby byly přítomny tomuto zjevení a 
přijaly toto poselství.  
63 Naproti tomu dialog ducha s duchem 
zasáhne celé lidstvo bez časového omezení, 
protože tato forma hledání Mne, přijímání 
Mne, modlitby ke Mně, naslouchání Mně a 
cítění Mne je na věky. (284,41 - 43) 
 
Projev Boží přítomnosti v člověku  
64. Chci vás učinit svými učedníky, abyste se 
naučili cítit mě jako děti, které jsou z mého 
Ducha. Proč byste v sobě neměli cítit Mou 
Přítomnost, když jste stvořeni z Mé vlastní 
podstaty, jste Mou součástí? 

65. Necítíte Mě, protože si toho nejste 
vědomi, protože vám chybí duchovnost a 
příprava, a kolik znamení a vjemů přijímáte, 
tolik jich přičítáte hmotným příčinám. Proto 
vám říkám, že ačkoli jsem s vámi, nevnímáte 
Mou přítomnost. 
66. Nyní ti říkám: Není přirozené, že Mě cítíš 
ve své bytosti, protože jsi Mou součástí? Není 
tedy správné, aby se tvůj duch nakonec spojil s 
mým? Zjevuji vám pravou velikost, která by 
měla být přítomna v každém člověku, neboť 
jste sešli z cesty a v touze být velkými na zemi 
jste se duchovně zmenšili! (331, 25 - 26) 
67 Už nechci, abys mi říkal: Pane, proč jsi ode 
mne daleko, proč mě neslyšíš, proč se cítím na 
cestě života sám? 
68. Milovaný lide: Já se od svých dětí nikdy 
nevzdaluji, to vy se ode Mne vzdalujete, 
protože vám chybí víra a vy sami jste Mě 
odmítli a zavřeli jste Mi dveře svých srdcí. 
(336, 60) 
69. Nechci, abyste Mě cítili daleko, neboť jsem 
vám řekl, že vy všichni Mě díky svému 
zduchovnění budete cítit, budete Mě vnímat 
přímo. Tvůj duch uslyší Můj hlas a duchovně 
uvidíš Mou přítomnost. Chci tedy vidět tvého 
ducha navždy spojeného s Mým, neboť taková 
je Má vůle. (342, 57) 
 

VI Boží dílo  
 

Kapitola 24 - Duchovní a hmotné 
stvoření  
 
Stvoření duchovních bytostí  
1 Dříve než vznikly světy, dříve než ožila 
všechna stvoření a hmota, existoval již Můj 
Božský Duch. Ale jako Všehomír jsem v sobě 
cítil nesmírnou prázdnotu, neboť jsem byl jako 
král bez poddaných, jako mistr bez žáků. Proto 
jsem si naplánoval, že stvořím bytosti sobě 
podobné, kterým zasvětím celý svůj život, 
které budu milovat tak hluboce a důvěrně, že 
až přijde čas, nebudu váhat obětovat jim svou 
Krev na kříži. 
2 Neurážej se, když ti řeknu, že jsem tě miloval 
ještě předtím, než jsi existoval. Ano, milované 
děti! (345, 20 - 21) 
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3. Božský Duch byl plný lásky, ačkoli existoval 
sám. Nic ještě nebylo stvořeno, nic kolem 
Božské bytosti neexistovalo, a přesto se 
miloval a cítil být Otcem. 
4 Koho miloval? Čím se cítil být? Byly to 
všechny bytosti a všechna stvoření, která z 
něho měla vzejít a jejichž síla spočívala v jeho 
Duchu. V tom Duchu byly všechny vědy, 
všechny přírodní síly, všechny bytosti, všechny 
základy stvoření. Byl věčností a časem. V Něm 
byla minulost, přítomnost i budoucnost, ještě 
než světy a bytosti ožily. 
5 Toto božské vnuknutí se stalo skutečností 
pod nekonečnou mocí božské lásky a začal 
život. (150, 76 - 79) 
6. Aby se Bůh mohl nazývat Otcem, nechal ze 
svého lůna vzejít duchy - bytosti, které se mu 
podobají svými božskými vlastnostmi. To byl 
váš původ, a tak jste povstali k duchovnímu 
životu. (345, 22) 
7. Důvodem tvého stvoření byla láska, božská 
touha sdílet s někým Mou moc, a důvodem, 
proč jsem tě obdařil svobodnou vůlí, byla 
rovněž láska. Chtěl jsem, abyste se cítili 
milováni Mými dětmi - ne podmíněně 
zákonem, ale ze spontánního pocitu, který by 
měl svobodně vyvěrat z vašeho ducha. (31, 53) 
8 Každý duch pochází z čisté myšlenky Božství, 
a proto jsou duchové dokonalým dílem 
Stvořitele. (236, 16) 
 
Práce velkých duchů v díle stvoření 
9 Eliáš je velký duch, který je po Boží pravici a 
který se ve své pokoře nazývá služebníkem 
Božím; jeho prostřednictvím, stejně jako 
dalších velkých duchů, hýbu duchovním 
vesmírem a vykonávám velké a vznešené rady. 
Ano, Moji učedníci, mám ve svých službách 
zástupy velkých duchů, kteří řídí stvoření. 
(345, 9) 
 
Boží prozřetelnostní myšlenky  
10. Poslouchejte, učedníci: Než jste vstoupili 
do života, už jsem existoval a v mém Duchu 
byl skryt váš. Nechtěl jsem však, abyste se stali 
dědici Mého Království, aniž byste získali 
zásluhy, ani abyste vlastnili to, co bylo, aniž 
byste věděli, kdo vás stvořil; nechtěl jsem ani, 
abyste ode Mne odešli bez vedení, bez cíle a 
bez ideálů. 
11. Proto jsem vám dal svědomí, aby vám 
sloužilo jako vodítko. Dal jsem vám svobodnou 

vůli, aby vaše skutky měly přede Mnou 
skutečnou hodnotu. Dal jsem ti ducha, aby se 
vždy toužil povznést k zářivému a čistému. Dal 
jsem vám tělo, abyste prostřednictvím srdce 
měli smysl pro dobro a krásu a aby vám 
sloužilo jako prubířský kámen, jako stálá 
zkouška a také jako nástroj k životu v 
hmotném světě. (35, 48 – 49 o.) 
 
Stvoření hmotných světů pro duchovní 
bytosti  
12 Když byl prostor poprvé osvícen 
přítomností duchů, tito - stále se potácející a 
klopýtající jako malé děti a nemající ani vývoj, 
ani sílu pobývat na místech vysoké 
duchovnosti - pocítili potřebu opory, podpory, 
aby se cítili silní; a tak jim byla dána hmota a 
hmotný svět, a ve svém novém stavu získávali 
zkušenosti a poznání. (35, 50) 
13. Vesmír byl naplněn bytostmi a ve všech se 
projevovala Otcova láska, moc a moudrost. 
Jako nevyčerpatelný zdroj života bylo lůno 
Pána od chvíle, kdy přikázal, aby se atomy 
spojily a vytvořily bytosti a těla a daly jim 
podobu. 
14 Nejdříve existoval duchovní život, nejdříve 
existovaly duchovní bytosti a teprve potom 
hmotná příroda. 
15 Protože bylo rozhodnuto, že mnoho 
duchovních bytostí na sebe vezme tělesnou 
podobu, aby žily v hmotných světech, bylo vše 
předem připraveno, aby Pánovy děti našly vše, 
co je pro ně připraveno. 
16. Cestu, po níž budou muset Jeho děti 
kráčet, zasypal požehnáním, zaplavil vesmír 
životem a naplnil krásou cestu člověka, do níž 
vložil božskou jiskru: svědomí a ducha, a 
stvořil ho tak z lásky, inteligence, síly, vůle a 
vědomí. Ale všechno, co existovalo, zahalil do 
své moci a ukázal mu jeho osud. (150, 80 - 84) 
17 Už když Otec stvořil svět a určil mu, aby se 
stal místem smíření, věděl, že jeho děti na své 
cestě propadnou slabostem a přestupkům, že 
bude zapotřebí domova, aby mohly učinit 
první krok k obnově a dokonalosti. (250, 37) 
 
Stvoření člověka  
18. Slyšte: Bůh, Nejvyšší bytost, tě stvořil "ke 
svému obrazu a podobě" - nikoliv ve smyslu 
hmotné podoby, kterou máš, ale schopností, 
jimiž je obdařen tvůj duch, podobný těm, 
které má Otec. 
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19 Jak příjemné bylo vaší marnivosti 
považovat se za obraz Stvořitele. Považujete 
se za nejvyspělejší tvory, které Bůh stvořil. 
Velmi se však mýlíte, když se domníváte, že 
vesmír byl stvořen pouze pro vás. S jakou 
nevědomostí se nazýváte korunou stvoření! 
20. Pochopte, že ani země není stvořena jen 
pro lidi. Na nekonečném žebříku božského 
stvoření je nekonečné množství duchů, kteří 
se vyvíjejí v souladu s božským zákonem. 
21. Záměry, které se týkají všeho a které vy 
jako lidé, i kdybyste chtěli, nemůžete 
pochopit, jsou velké a dokonalé, stejně jako 
všechny záměry Otce. Vpravdě vám však 
říkám, že nejste ani největší, ani nejmenší z 
Pánových stvoření. 
22 Byl jsi stvořen a v té chvíli tvůj duch přijal 
od Všemohoucího život, který měl v sobě tolik 
vlastností, kolik jich bylo třeba, abys mohl 
splnit obtížný úkol na věčnosti. (17, 24 - 28) 
23. Do ducha člověka, který je Mým 
mistrovským dílem, jsem vložil Své Božské 
Světlo. Pečoval jsem o něj s nekonečnou 
láskou, jako zahradník pečuje o zkaženou 
rostlinu na své zahradě. Umístil jsem vás do 
tohoto prostředí, kde vám nic nechybí k 
životu, abyste Mě poznali a poznali sami sebe. 
Dal jsem tvému duchu moc pociťovat život na 
onom světě a tvé duši smysly, abys byl 
osvěžen a zdokonalen. Dal jsem ti tento svět, 
abys v něm začala dělat první kroky a na této 
cestě pokroku a zdokonalování zakoušela 
dokonalost Mého Zákona, abys Mě během 
svého života stále více poznávala a milovala a 
svými zásluhami Mě dosáhla. 
24 Dal jsem vám dar svobodné vůle a obdařil 
vás svědomím. První proto, abyste se mohli 
svobodně rozvíjet v rámci mých zákonů, a 
druhé proto, abyste uměli rozlišovat dobro od 
zla, aby vám jako dokonalý soudce řeklo, kdy 
můj zákon plníte nebo porušujete. 
25 Svědomí je světlo z mého božského Ducha, 
které vás v žádném okamžiku neopouští. 
26 Já jsem cesta, pravda a život, já jsem pokoj 
a štěstí, věčný příslib, že budete se mnou, a 
také naplnění všech mých slov. (22, 7 - 10) 
 
Vzpomínka na ráj  
27 První lidé - ti, kteří byli praotci lidstva - si po 
určitou dobu uchovali dojem, který si jejich 
duch odnesl z "duchovního údolí" - dojem 
krásy, klidu a rozkoše, který v nich přetrvával, 

dokud se v jejich životě neobjevily tělesné 
vášně a také boj o přežití. 
28 Musím vám však říci, že duch těchto lidí, 
ačkoli pocházel ze světa světla, nepocházel z 
nejvyšších domů - z těch, kam se můžete 
dostat jen díky zásluhám. 
29 Nicméně stav nevinnosti, klidu, pohody a 
zdraví, který si tito duchové uchovali při svých 
prvních krocích, byl nezapomenutelný jako 
doba světla, jehož svědectví předali svým 
dětem a ty svým potomkům. 
30 Zhmotnělá lidská mysl nepochopila pravý 
význam tohoto svědectví a nakonec uvěřila, že 
ráj, v němž žili první lidé, byl pozemský ráj, 
aniž by si uvědomila, že se jedná o duchovní 
stav těchto tvorů. (287, 12 - 13) 
 
Povaha člověka  
31. Mysl a tělo jsou různé povahy, vaše bytost 
se z nich skládá a nad oběma je svědomí. První 
je dcerou světla, druhá pochází ze země, je 
hmotou. Obě jsou spojeny v jediné bytosti a 
bojují proti sobě, vedeny svědomím, v němž 
máte přítomnost Boha. Tento boj probíhal až 
doposud, ale nakonec duch a tělo splní ve 
shodě úkol, který jim můj Zákon ukládá. 
32. Můžete si také představit ducha jako 
rostlinu a tělo jako zemi. Duch, zasazený do 
hmoty, roste, narovnává se, živí se zkouškami 
a naukami, které dostává během svého 
lidského života. (21, 40 - 41) 
 
Jednota Stvořitele se stvořením  
33. Duch Boží je jako nekonečný strom, jehož 
větve jsou světy a listy jsou bytosti. Protože je 
to jedna a tatáž míza, která proudí kmenem 
do všech větví a z nich do listů, nevěříte, že 
existuje něco věčného a posvátného, co vás 
všechny navzájem spojuje a spojuje vás se 
Stvořitelem? (21,38) 
34. Můj Duch, který je všeobjímající, existuje 
ve všem, co jsem stvořil, ať už v duchovní 
nebo hmotné přírodě. Ve všem je přítomno 
Mé dílo a svědčí o Mé dokonalosti na všech 
úrovních života. 
35 Mé božské dílo zahrnuje vše - od největších 
a nejdokonalejších bytostí, které přebývají po 
mé pravici, až po sotva postřehnutelné 
nejmenší stvoření, rostlinu nebo nerost, atom 
nebo buňku, které dávají podobu všem 
tvorům. 
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36. Tím tě znovu upozorňuji na dokonalost 
všeho, co jsem stvořil, od hmotných bytostí až 
po duchy, kteří již dosáhli dokonalosti. Toto je 
moje práce. (302, 39) 
37. Kdo se odchýlí od duchovního zákona, 
který je nejvyšším zákonem, dostane se pod 
vládu nižších neboli hmotných zákonů, o nichž 
lidé také vědí jen málo. Kdo se však řídí 
nejvyšším zákonem a zůstává s ním v souladu, 
ten je nad všemi řády, které nazýváte 
přirozenými, a cítí a chápe více než ten, kdo 
má pouze vědomosti, které našel ve vědě 
nebo v náboženstvích. 
38. Proto vás Ježíš udivoval skutky, které 
nazýváte zázraky, ale uznávejte učení, které 
vám dal z lásky. Pochopte, že v Božském, které 
rezonuje v celém stvoření, není nic 
nadpřirozeného ani rozporuplného. (24, 42 - 
43) 
 

Kapitola 25 - Příroda  
 
Přírodní zákony  
(1) Učil jsem vás pohlížet na Boha jako na 
Všehomíra, jako na zázrak bez hranic vaší 
duchovní představivosti, jako na sílu, která 
způsobuje pohyb a dění v celém vesmíru - jako 
na život, který se projevuje jak v nejjednodušší 
rostlině, tak v těch světech, které běží po 
milionech ve vesmíru, aniž by některý z nich 
neuposlechl zákon, který je řídí. 
2 Tímto zákonem jsem Já, tvůj Bůh, zákon 
neustálého vývoje, který člověka ohromuje a 
otevírá mu rozsáhlá pole zkoumání, jež mu 
umožňují stále více pronikat do tajemství 
přírody. (359, 74 - 75) 
3. Pochopte, že Zákon je cesta, kterou dláždí 
láska Nejvyššího Stvořitele, aby vedla každé 
jeho stvoření. Zamyslete se nad životem, který 
vás obklopuje a který se skládá ze základních 
látek a organismů v nekonečném množství, a 
nakonec zjistíte, že každé tělo a každá bytost 
se pohybuje po cestě či trajektorii, která je na 
první pohled vedena zvláštní a tajemnou silou. 
Touto mocí je zákon, který Bůh určil pro každé 
své stvoření. 
4 Pokud budete zkoumat tyto významné 
procesy, nakonec dojdete k poznání, že vše 
žije, pohybuje se a roste pod nejvyšším 
velením. (15, 4) 
 

Přítomnost Boha v přírodě  
5. Hledejte Mě ve všech dílech, která jsem 
vykonal, a všude Mě najdete. Snažte se Mi 
naslouchat a uslyšíte Mne v mocném hlase, 
který vychází ze všeho stvořeného, neboť Mi 
nečiní potíže vyjadřovat se prostřednictvím 
bytostí stvoření. 
6 Zjevuji se jak ve hvězdě, tak v bouři i ve 
sladkém světle úsvitu. Svůj hlas slyším v 
melodickém zpěvu ptáka a vyjadřuji ho vůní 
květin. A každý Můj projev, každý aspekt, 
každé dílo k vám promlouvá o lásce, o 
naplňování zákonů spravedlnosti, o moudrosti, 
o věčnosti v duchovním. (170, 64) 
 
Příroda je Božím stvořením a podobenstvím 
duchovního života.  
7. Mnozí učinili přírodu svým Bohem a 
zbožštili ji jako tvůrčí zdroj všeho, co existuje. 
Vpravdě vám však říkám, že tato příroda, z 
jejíhož lůna vzešly všechny bytosti - hmotné 
síly a přírodní říše, které vás obklopují -, není 
Stvořitelem; byla předem naplánována a 
stvořena Božským Stvořitelem. Není ani 
příčinou, ani základem života. Já sám, váš Pán, 
jsem počátek i konec, Alfa i Omega. (26, 26) 
8 Vše, co vás v tomto životě obklopuje a 
obklopuje, je odrazem Věčného života, je 
hluboké učení, které je vysvětleno 
prostřednictvím hmotných forem a předmětů 
tak, aby mu bylo možné porozumět. 
9. Ještě jsi nepronikl na dno této podivuhodné 
Nauky a člověk opět chybuje, protože si život, 
který vede na zemi, představuje, jako by to 
byla věčnost. Spokojil se s projevy a zavrhl vše, 
co obsahuje božské zjevení - to, co je v něm 
podstatou a pravdou, přítomnou ve všem 
stvoření. (184, 31 - 32) 
10 Neodepřu vám nic, co jsem vložil do 
přírody pro vaše zachování, zdraví, výživu, pro 
blaho a potěšení svých dětí. 
11 Naopak, říkám vám: tak jako vám nabízím 
Chléb Ducha a vybízím vás, abyste vdechovali 
božské esence a osvěžovali se duchovními 
vůněmi, stejně tak nezanedbávejte ani se 
nevzdalujte od toho, co vám dává příroda, 
neboť tak dosáhnete harmonie, zdraví, 
energie, a tím i správného naplnění Zákonů 
života. (210, 22) 
12 Nesmyslná bytost se řídí instinktem, který 
je jejím vnitřním hlasem, jejím pánem, jejím 
průvodcem. Je jako světlo, které pochází od 
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jeho matky, přírody, a osvětluje mu cestu, 
kterou musí ve svém životě urazit - také cestu 
plnou nebezpečí a rizik. 
13 Vezměte si za příklad harmonii, v níž žijí 
jednotlivé druhy, činnost těch, kdo jsou pilní. 
Vezměte si k srdci příklady věrnosti nebo 
vděčnosti. Jsou to příklady, které obsahují 
Božskou moudrost, neboť pocházejí z Mých 
stvoření, která se rovněž zrodila ze Mne, aby 
vás obklopovala a doprovázela ve vašem 
světě, aby měla podíl na tom, co jsem vložil do 
země. (320,34+37) 
 
Moc Božích dětí nad přírodou  
14. Síly přírody tě poslechnou, když budeš 
plnit Můj zákon a požádáš Mě o to pro dobro 
svých bližních. (18, 47) 
15. Copak jsem tě neučil, že i nespoutané 
přírodní síly mohou vyslyšet tvou modlitbu a 
uklidnit se? Když poslouchají Můj hlas, proč by 
neměli poslouchat hlas Pánových dětí, když se 
připravili? (39, 10) 
16. Dal jsem duchu moc nad hmotou, aby 
vyšel vítězně ze zkoušek a dosáhl konečného 
cíle cesty. Boj to však bude velký, protože 
člověk si ve světě vytvořil jediné království, v 
něž věří, a tím zničil harmonii, která by měla 
existovat mezi ním a vším, co ho obklopuje. Ze 
svého pyšného trůnu chce vše podřídit moci 
své vědy a vnutit svou vůli živlům a silám 
přírody. To se mu však nepodařilo, neboť již 
dávno přetrhal pouta přátelství s Duchovními 
zákony. 
17. A když jsem zde tomuto lidu řekl, že 
přírodní síly jej mohou poslouchat, našli se 
tací, kteří tomu nevěřili, a já vám říkám, že 
mají důvod pochybovat; neboť příroda nikdy 
nebude poslouchat ty, kdo ji znevažují, 
znesvěcují nebo se jí vysmívají. Na druhou 
stranu ten, kdo umí žít v souladu se zákony 
ducha a hmoty - tedy ten, kdo žije v souladu se 
vším, co ho obklopuje -, bude během svého 
života v souladu se svým Stvořitelem a získá 
právo, aby mu přírodní živly sloužily a 
poslouchaly ho, jak to náleží každému dítěti, 
které je poslušné svého otce, Stvořitele všech 
věcí. (105, 39) 
18 Nelžu ani nepřeháním, když ti říkám, že 
přírodní říše slyší tvůj hlas a budou tě 
poslouchat a respektovat. 
19 Dějiny Izraele byly sepsány jako svědectví o 
mé pravdě a v nich můžeš objevit, jak byl Boží 

lid znovu a znovu uznáván a respektován 
silami a živly přírody. Proč by to nemělo platit i 
pro vás? 
20 Myslíte si, že se má moc nebo má láska k 
lidstvu v průběhu času změnila? Ne, zástupy, 
které slyšíte toto slovo, obklopuje vás světlo 
mého Ducha, má moc a má láska jsou věčné a 
neměnné. (353, 64) 
 
Člověk a příroda  
21. Musíte však být opatrní, ó národy země, 
neboť budete-li i nadále využívat mých 
božských vnuknutí k tomu, abyste 
zpochybňovali síly přírody - budete-li i nadále 
využívat to málo vědomostí, které máte, ke 
zlému, dočkáte se bolestné a kruté odpovědi, 
až to budete nejméně čekat. Vyzýváte vzduch, 
oheň, zemi, vodu a všechny síly a už víte, jaká 
bude vaše sklizeň, pokud včas nenapravíte své 
činy a nezastavíte přírodní síly, které 
rozpoutala vaše iracionalita. 
22 Upozorňuji vás, že se chystáte naplnit míru, 
kterou vám moje spravedlnost dovoluje; příliš 
vyzýváte přírodu. A protože jste malí, kteří se 
cítí velcí, přichází toto slovo, aby vás varovalo 
před nebezpečím, v němž se nacházíte. (17, 60 
u.) 
23 Řekl jsem vám, že žádný list stromu se 
nepohne bez mé vůle, a nyní vám říkám, že 
žádný živel neposlouchá jinou vůli než mou. 
24 Říkám vám také, že příroda může být pro 
lidi tím, čím chtějí: matkou štědrou v 
požehnání, laskání a výživě, nebo vyprahlou 
pouští, kde vládne hlad a žízeň; mistryní 
moudrých a nekonečných zjevení o životě, 
dobru, lásce a věčnosti, nebo neúprosnou 
soudkyní tváří v tvář lidským poskvrnám, 
neposlušnostem a úchylkám. 
25 Hlas mého Otce řekl prvním lidem a 
požehnal jim: "Ploďte a množte se a naplňte 
zemi, podmaňte si ji a buďte pány nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a 
nad každým tvorem, který se hýbe na zemi." 
26. Ano, lidstvo, stvořil jsem člověka, aby byl 
pánem a měl moc ve vzduchu, ve vodách, na 
celé zemi a v přírodních říších stvoření. Já jsem 
však řekl: "Pane!" Lidé si totiž myslí, že svou 
vědou vládnou zemi, a jsou otroky. Ačkoli se 
domnívají, že ovládají přírodní živly, stávají se 
obětí své nezralosti, opovážlivosti a 
nevědomosti. 



112 
 

27 Lidská moc a věda si podmanily zemi, moře 
a vzduch, ale jejich moc a násilí nejsou v 
souladu s mocí a násilím přírody, která je jako 
projev Boží lásky životem, moudrostí, 
harmonií a dokonalostí. V dílech lidí, v jejich 
vědě a moci se projevuje jen arogance, 
sobectví, marnivost a špatnost. (40, 26 - 30) 
28. Poznáváte narušenou rovnováhu 
přírodních sil a nejhlubší změny, kterými 
prošly? Jste si vědomi toho, proč jste postiženi 
jejich uvolněnými silami? Důvodem je to, že 
jste porušili harmonii mezi duchovním a 
hmotným životem a vytvořili chaos, v němž se 
nyní nacházíte. Jakmile se však lidstvo podřídí 
zákonům, které řídí život, nastane opět mír, 
hojnost a blaženost. (108, 56) 
29 Jak mají být vaše skutky na zemi dokonalé, 
když vás vidím v nepřátelství s přírodními živly, 
na nichž žijete? 
30 Moje učení vám nechce bránit v používání 
živlů a přírodních sil, ale přikazuje vám a učí 
vás používat je k dobrým účelům. 
31 Přírodní síly ve vašich rukou se mohou z 
přátel a bratrů stát soudci, kteří vás přísně 
potrestají. 
32. Už dávno bylo na čase, aby lidé sklízeli 
plody zkušeností a už se nemohli vzpírat 
přírodním silám. Neboť je nedokážou zastavit 
ani při vší své vědě. (210, 43 - 46) 
33. Strom vědy se otřese tváří v tvář běsnění 
vichřice a shodí své ovoce na lidstvo. Ale kdo 
uvolnil pouta těchto elementárních sil, když ne 
člověk? 
34 Je pravda, že i dřívější lidé poznali bolest, 
takže se probudili do reality, do světla 
svědomí, a podřídili se zákonu. Ale vyspělý, 
uvědomělý a vzdělaný člověk této doby - jak 
se opovažuje znesvětit strom života! (288, 28) 
35. Těm, kdo si myslí, že trestám lidi tím, že na 
ně pouštím přírodní síly, říkám, že se velmi 
mýlí, pokud si to myslí. Neboť příroda se vyvíjí 
a mění a v jejích změnách či přechodech 
vznikají otřesy, které vám způsobují utrpení, 
pokud neplníte Můj Zákon, ale vy je 
přisuzujete Božím trestům. 
36 Je pravda, že v nich působí Má 
spravedlnost, ale kdybyste vy - s božskou 
jiskrou, která osvěcuje vašeho ducha - žili v 
souladu s přírodou, která vás obklopuje, váš 
duch by vás povznesl nad změny, nad násilí 
přírodních sil, a netrpěli byste. (280, 16) 

37 Co jiného je příroda než velké stvoření? 
Ano, učedníci, stvoření, které se také vyvíjí, 
očišťuje, rozvíjí a zdokonaluje, aby mohlo ve 
svém lůně přechovávat muže zítřka. 
38. Jak často jste nespokojeni s jejich 
přirozenými přechody k dosažení této 
dokonalosti a považujete je za tresty od Boha, 
aniž byste si uvědomovali, že i vy se spolu s 
přírodou a stvořením očišťujete, vyvíjíte a 
směřujete k dokonalosti. (283, 57 - 58) 
 

Kapitola 26 - Jiné světy  
 
Univerzální světlo Kristovo  
1 Jednou jsem vám řekl: "Já jsem světlo 
světa", protože jsem mluvil jako člověk a 
protože lidé neznali nic mimo svůj malý svět. 
Nyní vám v duchu říkám: Jsem univerzální 
světlo, které ozařuje život všech světů, nebes a 
domovů, které osvěcuje všechny bytosti a 
tvory a dává jim život. (308, 4) 
2. Já jsem věčný rozsévač. Ještě předtím, než 
jsem přišel na zem a než mě lidé nazvali 
Ježíšem, už jsem byl Rozsévačem, už mě znali 
ti, kteří byli mimo materializaci, omyl nebo 
nevědomost - ti, kteří obývali duchovní oblasti 
a domovy, které vy ještě neznáte a ani si je 
nedokážete představit. 
3 z těch, kteří mě znali, než jsem přišel na zem, 
jsem vás poslal mnoho, abyste o mně vydávali 
svědectví ve světě a zvěstovali příchod Krista, 
Otcovy Lásky a Slova. Někteří z nich byli 
proroci, jiní průkopníci a další apoštolové. 
4. Tento svět není jediný, na němž Mé kroky 
zanechaly stopu. Všude, kde bylo třeba 
Vykupitele, jsem byl přítomen. 
5 ale musím vám říci, že na jiných světech byly 
Můj kříž a Můj kalich odstraněny obnovou a 
láskou vašich bratří a sester, zatímco zde, na 
tomto světě, jsem po mnoha staletích stále 
ještě korunován trním, umučen na kříži vaší 
nedokonalosti, stále ještě piji kalich žluči a 
octa 
6 Protože Mé Dílo lásky zahrnuje vykoupení 
celého lidstva, očekávám vás s nekonečnou 
trpělivostí a každé lidské bytosti jsem poskytl 
ne jednu, ale mnoho příležitostí k vzestupu a 
po mnoho věků jsem čekal na probuzení 
všech, kteří upadli do hluboké letargie. (211, 
26 - 29) 
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7. Na žebříku k dokonalosti je mnoho stupňů; 
v "duchovním údolí" a v nekonečných 
prostorách světa je mnoho světů. Vpravdě 
vám však říkám, že jsem se vždy dával poznat 
všem a podle duchovní úrovně světa, v němž 
se nacházejí, bylo Mé zjevení mezi nimi. (219, 
34 u.) 
8 zatímco lidská stvoření diskutují o Mém 
božství, Mé existenci a Mé nauce, existují 
světy, kde jsem milován v dokonalosti. 
9 Ve stejné době, kdy někteří dosáhli největší 
duchovní čistoty, prožívá vaše planeta období 
velkého morálního a duchovního úpadku. 
(217, 65 - 66) 
 
Duchovní spojení mezi světy  
10 Mé božské světlo září všude; kdekoli Mě 
budete hledat, naleznete Mou přítomnost. 
11 Já jsem Otec, který usiluje o to, aby mezi 
všemi jeho dětmi - jak těmi, kdo obývají zemi, 
tak těmi, kdo žijí na jiných světech - začala 
vládnout harmonie. 
12 Duchovní harmonie mezi všemi bytostmi 
jim odhalí velké poznání, přinese jim dialog 
ducha s duchem, který zkrátí vzdálenosti, 
přiblíží nepřítomné a odstraní fronty a hranice. 
(286, 1 - 3) 
13 Člověk učiní velký pokrok směrem k 
oduševnění; jeho duch bude schopen 
překonat lidská omezení a dosáhnout vyšších 
světů života, aby mohl komunikovat se svými 
bratry a přijímat světlo, které mu mohou 
nabídnout. 
14 Bude také schopen sestoupit na úrovně 
života, kde se zdržují bytosti nižšího stupně 
vývoje, zaostalé bytosti, aby jim pomohl 
opustit jejich ubohou existenci a převést je na 
lepší úroveň života. 
15 Žebřík, po němž duch stoupá ke své 
dokonalosti, je velmi dlouhý; potkáte na něm 
bytosti nekonečně mnoha různých stupňů 
vývoje a nabídnete jim něco z toho, co máte, a 
ony vám zase dají něco ze svého duchovního 
bohatství. 
16. Pak zjistíte, že to není jediný svět, který se 
snaží zlepšit sám sebe. Dozvíte se, že na všech 
planetách se duch vyvíjí, že na všech se 
probouzí a roste v naplňování svého osudu, a 
já chci, abyste se připravili uzavřít smlouvu se 
všemi svými bratry, abyste se s nimi 
vyměňovali v této svaté touze poznávat, 
milovat a pomáhat si navzájem. 

17 Dělejte to v mém jménu a v 
bezpodmínečné poslušnosti prostřednictvím 
svých myšlenek. Pokud s tímto cvičením 
začnete, postupně pochopíte jejich požadavky, 
učení a výhody. 
18. Toužím po tom, abyste byli v harmonii se 
svými bratry na této planetě i mimo ni, která 
je v této době vaším domovem. Navazujte 
přátelské vztahy, žádejte o pomoc, když ji 
potřebujete, a také spěchejte na pomoc těm, 
kteří vás žádají o to, co máte. (320, 44 - 46) 
 
Poznávání jiných světů a způsobů života  
19 často jste se mě ptali, co je za tímto světem 
a zda ty hvězdy, které obíhají ve vesmíru, jsou 
světy jako ten váš; ptal jsem se vás a vy jste se 
mě ptali a ptali jste se mě. 
20 Má odpověď na vaši zvědavost zcela 
neodhrnula závoj tajemství, protože vidím, že 
ještě nemáte potřebný vývoj k pochopení, ani 
duchovnost nezbytně nutnou k harmonizaci s 
jinými světy. 
21. Ještě jste nepoznali a nepochopili učení, 
které vám nabízí planeta, na níž žijete, a už 
chcete hledat jiné světy. Nedokázali jste se 
stát bratry mezi sebou, obyvateli téhož světa, 
a chcete zjistit existenci bytostí na jiných 
světech. 
22 Prozatím vám postačí, když si vzpomenete, 
že jsem vám ve Druhé éře řekl: "V Otcově 
domě je mnoho příbytků" a že vám nyní, 
potvrzujíc tato slova, říkám, že nejste jedinými 
obyvateli vesmíru a že vaše planeta není 
jediná obydlená. 
23 Zítřejším generacím bude dáno, aby viděly 
otevřené brány, které je přiblíží k jiným 
světům, a budou právem obdivovat Otce. 
24 Dobro a láska, z nichž vykvétá láska a mír, 
budou klíči, které otevřou dveře Tajemství, 
jimiž lidé vykročí k všeobecné harmonii. 
25 Dnes jste stále izolovaní, omezení, 
handicapovaní, protože vaše sobectví vás 
přimělo žít jen pro "svět", aniž byste usilovali o 
svobodu a povznesení ducha. 
26. Co by se stalo s vámi, marnivými lidmi - 
bytostmi, které váš materialismus učinil 
malými - kdybyste se dostali do jiných světů 
dříve, než se zbavíte svých lidských chyb? Jaké 
semínko byste zaseli? Nesoulad, nemírná 
ctižádostivost, marnivost. 
27 Vpravdě vám pravím: Aby člověk získal 
poznání, po němž každý člověk touží, a 
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zjevení, jež osvobodí jeho mysl od otázek, jež 
ho trápí a vzbuzují jeho zvědavost, bude se 
muset velmi očistit a bdít a modlit se. 
28 Nebude to jen věda, která mu odhalí má 
tajemství; je nutné, aby touha po poznání byla 
inspirována duchovní láskou. 
29. Jakmile se v životě lidí odrazí duchovnost - 
říkám vám, nebudou se muset ani namáhat, 
aby prozkoumali něco mimo svůj svět, protože 
je zároveň navštíví ti, kteří obývají vyšší domy. 
(292, 3 - 11) 
 
Určení hvězd 
30 V domě vašeho Otce je mnoho "příbytků", 
které jsou nekonečnými stupni žebříku 
vedoucího k dokonalosti; odtud sestupuje 
"duchovní svět", aby se mezi vámi projevil. 
31 Mnohokrát jste se Mne z ducha do ducha 
ptali na důvod existence nesmírného množství 
hvězd a planet, které září nad vaším světem, a 
říkali jste Mi: "Mistře, jsou ty světy prázdné?" 
32. Já vám však říkám: Ještě nenastal čas, kdy 
vám to plně odhalím. Až člověk dosáhne 
duchovnosti, teprve tehdy mu budou dána 
velká zjevení a bude moci rozmlouvat s těmi 
milovanými bytostmi Mého Božství od ducha k 
duchu, a pak dojde k výměně myšlenek mezi 
všemi bratry. 
33 Ale již dnes poznáš: všechny světy jsou 
obydleny mými tvory, nic není prázdné, 
všechny jsou požehnanými říšemi a 
zahradami, o které pečuje Maria, ztělesnění 
božské něhy. 
34. Duch svatý bude tvými ústy opět předávat 
vznešené učení, které je tobě i lidstvu 
neznámé. Kdy, milovaní lidé? Když je mezi 
vámi duchovnost a oddanost vašemu poslání. 
(312, 10 - 12) 
35. Pohleďte, Můj lide, rozjímejte o nebi, 
pozorně se na ně dívejte a zakusíte, že v každé 
hvězdě je zaslíbení, svět, který vás očekává; 
jsou to světy života zaslíbené dětem Božím, 
které budete všichni obývat. Všichni totiž 
poznáte mé království, které nebylo stvořeno 
jen pro některé bytosti: bylo stvořeno jako 
univerzální domov, v němž se spojí všechny 
Pánovy děti. (12,24) 
  

Kapitola 27 - Posmrtný život  
 
Nezbytné znalosti o duchovním životě  

1 Jak neznalí duchovních nauk mi připadají 
dnešní lidé. Důvodem je to, že Můj Zákon a 
Mé učení jim byly představeny pouze jako 
morální učení, které jim pomáhá, a ne jako 
cesta, která vede jejich ducha do dokonalé 
vlasti. 
2 Různé denominace zasely do srdcí lidí 
falešný strach z duchovního poznání, což 
způsobilo, že se vyhýbají mým zjevením a stále 
více upadají do temnoty nevědomosti, 
přičemž jako důvod uvádějí, že duchovní život 
je neproniknutelné tajemství. 
3 Ti, kdo to tvrdí, lžou. Všechna zjevení, která 
Bůh dal člověku od počátku lidstva, hovořila o 
duchovním životě. Je pravda, že jsem vám 
nepředal všechna svá učení, protože jste ještě 
nebyli schopni znát všechno, ale až přijde čas. 
Ale to, co vám Otec dosud zjevil, vám stačí k 
úplnému poznání duchovního života. (25, 38 – 
40) 
4 Duchovního života, po kterém někteří touží, 
se jiní bojí, odmítají ho, a dokonce se mu 
vysmívají, ale nevyhnutelně vás všechny čeká. 
Je to lůno, které všechny přijímá - paže, která 
se k vám natahuje - vlast ducha: 
nepochopitelné tajemství i pro vzdělance. Do 
mých tajemství však lze proniknout vždy, když 
klíčem, kterým tuto bránu otevřete, je klíč 
lásky. (80, 40) 
 
"Nebe" a "Peklo" 
5. Lidé si představují peklo jako místo věčných 
muk, kam podle nich přijdou všichni, kdo 
porušili má přikázání. A stejně jako stvořili 
toto peklo pro těžké přestupky, vymysleli si 
jiné místo pro menší přestupky a další pro ty, 
kteří se nedopustili ani dobra, ani zla. 
6 Kdo říká, že na onom světě se člověk 
neraduje ani netrpí, nemluví pravdu; nikdo 
není bez utrpení ani bez radosti. Utrpení a 
radosti se budou vždy mísit, dokud duch 
nedosáhne nejvyššího míru. 
7. Poslouchejte, děti moje: Peklo je ve 
vtělených i již nevtělených, v obyvatelích 
tohoto světa i duchovního údolí. Peklo je 
symbolem těžkého utrpení, strašlivých výčitek 
svědomí, zoufalství, bolesti a hořkosti těch, 
kdo těžce zhřešili. Těchto následků se však 
zbaví vývojem svého ducha směrem k lásce. 
8 Nebe, které symbolizuje pravé štěstí a pravý 
pokoj, je naopak určeno těm, kdo se odvrátili 
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od vášní tohoto světa a žijí ve společenství s 
Bohem. 
9 Svěřte se svému svědomí a poznáte, zda 
žijete v pekle, zda pykáte za svá provinění, 
nebo zda jste prodchnuti nebeským pokojem. 
10. To, co lidé nazývají nebem nebo peklem, 
nejsou konkrétní místa, je to podstata tvých 
skutků, které tvůj duch sklízí, když dosáhne 
"duchovního údolí". Každý prožívá své peklo, 
žije ve svém světě pokání nebo si užívá 
blaženosti, kterou mu dává povznesení a 
souznění s Božským Duchem. (11,51 - 56) 
11 Stejně jako si člověk může na zemi vytvořit 
svět duchovního míru podobný míru v mém 
království, může také svou zkažeností vést 
existenci, která se podobá peklu neřestí, 
špatností a výčitek svědomí. 
12 I v záhrobí se duch může setkat se světy 
temnoty, zkaženosti, nenávisti a pomsty, a to 
podle sklonu ducha, jeho úchylek a vášní. 
Vpravdě vám však říkám, že jak nebe, tak 
peklo, o nichž si lidé vytvářejí pouze pozemské 
představy a obrazy, nejsou ničím jiným než 
různými stupni vývoje ducha: jedno je díky své 
ctnosti a rozvoji na vrcholu dokonalosti, druhé 
je v propasti své temnoty, neřestí a bludů. 
13. Pro spravedlivého ducha je lhostejné, kde 
se nachází, neboť všude bude mít v sobě pokoj 
a nebe Stvořitele. Nečistý a zmatený duch se 
naproti tomu může ocitnout v nejlepším ze 
světů a bude v sobě neustále pociťovat peklo 
svých výčitek, které v něm budou hořet, dokud 
ho neočistí. 
14 Myslíte si, že Já, váš Otec, jsem stvořil 
místa právě proto, abych vás potrestal a tak se 
věčně mstil za vaše provinění? 
15 Jak omezení jsou lidé, kteří tyto teorie učí! 
16 Jak je možné, že věříš, že věčná tma a 
věčná bolest je konec, který čeká nějakého 
ducha? Přestože zhřešili, budou navždy Božími 
dětmi. Pokud potřebují instrukce - zde je 
mistr. Pokud potřebují lásku - zde je Otec. 
Pokud touží po odpuštění - zde je dokonalý 
soudce. 
17 Kdo se mě nikdy nepokusí hledat a napravit 
své chyby, nepřijde ke mně. Ale není nikdo, 
kdo by se vzpíral Mé spravedlnosti nebo Mým 
soudům. Pouze očištěný můžeš přijít ke Mně. 
(52, 31 - 37) 
18 Mezi tolika příbytky, kolik jich má Otcův 
dům, není ani jeden svět temnoty, ve všech je 
jeho světlo; ale když do něj duchové vstupují s 

páskou přes oči kvůli své nevědomosti, jak 
mohou spatřit tu slávu? 
19 Zeptáš-li se slepého zde na světě, co vidí, 
odpoví ti: jen tmu. Ne proto, že by tam nebylo 
sluneční světlo, ale proto, že ho nevidí. (82, 12 
- 13) 
20 Řekl jsem vám v tomto čase: "Nepěstujte 
představu, která existuje mezi lidmi o pekle, 
neboť na tomto světě není většího pekla než 
život, který jste si vytvořili svými válkami a 
nepřátelstvím, a na onom světě není jiného 
ohně než muka svědomí ducha, když svědomí 
před něj postaví své prohřešky. (182,45) 
21 Dokud se ti, kdo ve svém náboženském 
fanatismu očekávají na onom světě pouze 
pekelný trest, budou držet tohoto názoru, 
vytvoří si vlastní peklo, protože zmatek ducha 
je podobný zmatku lidské mysli, i když 
mnohem silnější. 
22 Nyní se ptáš: "Mistře, je pro ně spása?" 
Říkám vám: Spása existuje pro všechny, ale 
mír a světlo se k těmto duchům dostane 
teprve tehdy, až se rozplyne temnota klamu. 
23. Bylo vám někdy líto člověka, jehož 
zmatená mysl způsobuje, že vidí věci, které 
neexistují? Oč větší by byla vaše bolest, 
kdybyste na onom světě spatřili ty bludné 
bytosti, které vidí své imaginární peklo! 
(227,71) 
24 Před těmito zjeveními se netřes; naopak, 
raduj se z toho, že toto slovo zničí představu, 
kterou jsi měl o věčném trestu, a všechny 
výklady, které jsi v minulosti měl o věčném 
ohni. 
25. "Oheň" je symbolem bolesti, 
sebeobviňování a pokání, které zmučí ducha a 
očistí ho, jako se v tyglíku čistí zlato. V této 
bolesti je má vůle a v mé vůli je má láska k 
vám. 
26. Kdyby byla pravda, že právě oheň likviduje 
lidské hříchy, pak by všechna těla těch, kdo 
zhřešili, musela být vhozena do ohně zde v 
pozemském životě, za života, protože mrtví by 
ho už necítili. Těla totiž nikdy nevystoupí do 
duchovního prostoru - naopak, jakmile 
dokončí svůj úkol, klesnou do nitra země, kde 
splynou s přírodou, z níž převzala život. 
27. Pokud však věříte, že to, co nazýváte 
"věčným ohněm", není určeno pro tělo, ale 
pro ducha, je to další vážný omyl, protože v 
Duchovním království neexistují žádné hmotné 
prvky a oheň nemá na ducha žádný vliv. Co se 
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rodí z hmoty, je hmota, co se rodí z ducha, je 
duch. 
28. Mé slovo se nesnižuje, aby napadalo 
jakoukoli víru. Pokud si to někdo myslí, je na 
velkém omylu. Mé Slovo vysvětlí obsah všeho, 
co nebylo správně vyloženo, a proto vznikly 
omyly, které se předávaly mezi lidmi z 
generace na generaci. 
29. Jakou hodnotu by měl můj zákon a mé 
učení, kdyby nebyly schopny zachránit 
duchovní bytosti od omylu a hříchu? A jaký 
smysl by měla moje přítomnost jako člověka 
na světě, kdyby bylo mnoho těch, kteří by 
museli navždy zahynout v nekonečném 
vykoupení? (352, 44 - 48) 
30. Někteří se cítí pohnuti konat dobré skutky, 
protože se obávají, že je smrt zaskočí a oni pak 
nebudou mít žádné zásluhy, které by mohli 
nabídnout svému Pánu. Jiní se odpoutávají od 
zla, ale jen ze strachu, že zemřou v hříchu a 
budou muset po tomto životě snášet věčná 
muka v pekle. 
31 Jak znetvořený a nedokonalý je tento Bůh v 
podobě, v jaké si ho mnozí představují! Jak 
nespravedlivé, zrůdné a kruté! Když spojíte 
všechny hříchy a zločiny, kterých se lidé 
dopouštějí, nedá se to srovnat s ohavností, 
která by znamenala trest pekla na věčné časy, 
k němuž - podle nich - Bůh odsuzuje děti, 
které hřeší. Nevysvětlil jsem vám, že nejvyšší 
vlastností Boha je láska? Nemyslíte si tedy, že 
věčné utrpení by bylo absolutním popřením 
božského atributu věčné lásky? (164, 33 – 34) 
32. Věříš, že nebe je oblast na věčnosti a že 
upřímným pokáním za svá provinění v hodině 
své fyzické smrti do něj můžeš vstoupit v 
důvěře, že v té chvíli nalezneš odpuštění a 
budeš Mnou uveden do nebeského království. 
Tomu věříte. 
33. Na druhé straně vám říkám, že nebe není 
žádné konkrétní místo, ani kraj, ani domov. 
Nebe ducha je jeho vysoký svět citů a jeho 
dokonalost, jeho stav čistoty. Na kom tedy 
záleží, zda vám dovolím vstoupit do 
nebeského království - na Mně, který jsem vás 
vždy povolával, nebo na vás, kteří jste byli 
vždy hluší? 
34. Už neomezujte Nekonečné, Božské. Copak 
si neuvědomujete, že kdyby nebe bylo takové, 
jak se domníváte, tedy nějaký konkrétní 
domov, oblast nebo místo, nebylo by už 
nekonečné? Je čas, abyste si duchovní věci 

představili vyšším způsobem, i když vaše 
představivost nedokáže pojmout celou 
skutečnost. Měla by se mu však alespoň 
přiblížit. (146, 68 - 69) 
  
Hudba oblohy  
35. Slyšeli jste, že andělé v nebi věčně slyší 
božský koncert. Když přemýšlíte o této 
metafoře, dejte si pozor, abyste se 
nedomnívali, že i v nebi slyšíte hudbu 
podobnou té, kterou jste zvyklí poslouchat na 
zemi. Kdo si to myslí, propadl naprostému 
materialistickému omylu. Na druhou stranu, 
kdo, když slyší mluvit o nebeské hudbě a o 
blaženosti andělů, když ji slyší, myslí na 
souznění s Bohem v tomto božském koncertu, 
bude v pravdě. 
36. Ale jak to, že to někteří nechápou, ačkoli 
každý z vás má v mysli zvuk univerzálního 
koncertu? Jak je možné, že někteří, kteří toto 
slovo slyší, mu nerozumějí, necítí ho nebo si 
ho špatně vykládají? 
37. Ó milované děti, slabé ve svém rozumu, 
hledejte světlo v modlitbě. Ptejte se Mne ve 
svých meditacích, neboť ať jsou vaše otázky 
jakkoli velké, Já budu vědět, jak vám 
odpovědět od věčnosti. Já vám zase budu klást 
otázky, aby mezi Mistrem a učedníky zasvitlo 
světlo pravdy. 
38. Nebeská hudba je přítomnost Boha ve vás 
a uprostřed tohoto koncertu, jakmile 
dosáhnete pravého povznesení, které je 
duchovní krásou, zazní váš zvuk. To je nebeská 
hudba a píseň andělů. Když to takto prožijete 
a pocítíte, pravda se odrazí ve vaší bytosti a vy 
pocítíte, že Bůh je ve vás. Život vám nabídne 
věčný a božský koncert a v každém jeho tónu 
objevíte zjevení. 
39. Ještě jste neslyšeli krásné zvuky v jejich 
dokonalé harmonii - někdy sladké, jindy silné. 
Pokud je náhodou vnímáte, jeví se vám jako 
nezřetelné tóny, které nedokážete spojit; ještě 
jste si plně neuvědomili krásu, kterou 
obsahují. Musíte opustit smysly, vášně a stíny 
materialismu, abyste mohli ve svém duchu 
slyšet Boží koncert. (199, 53 - 56) 
 
V domě mého Otce je mnoho "příbytků". 
40. Mé Dílo se stále více rozrůstá, až se 
nakonec všechny duchovní bytosti spojí v 
naplňování Mého Zákona a tento pozemský 
domov se stane světem dokonalosti. Ti, kdo ji 
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v té době obývají, pocítí mou lásku ve všem, 
co je stvořeno, a připraví se na život v lepším 
světě. Tato země bude pro vašeho ducha jen 
dočasná, v touze po dokonalosti odejde do 
jiných oblastí, do jiných úrovní 
Nadpozemského světa. 
41. Pamatujte, že jsem vám řekl: "V domě 
mého Otce je mnoho příbytků". A v této době 
většího rozvoje, kdy lépe rozumíte Mému 
učení, vám chci říci: "V domě Otce je 
nekonečné množství příbytků." V domě Otce 
je nekonečné množství příbytků. Nemyslete si 
tedy, že když odejdete z tohoto světa, dosáhli 
jste již největšího duchovního vrcholu. Ne, 
žáci. Až váš pobyt na této planetě skončí, 
povedu vás do nových domovů, a tak vás budu 
navždy vést po nekonečném žebříku vaší 
dokonalosti. Důvěřujte mi, milujte mě a 
budete spaseni. (317, 30) 
42. Je nemožné, abyste si už na tomto světě 
udělali představu o tom, co nebo jak vypadá 
Mé Království, Nebe a Sláva. Chci, abyste se 
spokojili s vědomím, že je to stav dokonalosti 
ducha, z něhož zakouší, cítí a chápe úžasný 
život ducha, který v současnosti nedokážete 
pochopit ani si ho představit. 
43. Říkám vám, že ani duchové, kteří žijí na 
vyšších úrovních, než na jaké se nacházíte, 
neznají skutečnost tohoto života. Víte, co to 
znamená žít "v lůně Otce"? Teprve až tam 
budete žít, můžete to vědět. Jen nejasná 
předtucha, slabý náznak onoho tajemství se 
dotýká tvého srdce jako podnět na tvé cestě 
vývoje. (76,28-29) 
 

VII Cesta vývoje k dokonalosti  
 

Kapitola 28 - Umírání, smrt a 
posmrtný život  
 
Nesmrtelnost ducha 
1 V této době se v lidech probouzejí krásy 
ducha, zajímají se o věčné a ptají se sami sebe: 
"Jaký bude život, který nás čeká po smrti?" 
2. Kdo si někdy nepoložil otázku, ať je jakkoli 
nedůvěřivý, zda v něm neexistuje něco, co 
přežívá hmotu těla? Vpravdě vám říkám, že 
není nikoho, kdo by netušil toto tajemství a 

kdo by se ani na okamžik nezamyslel nad 
nepochopitelným. 
3 Někteří se ptají na tajemství duchovního 
života, které se zdá být vzdálené, a přitom je 
ve skutečnosti přímo před vašima očima; jiní 
jsou z něj zmatení a další ho popírají. Někteří 
mluví, protože si myslí, že vědí všechno, jiní 
mlčí a čekají, ale jak málo je těch, kteří 
skutečně vědí něco o posmrtném životě. (107, 
1) 
4 ve Třetí éře jsem vstal z hrobu zapomnění, 
kam Mě lidstvo odsunulo, abych je vzkřísil k 
novému životu, neboť Já jsem Život. Nikdo 
nemůže zemřít. I ten, kdo se vlastní rukou 
připravuje o existenci, uslyší výčitky svědomí 
za nedostatek víry. (52, 63) 
5 Mé učení vám má nejen dodat sílu a jistotu 
na vaší pozemské cestě, ale má vás naučit, jak 
opustit tento svět, překročit práh onoho světa 
a vstoupit do věčného domova. 
6. Všechna vyznání posilují ducha na jeho 
cestě tímto světem, ale jak málo mu zjevují a 
připravují ho na velkou cestu na onen svět. To 
je důvod, proč mnozí považují smrt za konec, 
aniž by věděli, že od té chvíle člověk zahlédne 
nekonečný horizont skutečného života. 
(261,52 - 53) 
7 "Smrt" je pouze symbol, "smrt" existuje 
pouze pro ty, kteří ještě nejsou schopni poznat 
pravdu. "Smrt" pro ně zůstává hrůzou, za níž 
se skrývá nepředstavitelnost nebo nicota. 
Říkám vám: Otevřete oči a pochopte, že ani vy 
nezemřete. Oddělíte se od těla, ale to 
neznamená, že zemřete. Stejně jako tvůj Mistr 
máš věčný život. (213, 5) 
 
Příprava na odchod z tohoto světa  
8 Musíte pochopit, že vy, obdaření duchem, 
jste ve stvoření nejmilejším dílem Otce, 
protože do vás vložil duchovní podstatu, 
duchovní vlastnosti a nesmrtelnost. 
9 Pro ducha neexistuje smrt - smrt, jak si ji 
představujete vy, tedy zánik existence. Smrt 
těla nemůže být smrtí nebo koncem ducha. 
Právě tehdy otevírá oči vyššímu životu, 
zatímco jeho tělesná schránka je ve vztahu ke 
světu navždy uzavírá. Je to jen přechodný 
okamžik na cestě vedoucí k dokonalosti. 
10. Pokud jsi to dosud takto nepochopil, je to 
proto, že stále velmi miluješ tento svět a cítíš 
se k němu úzce připoután. Trápí vás, že musíte 
opustit tento domov, protože se považujete za 
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vlastníky toho, co v něm vlastníte, a někteří 
mají také nejasnou představu o Mé Božské 
spravedlnosti a bojí se vstoupit do duchovního 
světa. 
11 Lidstvo milovalo tento svět až příliš - až 
příliš, protože jeho láska byla mylná. Kolik lidí 
na něm proto zahynulo! Kolik duchů se 
zhmotnilo ze stejného důvodu! 
12 Teprve když jsi cítil blízké kroky smrti, když 
jsi byl těžce nemocný, když jsi trpěl, teprve 
tehdy sis vzpomněl, že jsi jen krůček od onoho 
světa, od spravedlnosti, které se bojíš jen v 
takových kritických chvílích, a tehdy skládáš 
Otci sliby, přísaháš, že Ho budeš na zemi 
milovat, sloužit Mu a poslouchat Ho. (146, 46 - 
49) 
13. Lidé si tak zamilovali tento život, že když se 
blíží hodina, kdy ho mají opustit, bouří se proti 
Mé vůli a nechtějí slyšet volání, které jim 
dávám. Odmítají pokoj mého království a 
žádají Otce o další čas na zemi, aby mohli 
nadále vlastnit své světské statky. 
14 Staňte se citlivými, abyste vnímali duchovní 
život, a nespokojte se s počátkem svého 
vývoje - protože to je tento život -, protože 
nad ním existují vyšší díla stvoření. 
15. Nesnažte se odmítnout smrt, když se k 
vám podle Mé vůle blíží, ani nežádejte vědce, 
aby pro vás vykonal zázrak, že se vzepřete 
Mým radám a prodloužíte svou existenci, 
neboť tohoto omylu budete oba hořce litovat. 
Připravte se na to v tomto životě, a nebudete 
mít důvod bát se vstupu na onen svět. (52, 55 
- 57) 
16 Milujte to, co patří k tomuto světu, dokud v 
něm žijete, až do určitého bodu, abyste věděli, 
jak naplňovat jeho zákony; vždy však živte 
vznešený cíl přebývat ve vysokých duchovních 
světech života, aby váš duch nebyl rušen, až se 
zbaví své tělesné schránky, ani nebyl 
pokoušen tím, co miloval na této planetě, 
neboť pak by zůstal spoután a připoután ke 
světu, k němuž již nepatří a z něhož se již 
nemůže nijak těšit. (284, 5) 
17 Smilujte se nad sebou! Nikdo neví, kdy 
nastane okamžik, kdy se jeho duch oddělí od 
hmoty. Nikdo neví, jestli se mu následujícího 
dne ještě otevřou oči pro světlo. Všichni 
patříte jedinému Vlastníkovi všeho stvořeného 
a nevíte, kdy budete povoláni. 
18 Uvědomte si, že vám nepatří ani vlasy na 
hlavě, ani prach, po němž šlapete, že sami 

nejste vlastní, že nepotřebujete pomíjivý 
majetek, neboť ani vaše království není z 
tohoto světa. 
19 Zduchovněte se a budete mít všechno 
spravedlivě a s mírou, dokud to budete 
potřebovat. Až pak nastane okamžik, kdy se 
zřeknete tohoto života, vystoupíte plni světla, 
abyste se ujali toho, co vám patří na onom 
světě. (5, 95 - 97) 
 
Přechod do jiného světa 
20 V každou hodinu vás můj hlas volá na 
dobrou cestu, kde je mír, ale váš hluchý sluch 
je na tento hlas citlivý jen v jediném okamžiku, 
a tím okamžikem je poslední chvíle vašeho 
života, kdy vám agónie oznamuje blízkost 
fyzické smrti. Pak bys s radostí začal žít znovu, 
abys napravil své chyby, zklidnil svou mysl 
tváří v tvář verdiktu svého svědomí a nabídl 
Pánu něco hodnotného a záslužného. (64, 60) 
21. Usilujete-li o nesmrtelnost ducha, nebojte 
se příchodu smrti, která ukončuje lidský život. 
Očekávejte ji připravenou, je pod mým 
velením, a proto vždy přichází v pravý čas a 
správně, i když si lidé často myslí opak. 
22 Těžké není to, že člověk umírá, ale to, že 
jeho duch, když opustí tělo, nemá světlo a 
nemůže vidět pravdu. Nechci smrt hříšníka, ale 
jeho pokání. Pokud je však jednou smrt 
nezbytná - ať už k osvobození ducha, nebo k 
zastavení pádu člověka do záhuby -, pak má 
božská spravedlnost přetne nit života této 
lidské existence. (102, 49 - 50) 
23. Věz, že v knize tvého osudu je zapsán den 
a hodina, kdy se brány záhrobí otevřou, aby 
přijaly tvého ducha. Odtud uvidíte všechnu 
svou práci na zemi, celou svou minulost. 
Nebudeš pak chtít slyšet hlasy, které ti něco 
vyčítají nebo si na tebe stěžují, ani vidět ty, 
kteří tě označují za původce svého zla! (53, 49) 
24. Protože je před vámi ještě dlouhá cesta, 
nezastavujte se a nemyslete si, že nikdy 
nedosáhnete cíle. Jděte vpřed, protože i nad 
ztraceným okamžikem bude váš duch později 
plakat. Kdo vám řekl, že cíl je na tomto světě? 
Kdo tě naučil, že smrt je konec a že v tu chvíli 
můžeš dosáhnout mého království? 
25 Smrt je jako krátký spánek, po němž se 
duch pod pohlazením mého světla probudí s 
novou silou, jako by pro něj začínal nový den. 
26 Smrt je klíč, který vám otevírá brány vězení, 
v němž jste byli spoutáni tělesnou hmotou, a 
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je také klíčem, který vám otevírá brány 
věčnosti. 
27 Tato planeta, která se kvůli lidské 
nedokonalosti proměnila v údolí smíření, byla 
pro ducha zajetím a vyhnanstvím. 
28. Vpravdě vám říkám, že život na zemi je jen 
dalším stupněm na žebříku života. Proč ji takto 
nechápete, abyste mohli využít všech jejích 
lekcí? Důvod, proč se k němu mnozí musí stále 
vracet, je tento: nepochopili ho a z 
předchozího života neměli žádný užitek. (167, 
22 - 26) 
29. Musíte vědět, že duch prochází před svým 
vtělením na zemi důkladnou přípravou, 
protože má být vystaven dlouhé a někdy i 
těžké zkoušce. Díky této přípravě však není při 
vstupu do tohoto života rušen. Zavírá oči před 
minulostí, aby je otevřel nové existenci, a tak 
se od prvního okamžiku přizpůsobuje světu, 
do kterého přišel. 
30. Jak odlišný je způsob, jakým se tvůj duch 
přizpůsobuje před prahy duchovního života, 
jakmile opustí své tělo a svět. Protože se mu 
nedostalo skutečné přípravy na návrat domů, 
je zmatené, pocity hmotného těla ho stále 
ovládají a neví, co má dělat, ani kam se 
obrátit. 
31 To je způsobeno tím, že se nenaučil, že v 
poslední chvíli musí člověk zavřít oči i před 
tímto světem, neboť jen tak je bude moci 
znovu otevřít v duchovním světě, který 
opustil, kde na něj čeká veškerá jeho minulost, 
aby se spojila s jeho novou zkušeností, a 
všechny jeho dřívější zásluhy se přidají k 
novým. 
32 Hustý závoj zahaluje jeho mysl, když se mu 
vrací světlo; úporný vliv všeho, co zanechal za 
sebou, mu brání pocítit vibrace jeho svědomí; 
ale jak se jeho stíny rozpouštějí, aby se spojily 
s pravým jádrem jeho bytosti - jak moc je 
rozrušený, jak moc ho bolí! 
33. Existuje někdo, kdo po vyslechnutí nebo 
přečtení tohoto poselství odmítá toto 
poselství jako neužitečné nebo falešné učení? 
Říkám vám, že jen ten, kdo je na stupni 
krajního materialismu nebo slepé 
nepoučitelnosti, by mohl toto světlo 
odmítnout, aniž by jím byl jeho duch hluboce 
pohnut. (257,20 - 22) 
  
"Spánek smrti" 

34. Duchovní odpočinek, jak jej chápe a 
pojímá vaše pozemská přirozenost, neexistuje. 
Odpočinek, který Duch očekává, je aktivita, 
rozmnožování v konání dobra, využití každého 
okamžiku. Tehdy duch odpočívá, zbavuje se 
sebeobviňování a utrpení, odpočívá konáním 
dobra, odpočívá láskou ke svému Stvořiteli a 
ke svým bratrům a sestrám. 
35 vpravdě vám říkám, že kdybych nechal 
vašeho ducha nečinně odpočívat, jak si 
představujete odpočinek na zemi, zmocnila by 
se ho temnota zoufalství a strachu; neboť 
život a světlo ducha, stejně jako jeho největší 
štěstí, je práce, boj, neustálá činnost; říkám 
vám, že kdybych nechal vašeho ducha nečinně 
odpočívat, jak si představujete odpočinek na 
zemi, zmocnila by se ho temnota zoufalství a 
strachu. 
36. Duch, který se vrací ze země do 
"duchovního údolí", přináší si s sebou otisk 
únavy těla a hledá záhrobí jako místo 
odpočinku, aby si odpočinul, zapomněl, smazal 
stopy životního boje - ten se bude cítit jako 
nejnešťastnější bytost a nenajde ani klid, ani 
blaženost; dokud se neprobudí z letargie, 
neuvědomí si svůj omyl a nepovznese se k 
Duchovnímu životu, který je, jak jsem vám 
právě řekl, láskou, aktivitou, neustálým bojem 
na cestě vedoucí k dokonalosti. (317, 12 - 14) 
  
Setkání na onom světě  
37. Chci, abyste byli věřící, abyste věřili v 
duchovní život. Pokud jste viděli své bratry 
odcházet na onen svět, nemyslete si, že jsou 
od vás daleko, ani si nemyslete, že jste je 
navždy ztratili. Pokud se s nimi chcete znovu 
spojit, pracujte, získávejte zásluhy, a až 
přijdete na onen svět, najdete je tam, jak na 
vás čekají, aby vás naučili žít v duchovním 
údolí. (9,20) 
38. Kdo necítil úzkost tváří v tvář životu na 
onom světě? Kdo z těch, kdo na tomto světě 
ztratili někoho blízkého, nepocítil touhu ho 
ještě jednou vidět nebo alespoň vědět, kde je? 
To vše zažijete, znovu je uvidíte. 
39. Získejte však zásluhy již nyní, abyste, až 
opustíte tuto zemi a zeptáte se v duchovním 
údolí, kde jsou ti, které doufáte najít, nedostali 
odpověď, že je nemůžete vidět, protože jsou 
na vyšší úrovni. Nezapomeňte, že jsem vám už 
dávno řekl, že v Otcově domě je mnoho 
příbytků. (61, 31) 
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Soud Ducha svatého podle vlastního svědomí  
40 Když se duch nějakého velkého hříšníka 
odpoutá od hmotného života, aby vstoupil do 
duchovního údolí, s údivem zjistí, že peklo, jak 
si ho představoval, neexistuje a že oheň, o 
němž mu kdysi vyprávěli, není ničím jiným než 
duchovním důsledkem jeho skutků, když se 
postaví tváří v tvář neúprosnému Soudci, který 
je jeho svědomím. 
41. Tento soud na onom světě, tento jas, který 
svítá uprostřed temnoty, jež obklopuje onoho 
hříšníka, hoří silněji než nejžhavější oheň, jaký 
si dokážeš představit. Není to však předem 
připravené mučení jako trest pro toho, kdo se 
proti Mně provinil. Ne, tato muka pramení z 
uvědomění si spáchaných přestupků, ze 
smutku, že ublížil Tomu, kdo mu dal existenci, 
že špatně využil čas a všechny statky, které 
dostal od svého Pána. 
42. Věříš, že mám trestat toho, kdo mi ubližuje 
svými hříchy, i když vím, že hřích více ubližuje 
tomu, kdo se ho dopouští? Copak nechápeš, 
že hříšník sám sobě působí zlo a že trestem 
nechci zvětšovat neštěstí, které si sám 
způsobil? Dovolím jen, aby se zahleděl do 
sebe, aby uslyšel neúprosný hlas svého 
svědomí, aby se sám sebe ptal a sám sobě 
odpovídal, aby se mu vrátila duchovní paměť, 
kterou ztratil kvůli hmotě, a aby si vzpomněl 
na svůj původ, svůj osud a své sliby; a tam, na 
tomto soudu, musí zakusit působení "ohně", 
který vymýtí jeho zlo, který ho znovu roztaví 
jako zlato v tyglíku, aby z něj odstranil to, co je 
škodlivé, co je neužitečné a vše, co není 
duchovní. 
43 Když se duch zastaví, aby vyslechl hlas a 
soud svého svědomí - vpravdě vám říkám, že v 
tu hodinu je v Mé přítomnosti. 
44. Tento okamžik klidu, ztišení a projasnění 
nepřichází ke všem duchům současně. Někteří 
se do tohoto zkoumání sebe sama pustí 
rychle, a ušetří si tak mnoho utrpení. Jakmile 
se totiž probudí do reality a uvědomí si své 
chyby, připraví se na to, že své zlé skutky 
odčiní do posledního dechu. 
45 Jiným, kteří jsou zaslepeni - ať už neřestí, 
nějakou záští nebo proto, že žili hříšným 
životem -, trvá dlouho, než se ze své slepoty 
dostanou. 
46 Ještě jiní, kteří jsou nespokojeni, protože se 
domnívají, že byli vytrženi ze země příliš brzy, 

když se na ně ještě všechno usmívalo, nadávají 
a rouhají se a oddalují možnost osvobodit se 
od své roztržitosti; a podobných případů je 
velké množství, které zná jen má moudrost. 
(36, 47 - 51) 
47. Za všechno se musíte zodpovídat a podle 
povahy vašich zlých skutků se vám skrze vás 
samotné dostane nejpřísnějších soudů. Já vás 
totiž nesoudím, to je falešné. Je to váš vlastní 
duch, který je ve stavu jasnosti vaším 
strašlivým žalobcem a strašlivým soudcem. Já 
vás naopak bráním před zmatky, osvobozuji 
vás a vykupuji, neboť jsem Láska, která 
očišťuje a odpouští. (32, 65) 
48. Mějte na paměti, že velmi brzy budete v 
duchovním a že budete muset sklízet to, co 
jste zaseli na této zemi. Přechod z tohoto 
života do druhého je pro ducha stále vážným a 
přísným soudem. Tomuto soudu nikdo 
neunikne, i kdyby se považoval za 
nejhodnějšího z mých služebníků. 
49. Mou vůlí je, abyste od okamžiku, kdy 
vstoupíte do tohoto nekonečného Domova, již 
neprožívaly pozemské úzkosti a začaly 
pociťovat štěstí a blaženost, že jste vystoupily 
na jinou úroveň. (99, 49 - 50) 
50. Poslední soud, jak si ho lidstvo vykládá, je 
omyl. Můj rozsudek není rozsudkem jedné 
hodiny nebo jednoho dne. Už nějakou dobu je 
to na vás. 
51 Ale vpravdě vám říkám, že mrtvá těla jsou 
určena a následují svůj osud, aby splynula s 
přirozeným královstvím, které jim odpovídá; 
neboť to, co je ze země, se vrátí do země, 
stejně jako duchovní bude usilovat o svůj 
domov, jímž je mé lůno. 
52. Říkám vám však také, že ve svém úsudku 
budete sami sobě soudci, neboť vaše svědomí, 
sebepoznání a intuice vám řeknou, do jaké 
míry jste chvályhodní a v jakém duchovním 
domově musíte přebývat. Jasně uvidíte cestu, 
po které musíte jít, neboť až přijmete světlo 
mého božství, poznáte své skutky a posoudíte 
své zásluhy. 
53. V "duchovním údolí" je mnoho zmatených 
a narušených bytostí. Přineste jim mé 
poselství a mé světlo, až do něj jednou 
vstoupíte. 
54. I nyní můžete tuto formu milosrdenství 
uplatňovat prostřednictvím modlitby, skrze 
kterou se s nimi můžete spojit. Tvůj hlas zazní 
tam, kde přebývají, a probudí je z hlubokého 
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spánku. Budou plakat a očišťovat se slzami 
pokání. V tu chvíli se jim dostane paprsku 
světla, protože pak pochopí svou minulou 
marnost, své chyby a hříchy. 
55 Jak velká je bolest ducha, když ho svědomí 
probudí! Jak pokorně se pak pokoří před 
pohledem Nejvyššího soudce! Jak pokorně z 
nejhlubšího nitra jeho bytosti vyvěrají prosby 
o odpuštění, sliby, požehnání mého jména! 
56 Nyní si duch uvědomuje, že se nemůže 
přiblížit k dokonalosti Otce, a proto obrací svůj 
pohled k zemi, kde nevěděl, jak využít čas a 
zkoušky, které mu nabízely příležitost přiblížit 
se k cíli, a žádá o další tělo, aby odčinil 
prohřešky a splnil nesplněné úkoly. 
57 Kdo tedy zajistil spravedlnost? Nebyl to 
snad sám Duch, kdo nad sebou držel soud? 
58. Můj Duch je zrcadlo, do kterého se musíte 
podívat a které vám ukáže stupeň vaší čistoty. 
(240, 41 - 46) 
59. Když tvůj duch odhodí svou lidskou 
schránku a stáhne se do svého nitra ve svatyni 
duchovního života, aby prozkoumal svou 
minulost a svou úrodu, mnohé z jeho skutků, 
které se zde na světě zdály být dokonalé a 
hodné toho, aby byly předloženy Pánu a 
zasloužily si odměnu, se ve chvílích této 
introspekce budou jevit jako chudé. Duch 
pochopí, že smysl mnoha skutků, které se mu 
ve světě zdály dobré, byl jen výrazem 
marnivosti, falešné lásky, lásky, která 
nevychází ze srdce. 
60. Kdo myslíš, že dal duchu osvícení 
dokonalého soudce, aby soudil sám sebe? 
Svědomí, které na vás v onu Hodinu 
spravedlnosti bude působit dojmem, že září 
dosud nevídanou jasností, a bude to ono, 
které každému řekne, co dobrého, 
spravedlivého, správného a pravdivého na 
zemi vykonal a co zlého, špatného a nečistého 
zasel na své cestě. 
61 Svatyně, o níž jsem k vám právě mluvil, je 
svatyně svědomí - chrám, který nikdo nemůže 
znesvětit, chrám, v němž přebývá Bůh a z 
něhož zní Jeho hlas a září Světlo. 
62 Ve světě jste nikdy nebyli ochotni vstoupit 
do této vnitřní svatyně, protože vaše lidská 
osobnost vždy hledala způsoby a prostředky, 
jak se vyhnout moudrému hlasu, který 
promlouvá v každém člověku. 
63 Říkám vám: Až se váš duch zbaví svého 
příkrovu, zastaví se nakonec před prahem této 

svatyně a shromáždí se, aby do ní vstoupil a 
poklekl před oltářem Ducha, aby vyslechl sám 
sebe, aby prozkoumal své skutky ve světle, 
které je svědomím, aby uslyšel hlas Boha, 
který k němu promlouvá jako Otec, jako Mistr 
a jako Soudce. 
64 Žádný smrtelník si nedokáže představit 
onen okamžik v celé jeho vážnosti, kterým 
musíte všichni projít, abyste poznali, co 
dobrého v sobě máte, abyste si to uchovali, a 
také to, co musíte od sebe odvrhnout, protože 
to již nedokážete udržet ve své mysli. 
65 Když pak duch pocítí, že je konfrontován se 
svým svědomím, a to se mu vybaví s jasností 
pravdy, cítí se tato bytost příliš slabá, než aby 
naslouchala sama sobě, přeje si, aby nikdy 
neexistovala, neboť v jediném okamžiku 
pomine v jejím vědomí celý její život - to, co za 
sebou zanechala, co vlastnila a co jí patřilo a z 
čeho nyní musí konečně skládat účty. 
66. Učedníci, muži, připravte se na tuto chvíli 
již v tomto životě, abyste si z tohoto chrámu 
neudělali tribunál, až se váš duch objeví před 
prahem chrámu svědomí; neboť duchovní 
bolest bude tehdy tak velká, že se s ní nebude 
moci srovnávat žádná fyzická bolest. 
67. Chci, abyste přemýšleli o všem, co jsem 
vám v tomto učení řekl, abyste pochopili, jak 
probíhá váš soud v duchovním světě. Tímto 
způsobem necháte ze své představivosti 
zmizet obraz, v němž si představujete soudní 
tribunál, jemuž předsedá Bůh v podobě 
starého muže, který nechává dobré děti 
procházet po své pravici, aby se těšily z nebe, 
a zlé umisťuje po své levici, aby je odsoudil k 
věčnému trestu. 
68. Nyní je čas, aby světlo dosáhlo nejvyšší 
sféry vašeho ducha a vaší mysli, aby v každém 
člověku zazářila pravda a on se mohl důstojně 
připravit na vstup do duchovního života. (334, 
5m. - 11, 14 - 15) 
 
Znovuzískané duchovní vědomí  
69. V mém Stvoření není nic, co by podobně 
jako tělesná smrt dokázalo každému duchu 
ukázat vrchol jeho vývoje, kterého dosáhl 
během života, a nic tak nepomáhá jako mé 
slovo, aby se povznesl k dokonalosti. To je 
důvod, proč se Můj Zákon a Moje Učení vždy a 
neúnavně snaží proniknout do srdcí a proč 
bolest a utrpení radí lidem, aby opustili cesty, 
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které místo aby povznášely ducha, vedou ho 
do propasti. 
70. Jak šťastný bude tvůj duch na onom světě, 
až mu svědomí řekne, že na zemi zasel sémě 
lásky! Celá minulost se ti objeví před očima a 
každý pohled na to, jaké byly tvé skutky, ti 
přinese nekonečnou radost. 
71. Přikázání Mých zákonů, která tvá paměť 
nebyla vždy schopna uchovat, projdou rovněž 
tvým duchem plná jasnosti a světla. Získejte 
zásluhy, které vám umožní proniknout do 
neznáma s očima otevřenýma pravdě. 
72. Existuje mnoho záhad, které se člověk 
marně snažil rozluštit; ani lidská intuice, ani 
věda nedokázaly odpovědět na mnohé otázky, 
které si lidé kladli, a to proto, že existují 
poznání, která jsou určena pouze duchu, když 
vstoupí do "duchovního údolí". Tato 
překvapení, která na něj čekají, tyto zázraky, 
tato zjevení budou součástí jeho odměny. Ale 
vpravdě vám říkám, že pokud duch vstoupí do 
duchovního světa s páskou přes oči, neuvidí 
nic, ale bude kolem sebe vidět jen záhady, kde 
by mělo být vše jasné. 
73. Toto nebeské učení, které vám dnes 
přináším, vám odhaluje mnohé krásy a 
připravuje vás na to, abyste jednoho dne, až v 
duchu předstoupíte před spravedlnost 
Věčnosti, byli schopni obstát v úžasné 
skutečnosti, která vás od té chvíle bude 
obklopovat. (85, 42 + 63 - 66) 
74. Přijměte mé světlo, aby osvítilo vaši životní 
cestu a osvobodilo vás od zakalení vědomí v 
hodině smrti. V okamžiku, kdy překročíte práh 
Záhrobí, budete vědět, kdo jste, kým jste byli a 
kým budete. (100, 60) 
75 Zatímco se vaše těla spouštějí do země, v 
jejímž lůně se s ní mísí, aby ji učinila plodnou - 
neboť i po smrti zůstanou silou a životem -, 
vaše svědomí, které je nad vaší bytostí, 
nezůstane v zemi, ale bude se pohybovat s 
duchem, aby se mu ukázalo jako kniha, jejíž 
hluboké a moudré nauky duch studuje. 
76. Tam se tvé duchovní oči otevřou pravdě a 
v okamžiku budeš vědět, jak si vyložit to, co jsi 
nebyl schopen pochopit za celý život. Tam 
pochopíte, co znamená být Božím dítětem a 
bratrem bližního. Tam pochopíte hodnotu 
všeho, co jste vlastnili, pocítíte lítost a výčitky 
svědomí nad chybami, které jste udělali, nad 
ztraceným časem a zrodí se ve vás nejkrásnější 
předsevzetí nápravy a nápravy. (62, 5) 

77 I nyní usilujte všichni o stejný cíl, o smíření 
a sladění svých duchovních životů. Ať si nikdo 
nemyslí, že kráčí po lepší cestě než jeho bratr, 
ani ať si nemyslí, že je na vyšší úrovni než 
ostatní. Říkám vám, že v hodině smrti to bude 
můj hlas, který vám řekne pravdu o vašem 
stupni vývoje. 
78 Tam, v tom krátkém okamžiku osvícení 
před svědomím, mnozí obdrží svou odměnu, 
ale mnozí také vidí, jak jejich velikost mizí. 
79. Chcete se zachránit? Pak ke Mně přijďte na 
cestě bratrství. Je to jediné, žádné jiné není, je 
to to, co je napsáno v mém nejvyšším 
přikázání, které vám říká: "Milujte se 
navzájem" (299,40-42). 
 

Kapitola 29 - Očišťování a povznesení 
duchovních bytostí v posmrtném 
životě  
 
Lítost, pokání a sebeobviňování  
1 Nechci, aby se váš duch poskvrnil a abyste 
zemřeli, pokud jde o pravý život. Proto vás 
hledám svou spravedlností, když vás nacházím 
opuštěné ve škodlivých rozkoších a zábavách. 
Tvůj duch musí přijít do Mé hrudi čistý, jako z 
ní vzešel. 
2. Všichni ti, kdo opouštějí svá těla na zemi a 
odpoutávají se od tohoto světa ve stavu 
rozptýlení, když spatří Mou Přítomnost 
zjevenou ve světle věčnosti, které ozařuje 
ducha, se probouzejí z hlubokého spánku v 
hořkých slzách a v zoufalství sebeobviňování. 
Dokud trvá bolest dítěte, aby se osvobodilo od 
svého utrpení, trpí i Otec. (228, 7 - 8) 
3 Bolesti svědomí a úzkost z nedostatku 
poznání - utrpení z nedostatečného 
zduchovnění, aby se mohli těšit z tohoto 
života, to a ještě více je obsaženo v odčinění 
duchů, kteří dosáhnou prahu Duchovního 
života poskvrněni nebo nepřipraveni. 
4 si uvědomuji, že hřích, nedokonalost nebo 
zkaženost lidí nemohu brát jako újmu 
způsobenou Otci, protože vím, že lidé si zlo 
způsobují sami. (36, 56) 
5 Jak zářivý by byl váš život a jak velká a 
průkopnická by byla vaše věda, kdybyste 
milovali své bližní a plnili vůli svého Otce - 
kdybyste obětovali něco ze své svobody vůle a 
pracovali podle toho, co vám přikazuje vaše 
svědomí. Vaše věda by se pak překročením 
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hranic materiálního dotkla nadpřirozena, 
neboť dosud se k těmto hranicím ani 
nepřiblížila. 
6 Jaké zděšení pociťuje duch vědce, když 
opouští tento svět a konečně se setkává s 
božskou pravdou! Tam zahanbeně skloní tvář 
a prosí o odpuštění za svou aroganci. Myslel si, 
že ví a umí všechno, a popíral, že by existovalo 
něco, co by přesahovalo jeho znalosti a 
chápání. Nyní, když stojí před Knihou života, 
před nekonečným dílem Stvořitele, musí 
poznat svou ubohost a zahalit se do pokory 
před Tím, který je absolutní Moudrostí. (283, 
48 - 49) 
7. Nebojte se, že až přijdete do duchovního 
světa, budete muset myslet na to, čím jste 
zhřešili na zemi. Když se necháte očistit od 
bolesti a z vašeho srdce vytryskne lítost, když 
se budete snažit odčinit svá provinění, 
vstoupíte do mé přítomnosti důstojní a čistí a 
nikdo, dokonce ani vaše svědomí, se neodváží 
zmínit vaše minulé nedostatky. 
8. V dokonalém domově je místo pro každého 
ducha, který v čase nebo na věčnosti očekává 
příchod svého majitele. Po žebříku lásky, 
milosrdenství, víry a zásluh vstoupíte jeden po 
druhém do mého království. (81, 60 - 61) 
 
Kompenzační spravedlnost  
9. Na tomto světě jsem měl jen málo učedníků 
a ještě méně těch, kteří byli jako obraz 
božského Mistra. V duchovním údolí však 
mám mnoho žáků, protože tam člověk dělá 
největší pokroky v pochopení Mého učení. 
Tam mé děti, ty, které hladoví a žízní po lásce, 
dostanou od svého Mistra to, co jim lidstvo 
odepřelo. Tam září svou ctností ti, kdo na zemi 
zůstali pro svou pokoru nepovšimnuti, a 
smutně a kajícně pláčou ti, kdo na tomto světě 
zářili falešným světlem. 
10. Právě na onom světě vás přijímám tak, jak 
jste nedoufali na zemi, když jste v slzách 
odpykávali své hříchy, ale žehnali jste mi. 
Nezáleží na tom, že jste během své životní 
cesty zažili okamžik násilné vzpoury. Vezmu v 
úvahu, že jsi prožila dny velké bolesti a v nich 
jsi projevila odevzdanost a žehnala Mému 
jménu. I vy jste v rámci své malosti zažili 
nějaké Golgaty, i když byly způsobeny vaší 
neposlušností. 
11. Hle, díky několika okamžikům věrnosti a 
lásky k Bohu získáte časy života a milosti na 

onom světě. Má věčná láska tak opětuje 
krátkodobou lásku člověka. (22,27 - 29) 
12 Každý dobrý skutek najde svou odměnu, 
kterou však nedostane na zemi, nýbrž na 
onom světě. Kolik lidí by si však chtělo užívat 
této blaženosti zde na zemi, aniž by věděli, že 
ten, kdo pro svůj duchovní život nic nedělá, 
bude bez zásluh, až do něj vstoupí, a jeho 
pokání bude veliké. (1,21) 
13. Ti, kdo touží po poctách a chvále tohoto 
světa, je mohou získat zde, ale v den vstupu 
do duchovního světa jim budou krátkodobé a 
k ničemu. Ten, kdo touží po penězích, zde 
může dostat svou odměnu, neboť právě o ni 
usiloval. Ale až přijde hodina, kdy bude muset 
všechno opustit a zařídit se na onom světě, 
nebude mít nejmenší právo žádat si za svého 
ducha nějakou odměnu, i kdyby si myslel, že 
udělal mnoho pro dobro dobročinnosti. 
14 Naproti tomu ten, kdo vždy odmítal 
lichotky a laskavosti, kdo miloval své bližní 
čistě a nesobecky, odmítal každou hmotnou 
odměnu, kdo se zabýval rozséváním toho, co 
je dobré, a kdo rád konal skutky lásky - ten 
nebude myslet na odměny, protože nebude žít 
pro své vlastní uspokojení, ale pro uspokojení 
svých bližních. Jak velký bude jeho pokoj a 
blaženost, až bude v náručí svého Pána! (253, 
14) 
15 V této době vám přináším čisté a dokonalé 
poučení, a proto vám říkám, že na konci vaší 
denní práce vám bude připsáno pouze to, co 
jste v životě vykonali s pravou láskou, neboť to 
bude důkazem, že jste poznali Pravdu. (281, 
17) 
16 Nemyslete si, že když v okamžiku, kdy 
konáte dobré dílo, neznáte jeho hodnotu, že 
nikdy nepoznáte, jaké dobro jste vykonali. 
Říkám vám, že žádný z vašich skutků 
nezůstane bez odměny. 
17 Jakmile se ocitnete v duchovním království, 
uvědomíte si, jak často byl malý, zdánlivě 
bezvýznamný skutek počátkem řetězce 
dobrých skutků - řetězce, který ostatní stále 
prodlužovali, ale který navždy naplní 
uspokojením toho, kdo ho začal. (292, 23 - 24) 
18. Povzbuzuji vás, abyste získávali zásluhy, ale 
přitom se nenechte pohánět sobeckou touhou 
po vlastní spáse, ale konejte své skutky s 
myšlenkou na své bližní, s myšlenkou na 
budoucí generace, jejichž radost bude velmi 
veliká, až najdou cestu vydlážděnou "prvními". 
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Pak bude vaše štěstí bezmezné, protože 
radost a mír vašich bratří a sester dosáhne i 
vašeho ducha. 
19 Jak odlišné je to s těmi, kdo hledají jen 
vlastní spásu a štěstí, neboť když přijdou na 
místo, které získali svými skutky, nemohou mít 
ani chvíli klidu a radosti, když se podívají na ty, 
které zanechali za sebou a kteří nesou těžké 
břemeno jejich utrpení. 
20 Vpravdě vám říkám, že praví učedníci 
tohoto učení budou spravedliví a čistí ve svých 
skutcích jako jejich duch, který je mým 
vlastním světlem. (290,76 - 77) 
21 Jste-li pokorní, vaše duchovní bohatství v 
životě, který vás čeká, vzroste. Pak budete mít 
klid, který vám poskytne nejkrásnější pocit vaší 
existence. A ve tvém duchu se zrodí touha 
sloužit Otci tím, že budeš věrným strážcem 
všeho, co jsem stvořil, a útěchou pro trpící a 
pokojem pro nemírné. (260, 29) 
 
Vzestup duchovních bytostí do Božího 
království  
22. Toto je "třetí čas", kdy váš duch, ještě na 
Zemi, může začít snít o velmi vysokých 
úrovních života a velmi velkých realizacích. 
Neboť ten, kdo odchází z tohoto světa a již si s 
sebou v duchu odnáší poznání toho, co 
nalezne, a rozvinutí svých duchovních darů, 
projde mnoho světů, aniž by v nich přebýval, 
dokud nedorazí do toho, v němž je mu určeno 
přebývat na základě jeho zásluh. 
23. Bude si plně vědom svého duchovního 
stavu, pochopí, jak má plnit svůj úkol, ať je 
kdekoli. Bude rozumět jazyku lásky, harmonie 
a spravedlnosti a bude schopen komunikovat 
jasným duchovním jazykem, kterým je 
myšlení. Nebudou ho čekat žádné útesy, 
rozptýlení ani slzy a bude stále více prožívat 
nesmírnou radost z toho, že se blíží k 
domovům, které mu patří, protože jsou jeho 
věčným dědictvím. (294, 55) 
24. Na Božském nebeském žebříku se nachází 
nekonečné množství bytostí, jejichž duchovní 
dokonalost jim umožňuje vystoupit na různé 
stupně podle toho, jakého stupně vývoje 
dosáhly. Váš duch byl stvořen s vhodnými 
vlastnostmi, aby se mohl vyvíjet na tomto 
žebříku dokonalosti a dosáhnout cíle 
stanoveného ve vysokých radách Stvořitele. 

25 Vy neznáte osud těch duchů, ale já vám 
říkám, že je dokonalý jako všechno, co jsem 
stvořil já. 
26. Stále nechápeš dary, které ti Otec dal. 
Nemějte však obavy, protože později si je 
uvědomíte a uvidíte je v plném světle. 
27. Nekonečné množství duchů, kteří stejně 
jako vy obývají různé úrovně života, je mezi 
sebou spojeno vyšší silou, kterou je láska. Byli 
stvořeni pro boj, pro svůj vývoj, ne pro 
stagnaci. Ti, kdo plní má přikázání, se stali 
velkými v Boží lásce. 
28. Připomínám ti však, že i když tvůj duch 
dosáhne velikosti, moci a moudrosti, nestane 
se všemocným, protože jeho vlastnosti nejsou 
nekonečné jako u Boha. Přesto budou stačit k 
tomu, aby vás dovedly na vrchol vaší 
dokonalosti po přímé cestě, kterou vám láska 
vašeho Stvořitele vytyčila od prvního 
okamžiku. (32,34 - 37) 
29. Váš duch musí projít sedmi stupni 
duchovního vývoje, aby dosáhl své 
dokonalosti. Dnes, když ještě žijete na zemi, 
nevíte, na kterém stupni nebeského žebříku se 
nacházíte. 
30. Ačkoli znám odpověď na tuto otázku tvého 
ducha, nesmím ti ji v tuto chvíli sdělit. (133, 59 
- 60) 
31 Každá příčka, každý stupeň, každá úroveň 
života nabízí duchu větší světlo a dokonalejší 
blaženost. Nejvyšší mír, dokonalé štěstí ducha 
je však mimo všechna dočasná sídla. 
32 Kolikrát si myslíš, že už předem pocítíš 
dokonalé štěstí v Boží náruči, aniž by sis 
uvědomil, že toto štěstí je sotva předzvěstí 
budoucího světa, kam budeš muset jít po 
tomto životě. (296, 49 - 50) 
33. Kolik lidí sní o tom, že zemřou v očekávání, 
že je tento okamžik přivede ke Mně, aby se Mi 
pak mohli věčně klanět v nebi, aniž by věděli, 
že cesta je nekonečně dál, než se domnívali. 
Abyste mohli vystoupit byť jen o stupínek výš 
na nebeském žebříku, který vás dovede ke 
Mně, musíte žít lidský život správným 
způsobem. Za to, že mnozí špatně chápou 
význam Mého učení, může neznalost. (164,30) 
34 Prostřednictvím člověka se rozpoutaly 
ničivé síly. Válka zasévá svá semena do všech 
srdcí. Kolik bolesti už lidstvo zažilo! Kolik 
opuštěnosti, bídy, sirotků a zármutku zanechal 
na své cestě! Myslíte si, že duchové těch, kdo 
padli v boji, zanikli, nebo že ta část života, 
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věčnost, která přebývá v člověku, už 
neexistuje? 
35 Ne, lidé: duch přežije válku i smrt. Tato část 
mého vlastního ducha povstala z polí bolesti a 
hledá nový obzor na mé cestě, aby mohla dál 
žít, rozvíjet se a vyvíjet. (262, 26 - 27) 
36 Dal jsem vám zemi, abyste ji mohli všichni 
vlastnit rovným dílem, abyste mohli žít v míru 
a používat ji jako dočasný domov, v němž 
můžete rozvíjet své schopnosti a připravovat 
svého ducha na vzestup do nového domova. 
37. Řekl jsem vám: "V Hospodinově domě je 
mnoho příbytků." Poznáte je v míře, v jaké 
povstanete. Každý z nich vás ke Mně bude 
přibližovat v rostoucí míře a bude vám 
dosažen podle vašich skutků, neboť vše 
podléhá Božímu řádu a spravedlnosti. 
38 Nikdo ti nebude moci zabránit v přechodu z 
jedné úrovně života do druhé a na konci každé 
z nich bude radost a veselí v tvém duchu a 
také v mém. 
39 Proto vás připravuji, abyste věděli, že cesta, 
kterou máte urazit, je dlouhá, a abyste se 
nespokojili se svými prvními skutky v domnění, 
že už vám otevřou dveře do těch domů. 
40. Ale říkám vám také to, že je krásné a 
potěšující pro ducha, když dojde na konec 
vývojové etapy a zastaví se, aby se ohlédl na 
uraženou cestu s jejími velkými zápasy, dny 
hořkosti a hodinami klidu, poté co překonal 
nesčetné překážky. 
41. Konečně triumf, odměna a spravedlnost, 
které září kolem tebe, a Duch tvého Otce - 
přítomný, slavný, žehnající Synovi a 
nechávající ho odpočívat ve svém lůně, dokud 
nebude připraven na další etapu života. Takto 
přechází od jednoho k druhému, až nakonec 
dosáhne nejvyššího naplnění, věčného 
přebývání se Mnou. (315, 34 - 36) 
42. Duchovní jiskra, která člověka 
připodobňuje jeho Stvořiteli, se bude stále 
více přibližovat nekonečnému plameni, z 
něhož vzešla, a tato jiskra bude zářivou bytostí 
- vědomou, zářící láskou, plnou poznání a 
moci. Tato bytost se těší ze stavu dokonalosti, 
v němž neexistuje sebemenší bolest nebo 
trápení, v němž vládne dokonalá a pravá 
blaženost. 
43. Kdyby to nebylo cílem tvého ducha, 
vpravdě ti říkám, že bych ti nedal poznat Své 
učení prostřednictvím tolika učení, neboť pak 

by ti stačil Zákon "První éry", abys žil v míru na 
zemi. 
44. Uvážíš-li však, že jsem žil mezi lidmi a slíbil 
jsem jim nekonečně lepší svět za tímto 
životem, a vzpomeneš-li si navíc, že jsem slíbil, 
že přijdu znovu v jiném čase, abych k tobě dále 
mluvil a vysvětlil ti vše, čemu jsi nerozuměl, 
dojdeš k závěru, že duchovní osud člověka je 
vyšší, mnohem vyšší než cokoli, co můžeš 
očekávat, a že slíbená blaženost je nekonečně 
větší, než co můžeš tušit nebo si představit. 
(277,48-49) 
 

Kapitola 30 - Vývoj mysli 
prostřednictvím reinkarnací  
 
Zákon vývoje  
1 Říkám vám, že člověk musí vědět, že jeho 
duch přišel na zem mnohokrát, a přesto 
nedokázal vystoupit po cestě mého zákona, 
aby dosáhl vrcholu hory. (77,55) 
2 Když je člověk svědkem rozvoje vědy a 
objevení toho, čemu by dříve nevěřil, proč se 
brání přirozenému vývoji ducha? Proč se 
otužuje vůči tomu, co ho přivádí do klidu a 
uspává? Protože se bál vyhlídky na věčný 
život! (118, 77) 
3. Pochopte, že ačkoli je stvoření zdánlivě 
dokončeno, vše se vyvíjí, proměňuje a 
zdokonaluje. Může váš duch uniknout tomuto 
božskému zákonu? Ne, mé děti. Nikdo nemůže 
říci poslední slovo o duchovnu, o vědě nebo o 
životě, protože to jsou Má díla, která nemají 
konce. (79, 34) 
4. Kolik lidí si myslí, že jsou duchovně velcí, 
protože dosáhli poznání, a přitom pro Mne 
nejsou víc než nějaké děti, které se zastavily 
na cestě vývoje. Musí si totiž uvědomit, že 
vzestupného rozvoje svého ducha mohou 
dosáhnout nejen rozvíjením svého intelektu, 
ale musí to být prostřednictvím rozvoje celé 
své bytosti, a v člověku je mnoho schopností, 
které je třeba rozvíjet, aby dosáhl dokonalosti. 
5 To je důvod, proč jsem jako jeden ze Svých 
zákonů lásky a spravedlnosti zavedl 
reinkarnaci ducha, abych mu poskytl delší 
cestu, která mu poskytne všechny potřebné 
příležitosti k dosažení dokonalosti. 
6. Každý život na zemi je krátká lekce, jinak by 
příležitostí člověka k naplnění Mého Zákona 
bylo příliš málo. Je však nevyhnutelné, abys 
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poznal cíl tohoto života, abys z něj mohl 
vstřebat smysl a dosáhnout jeho harmonie, 
která je základem lidské dokonalosti. Abyste 
mohli postoupit na vyšší úroveň existence, 
dokud nedosáhnete duchovního života, kde 
pro vás mám připraveno tolik lekcí, které vás 
ještě musím naučit, a tolik zjevení, která vám 
ještě musím dát. (156, 28 - 29) 
7 Zatímco všechno neustále roste, mění se, 
zdokonaluje a rozvíjí, proč by vaše mysl měla 
zůstat po staletí na mrtvém bodě? 
8. Protože jste díky vědě objevili a poznali 
mnoho věcí, není vám neznámý neustálý 
vývoj, který existuje ve všech bytostech 
stvoření. Proto chci, abyste pochopili, že 
nesmíte nechat svého ducha v té retardaci a 
stagnaci, do které jste ho na dlouhou dobu 
přivedli, a že musíte usilovat o dosažení 
harmonie se vším, co vás obklopuje, aby pro 
lidi přišel den, kdy příroda, místo aby skrývala 
svá tajemství, je odhalí, a místo aby se přírodní 
síly vůči vám chovaly nepřátelsky, stanou se z 
nich služebníci, spolupracovníci, bratři. (305, 
6, 8) 
 
"Vzkříšení těla" - správně chápáno. 
9 Nyní má svět poznat pravdu o "vzkříšení 
těla", které je převtělením ducha. 
10. Reinkarnace znamená: návrat do 
hmotného světa, aby se znovu narodil jako 
lidská bytost; vzkříšení duchovní bytosti v 
lidském těle, aby pokračovala ve svém poslání. 
To je pravda o "vzkříšení těla", o kterém 
mluvili vaši předkové, a podávali výklady 
stejně zvrácené jako absurdní. 
11 Reinkarnace je dar, který Bůh udělil vašemu 
duchu, aby nikdy nebyl omezen na ubohost 
hmoty, na svou pomíjivou existenci na zemi, 
na své přirozené nedostatky, ale aby duch, 
který je vyšší povahy, mohl používat tolik těl 
hmoty, kolik potřebuje k plnění svých velkých 
úkolů ve světě. 
12 Tímto darem Duch dokazuje svou 
nesmírnou převahu nad "tělem", nad smrtí a 
nad všemi pozemskými věcmi, vítězí nad smrtí, 
nad jedním tělem za druhým a přežívá 
všechny, ať už mu jich bylo svěřeno jakkoli 
mnoho. On je přemožitelem času, protivenství 
a pokušení. (290, 53 - 56) 
13. Jak jste mohli uvěřit, že v den soudu těla 
mrtvých vstanou a spojí se se svými duchy, 

aby vstoupili do Božího království? Jak můžete 
takto interpretovat to, co jste se učili jindy? 
14 Tělo je z tohoto světa a zůstává v něm, 
zatímco Duch povstává a vrací se k životu, z 
něhož vzešel. "Co se narodilo z těla, je tělo, a 
co se narodilo z mého ducha, je duch." 
"Vzkříšení těla" je opětovné vtělení Ducha, a 
jestliže někteří z vás věří, že je to lidská teorie, 
a jiní z vás věří, že je to nové zjevení - vpravdě 
vám říkám, že jsem od počátku lidstva začal 
toto zjevení oznamovat světu! Důkaz o tom 
najdete v textu Písma, které je svědectvím o 
mých skutcích.  
Tento výraz, známý ze starého křesťanského 
vyznání víry, byl formulován na nicejském 
koncilu, tedy v době, kdy do té doby částečně 
uznávané učení o reinkarnaci bylo císařem 
Justiniánem (!) odsouzeno jako falešné učení. 
Znovuzrození ducha v "těle" se tak stalo 
"vzkříšením těla". 
15. V této době však toto zjevení přišlo k 
vašemu duchu, zatímco byl ve vyšším stádiu 
vývoje, a brzy bude spravedlivě přijato jako 
jeden z nejspravedlivějších a nejlaskavějších 
zákonů Stvořitele. Odmítněte myšlenku, 
kterou jste měli o "soudném dni", protože to 
není jeden z vašich dnů, protože je to časový 
úsek, a "konec světa" není konec planety, na 
které žijete, ale konec sobeckého života, který 
jste na ní vytvořili. (76, 41 - 43) 
16 Tajemství "vzkříšení těla" bylo objasněno 
zjevením reinkarnace ducha. Dnes víte, že 
smyslem tohoto zákona lásky a spravedlnosti 
je, že se duch zdokonaluje, že se nikdy 
neztratí, protože vždy najde otevřené dveře 
jako příležitost ke spáse, kterou mu Otec 
nabízí. 
17 Můj soud nad každým duchem kvůli 
tomuto zákonu je dokonalý a neúprosný. 
18 Já sám vím, jak vás soudit, protože každý 
osud je lidem nepochopitelný. Proto není 
nikdo odhalen ani prozrazen ostatním. 
19 Poté, co duchové zabloudili ve svých 
hříších, po tolika bojích a útrapách a po 
dlouhém putování, přijdou ke Mně plni 
moudrosti díky svým zkušenostem, očištěni 
bolestí, povzneseni svými zásluhami, unaveni 
dlouhou poutí, ale prostí a radostní jako děti. 
(1, 61 -64)x  
 
Různé úrovně vývoje duchovních bytostí  
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20 Váš duch ze Mne vyšel už dávno, ale ne 
všichni postupují na cestě duchovního rozvoje 
stejně. 
21. Všechny osudy jsou různé, i když vás 
vedou ke stejnému cíli. Někomu jsou tyto 
zkoušky vyhrazeny, jinému ty. Jedna bytost 
prochází jednou cestou, jiná následuje jinou. 
Nevznikli jste všichni ve stejný okamžik a ani 
se všichni nevrátíte ve stejnou dobu. Někteří 
putují vpředu, jiní vzadu, ale cíl čeká na 
všechny. Nikdo neví, kdo je jí blízko a kdo se jí 
vzdaluje, protože jste ještě příliš nezralí, 
abyste toto poznání měli; jste lidé a vaše 
ješitnost by vám byla osudná. (10, 77 - 78) 
22. Ve všech dobách, dokonce i ve vzdálených 
obdobích lidských dějin, jste měli příklady lidí 
vysokého ducha. Jak byste mohli vysvětlit, že i 
v nejstarších dobách existovali lidé s vyvinutou 
myslí, kdyby neprošli postupnými 
reinkarnacemi, které jim pomohly vyvinout se 
směrem vzhůru? 
23. Důvodem je to, že duch nevzniká současně 
s tělem a ani počátek lidského rodu se 
neshoduje s počátkem ducha. Vpravdě ti 
pravím, že není jediného ducha, který by přišel 
na svět, aniž by předtím existoval na onom 
světě. Kdo z vás může změřit nebo znát dobu, 
kterou prožil v jiných sférách, než přišel žít na 
tuto zemi? (156, 31- 32) 
 
Znalost předchozích pozemských životů a 
vlastní úrovně vývoje.  
24. Dokud je duch úzce spojen s duší, 
neuvědomuje si a ani nemůže znát zásluhy, 
které získal v předchozích životech. Nyní však 
poznává, že jeho život je věčnost, nepřetržitý 
vývoj v touze dosáhnout vrcholu. Dnes však 
ještě nevíte, jaké výšky jste dosáhli. (190, 57) 
25. Vaše mysl nepřijímá dojmy nebo 
vzpomínkové obrazy minulosti vašeho ducha, 
protože tělo je jako hustý závoj, který 
nedovoluje, aby pronikl do života ducha. Jaký 
mozek by mohl přijmout obrazy a dojmy, které 
mysl získala v průběhu své minulosti? Která 
inteligence by mohla lidskými myšlenkami 
souvisle uchopit to, co je pro ni 
nepochopitelné? 
26. Kvůli tomu všemu jsem ti až dosud 
nedovolil poznat, kdo jsi duchovně, ani jaká 
byla tvá minulost. (274, 54 - 55) 
27. Všechna Má díla jsou napsána Mnou v 
knize zvané Život. Počet jejích stránek je 

nespočetný; její nekonečné moudrosti 
nedosáhne nikdo kromě Boha, který je jejím 
autorem. Na každé její stránce je však stručné 
shrnutí, v němž Otec srozumitelně představil 
každé své dílo, aby bylo pochopitelné pro 
každou schopnost chápání. 
28. I vy neustále píšete knihu svého života, v 
níž zůstanou zapsány všechny vaše skutky a 
všechny vaše kroky na celé cestě vývoje. Tato 
kniha bude zapsána ve vašem svědomí a bude 
světlem poznání a zkušeností, jimiž budete 
zítra osvětlovat cestu svým mladším bratrům a 
sestrám. 
29. Zatím nemůžeš svou knihu nikomu ukázat, 
protože ani ty neznáš její obsah. Brzy se však 
ve tvé bytosti rozsvítí a ty budeš moci svým 
bližním ukázat stránky, které vypovídají o 
tvém vývoji, tvém vykoupení a tvých 
zkušenostech. Pak budete pro muže 
otevřenou knihou. 
30 Blahoslavení ti, kdo si své poslání 
přivlastňují. Budou mít pocit, že stoupají po 
žebříku, který Jákob viděl ve snu a který je 
duchovní cestou vedoucí bytosti do 
přítomnosti Stvořitele. (253, 6 - 8) 
 
Láska jako nutnost pro duchovní rozvoj  
31 Stejně jako vaše tělo potřebuje ke svému 
životu vzduch, slunce, vodu a chléb, potřebuje 
i duch prostředí, světlo a potravu, které 
odpovídají jeho přirozenosti. Je-li zbaveno 
svobody vznášet se v touze po potravě, 
slábne, chřadne a otupuje, jako když je dítě 
nuceno zůstávat stále v kolébce a být zavřené 
ve své komůrce. Jeho končetiny by zchromly, 
zbledl by, jeho smysly by otupěly a jeho 
schopnosti by atrofovaly. 
32 Uvědomte si, že i duch může být chromý! 
Mohl bych vám dokonce říci, že svět je plný 
duchovně chromých, slepých, hluchých a 
nemocných! Duch, který žije uzavřený a bez 
svobody rozvoje, je bytostí, která neroste - ani 
v moudrosti, ani v síle, ani v ctnosti. (258, 62 - 
63) 
33. Vpravdě ti říkám, že to, co tě může 
povznést, je láska, protože moudrost, cit a 
povznesení jsou jí vlastní. Láska je souhrnem 
všech atributů božství a Bůh ji zažehl v každém 
duchovním stvoření. 
34. Kolik lekcí jsem ti dal, aby ses naučil 
milovat! Kolik příležitostí, životů a převtělení ti 
Božské milosrdenství přidělilo! Lekce se 
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opakovala tolikrát, kolikrát bylo třeba, dokud 
se ji nenaučili. Jakmile je jednou splněna, není 
třeba ji opakovat, protože ji nelze ani 
zapomenout. 
35. Kdyby ses rychle naučil mým lekcím, 
nemusel bys už trpět ani plakat nad chybami. 
Bytost, která na Zemi využije lekce, které na ní 
získala, se může vrátit na svět, ale vždy tak 
učiní s větší vyspělostí a za lepších životních 
podmínek. Mezi jedním a druhým životem 
bude mít vždy období odpočinku, které je 
nutné k zamyšlení a odpočinku před 
zahájením nového dne. (263, 43 - 45) 
 
Různé důvody reinkarnací  
36 Vpravdě vám říkám, že v žádné epoše 
lidského života nepostrádal člověk poznání 
Mého Zákona, neboť z božské jiskry, která je 
jeho svědomím, mu nikdy nechyběl paprsek 
světla v jeho duchu, vnuknutí v jeho mysli 
nebo náznak v jeho srdci. 
37. Tvůj duch se však vrátil na onen svět s 
temným obvazem před očima a já ti říkám: 
Kdo nevyužije poučení, které život na tomto 
světě obsahuje, v tomto údolí zkoušek, musí 
se do něj vrátit, aby dokončil své napravení a 
především se poučil. (184, 39) 
38. Na jiných světech se duchové rovněž těší 
svobodné vůli a hřeší a bloudí, nebo vytrvale 
konají dobro a tímto způsobem se jim daří 
vyvíjet se vzhůru, jako to děláte vy na zemi. 
Když však nastane určený čas, ti, kterým je 
souzeno žít na tomto světě, na něj sestoupí, 
aby splnili ušlechtilý úkol, a ostatní, aby splnili 
svou povinnost odčinění. 
39. Ale podle toho, jak chtějí vidět tuto zemi, 
se pro jedny bude jevit jako ráj a pro druhé 
jako peklo. Proto když tito lidé pochopí 
milosrdenství svého Otce, uvidí jen nádherný 
život zasetý požehnáním a lekcemi života pro 
ducha - cestu, která je přivede blíž k zaslíbené 
zemi. 
40. Někteří odcházejí z tohoto světa s touhou 
vrátit se, jiní tak činí se strachem, že se budou 
muset vrátit. Důvodem je to, že vaše lidská 
přirozenost ještě není schopna pochopit 
harmonii, v níž máte žít s Pánem. (156, 33 -34) 
41. Nevzpouzejte se proti myšlence, že se 
budete muset vrátit na tuto planetu v jiném 
těle, ani se nedomnívejte, že reinkarnace je 
trestem pro ducha. Všichni duchové určení k 
životu na zemi museli projít zákonem 

reinkarnace, aby mohli dosáhnout svého 
povýšení a splnit úkol, který jsem jim svěřil. 
42 Nejen málo vyvinuté duchovní bytosti se 
musí znovu inkarnovat, také vysoce vyvinuté 
duchovní bytosti se vracejí znovu a znovu, 
dokud nedokončí svou práci. 
43 Eliáš je největší z proroků, kteří přišli na 
zem, ale navzdory velkým skutkům, které 
vykonal, a velkým důkazům, které podal, se 
musel vrátit na tento svět v jiném čase, v 
jiném těle a s jiným jménem. 
44. Tento zákon lásky a spravedlnosti lidé 
dlouho neznali, neboť kdyby jej znali dříve, byli 
by v rozpacích. Nicméně Otec vám dal některá 
zjevení a znamení, která byla světlem 
předcházejícím onomu času pro objasnění 
všech tajemství. (122, 25 - 28) 
 
Cesta k dokonalosti  
45. Daleko je cesta, po níž dosáhneš plnosti 
světla. Žádná bytost nemá delší cestu než 
duch, na níž jí Otec, božský sochař, který 
tvaruje a uhlazuje tvého ducha, dává 
dokonalou podobu. (292, 26) 
46 Vpravdě vám pravím, že abyste dosáhli 
úplné čistoty, váš duch se bude muset ještě 
velmi očistit, a to jak v tomto světě, tak v 
duchovním. 
47 Jak často to pro vás bude nutné, budete se 
muset vracet na tuto planetu, a čím častěji 
nevyužijete příležitostí, které vám Otec 
poskytne, tím více budete oddalovat svůj 
konečný vstup do pravého života a 
prodlužovat svůj pobyt v slzavém údolí. 
48 Každý duch musí v každé pozemské 
existenci ukázat pokrok a plody svého vývoje 
tím, že pokaždé udělá pevný krok vpřed. 
49 Uvědomte si, že jediné dobro, které 
prospívá vlastnímu dobru, je to, které je 
konáno z opravdové lásky a milosrdenství k 
druhým, a to nezištně. (159, 29 - 32) 
50 V člověku jsou dvě síly, které spolu 
neustále bojují: jeho lidská přirozenost, která 
je pomíjivá, a jeho duchovní přirozenost, která 
je věčná. 
51. Tato věčná bytost dobře ví, že musí 
uplynout velmi dlouhá doba, aby dosáhla své 
duchovní dokonalosti. Tuší, že bude mít 
mnoho lidských životů a že v nich bude muset 
projít mnoha zkouškami, než dosáhne 
skutečného štěstí. Duch tuší, že po slzách, 
bolesti a po mnohonásobném projití fyzickou 
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smrtí dosáhne vrcholu, který vždy hledal ve 
své touze po dokonalosti. 
52 Na druhé straně tělo [duše], křehká a malá 
věc, křičí, vzpouzí se a někdy odmítá 
uposlechnout volání ducha, a teprve když se 
duch vyvine, je silný a zkušený v boji s "tělem" 
a vším, co ho obklopuje, podaří se mu 
ovládnout tělo a projevit se skrze něj. 
53. Pouť ducha je dlouhá, jeho cesta je daleká, 
jeho formy existence jsou rozmanité a 
rozmanité a jeho zkoušky jsou v každém 
okamžiku jiného druhu. Ale jak jimi prochází, 
pozvedá se, očišťuje se, zdokonaluje se. 
54 Když kráčí životem, zanechává za sebou 
světelnou stopu, a proto se povznesený duch 
často nestará o nářky svého těla, protože ví, že 
to přejde, a nesmí dovolit, aby ho na jeho 
cestě zastavily události, které se zdají být 
malé. 
55 Na chvíli se zaměří na slabosti svého "těla", 
ale ví, že nesmí příliš milovat něco, co žije jen 
krátce a brzy zmizí v útrobách země. (18, 24, 
27 - 28) 
 
Univerzální škola života  
56. Od počátku lidstva existuje reinkarnace 
ducha jako zákon lásky a spravedlnosti a jako 
jedna z forem, v nichž Otec projevuje své 
nekonečné milosrdenství. Reinkarnace není 
jen záležitostí této doby, ale všech dob, a 
neměli byste si myslet, že jsem vám toto 
tajemství odhalil až nyní. Od nejstarších dob 
existovalo v člověku intuitivní poznání 
znovuvtělení ducha. 
57. Lidé, kteří usilovali o materialistické vědy a 
poklady světa, se však nechali ovládnout 
tělesnými vášněmi, které zatvrdily ta vlákna 
lidského srdce, jimiž člověk vnímá duchovno, 
takže se lidé stali hluchými a slepými ke 
všemu, co patří duchu. (105, 52) 
58. Před svým stvořením jste byli ve Mně; 
poté jste jako duchovní bytosti byli na místě, 
kde vše vibruje v dokonalé harmonii, kde je 
podstata života a zdroj pravého světla, z něhož 
vás živím. 
59. Bolest nebyla stvořena Otcem. V dobách, o 
kterých k vám mluvím, jste neměli důvod 
vzdychat, neměli jste si na co stěžovat, cítili 
jste v sobě nebe, neboť jste byli ve svém 
dokonalém životě symbolem této existence. 
60. Ale když jsi opustil ten domov, dal jsem 
tvému duchu šat a ty jsi klesal stále hlouběji. 

Pak se tvůj duch krok za krokem vyvíjel, až 
dosáhl úrovně existence, kde se nacházíš nyní 
a kde září světlo Otce. (115, 4 - 5) 
61. Cílem každého ducha je po jeho očištění a 
zdokonalení splynutí s Božstvím. Proto 
zaplavuji tvou cestu světlem a dávám sílu 
tvému duchu, abys mohl stoupat krok za 
krokem. Podle toho, jakého stupně vývoje 
dosáhnete při odchodu z tohoto světa, bude 
záležet, jaký duchovní domov budete obývat 
na onom světě. Vesmír byl totiž stvořen jako 
škola dokonalosti pro ducha. (195, 38) 
- Podrobnější vysvětlení jsou uvedena v 
kapitolách 23,69 a 58,46! 
62. Kdybych ti v tomto životě dal všechno, 
netoužil bys po dalším stupni. Ale čeho jste 
nedosáhli v jedné existenci, o to usilujete v 
jiné, a co nedosáhnete v této, to vám slibuje 
jiná, vyšší, a tak to jde krok za krokem po 
celou věčnost na nekonečné cestě vývoje 
ducha. 
63. Když slyšíš Mé slovo, zdá se ti nemožné, že 
by tvůj duch mohl dosáhnout tak velké 
dokonalosti; ale říkám ti, že pochybuješ o 
vysokém určení ducha jen proto, že uvažuješ 
jen o tom, co vidíš svýma hmotnýma očima: o 
ubohosti, nevědomosti, špatnosti. Ale to jen 
proto, že duch je u některých nemocný, u 
jiných ochrnutý, další jsou slepí a někteří 
duchovně mrtví. Tváří v tvář takové duchovní 
bídě musíte pochybovat o osudu, který vám 
věčnost připravila. 
64. A tak žijete v této době lásky ke světu a 
materialismu. Ale světlo mé pravdy k vám již 
přišlo a rozptýlilo temnotu noci doby, která již 
pominula, a svým úsvitem ohlásilo příchod 
věku, v němž duch získá osvícení 
prostřednictvím mého učení. (116, 17 - 18) 
65. Mnozí z vás už nebudou mít příležitost 
vrátit se na zem, aby odčinili svá provinění. Už 
nebudete mít ten nástroj, který máte dnes, 
tedy své tělo, o které se opíráte. Musíte 
pochopit, že příchod na svět je pro ducha 
výsadou, ale nikdy ne trestem. Proto musíte 
této milosti využít. 
66. Po tomto životě se vydáte do jiných světů, 
abyste získali nové lekce, a tam najdete nové 
příležitosti k dalšímu vzestupu a 
zdokonalování se. Až splníte své lidské 
povinnosti, opustíte tento svět s uspokojením, 
protože jste splnili svůj úkol, a ve vašem duchu 
zavládne mír. (221,54 - 55) 
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67 Můj hlas v současnosti svolává velké 
zástupy, protože pro mnohé duchovní bytosti 
se blíží konec jejich pouti na zemi. 
68 Ta sklíčenost, to znechucení, ten smutek, 
který nosí ve svých srdcích, je důkazem, že už 
touží po vyšším domově, po lepším světě. 
69 Je však nutné, aby poslední etapu svého 
života na světě prožili v poslušnosti pokynů 
svého svědomí, aby stopa jejich posledních 
kroků na zemi byla požehnaná pro generace, 
které přijdou po nich, aby plnily různé úkoly ve 
světě. (276, 4) 
70. Tento svět není věčný a ani nemusí být. 
Jakmile tento domov přestane plnit účel své 
existence, zanikne. 
71. Až tvůj duch už nebude potřebovat lekce, 
které mu dává tento život, protože na něj na 
jiném světě čekají jiné, vyšší, pak díky světlu 
získanému v tomto pozemském boji řekne: "S 
jakou jasností nyní chápu, že všechny vzestupy 
a pády tohoto života byly jen zkušenostmi a 
lekcemi, které jsem potřeboval, abych lépe 
porozuměl. Jak dlouhá se mi zdála ta životní 
cesta, jak dlouho mě tížilo utrpení. Na druhou 
stranu, až to všechno skončí - jak krátké a 
pomíjivé mi to připadá tváří v tvář věčnosti. 
(230, 47 u.) 
72. Radujte se, lidé, myslete na to, že jste ptáci 
letu v tomto světě plném slz, bídy a utrpení! 
Radujte se, neboť to není váš domov na 
věčnosti, čekají vás lepší světy! 
73. Až tedy odejdeš z této země, učiň tak bez 
lítosti, pak tu zůstanou vzdechy bolesti, 
námahy, slzy. Rozloučíš se s tímto světem a 
vystoupíš k těm, kteří na tebe čekají v 
nebeských výšinách. Odtud uvidíte Zemi jako 
bod ve vesmíru, na který budete vzpomínat s 
láskou. (230, 51) 
 
Přesvědčivá síla učení o reinkarnaci 
74 Světlo spiritualismu nyní odhaluje světu 
pravdu, spravedlnost, rozum a lásku, které 
jsou vlastní duchovní schopnosti reinkarnace. 
Svět však bude zpočátku proti tomuto zjevení 
tvrdošíjně bojovat a bude mu dávat zdání 
podivného a falešného učení, aby v lidech 
dobré víry vzbudil nedůvěru. 
75 Zbytečné a marné bude úsilí denominací 
udržet své věřící v zajetých kolejích starých 
názorů a zastaralých systémů víry. Nikdo totiž 
nedokáže zastavit božské světlo, které proniká 
až na samé dno lidského myšlení a probouzí 

mysl do věku zjevení, božských vnuknutí, 
osvícení pochybností a tajemství, duchovního 
osvobození. 
76 Nikdo také nebude schopen zastavit příliv, 
který bude formovat lidstvo, když se vybouří v 
touze po svobodě myšlení, ducha a víry. (290, 
57 – 59) 
 
cesta reinkarnace ducha  
77 Volám všechny pozemské poutníky, aby 
naslouchali mému hlasu, který je zve k 
vzestupu a k vlastnictví věčného života. 
78 V onen den, kdy se "božské slovo" dá 
poznat, používejte jeho slova a nechte se jím 
osvítit, neboť v poznání je světlo a vaše spása. 
79. Jestliže vás můj Zákon učí mravnosti, 
spravedlnosti a řádu ve všech skutcích vašeho 
života, proč hledáte opačné cesty a 
způsobujete si bolest? Ale když odcházíš na 
onen svět a zanecháváš své tělo na zemi, 
pláčeš, protože jsi tu schránku příliš miloval. 
80. Když cítíš, že ti tělo již nepatří a že musíš 
postupovat na cestě vývoje, dokud nepřijdeš 
ke Mně, říkám ti: "Mé dítě, co Mi chceš 
ukázat? Žili jste na zemi v souladu s mými 
přikázáními?" 
81. Ty však, zahanbený a sklíčený, protože 
nemáš dar lásky k Tomu, který tě tolik miluje a 
tolik ti daroval, sis vykoval řetězy, které tíží 
tvého ducha, a ten se zdá být bez lehkosti, 
pláče a naříká sám nad sebou, protože ztratil 
milost. Slyší jen hlas Otce, který ho volá. 
Protože se však nevyvinul a necítí se hoden k 
Němu přijít, zastaví se a čeká. 
82 Uplyne čas a duch opět uslyší hlas a zcela 
naplněn svým zármutkem se zeptá, kdo k 
němu mluví, a ten hlas mu řekne: "Probuď se! 
Nevíš, odkud jsi přišel a kam jdeš?" Pak zvedne 
oči a spatří obrovské světlo, jehož nádhera ho 
rozplývá. Uvědomuje si, že již předtím, než byl 
poslán na zem, existoval, byl již milován 
Otcem, od něhož vycházel hlas, a který nyní, 
když ho vidí v žalostném stavu, trpí kvůli 
němu. Uvědomuje si, že byl poslán do různých 
domovů, aby prošel cestou boje a získal 
odměnu za své zásluhy. 
83. A dítě se ptá: "Když jsem předtím, než 
jsem byl poslán na zem, byl Tvým milovaným 
stvořením - proč jsem nezůstal pevný ve 
ctnosti a musel jsem padnout, trpět a dřít, 
abych se k Tobě vrátil?" 
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84. Hlas mu odpověděl: "Všechny duchovní 
bytosti byly postaveny pod Zákon evoluce a na 
této cestě je Můj Otec-Duch navždy chrání a 
má radost z dobrých skutků dětí. Poslal jsem 
vás však na zem, abyste se stali bojištěm 
duchovní dokonalosti, a ne místem války a 
bolesti. 
85. Řekl jsem vám, abyste se množili, abyste 
nebyli neplodní. Když se však vrátíte do 
"duchovního údolí", nepřinášíte žádnou 
úrodu, jen si stěžujete a přicházíte bez milosti, 
kterou jsem vás obdařil. Proto vás znovu 
posílám a říkám vám: "Očistěte se, hledejte to, 
co jste ztratili, a pracujte na svém duchovním 
vzestupu." 
86 Duch se vrací na zem a hledá malé a křehké 
lidské tělo, aby si v něm mohl odpočinout a 
začít novou cestu životem. Najde malé dětské 
tělo, které mu bylo přiděleno, a použije je k 
odčinění svého porušení mého Zákona. S 
vědomím Příčiny přichází duch na zem, ví, že 
je dechem Otce, a zná poslání, které od Něho 
přináší. 
87 V prvních letech je nevinný a zachovává si 
čistotu, zůstává ve styku s duchovním životem. 
Poté začne poznávat hřích, zblízka vidí pýchu, 
aroganci a vzpurnost lidí vůči spravedlivým 
zákonům Otce a "tělo", které je od přírody 
neukázněné, začne být poskvrněno zlem. 
Upadne do pokušení, zapomene na pověření, 
které si s sebou přinesl na zem, a začne konat 
skutky, které jsou v rozporu se zákonem. Duch 
a tělo ochutnají zakázané ovoce, a když 
propadnou zkáze, překvapí je poslední hodina. 
88. Duch se opět ocitá v duchovním příbytku, 
unavený a skloněný pod tíhou své viny. Pak si 
vzpomene na hlas, který k němu kdysi 
promluvil a který ho stále volá, a poté, co 
prolije mnoho slz a cítí se ztracený, aniž by 
věděl, kdo je, si vzpomene, že na tom místě už 
jednou byl. 
89 Otec, který ho stvořil s takovou láskou, se 
mu zjeví na cestě a řekne mu: "Kdo jsi, odkud 
jsi a kam jdeš?" 
90. Syn v tom hlase poznává slovo toho, který 
mu dal bytí, inteligenci a schopnosti - Otce, 
který mu vždy odpouští, očišťuje ho, vyvádí ho 
z temnoty a vede ke světlu. Chvěje se, protože 
ví, že stojí před Soudcem, a říká: "Otče, moje 
neposlušnost a dluh vůči tobě jsou velmi velké 
a nemohu očekávat, že budu žít ve tvém 
království, protože nemám žádné zásluhy. 

Dnes, když jsem se vrátil do "duchovního 
údolí", vidím, že mám jen nahromaděnou 
vinu, kterou musím odčinit." 
91 Ale milující Otec mu znovu ukazuje cestu, 
vrací se do těla a znovu patří k lidstvu. 
92. Nyní však již zkušený duch s větší silou činí 
tělesnou schránku [duši] poddajnou, aby se 
prosadila a poslouchala božská přikázání. 
Začíná boj; bojuje proti hříchům, které člověka 
srážejí dolů, a chce využít příležitosti, která mu 
byla dána k vykoupení. Člověk bojuje od 
začátku do konce, a když se mu na spáncích 
lesknou bílé vlasy a jeho dříve odolné a silné 
tělo se začíná ohýbat a ztrácet sílu pod tíhou 
let, duch se cítí silný, zralejší a zkušenější. Jak 
velký a odpudivý se mu zdá hřích! Odvrátí se 
od něj a dojde k cíli. Nyní už jen čeká na 
okamžik, kdy ho Otec povolá, protože dospěl k 
závěru, že Boží zákon je spravedlivý a Boží vůle 
je dokonalá, že tento Otec žije, aby dal život a 
spásu svým dětem. 
93. Když přišel poslední den, pocítil smrt na 
svém těle a necítil bolest. Odešel tiše a s 
úctou. Viděl se ve své mysli a jako by měl před 
sebou zrcadlo, viděl se krásný a zářící světlem. 
Tehdy k němu promluvil hlas: "Synu, kam 
jdeš?" A protože věděl, kdo je, přistoupil k 
Otci, nechal Jeho světlo vstoupit do své bytosti 
a promluvil takto: "Ó Stvořiteli, ó všeobjímající 
Lásko, přicházím k Tobě, abych si odpočinul a 
dal Ti naplnění." "Ať se stane, co se stane," 
odpověděl Otec. 
94 Účet byl vyrovnán a duch byl zdravý, čistý a 
bez pout hříchu a viděl před sebou vysokou 
odměnu, která ho čekala. 
95 Poté pocítil, že splývá se světlem onoho 
Otce, že jeho blaženost roste, a spatřil místo 
pokoje, svatou zemi, pocítil hluboké ticho a 
"spočinul v Abrahamově lůně". (33, 14 - 16) 
 

Kapitola 31 - Spása, vykoupení a věčná 
spása  
 
Náprava falešných představ o spasení  
1 Mnoho lidí si myslelo, že všechny slzy tohoto 
světa jsou způsobeny hříchem prvních 
obyvatel země. Ve své neschopnosti vyložit 
podobenství skončili u toho, že Kristus přišel, 
aby svou krví smyl každou skvrnu. Kdyby toto 
tvrzení bylo správné, proč lidé nadále hřeší a 
trpí, i když tato oběť již byla vykonána? 
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2 Ježíš přišel na zem, aby lidem ukázal cestu k 
dokonalosti - cestu, kterou učil svým životem, 
svými skutky a slovy. (150, 43 - 44) 
3. Splněním úkolu všichni dosáhnete cíle. Dal 
jsem vám své nevyčerpatelné učení, abyste 
mohli stoupat po žebříku svého vývoje. 
Nezachrání vás má krev, ale mé světlo ve 
vašem duchu. (8, 39) 
4. Ve třetí éře mi bude dán nový kříž. Ten 
nebude viditelný smrtelným očím, ale z jeho 
výšky vyšlu lidstvu své poselství lásky a má 
krev, která je duchovní podstatou mého slova, 
se promění ve světlo pro ducha. 
5 Ti, kdo mě tehdy odsuzovali, dnes vnášejí 
svým duchem světlo do lidských srdcí, aby 
kajícně odčinili své chyby. 
6 Aby moje učení zvítězilo nad lidskou zlobou, 
musí být nejprve zbičováno a zesměšněno 
jako Kristus u sloupu sv. Martina. Z každé rány 
musí proudit mé světlo, aby osvítilo temnotu 
tohoto světa bez lásky. Je nutné, aby má 
neviditelná Krev dopadla na lidstvo a znovu 
mu ukázala cestu k vykoupení. (49, 17 - 19) 
7 Opakuji vám, že ve mně bude spaseno celé 
lidstvo. Krev prolitá na Kalvárii je životem pro 
každého ducha. Nejde však o krev samotnou, 
protože ta padla do prachu země, ale o 
božskou lásku, která je v ní symbolizována. 
Kdykoli k vám budu mluvit o své krvi, budete 
nyní vědět, co to je a jaký to má význam. 
8 Mnoho lidí prolilo svou krev ve službě svému 
Pánu a z lásky k bližním, ale neztělesnili tím 
Boží lásku, nýbrž pouze duchovní, lidskou 
lásku. 
9. Ježíšova krev však ztělesňuje božskou lásku, 
protože na ní není žádná vada. V Mistrovi 
nebyl nikdy žádný hřích a dal vám svou Krev 
do poslední kapky, abyste pochopili, že Bůh je 
pro svá stvoření vším, že se jim dává zcela, bez 
výhrad, protože je nekonečně miluje. 
10 Jestliže prach země pohltil tu tekutinu, 
která byla životem v Mistrově těle, bylo to 
proto, abyste pochopili, že mé učení mělo 
učinit život lidí plodným božským 
zavlažováním jeho láskou, moudrostí a 
spravedlností. 
11 Svět - nevěřící a skeptický vůči Mistrovým 
slovům a příkladům - bojuje proti mému učení 
a říká, že ačkoli Ježíš prolil svou krev, aby lidi 
zachránil od hříchu, svět není spasen; že ačkoli 
je vyspělejší, hřeší každým dnem víc a víc. 

12 Kde je síla oné vykupitelské krve, ptají se 
lidé, zatímco ti, kdo by měli ukázat skutečné 
základní myšlenky mého učení, nevědí, jak 
uspokojit otázky těch, kdo lační po světle a 
žízní po poznání pravdy. 
13 Říkám vám, že v této době mají otázky 
těch, kdo nevědí, větší hloubku a obsah než 
odpovědi a vysvětlení těch, kdo tvrdí, že znají 
pravdu. 
14 ale přišel jsem znovu, abych k vám 
promluvil, a zde je mé slovo pro ty, kteří se 
domnívají, že tato krev skutečně přinesla 
záchranu hříšníků před Boží spravedlností - 
všech těch, kteří byli ztraceni a odsouzeni k 
přísnému trestu. 
15 Říkám vám: Kdyby Otec, který ví všechno, 
věřil, že lidé postupně nevyužijí a nepochopí 
všechno učení, které jim Ježíš ve svých slovech 
a skutcích předal, vskutku by ho nikdy 
neposlal, neboť Stvořitel nikdy neudělal nic 
zbytečného - nic, co by nebylo určeno k tomu, 
aby přineslo ovoce. Jestliže ho však poslal, aby 
se narodil, rostl, trpěl a zemřel mezi lidmi, bylo 
to proto, že věděl, že tento zářivý a plodný 
Mistrův život vytyčí svými skutky 
nesmazatelnou cestu, nezničitelnou stopu, aby 
všechny jeho děti našly cestu, která je dovede 
k pravé lásce a při dodržování jeho učení k 
domovu, kde je očekává jejich Stvořitel. 
16 Věděl také, že tato krev, která svědčí o 
čistotě, o nekonečné lásce a která byla prolita 
do poslední kapky, naučí lidi s vírou ve svého 
Stvořitele plnit úkol, který je vynese do 
zaslíbené země, kde Mi budou moci nabídnout 
splnění svého úkolu a pak říci: "Pane, vše je 
splněno." 
17. Nyní vám mohu říci, že hodina, v níž byla 
prolita Má Krev na kříži, nebyla hodinou, která 
by znamenala vykoupení lidí. Moje Krev zde 
zůstala, přítomná ve světě, živá, čerstvá, 
vyznačující krvavou stopou Mého Umučení 
cestu k vašemu vykoupení, které vám umožní 
získat domov, který vám slíbil váš Otec. 
18 Řekl jsem vám: "Já jsem pramen života; 
pojďte a očistěte se od svých poskvrn, abyste 
mohli jít svobodní a celí ke svému Otci a 
Stvořiteli." 
19 Můj zdroj je láska, nevyčerpatelná a 
bezmezná. Tohle vám chce říct moje Krev, 
která se tehdy prolila. Zpečetilo to mé slovo, 
potvrdilo to mé učení. (158,23 - 33) 



133 
 

20 dnes, mnoho století od této události, vám 
říkám, že ačkoli jsem prolil svou krev za celé 
lidstvo, pouze ti, kdo následovali cestu, kterou 
vás učil Ježíš, mohli dosáhnout spasení svého 
ducha, zatímco všichni ti, kdo zůstali v 
nevědomosti, ve svém fanatismu, ve svých 
omylech nebo v hříchu, nejsou dosud spaseni. 
21. Říkám vám, i kdybych se tisíckrát stal 
člověkem a tisíckrát zemřel na kříži, dokud lidé 
nepovstanou, aby mě následovali, 
nedosáhnou spásy svého ducha. Není to můj 
kříž, který tě má vykoupit, ale tvůj. Nesl jsem 
své na svých ramenou a zemřel jsem na ně 
jako člověk a od té chvíle jsem byl v Otcově 
náručí. Musíte Mě následovat v tichosti a 
lásce, nést svůj kříž na svých bedrech s 
opravdovou pokorou, dokud nedosáhnete 
konečného cíle svého poslání, a pak budete 
také u svého Otce. (168, 16 - 17) 
22. Není nikdo, kdo by nechtěl najít štěstí, a 
čím je trvalejší, tím lépe, neboť tě učím cestě, 
která vede k nejvyšší a věčné blaženosti. Já 
vám však pouze ukazuji cestu a pak vás 
nechávám vybrat si tu, která se vám nejvíce 
líbí. 
23 Ptám se vás: "Když toužíte po štěstí, proč 
ho nezaséváte, abyste ho pak sklidili?" Jak 
málo je těch, kteří se cítí být hnáni k tomu, aby 
tu byli pro lidi! (169, 37 - 38) 
24 Špatná je vaše představa o tom, co 
znamená život na zemi, co je duch a co je 
duchovní svět. 
25 Většina věřících si myslí, že když budou žít 
určitým způsobem spravedlivě nebo když 
budou v poslední chvíli svého života činit 
pokání z přestupků, kterých se dopustili, mají 
nebe jisté. 
26 Tato falešná představa, která je člověku 
velmi příjemná, je však příčinou toho, že 
člověk po celý svůj život nevytrvá v plnění 
zákona, a tak způsobuje, že když jeho duch 
opustí tento svět a vstoupí do duchovního 
světa, zjistí, že přišel na místo, kde nespatří 
divy, které si představoval, ani nepocítí 
nejvyšší blaženost, na kterou měl podle svého 
mínění nárok. 
27. Víte, co se stane s bytostmi, které si byly 
jisté, že se dostanou do nebe, a místo toho 
našly jen zmatek? Protože už nebyli doma na 
zemi, protože jim chyběla opora jejich tělesné 
schránky a nemohli se povznést do výšin, kde 
se nacházejí sféry duchovního světla, vytvořili 

si - aniž by si toho byli vědomi - svět, který 
není ani lidský, ani hluboce duchovní. 
28. Pak se duchové začnou sami sebe ptát: Je 
toto nebe? Je to domov, který Bůh určil 
duchům po jejich dlouhém putování po zemi? 
29 Ne - říkají jiní - to nemůže být "lůno Páně", 
kde může existovat pouze světlo, láska a 
čistota. 
30 Postupně, skrze reflexi a bolest, duch 
pochopí. Chápe Boží spravedlnost a osvícen 
světlem svého svědomí posuzuje své minulé 
skutky a zjišťuje, že byly špatné a nedokonalé, 
že nebyly hodny toho, čemu věřil. 
31 Poté se na základě této introspekce objeví 
pokora a touha vrátit se na cesty, které 
opustil, smazat skvrny, napravit chyby a konat 
před Otcem skutečně záslužné věci. 
32 Je třeba lidstvo o těchto tajemstvích poučit, 
aby pochopilo, že život ve hmotě je pro 
člověka příležitostí k získání zásluh pro jeho 
ducha; zásluh, které ho povznesou, až si 
zaslouží žít ve sféře vyššího zduchovnění, kde 
musí stále znovu jednat záslužně, aby nezůstal 
pozadu a aby mohl nadále stoupat z úrovně na 
úroveň; neboť "v domě Otce je mnoho 
příbytků". 
33. Tyto zásluhy získáte skrze lásku, jak vás 
naučil věčný Otcův zákon. A tak bude váš duch 
postupovat krok za krokem po žebříku k 
dokonalosti a poznávat úzkou cestu, která 
vede do nebeského království - pravého nebe, 
které je dokonalostí ducha. (184, 40 - 45) 
34. Vpravdě vám říkám, že kdybych přišel v 
této době jako člověk, vaše oči by viděly Mé 
rány ještě čerstvé a krvácející, protože hřích 
lidí nepřestal, ani by se nevykoupili památkou 
na tu krev, kterou jsem prolil na Kalvárii a 
která byla důkazem Mé lásky k lidstvu. Já jsem 
však přišel v duchu, abych vás ušetřil hanby, 
kterou byste museli prožívat, když přemýšlíte 
o díle těch, kdo Mě na zemi soudili a 
odsuzovali. 
35. Všechno je odpuštěno, ale v každém duchu 
je něco z toho, co jsem za všechny prolil na 
kříži. Nemyslete si, že se tato vitalita a krev 
rozplynuly nebo ztratily. Ztělesňovali duchovní 
život, který jsem od té chvíle vrhal na všechny 
lidi. Skrze tuto Krev, která zpečetila Mé slovo a 
potvrdila vše, co jsem na zemi řekl a učinil, se 
lidé budou vyvíjet vzhůru v touze po obnově 
svého ducha. 
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36. Mé slovo, mé skutky a má krev nebyly a 
nebudou nadarmo. Pokud se vám někdy zdá, 
že mé jméno a mé slovo jsou téměř 
zapomenuty, brzy uvidíte, že se objeví znovu, 
plné životní síly, života a čistoty, jako semeno, 
které, i když se proti němu neustále bojuje, 
nikdy nezahyne. (321,64 - 66) 
37. Ježíšova krev, proměněná ve Světlo 
vykoupení, pronikla do všech duchovních 
bytostí jako spása a stále tak činí. Můj Duch 
věčně dává spásu a světlo, bez ustání 
nechávám paprsky svého světla pronikat tam, 
kde je tma, bez ustání vylévám svého 
božského Ducha ne jako lidskou krev, ale jako 
spásnou sílu, jako duchovní život na všechny 
své děti. (319, 36) 
 
"Nebe" je třeba získat  
38 Lidé, unášeni prudkostí svých vášní, klesli 
ve svých hříších tak hluboko, že se vzdali 
veškeré naděje na záchranu. Neexistuje však 
nikdo, kdo by nemohl být uzdraven. Neboť 
duch - až se přesvědčí, že lidské bouře 
nepřestanou, dokud nebude naslouchat hlasu 
svědomí - povstane a bude naplňovat můj 
zákon, dokud nedosáhne cíle svého určení, 
který není na zemi, ale na věčnosti. 
39. Ti, kdo si myslí, že existence nemá smysl, a 
myslí na marnost boje a bolesti, nevědí, že 
život je mistr, který tvoří, a bolest je dláto, 
které zdokonaluje. Nemysli si, že jsem stvořil 
bolest, abych ti ji podal v poháru - nemysli si, 
že jsem způsobil tvůj pád. Člověk se stal 
neposlušným sám od sebe, a proto se také 
musí vlastním úsilím znovu pozvednout. 
Neměli byste si také myslet, že vás zdokonalí 
pouze bolest; ne, dosáhnete Mě také 
prostřednictvím láskyplné činnosti, neboť Já 
jsem láska. (31, 54 - 55) 
40. Modlete se více duchem než tělem, neboť 
k dosažení spásy nestačí chvilka modlitby nebo 
den lásky, ale je třeba vytrvalého života, 
trpělivosti, velkorysých skutků a následování 
Mých přikázání. Proto jsem ti dal velké 
schopnosti a také empatii. 
41 Mé dílo je jako archa spásy, která zve 
všechny, aby vstoupili. Každý, kdo se řídí mými 
přikázáními, nezahyne. Necháte-li se vést mým 
slovem, budete spaseni. (123, 30 - 31) 
42 en pamatuj, že ke Mně se dostane jen to, 
co je dokonalé. Proto tvůj duch vstoupí do 
Mého království, až dosáhne dokonalosti. Vyšli 

jste ode Mne beze zkušeností, ale budete se 
ke Mně muset vrátit ozdobeni rouchem svých 
zásluh a ctností. (63, 22) 
43. Vpravdě vám pravím, že duchové 
spravedlivých, kteří přebývají v blízkosti Boha, 
si právo zaujmout toto místo zasloužili svými 
vlastními skutky - ne proto, že jsem jim je dal. 
Pouze jsem jim ukázal cestu a na jejím konci je 
čekala velká odměna. 
44 Blaze těm, kdo mi říkají: "Pane, Ty jsi Cesta, 
Světlo, které ji osvětluje, a Síla pro poutníka. 
Ty jsi hlas, který nám udává směr a oživuje nás 
na cestě životem, a jsi také odměnou pro 
toho, kdo dojde do cíle." - Ano, děti moje, já 
jsem Život a Vzkříšení z mrtvých. (63, 74 - 75) 
45 Dnes se Otec neptá: Kdo je schopen a 
ochoten spasit lidský rod svou krví? Ani Ježíš 
neodpoví: "Pane, já jsem Beránek, který je 
připraven svou krví a svou láskou připravit 
cestu k vykoupení lidstva." A tak se stane. 
46. Ani Já nepošlu své "Slovo", aby se stalo 
člověkem v tomto čase. Tato éra pro vás 
pominula a zanechala ve vašem duchu své 
učení a povznesení. Nyní jsem zahájil novou 
epochu duchovního pokroku, v níž budete 
těmi, kdo získají zásluhy. (80, 8 - 9) 
47 Chci vás všechny vidět šťastné, přebývající v 
pokoji a ve světle, abyste postupně získali 
všechno - nejen mou láskou, ale i svými 
zásluhami; pak bude vaše spokojenost a štěstí 
úplné. (245,34) 
48. Přišel jsem, abych vám ukázal krásu života 
vyššího než lidský, abych vás inspiroval k 
vysokým skutkům, abych vás naučil slovu, 
které probouzí lásku, abych vám slíbil 
nevídané štěstí, které čeká toho ducha, který 
dokázal vystoupit na horu oběti, víry a lásky. 
49. To vše uvidíte v mém učení, abyste 
konečně pochopili, že jsou to vaše dobré 
skutky, které vašeho ducha přiblíží k pravému 
štěstí. (287, 48 - 49) 
50. Jestliže k tomu, abyste mohli cestovat z 
jednoho kontinentu země na druhý, musíte 
překonat mnoho vysokých i nízkých hor, moří, 
národů, měst a zemí, dokud nedosáhnete cíle 
své cesty, uvažte, že k tomu, abyste dosáhli 
oné zaslíbené země, musíte také dlouho 
cestovat, abyste během dlouhé cesty získali 
zkušenosti, poznání, rozvoj a vývoj ducha. To 
bude ovoce ze stromu života, které si nakonec 
vychutnáte poté, co jste se o něj s velkým 
úsilím a pláčem snažili. (287, 16) 
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51. Jste děti Otce Světla, ale jestliže jste kvůli 
své slabosti upadli do temnoty života plného 
problémů, chyb a slz, tato utrpení pominou, 
protože povstanete na Mé volání, až vás 
zavolám a řeknu vám: "Zde jsem, osvěcuji váš 
svět a zvu vás, abyste vystoupili na horu, na 
jejímž vrcholu naleznete všechen mír, štěstí a 
bohatství, které jste se marně snažili 
nashromáždit na zemi." 51. Všichni, kdo jste se 
stali dětmi Otce Světla, jste se stali jeho dětmi. 
(308, 5) 
52 Každý svět, každá rovina existence byla 
stvořena proto, aby se na ní duchovní bytosti 
rozvíjely a dělaly krok ke svému Stvořiteli, a 
tak měly možnost, postupujíce stále dál na 
cestě dokonalosti, dosáhnout bez poskvrny, 
čisté a dobře utvářené cíle své cesty, vrcholu 
duchovní dokonalosti, jímž je právě přebývání 
v Božím království. 
53. Komu se nakonec zdá nemožné přebývat 
"v lůně Božím"? Ach, vy ubozí intelektuálové, 
kteří ve skutečnosti neumíte myslet! Copak jsi 
už zapomněl, že jsi vznikl z mého lůna, tedy že 
jsi v něm existoval už dříve? Není nic divného 
na tom, že vše, co pochází ze zdroje života, se 
k němu ve svůj čas vrací. 
54. Každý duch, když ze Mne vycházel do 
života, byl panensky čistý, ale potom se mnozí 
na své cestě poskvrnili. Protože jsem však vše 
moudře, s láskou a spravedlivě předvídal, 
okamžitě jsem na cestě, kterou musely Mé 
děti projít, poskytl všechny potřebné 
prostředky k jejich záchraně a obnově. 
55. Přestože toto duchovní panenství bylo 
mnoha bytostmi znesvěceno, přijde den, kdy 
se očistí od všech svých prohřešků, a tím 
znovu získají svou původní čistotu. Očista 
bude v mých očích velmi záslužná, protože 
duch ji získá díky velkým a neustálým 
zkouškám své víry, lásky, věrnosti a trpělivosti. 
56. Všichni se vrátíte cestou práce, boje a 
bolesti do Království Světla, kde se již 
nebudete muset vtělovat do lidského těla ani 
žít ve světě hmoty, neboť pak vám již vaše 
duchovní schopnost působení umožní vysílat a 
zprostředkovávat svůj vliv a své světlo z jedné 
úrovně existence do druhé. (313, 21 - 24) 
 
Nejmocnější síla pro vykoupení  
57. Hle, zde je cesta, jděte po ní a budete 
spaseni. Vpravdě vám říkám, že k dosažení 
spasení není nutné, abyste Mě slyšeli v tomto 

čase. Každý, kdo v životě uplatňuje Můj Božský 
zákon lásky a lásku inspirovanou Stvořitelem 
proměňuje v lásku, je spasen. Vydává o Mně 
svědectví svým životem i svými skutky. (63, 
49) 
58 Jestliže Slunce vyzařuje životní světlo na 
celou přírodu a na všechny bytosti a jestliže 
hvězdy vyzařují světlo i na zemi, proč by 
božský Duch nemohl vyzařovat světlo na 
ducha člověka? 
59. Nyní vám říkám: Muži, jděte do sebe, ať se 
světlo spravedlnosti, které má svůj původ v 
lásce, rozšíří po celém světě. Ať vás Moje 
pravda přesvědčí, že bez opravdové lásky 
nedosáhnete spásy. (89, 34 - 35) 
60. Mé světlo je pro všechny mé děti, nejen 
pro vás, kteří obýváte tento svět, ale pro 
všechny duchovní bytosti, které žijí na různých 
úrovních existence. Všichni budou osvobozeni 
a vzkříšeni k věčnému životu, pokud svými 
skutky lásky k bratrům a sestrám naplní mé 
božské přikázání, které vyžaduje, abyste se 
navzájem milovali. (65, 22) 
61. Milovaní lidé, toto je "Třetí den", kdy 
dávám Svému Slovu nový život mezi 
"mrtvými". Toto je "Třetí čas", kdy předstupuji 
před svět duchovním způsobem, abych mu 
řekl: "Zde je tentýž Kristus, kterého jste viděli 
umírat na kříži, a On k vám v současnosti 
promlouvá, neboť žije a bude žít a bude 
vždycky." 
62. Na druhé straně vidím, že lidé mají ve 
svých tělech mrtvé srdce, pokud jde o víru, 
lásku a světlo, ačkoli ve svých náboženských 
společenstvích tvrdí, že hlásají pravdu. Myslí 
si, že si zajistili spásu, když se modlí ve svých 
kostelech a účastní se jejich obřadů. Říkám 
vám však, že svět se musí naučit, že spásu 
ducha lze získat pouze konáním skutků lásky a 
milosrdenství. 
63 Shromaždiště jsou jen školou. Církve by se 
neměly omezovat na vysvětlování zákona, ale 
měly by se starat o to, aby svět pochopil, že 
život je cestou, na níž člověk musí 
uskutečňovat to, co se naučil z Božího zákona, 
a to tím, že bude praktikovat mé učení o lásce. 
(152, 50 - 52) 
64 Kristus se stal člověkem, aby před světem 
zjevil Boží lásku. Lidé však mají tvrdá srdce a 
vševědoucí mysl, brzy zapomenou na učení, 
které přijali, a špatně si je vyloží. Věděl jsem, 
že lidé si postupně pletou spravedlnost a lásku 
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s pomstou a trestem. Proto jsem vám oznámil 
dobu, kdy se duchovně vrátím na svět, abych 
lidem vysvětlil učení, kterému nerozuměli. 
65. Ten zaslíbený čas je tento, v němž žijete, a 
já jsem vám dal své poučení, aby se má 
spravedlnost a božská moudrost zjevily jako 
dokonalé učení o vznešené lásce vašeho Boha. 
Myslíte si, že jsem přišel, protože se bojím, že 
lidé nakonec zničí díla svého Pána, nebo 
dokonce život sám? Ne, přicházím jen z lásky 
ke svým dětem, které chci vidět plné světla a 
pokoje. 
66. Není správné a vhodné, abyste ke Mně 
také přicházeli jen z lásky? Ne však z lásky k 
sobě, ale z lásky k Otci a k bližním. Myslíte si, 
že ten, kdo se vyhýbá hříchu jen ze strachu z 
pekelných muk, je inspirován Boží láskou, 
nebo ten, kdo koná dobré skutky jen s 
myšlenkou na odměnu, kterou tím může 
získat, totiž na místo na věčnosti? Kdo takto 
smýšlí, ten Mě nezná a nepřichází ke Mně z 
lásky. Jedná pouze z lásky k sobě samému. 
(164, 35 - 37) 
67. Celý můj zákon je shrnut do dvou 
přikázání: láska k Bohu a láska k bližnímu. Toto 
je cesta. (243, 4) 
 
Spása a vykoupení pro každého ducha  
68. Nyní nepřicházím vzkřísit fyzicky mrtvé, 
jako jsem to udělal s Lazarem ve "druhé éře". 
Dnes přichází Mé světlo, aby probudilo ducha, 
který Mi patří. A ten povstane k věčnému 
životu skrze pravdu Mého Slova, neboť tvůj 
duch je Lazar, kterého nyní nosíš ve své bytosti 
a kterého vzkřísím z mrtvých a uzdravím. (17, 
52) 
69. Duchovní život se také řídí zákony, a když 
se od nich odchýlíte, velmi brzy pocítíte 
bolestné následky této neposlušnosti. 
70. Poznejte, jak velká je Má touha vás 
zachránit. Dnes, stejně jako tehdy, vezmu kříž, 
abych vás pozvedl k pravému životu. 
71 Jestliže Moje krev prolitá na Kalvárii otřásla 
srdcem lidí a obrátila je k Mému učení, bude 
to v této době Moje božské světlo, které 
rozechvěje ducha a duši, aby vás přivedlo zpět 
na pravou cestu. 
72. Chci, aby ti, kdo zemřeli pro život v milosti, 
žili navěky. Nechci, aby tvůj duch přebýval v 
temnotě. (69, 9 - 10) 
73. Uvědomte si, kolik vašich bližních 
uprostřed své modlářské činnosti očekává 

příchod Mesiáše. Uvažte, kolik lidí si ve své 
nevědomosti myslí, že přijdu jen proto, abych 
vykonal svůj soud nad zlými, zachránil dobré a 
zničil svět, aniž by věděli, že jsem mezi lidmi 
jako Otec, jako Mistr, jako bratr nebo přítel, 
plný lásky a pokory, podávající všem 
pomocnou ruku, abych je zachránil, požehnal 
a odpustil. (170, 23) 
74. Nikdo se nenarodil náhodou a bez ohledu 
na to, jak bezvýznamný, neschopný a chudý si 
člověk myslí, že je, byl stvořen z milosti 
Nejvyšší bytosti, která ho miluje stejně jako 
bytosti, jež považuje za nadřazené, a má osud, 
který ho stejně jako všechny dovede do Boží 
náruče. 
75. Vidíte ty lidi, kteří bloudí po cestách jako 
vyděděnci, kteří s sebou vláčí neřest a bídu a 
nevědí, kdo jsou a kam jdou? Znáte lidi, kteří 
stále žijí v lesích, přepadeni dravci? Nikdo není 
zapomenut láskou Mého Otce, všichni mají 
úkol, který mají splnit, všichni mají zárodek 
rozvoje a jsou na cestě, kde zásluhy, úsilí a boj 
přivedou ducha krok za krokem ke Mně. 
76. Kde je někdo, kdo byť jen na jediný 
okamžik nezatoužil po mém pokoji a nepřál si 
osvobodit se od pozemského života? Každému 
duchu se stýská po světě, který dříve obýval, 
po domově, v němž se narodil. Ten svět čeká 
na všechny mé děti a zve je, aby se těšily z 
věčného života, po kterém někteří touží, 
zatímco jiní jen čekají na smrt, aby pak přestali 
být, protože mají zmateného ducha a žijí bez 
naděje a bez víry. Co mohlo tyto bytosti 
pohnout k boji za jejich obnovu? Co v nich 
může probudit touhu po věčnosti? Čekají jen 
na neexistenci, ticho a konec. 
77. Ale vrátilo se "Světlo světa", "Cesta a 
Pravda", aby tě svým odpuštěním vzkřísilo k 
životu, aby pohladilo tvou unavenou tvář, 
potěšilo tvé srdce a aby ten, kdo se 
nepovažoval za hodného existence, uslyšel 
můj hlas, který mu říká: Miluji tě, pojď ke 
Mně! (80, 54 - 57) 
78. Člověk může upadnout a ponořit se do 
temnoty, a proto se cítí být ode Mne vzdálen; 
může se domnívat, že když zemře, vše pro něj 
skončilo. Pro mě však nikdo neumírá, nikdo 
není ztracen. 
79. Kolik je na světě lidí, kteří byli považováni 
za zkažené bytosti a dnes jsou plní světla! Kolik 
lidí, kteří po sobě zanechali stopy svých hříchů, 
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neřestí a zločinů, již dosáhlo očištění! (287, 9 - 
10) 
80. Vskutku, mnozí poskvrňují svého ducha, 
ale neodsuzujte je, neboť nevědí, co činí. Já je 
také zachráním, bez ohledu na to, že na Mě v 
současnosti zapomněli nebo Mě nahradili 
falešnými bohy, které si ve světě vytvořili. 
Také je přivedu do svého království, i když nyní 
kvůli následování falešných proroků zapomněli 
na milosrdného Krista, který za ně dal svůj 
život, aby je naučil své učení lásky. 
81 Pro Otce není nikdo "zlý", nikdo jím 
nemůže být, protože jeho původ je ve Mně. 
Ztracení, slepí, násilní, vzpurní - takoví se stali 
mnozí z mých dětí kvůli svobodné vůli, kterou 
byli obdařeni. Ve všech však bude světlo a Mé 
milosrdenství je povede po cestě ke spáse. 
(54, 45 - 46) 
82. Všichni jste moje sémě a Mistr ho sklízí. 
Když se mezi dobrým semenem objeví semeno 
plevele, vezmu ho také s láskou do svých 
rukou, abych ho proměnil ve zlatou pšenici. 
83. Vidím v srdcích sémě plevele, bahna, 
zločinu, nenávisti, a přesto tě sklízím a miluji. 
Hladím a čistím toto semínko, dokud nezazáří 
jako pšenice na slunci. 
84. Myslíš si, že tě síla mé lásky nemůže 
vykoupit? Až tě očistím, zaseju tě do své 
zahrady, kde poneseš nové květy a nové 
plody. Součástí mého božského úkolu je učinit 
vás mne hodnými. (256, 19 - 21) 
85 Jak by se pro mě mohl duch nenávratně 
ztratit, když v sobě nese jiskru mého světla, 
která nikdy nezhasne, a já jsem s ním na všech 
cestách? Jakkoli dlouho může trvat jeho 
vzpoura nebo zmatek, nikdy tyto temné síly 
neodolají Mé věčnosti. (255, 60) 
86. Pro mě je stejně záslužné, když se bytost 
poskvrněná stopami nejtěžších provinění očistí 
inspirována vysokým ideálem, jako když 
bytost, která zůstala neochvějně čistá, bojuje 
až do konce, aby se neposkvrnila, protože od 
počátku milovala světlo. 
87 Jak daleko od pravdy jsou ti, kdo si myslí, že 
zmatení duchové mají jinou povahu než 
duchové světla! 
88. Otec by byl nespravedlivý, kdyby to byla 
pravda, stejně jako by už nebyl Všemohoucím, 
kdyby mu chyběla moudrost a láska k 
záchraně poskvrněných, nečistých a 
nedokonalých a nemohl by je spojit se všemi 

spravedlivými v jednom a tomtéž domově. 
(295, 15 - 17) 
89. Vpravdě vám říkám, že i ty bytosti, které 
nazýváte pokušiteli nebo démony, jsou jen 
zmatené nebo nedokonalé bytosti, které Otec 
moudře používá k uskutečnění svých vysokých 
rad a plánů. 
90. Ale tyto bytosti, jejichž duše jsou dnes 
zahaleny temnotou a z nichž mnohé špatně 
využívaly schopností, které jsem jim udělil, 
budou - až pro ně přijde čas - Mnou 
zachráněny. 
91. Neboť přijde chvíle, Izraeli, kdy mě budou 
všechna Hospodinova stvoření chválit navěky. 
Už bych nebyl Bohem, kdybych nemohl 
zachránit ducha svou mocí, svou moudrostí a 
svou láskou. (302, 31) 
92. Kdy na světě rodiče milovali jen dobré děti 
a nenáviděli ty zlé? Jak často jsem je viděl, že 
nejvíce milují a starají se právě o ty, kteří jim 
nejvíce ubližují a způsobují jim největší 
utrpení! Jak je možné, že bys mohl konat větší 
skutky lásky a odpuštění než já? Kdy se 
ukázalo, že se Mistr musí učit od učedníků? 
93. Věz tedy, že nikoho nepovažuji za 
nehodného Mne, a proto tě cesta ke spáse 
věčně zve, abys po ní kráčel, stejně jako jsou 
brány Mého království, které jsou světlem, 
pokojem a dobrem, věčně otevřené v 
očekávání příchodu těch, kdo byli daleko od 
Zákona a Pravdy. (356, 18 - 19) 
 
Slavná budoucnost Božích dětí  
94. Nedopustím, aby jediné z Mých dětí 
zabloudilo nebo se dokonce ztratilo. 
Proměním parazitické rostliny v plodonosné, 
neboť všechna stvoření byla povolána k 
existenci, aby dosáhla cíle dokonalosti. 
95. Chci, abyste se se Mnou těšili z Mých děl. 
Již dříve jsem vás učinil účastnými na svých 
vlastnostech, protože jste Mou součástí. 
Protože mi všechno patří, činím vás také 
vlastníky svého díla. (9, 17 - 18) 
96 Nepochybujte o Mém slově. V první éře 
jsem splnil svůj slib, že osvobodím Izrael z 
egyptského otroctví, které znamenalo 
modlářství a temnotu, abych vás přivedl do 
Kanaánu, země svobody a uctívání živého 
Boha. Tam vám byl oznámen můj příchod jako 
člověka a proroctví se slovo za slovem naplnilo 
v Kristu. 
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97. Já, ten Mistr, který přebýval v Ježíši a 
miloval tě v něm, jsem slíbil světu, že k němu 
promluvím v jiném čase a zjevím se v duchu. A 
zde je naplnění mého slibu. 
98. Dnes vám oznamuji, že jsem vašemu 
duchu vyhradil podivuhodné oblasti, příbytky, 
duchovní domovy, kde můžete najít skutečnou 
svobodu milovat, konat dobro a šířit Mé 
světlo. Můžeš o tom pochybovat, když jsem ti 
splnil své předchozí sliby? (138, 10 - 11) 
99. Mou božskou touhou je zachránit tě a 
dovést tě do světa světla, krásy a lásky, kde 
budeš radostně vibrovat díky povznesení 
ducha, vznešenosti citů a ideálu dokonalosti. 
Cožpak v této božské touze nepoznáváš mou 
otcovskou lásku? Kdo to nechápe, musí být 
nepochybně slepý. (181, 13) 
100. Pamatuj: Všechny krásy tohoto světa jsou 
určeny k tomu, aby jednoho dne zmizely a 
uvolnily místo jiným. Ale tvůj duch bude žít 
věčně a hledět na Otce v celé jeho slávě - na 
Otce, z jehož lůna jsi vzešel. Vše stvořené se 
musí vrátit na místo, odkud přišlo. (147, 9) 
101. Já jsem Věčné Světlo, Věčný Pokoj a 
Věčná Blaženost, a protože jste Mé děti, je 
Mou vůlí a Mou povinností učinit vás 
účastnými Mé slávy; a proto vás učím Zákonu 
jako cestě, která vede ducha k výšinám onoho 
Království. (263,36) 
102. Vždy si uvědomujte, že duch, který 
dosahuje vysokých stupňů dobra, moudrosti, 
čistoty a lásky, je nad časem, bolestí a 
vzdálenostmi. Neomezuje se na pobyt na 
jednom místě, je schopna být všude a může 
nalézt nejvyšší potěšení v tom, že všude 
existuje, cítí, poznává, miluje a je milována. To 
je nebe ducha. (146,70-71) 
 

VIII Člověk  
 

Kapitola 32 - Vtělení, přirozenost a 
úkol člověka  
 
Vtělení na zemi 
1. Pláčete, když někdo z vašich odchází do 
"duchovního údolí", místo abyste se cítili plní 
pokoje, protože chápete, že se blíží o krok blíž 
ke svému Pánu. Na druhé straně slavíte 
svátek, když do vašeho domu přijde nová 

bytost, aniž byste v tu hodinu pomysleli na to, 
že tato duchovní bytost přišla do těla, aby v 
tomto slzavém údolí naplnila smíření; pak 
byste pro ni měli plakat. (52, 58) 
2 Vy plodíte děti ze svého těla, ale já jsem ten, 
kdo rozděluje duchy mezi rodiny, kmeny, 
národy a světy, a v této lidem nepřístupné 
spravedlnosti se zjevuje má láska. (67,26) 
3. Žiješ v přítomnosti a nevíš, co jsem ti 
předurčil do budoucnosti. Připravuji velké 
legie duchů, kteří budou přebývat na zemi a 
přinesou s sebou obtížné poslání; a vy musíte 
vědět, že mnozí z vás budou rodiči těch 
bytostí, do nichž se moji poslové vtělí. Vaší 
povinností je vnitřně se připravit, abyste 
věděli, jak je přijmout a vést. (128, 8) 
4. Chci s vámi mluvit o mnoha duchovních 
tématech, ale vy jim ještě nemůžete rozumět. 
Kdybych vám odhalil, do jakých příbytků jste 
již sestoupili na zem, nedokázali byste 
pochopit, jak jste na takových místech žili. 
5 Dnes můžeš popřít, že znáš "duchovní údolí", 
protože tvůj duch, dokud je vtělený, je 
nepřístupný své minulosti, takže se nestává 
marnivým, ani depresivním, ani zoufalým tváří 
v tvář své nové existenci, v níž musí začít 
znovu jako v novém životě. 
6 I kdybys chtěl, nemohl by sis vzpomenout. 
Dovolím vám pouze tušit nebo tušit, co vám 
zde zjevuji, abyste vytrvali v životním boji a 
ochotně snášeli zkoušky. 
7. Možná pochybujete o všem, co vám říkám, 
ale opravdu, ten svět duchů byl vaším 
domovem, dokud jste byli duchy. Byli jste 
obyvateli toho domova, kde jste nepoznali 
žádné utrpení, kde jste cítili slávu Otce ve své 
bytosti, protože v něm nebyla žádná vada. 
8 Ale ty jsi neměl žádné zásluhy, a tak bylo 
nutné, abys opustil ono nebe a sestoupil na 
svět, aby tvůj duch svým úsilím získal zpět ono 
království. 
9 Ty jsi však stále více morálně klesal, až ses 
cítil velmi vzdálen božskému a duchovnímu, 
svému původu. (114, 35 - 36) 
10 Když duch přichází na zem, je veden těmi 
nejlepšími úmysly, aby zasvětil svou existenci 
Otci, aby se mu ve všem líbil a byl užitečný 
svým bližním. 
11 Jakmile však vidí, že je uvězněn v těle, 
tisícerými způsoby pokoušen a vystaven 
zkoušce na své cestě životem, slábne, podléhá 
pudům "těla", podléhá pokušením, stává se 
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sobcem a nakonec miluje nade vše sebe a jen 
na chvíli naslouchá svědomí, kde je zapsán 
osud a sliby. 
12 Mé slovo ti pomáhá pamatovat na tvou 
duchovní smlouvu a překonávat pokušení a 
překážky. 
13. Nikdo nemůže říci, že se nikdy neodchýlil 
od cesty, kterou jsem mu vytyčil. Ale já vám 
odpouštím, abyste se naučili odpouštět svým 
bližním. (245, 47 - 48) 
14. Velká duchovní výchova je nutná k tomu, 
aby člověk žil v souladu s hlasem svého 
svědomí. Ačkoli je totiž vše prostoupeno 
božskou láskou, moudře stvořenou pro dobro 
a štěstí člověka, hmota, která ho ve světě 
obklopuje, znamená pro ducha zkoušku od 
chvíle, kdy obývá svět, do něhož nepatří, a je 
spojen s tělem, jehož přirozenost je odlišná od 
jeho vlastní. 
15 V tom můžeš vidět důvod, proč duch 
zapomíná na svou minulost. Od okamžiku, kdy 
se inkarnuje a splyne s nevědomým stvořením, 
které se právě narodilo, začíná život, který je s 
tímto tělem úzce spojen. 
16 Z ducha zůstávají přítomny pouze dvě 
vlastnosti: svědomí a intuice, ale osobnost, 
vykonané skutky a minulost zůstávají na čas 
skryty. Tak to zamýšlí Otec. 
17. Co by se stalo s duchem, který přišel ze 
světla vznešeného domova, aby žil v ubohých 
poměrech tohoto světa, kdyby si vzpomněl na 
svou minulost? A jaká by to byla marnost mezi 
lidmi, kdyby se jim zjevila velikost, která 
existovala v jejich duchu v jiném životě? (257, 
18 - 19) 
 
Správné hodnocení těla a jeho vedení myslí 
18 Říkám vám, abyste nejen očistili svého 
ducha, ale také posílili své tělo, aby nové 
generace, které z vás vzejdou, byly zdravé a 
jejich duchové byli schopni plnit své obtížné 
poslání. (51, 59) 
19 Pečujte o zdraví svého těla, dbejte o jeho 
zachování a vitalitu. Moje učení vám radí, 
abyste s láskou pečovali o svého ducha i o své 
tělo, protože oba se vzájemně doplňují a 
potřebují se v náročném duchovním poslání, 
které jim bylo svěřeno. (92,75) 
20 Nepřikládejte svému tělu větší význam, než 
jaký ve skutečnosti má, a nedovolte mu, aby 
zaujalo místo, které náleží pouze vašemu 
duchu. 

21 Pochopte, že tělesná schránka je pouze 
nástrojem, který potřebujete k tomu, aby se 
duch mohl projevit na zemi. (62, 22 - 23) 
22 Pohleďte, jak je toto učení prospěšné 
vašemu duchu; neboť zatímco hmota těla se s 
každým dnem o něco více přibližuje k lůnu 
země, duch se naopak stále více přibližuje k 
věčnosti. 
23 Tělo je oporou, na níž spočívá duch, když 
přebývá na zemi. Proč ji nechat stát se 
řetězem, který spoutává, nebo žalářem, který 
vězní? Proč ji nechat, aby řídila váš život? Je 
tedy správné, aby slepec vedl toho, jehož oči 
vidí? (126, 15 - 16) 
24. Toto učení je prosté, jako všechno, co je 
čisté a božské, a proto je snadno 
pochopitelné. Někdy se vám však bude zdát, 
že je obtížné je uvést do praxe. Úsilí vašeho 
ducha vyžaduje námahu, odříkání nebo oběti 
ze strany vašeho těla, a pokud vám chybí 
vzdělání nebo duchovní disciplína, musíte 
trpět. 
25 Od počátku věků probíhá boj mezi duchem 
a "tělem" [duší] ve snaze pochopit, co je 
správné, co je dovoleno, co je dobré, abychom 
žili život v souladu se zákonem daným Bohem. 
26 V tomto těžkém boji se vám zdá, jako by 
vás cizí a zlovolná moc neustále sváděla k 
tomu, abyste se k boji obrátili zády, a vyzývala 
vás, abyste využili své svobodné vůle a 
pokračovali na cestě materialismu. 
27. Říkám vám, že není většího pokušení než 
slabost vašeho těla: je citlivé na všechno, co 
ho obklopuje; dost slabé na to, aby podlehlo; 
snadno se nechá strhnout a svést. Kdo se však 
naučil ovládat pudy, vášně a slabosti těla, 
zvítězil nad pokušením, které v sobě nosí. 
(271, 49 - 50) 
28. Země je bitevní pole, je třeba se mnohému 
naučit. Kdyby tomu tak nebylo, stačilo by vám 
několik let života na této planetě a nemuseli 
byste být znovu a znovu posíláni k novému 
zrození. Není temnějšího a pochmurnějšího 
hrobu pro ducha, než je jeho vlastní tělo, když 
je na něm špína a materialismus. 
29 Mé slovo tě pozvedá z tohoto hrobu a dává 
ti křídla pro budoucnost, abys mohl vzlétnout 
do krajin pokoje a duchovního světla. (213, 24 
- 25) 
  
Význam/úkol duše, ducha a svědomí u 
člověka  
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30 Tělo by mohlo existovat bez ducha, pouze 
prostřednictvím animálního tělesného života, 
ale pak by nebylo lidskou bytostí. Měla by duši 
a byla by bez ducha, ale nemohla by se pak 
řídit sama, ani by nebyla nejvyšší bytostí, která 
by znala zákon skrze svědomí, rozlišovala 
dobro od zla a přijímala každé božské zjevení. 
(59, 56) 
31 Svědomí osvěcuje ducha a duch vede tělo 
(nad duší). (71, 9) 
32. Zatímco ve světě se někteří ženou za 
falešnou velikostí, jiní říkají, že člověk je před 
Bohem bezvýznamné stvoření, a jsou dokonce 
tací, kteří se přirovnávají k červu země. Jistě, 
vaše hmotné tělo se vám může zdát uprostřed 
Mého stvoření malé, ale pro Mne není, 
protože jsem ho stvořil s moudrostí a mocí. 
33. Ale jak můžeš posuzovat velikost své 
bytosti podle rozměrů svého těla? Necítíte v 
něm přítomnost Ducha? Je větší než vaše tělo, 
jeho existence je věčná, jeho cesta nekonečná, 
konec jeho vývoje nemůžete znát, stejně jako 
jeho původ. Nechci vás vidět malé, stvořil jsem 
vás, abyste dosáhli velikosti. Víte, kdy považuji 
člověka za malého? Když klesl v hříchu, 
protože pak ztratil svou ušlechtilost a 
důstojnost. 
34. Dlouho jste ke Mně již nepřilnuli, již nevíte, 
čím ve skutečnosti jste, protože jste dovolili, 
aby mnohé vlastnosti, schopnosti a dary, které 
do vás vložil váš Stvořitel, ležely ve vaší bytosti 
ladem. Spíte, pokud jde o ducha a svědomí, a 
právě v jejich duchovních kvalitách spočívá 
skutečná velikost člověka. Žijete jako bytosti, 
které jsou z tohoto světa, protože v něm 
vznikají a umírají. (85, 56 - 57) 
35. Svým slovem lásky ti dokazuji, jakou cenu 
má pro Mne tvůj duch. V hmotném stvoření 
není nic většího než tvůj duch, ani královská 
hvězda se svým světlem, ani země se všemi 
svými divy, ani nic jiného stvořeného není 
větší než duch, kterého jsem ti dal, neboť je to 
božská částečka, je to plamen, který vyšel z 
božského Ducha. 
36 Kromě Boha mají duchovní inteligenci, 
vědomí, vůli a svobodu vůle pouze duchové. 
37 Nad instinkty a sklony těla [duše] vystupuje 
světlo, jímž je tvůj duch, a nad tímto světlem 
vůdce, učebnice a soudce, jímž je svědomí. 
(86, 68) 
38. Lidstvo mi ve svém materialismu říká: 
"Existuje vůbec Království Ducha?" "Ne," 

odpověděl jsem. Odpovídám vám však, ó 
nevěřící, vy jste Tomášové "třetí éry". Pocity 
soucitu a milosrdenství, něhy, laskavosti a 
štědrosti nejsou atributy těla, stejně jako dary 
milosti, které v sobě nosíte skryté. Všechny 
tyto pocity, které jsou vtisknuty do vašeho 
srdce a mysli, všechny tyto schopnosti patří 
duchu a vy je nesmíte popírat. "Tělo" je pouze 
omezený nástroj, ale duch nikoli: je velký, 
protože je atomem Boha. 
39 Hledej sídlo svého ducha v jádru své bytosti 
a velkou moudrost ve slávě lásky. (147, 21 - 
22) 
40 Vpravdě vám říkám, že od prvních dnů 
lidstva měl člověk intuitivní vědomí, že v sobě 
nosí duchovní bytost - bytost, která je sice 
neviditelná, ale projevuje se v různých 
skutcích jeho života. 
41. Pán tvůj ti čas od času zjevuje existenci 
ducha, jeho povahu a skrytou podstatu. 
Přestože ji nosíte v sobě, závoj, kterým vás 
vaše zhmotnění zahaluje, je tak hustý, že 
nejste schopni rozeznat, co je ve vaší bytosti 
nejušlechtilejší a nejčistší. 
42. Mnoho pravd se člověk odvážil popřít. 
Přesto - víra v existenci jeho ducha nepatřila k 
věcem, proti nimž nejvíce bojoval, protože 
člověk cítil a nakonec pochopil, že popírat 
svého ducha by bylo totéž jako popírat sám 
sebe. 
43. Když lidské tělo kvůli vášním, neřestem a 
smyslovým požitkům zdegenerovalo, stalo se 
řetězem, temnou páskou přes oči, vězením a 
překážkou v rozvíjení ducha. Přesto člověku v 
hodinách zkoušky nikdy nechyběla jiskra 
vnitřního světla, která by mu přišla na pomoc. 
44 Vpravdě vám pravím, že nejvyšším a 
nejčistším projevem ducha je svědomí, ono 
vnitřní světlo, které činí člověka prvním, 
nejvyšším, největším a nejušlechtilejším mezi 
všemi tvory, kteří ho obklopují. (170, 56 - 60) 
45 Všem lidem říkám, že nejvyšší a 
nejkrásnější titul, který člověk má, je být 
"Božím dítětem", i když je třeba si ho zasloužit. 
46. Účelem Zákona a učení je zjevit vám 
poznání Mé pravdy, abyste se stali hodnými 
dětmi toho Božského Otce, který je Nejvyšší 
Dokonalostí. (267, 53) 
47. Víš, že jsi byl stvořen "k mému obrazu a 
podobě", ale když to vyslovíš, myslíš na svou 
lidskou podobu. Říkám vám, že Můj obraz není 
tam, ale ve vašem duchu, který se musí 
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zdokonalovat cvičením ve ctnostech, aby se mi 
podobal. 
48. Já jsem Cesta, Pravda a Život, Já jsem 
spravedlnost a dobrota, a to vše pochází z 
Božské Lásky. Chápete nyní, jací musíte být, 
abyste byli "k mému obrazu a podobě"? 
(31,51 - 52) 
49. Máš v sobě odraz božství, Já jsem skutečně 
v tobě. Inteligence, vůle, schopnosti, smysly a 
ctnosti, které máte, svědčí o vyšší přirozenosti, 
k níž patříte, a jsou živým svědectvím Otce, z 
něhož pocházíte. 
50. Někdy neposlušností a hříchem 
poskvrňuješ a znesvěcuješ obraz, který neseš 
ve své bytosti. Pak se Mi nepodobáte, neboť 
nestačí mít lidské tělo a ducha, abyste byli 
obrazem Stvořitele. Pravá podoba se Mnou je 
ve vašem světle a ve vaší lásce ke všem 
bližním. (225, 23 - 24) 
51 Stvořil jsem vás "ke svému obrazu a 
podobě", a protože jsem Tři i Jeden, je tato 
Trojice i ve vás. 
52. Vaše hmotné tělo představuje Stvoření 
díky své dokonalé konstrukci a harmonii. Váš 
vtělený duch je obrazem "Slova", které se 
stalo člověkem, aby na světě lidí zanechalo 
stopu lásky, a vaše svědomí je zářivou jiskrou z 
božského světla Ducha svatého. (220, 11 - 12) 
53. Jaké zásluhy by měl tvůj duch, kdyby 
působil v těle bez vůle a bez vlastních sklonů? 
Boj ducha s jeho tělesnou schránkou [duší] je 
bojem síly proti síle. Zde nachází prubířský 
kámen, jímž musí prokázat svou nadřazenost a 
velikost ducha. Je to zkouška, při níž duch 
často na chvíli podlehne pokušením, do nichž 
ho svět uvádí prostřednictvím "těla". Násilí, 
které tato (pokušení) působí na ducha, je tak 
velké, že jsi nakonec pocítil, že tě 
nadpřirozená a zlovolná moc táhne do záhuby 
a ničí tě ve vášních. 
54 Jak velká je odpovědnost ducha před 
Bohem! Tělo tuto odpovědnost nepřevzalo. 
Podívejte se, jak navždy spočine v zemi, když 
přijde smrt. Kdy získáš zásluhy, aby se tvůj 
duch stal hodným obývat dokonalejší domovy, 
než je tento, v němž žiješ? 
55 Svět vám nabízí koruny, které svědčí jen o 
marnosti, pýše a falešné velikosti. Duchu, 
který umí jít dál než k těmto marnostem, je na 
onom světě vyhrazena jiná koruna, koruna mé 
moudrosti. (53, 9 - 11) 

56. Život se má projevovat více v duchu než v 
těle. Kolik lidí žilo na tomto světě, ale jak málo 
jich žilo duchovně a projevovalo milost, která 
je v každé lidské bytosti, v té božské jiskře, 
kterou Stvořitel vložil do člověka. 
57 Kdyby si lidé dokázali uchovat jasnozřivost 
ve své mysli, mohli by jejím prostřednictvím 
vidět svou minulost, přítomnost i budoucnost. 
58. Duch je jako moje kniha božské moudrosti. 
Kolik toho obsahuje! Stále vám má co 
odhalovat - někdy tak hluboká odhalení, že 
jsou pro vás nepochopitelná. 
59. Jiskra světla, která je přítomna v každé 
lidské bytosti, je poutem, které spojuje 
člověka s duchovnem, je tím, co ho uvádí do 
kontaktu s nadpozemským světem a s jeho 
Otcem. (201, 37 - 40) 
60. Ach, kéž by tvá hmotná přirozenost 
dokázala vstřebat to, co tvůj duch přijímá 
prostřednictvím daru zraku! Váš duch se totiž 
nikdy nepřestane dívat, i když tělo kvůli své 
hmotné podstatě nic z toho nevnímá. Kdy 
budete schopni porozumět svému duchu? 
(266, 11) 
61 Dokud vy, kteří nemilujete život, protože 
ho nazýváte krutým, neuznáváte význam 
svědomí v člověku a nenecháte se jím vést, 
nenajdete nic, co by mělo skutečnou hodnotu. 
62 Je to svědomí, které povznáší ducha k 
vyššímu životu nad hmotou [duší] a jejími 
vášněmi. Spiritualizace vám dá pocítit velkou 
Boží lásku, pokud se vám ji podaří proměnit v 
čin. Pak pochopíte smysl života, uvidíte jeho 
krásu a objevíte jeho moudrost. Pak budete 
vědět, proč jsem to nazval životem. 
63 Kdo se odváží odmítnout toto učení s tím, 
že není pravdivé, když je poznal a pochopil? 
64 Když pochopíte, že vaše skutečná hodnota 
spočívá ve vašem svědomí, budete žít v 
souladu se vším, co stvořil váš Otec. 
65 Pak svědomí zkrášlí ubohý lidský život, ale 
předtím se člověk musí odvrátit od všech 
vášní, které ho oddělují od Boha, a jít cestou 
spravedlnosti a moudrosti. Pak pro tebe začne 
pravý život, na který se dnes díváš s 
lhostejností, protože neznáš to, čím pohrdáš, a 
nemáš představu o jeho dokonalosti. (11, 44 - 
48) 
 
Boží chrám v člověku 
66. Představa, kterou o Mně lidstvo má, je 
dětinská, protože nebylo schopno pochopit 
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zjevení, která jsem mu neustále dával. Pro 
toho, kdo se umí připravit, jsem viditelný a 
hmatatelný a všude přítomný; ale pro toho, 
kdo nemá žádnou citlivost, protože ho zatvrdil 
materialismus, je těžké pochopit, že existuji, a 
má pocit, že jsem nesmírně vzdálený, že je 
nemožné, abych byl jakkoli cítěn nebo viděn. 
67. Člověk musí vědět, že Mne nosí v sobě, že 
ve svém duchu a ve světle svého svědomí 
vlastní čistou přítomnost Boží. (83, 50 - 51) 
68. Utrpení, které tíží lidi této doby, je krok za 
krokem, aniž by si to uvědomovali, vede k 
branám vnitřní svatyně, tváří v tvář níž se, 
neschopni jít dál, budou ptát: "Pane, kde jsi?" 
A zevnitř chrámu se ozve laskavý hlas Mistra, 
který jim řekne: "Jsem zde, kde jsem vždy 
přebýval - ve vašem svědomí." (104, 50) 
69. Narodil ses ve mně. Od Otce jste obdrželi 
duchovní i hmotný život. A v přeneseném 
smyslu vám mohu říci, že ve stejnou dobu, kdy 
jste se narodili ve mně, jsem se narodil i já ve 
vás. 
70 Zrodil jsem se ve vašem svědomí, rostl 
jsem, jak jste rostli, a plně jsem se zjevil ve 
vašich skutcích lásky, abyste mohli s radostí 
říkat: "Pán je se mnou." (138, 68 - 69) 
71. Dnes jste ještě dětští učedníci a nemůžete 
vždy správně chápat Mé učení, ale zatím 
mluvte k Bohu svým srdcem, svými 
myšlenkami, a On vám odpoví z hloubi vaší 
bytosti. Jeho poselství, které bude promlouvat 
ve vašem svědomí, bude jasným, moudrým 
láskyplným hlasem, který budete postupně 
objevovat a na který si později zvyknete. (205, 
47) 
72. V této třetí éře založím v srdci svých 
učedníků Církev Ducha Svatého. Tam bude 
přebývat Bůh Stvořitel, silný Bůh, Bůh, který se 
stal člověkem ve druhé éře, Bůh nekonečné 
moudrosti. Žije ve vás, ale chcete-li Ho cítit a 
slyšet zvuk Jeho slova, musíte se na to vnitřně 
připravit. 
73 Kdo koná dobro, cítí v sobě mou 
přítomnost, stejně jako ten, kdo je pokorný 
nebo v každém bližním vidí bratra. 
74. Ve vašem duchu je chrám Ducha svatého. 
Tato říše je nezničitelná, žádné bouře ani 
hurikány ji nedokážou strhnout. Je neviditelná 
a nedotknutelná lidským pohledem, jejími 
pilíři má být touha růst v dobru. Její kopule je 
milost, kterou Otec uděluje svým dětem, její 
brána je láska Božské Matky, neboť každý, kdo 

zaklepe na mé dveře, se dotkne Srdce 
Nebeské Matky. 
75. Učedníci, zde je pravda, která žije v církvi 
Ducha svatého, abyste nebyli z těch, kdo 
bloudí kvůli falešným výkladům. Kamenné 
kostely byly pouhým symbolem a nezůstane z 
nich kámen na kameni. 
76. Chci, aby na tvém vnitřním oltáři stále 
hořel plamen víry a abys pochopil, že svými 
skutky pokládáš základy, na nichž jednou 
spočine velká svatyně. Zkouším všechny lidi s 
jejich různými představami a jednám podle 
nich, neboť všechny učiním účastníky stavby 
svého chrámu. (148,44-48) 
  

Kapitola 33 - Muž a žena, rodiče a děti, 
manželství a rodina  
 
Vztah mezi manželem a manželkou  
1 Ještě než jsi přišel na zem, znal jsem tvou 
životní cestu a tvé sklony, a abych ti pomohl 
na tvé životní cestě, postavil jsem ti na cestu 
srdce, které ti ji osvětlovalo svou láskou. Toto 
srdce bylo srdcem muže i ženy. Chtěl jsem 
vám jím dát pomoc, abyste se stali hůlkou víry, 
morální síly a milosrdenství pro ty, kdo to 
potřebují. (256, 55) 
2. Chtěl jsem, abys měl podíl na štěstí být 
otcem, a tak jsem tě učinil rodiči lidí, abys dal 
podobu takovým bytostem, které by se ti 
podobaly a do nichž by se vtělily duchovní 
bytosti, které ti posílám. Protože v Božském a 
Věčném je mateřská láska, chtěl jsem, aby v 
lidském životě existovala bytost, která by ji 
ztělesňovala, a tou je žena. 
3 Na počátku byla lidská bytost rozdělena na 
dvě části a vytvořila dvě pohlaví, jedno - muže, 
druhé - ženu; v něm sílu, inteligenci, 
důstojnost; v ní něhu, půvab, krásu. Jeden - 
semeno, druhý - úrodná půda. Podívejte se na 
dvě bytosti, které se mohou cítit úplné, 
dokonalé a šťastné pouze ve spojení. Ve své 
harmonii vytvoří jedno "tělo", jednu vůli a 
jeden ideál. 
4 Když je toto spojení inspirováno Duchem a 
láskou, nazývá se manželstvím. (38, 29 - 31) 
5 Amen, říkám vám: Vidím, že v této době se 
muž a žena odchýlili od svých cest. 
6 Objevuji muže, kteří neplní své povinnosti, 
ženy, které se vyhýbají mateřství, a jiné, které 
vstupují do oblastí vyhrazených muži, ačkoli 
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vám bylo v dávných dobách řečeno, že muž je 
hlavou ženy. 
7 Žena ať se kvůli tomu necítí zaražená, neboť 
nyní vám říkám, že žena je srdcem muže. 
8 Proto jsem ustanovil a posvětil manželství. 
Ve spojení těchto dvou bytostí, které jsou si 
duchovně rovné, ale fyzicky odlišné, totiž 
vzniká dokonalý stav. (66, 68 - 69) 
9 Jak málo je těch, kdo se snaží žít v ráji míru, 
světla a harmonie a s láskou naplňují božské 
zákony. 
10. Velmi dlouhá je cesta, kterou lidé ušli, ale 
stále raději jedí zakázané ovoce, které v jejich 
životě jen hromadí utrpení a zklamání. 
Zakázané plody jsou ty, které jsou sice dobré, 
protože je stvořil Bůh, ale mohou člověku 
uškodit, pokud se na ně řádně nepřipravil 
nebo je používá v nadměrné míře. 
11 Muž a žena přijímají plody života bez 
přípravy a neuvědomují si svou odpovědnost 
vůči Stvořiteli, když plodí nové bytosti pro 
vtělení na zemi. (34, 12 - 14) 
12 Někteří se mě ptají: "Pane, je lidská láska 
ve tvých očích nepřijatelná a odporná a 
schvaluješ pouze duchovní lásku?" 
13 Ne, lidi. Je pravda, že nejvyšší a nejčistší 
city lásky patří duchu, ale také jsem vložil 
srdce do lidského těla, aby mohlo milovat, a 
dal jsem mu city, aby skrze ně mohlo milovat 
vše, co ho obklopuje. 
14. Láska, jejíž kořeny jsou pouze v tělesnosti, 
je vlastní bytostem bez rozumu, protože jim 
chybí svědomí, které by jim osvětlovalo cestu. 
Navíc vám říkám, že z dobrých sdružení vždy 
vzejdou dobré plody a do nich se vtělí bytosti 
světla. (127,7 - 8, 10) 
15. Nežádám po vás nadlidské oběti. 
Nepožádal jsem muže, aby přestal být mužem, 
aby mě následoval, ani jsem nepožádal ženu, 
aby jím přestala být, aby splnila duchovní úkol. 
Neoddělil jsem muže od jeho družky, ani jsem 
ji neodvedl od jejího muže, aby Mi mohla 
sloužit; ani jsem neřekl rodičům, aby opustili 
své děti nebo se vzdali své práce, aby Mě 
následovali. 
16 Jedněm i druhým jsem dal pochopit, když 
jsem je učinil "dělníky na této vinici", že aby 
byli mými služebníky, nesmí přestat být lidmi, 
a že tedy musí pochopit, jak dát Bohu, co je 
Boží, a světu, co mu náleží. (133, 55 - 56) 
 
Povaha a úkol člověka  

17. Vám, muži, jsem udělil dědictví, majetek, 
ženu, která vám byla svěřena, abyste ji 
milovali a starali se o ni. A přece ke Mně přišel 
tvůj společník a naříká a pláče přede Mnou 
kvůli tvé nechápavosti. 
18 Řekl jsem vám, že jste silní, že jste byli 
stvořeni k mému obrazu a podobě. Neřekl 
jsem ti však, abys tu ženu ponižoval a udělal z 
ní svého otroka. 
19 Učinil jsem tě silnou, abys mě zastupovala 
ve svém domě: silnou ve ctnosti, v talentu, a 
dal jsem ti jako doplněk ve tvém pozemském 
životě družku, ženu, abys ve vzájemné lásce 
našla sílu čelit zkouškám a proměnlivým 
osudům. (6, 61) 
20. Uvažte, muži, že jste to byli často vy, kdo 
strhl do svých sítí ctnostné ženy, když jste v 
nich hledali citlivé a slabé stránky. Ale zrcadla, 
která byla průzračná a nyní jsou matná, 
přiměješ, aby opět odrážela čistotu a krásu 
jejich ducha. 
21 Proč dnes pohrdáte těmi, které jste dříve 
sváděli ke zkaženému životu? Proč si stěžujete 
na degeneraci žen? Pochopte, že kdybyste je 
vedli cestou mého Zákona, který je Zákonem 
srdce a ducha, úcty a lásky, a milovali je 
láskou, která povznáší, a ne vášní, která 
ponižuje, neměli byste důvod plakat a naříkat 
a oni by nepadli. 
22 Muž hledá a očekává od ženy ctnost a 
krásu. Proč však požadujete to, co si 
nezasloužíte? 
23 Vidím, že stále věříš, že máš velké zásluhy, 
ačkoli jich máš málo. Obnovte svými skutky, 
slovy a myšlenkami to, co jste zničili, a vraťte 
čestnosti, morálce a ctnosti jejich hodnotu. 
24. Budete-li se takto snažit, muži, pomůžete 
Ježíši v jeho díle spásy a vaše srdce bude 
naplněno radostí, když uvidíte, že domovy jsou 
poctěny dobrými manželkami a ctihodnými 
matkami. Vaše radost bude veliká, až uvidíte, 
že se ctnost navrací těm, kdo ji ztratili. 
25 Spása je pro všechny. Proč by nemohl být 
spasen i ten největší hříšník? Proto vám říkám, 
muži: Pracujte se Mnou na záchraně těch, 
které jste přivedli do záhuby, a vlijte jim novou 
naději světlem Mého učení. Ať Mé láskyplné 
myšlenky zasáhnou jejich mysl a srdce. 
Přinášejte jim má poselství také do věznic a 
nemocnic, dokonce i do míst, kde se nachází 
mor. Tam budou plakat výčitkami a bolestí, 
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protože nebyli dost silní, když je svět se svými 
pokušeními táhl do záhuby. 
26 Každá žena byla kdysi dítětem, každá žena 
byla kdysi pannou, proto jsi mohl s empatií 
dosáhnout jejího srdce. 
27. Využiji ty muže, kteří tyto ctnosti 
neposkvrnili, a svěřím jim tento úkol. 
Pamatujte, že jsem vám řekl: "Po vašich 
skutcích budete poznáni." Dovolte Duchu 
promlouvat skrze pozemské projevy. 
28. Těm však, kdo nebyli ochotni respektovat 
kouzlo lásky, které jsem do oné bytosti vložil, 
říkám: Proč říkáte, že milujete, když to není 
láska, kterou cítíte? Proč dáváš ostatním 
příčinu k pádu, ale tebe nic nezastaví? 
Zamyslete se: Co by cítilo vaše srdce, kdyby to, 
co děláte těm znehodnoceným květinám, 
dělala vaše matka, vaše sestra nebo vaše 
milovaná, a proto vážená žena? Přemýšleli jste 
někdy o ranách, které jste způsobili rodičům 
těch, kteří je vychovávali s takovou láskou? 
29 Zpytuj své srdce a pravidelně zkoumej ve 
světle svědomí, zda můžeš sklízet, co jsi 
nezasel. 
30 Co si připravujete pro svůj budoucí život, 
když stále ubližujete svým bližním? Kolik bude 
vašich obětí? Jaký bude váš konec? Vpravdě 
vám říkám, že jste ve víru svých vášní udělali z 
mnohých oběti; jedni patří k vaší přítomnosti a 
druzí k vaší minulosti. 
31 Chci, aby se srdce a ústa, které byly místem 
nevěry a lži, staly místem pravdy a čisté lásky. 
32 Osvěcujte cestu svých bližních slovem a 
svým příkladem, abyste byli zachránci padlých 
žen. Kéž by každý z vás zachránil alespoň 
jednu! 
33 Nemluvte o té ženě špatně, protože 
zraňující slovo, které zraní jednoho, zraní 
všechny, kdo je uslyší - protože od té chvíle se 
i ti stanou zlými soudci. 
34. Respektujte způsoby jednání a tajemství 
druhých, neboť vám nepřísluší je soudit. Mám 
raději lidi, kteří upadli do hříchu a které 
napravím, než pokrytce, kteří se tváří čistě, a 
přesto hřeší. Dávám přednost velkému 
hříšníkovi, který je však upřímný, před 
předstíráním falešné ctnosti. Chcete-li se 
ozdobit, ať je to sváteční oděv upřímnosti. 
35 Najdeš-li ctnostnou ženu s vysokými city a 
cítíš se nehoden k ní přijít, ačkoli ji miluješ, a 
proto ji ponížíš a pohrdáš jí, a když trpíš a 

uznáš svůj přestupek, obrátíš se k ní pro 
útěchu, marně budeš klepat na její dveře. 
36 Kdyby všechny ženy, které hrály roli v 
životě každého muže, dostaly od něj slovo a cit 
lásky, úcty a porozumění, váš svět by nebyl na 
vrcholu hříchu, kde je. (235,18 - 32) 
 
Žena, manželka a matka  
37. Ženy, jste to vy, kdo svou modlitbou 
udržujete i to málo míru, co na zemi je - ty, 
které jako věrné strážkyně domova zajišťují, 
aby mu nechybělo teplo lásky. Tímto 
způsobem se spojujete s Marií, svou Matkou, 
abyste zlomili lidskou pýchu. (130, 53) 
38. Ženy, které svými slzami smáčejí cestu 
tohoto světa a krví označují svůj průchod 
tímto životem: Odpočívej se Mnou, abys 
nabral novou sílu a nadále byl útočištěm lásky, 
ohněm domova, pevným základem domu, 
který jsem ti svěřil na zemi. Abyste i nadále 
zůstali skřivánkem, jehož křídla zakrývají 
manžela a děti. Žehnám vám. 
39 Vyvyšuji muže a místo ženy po pravici 
muže. Posvěcuji manželství a žehnám rodině. 
40. V této době přicházím s mečem lásky, 
abych dal všechny věci do pořádku, protože 
byly dříve člověkem posunuty. (217, 29 - 31) 
41 Vpravdě vám říkám, že obnova lidstva musí 
začít u ženy, aby její plody, které budou muži 
zítřka, byly prosté vad, které vás přivedly k 
degeneraci. 
42 Potom bude na muži, aby se podílel na 
tomto díle obnovy, neboť každý, kdo zkazil 
ženu, ji bude muset znovu vzkřísit. 
43 dnes jsem tě inspiroval, abys zachránila 
ženu, která klopýtla na své cestě; a když mi 
pak představíš tu, kterou jsi zachránila, dám jí 
květinu, požehnání a velmi velký pokoj, aby už 
nepadla; dám jí květinu, požehnání a velmi 
velký pokoj, aby už nepadla. 
44 Když budete tento úkol plnit tímto 
způsobem, bytosti, které svět zranil, pocítí, že 
do jejich srdcí vstoupila Ježíšova láska. 
45 Já je vyslyším, když mi ve své modlitbě 
řeknou: "Otče můj, nehleď na můj hřích, 
pohleď jen na mou bolest. Nesuďte můj 
nevděk, dívejte se jen na můj zármutek." V tu 
chvíli sestoupí Má útěcha na toto zmučené 
srdce a očistí se slzami. Kdybys jen věděl, že 
modlitba hříšníka je silnější než modlitba 
pyšného člověka, který se považuje za 
spravedlivého a čistého. (235, 16 - 17, 43 - 45) 



145 
 

46. O lásce, kterou jsem vám dal život, lidé 
vykazují jen málo důkazů a vlastností. Ze všech 
lidských citů se božské lásce nejvíce podobá 
mateřská láska, protože je v ní obětavost, 
sebezapření a touha učinit dítě šťastným, i 
kdyby to mělo stát nějakou oběť. (242, 39) 
47. Vám, neplodným ženám, Mistr říká: Velmi 
jste toužily a prosily, aby se vaše lůno stalo 
pramenem života, a doufaly jste, že jednoho 
večera nebo jednoho rána se ve vás ozve 
tlukot něžného srdce. Ale dny a noci ubíhaly a 
z tvých prsou se vydraly jen vzlyky, protože 
žádné dítě nezaklepalo na tvé dveře. 
48. Kolik z vás, kteří Mě slyšíte a které věda 
zbavila veškeré naděje, se bude muset stát 
plodnými, abyste uvěřili v Mou moc a mnozí 
Mě poznali skrze tento zázrak. Sledujte a 
buďte trpěliví. Nezapomeňte na Má slova! (38, 
42 - 43) 
 
Vzdělávání dětí a dospívajících  
49. Otcové rodiny, vyvarujte se chyb a 
špatných příkladů. Nepožaduji od vás 
dokonalost, pouze lásku a péči o vaše děti. 
Připravte se duchovně i fyzicky, neboť v 
záhrobí čekají na okamžik, kdy se stanou lidmi, 
velké legie duchů. 
50 Chci nové lidstvo, které se bude rozrůstat a 
množit nejen počtem, ale i ctností, aby lidé 
viděli, že zaslíbené město je blízko, a aby jejich 
děti mohly dojít k příbytku v novém 
Jeruzalémě. 
51 Chci, aby se země naplnila lidmi dobré vůle, 
kteří jsou plodem lásky. 
52 Zničte Sodomu a Gomoru této doby, 
nedovolte, aby si vaše srdce zvyklo na jejich 
hříchy, a nepřipodobňujte je jejich 
obyvatelům. (38, 44 -47) 
53. Ukazujte svým dětem horlivě cestu, učte je 
plnit Zákony ducha a hmoty, a pokud je 
porušují, pokárejte je, neboť vy jako rodiče Mě 
na zemi zastupujete. Vzpomeňte si tedy na 
Ježíše, který plný svatého hněvu udělil 
jeruzalémským kupcům lekci pro všechny časy, 
když hájil Boží věc, neměnné zákony. (41, 57) 
54. Dnes už nejste malé děti a můžete 
pochopit smysl mého učení. Víte také, že váš 
duch se nezrodil ve stejnou dobu jako tělo, 
které máte, a že původ jednoho není původem 
druhého. Děti, které kolébáte v náručí, mají v 
srdci nevinnost, ale v mysli skrývají minulost, 
která je někdy delší a zlověstnější než minulost 

jejich vlastních rodičů. Jak velká je 
odpovědnost těch, kteří mají tato srdce 
vychovávat, aby jejich duch mohl postupovat 
na cestě rozvoje. 
55. Nedívejte se kvůli tomu na své děti s menší 
láskou. Pamatujte, že nevíte, kdo jsou, ani co 
udělali. Naopak, zvyšujte svou náklonnost a 
lásku k nim a děkujte svému Otci, že do vás 
vložil svou milost, aby vás učinil průvodci a 
rádci vašich duchovních bratří a sester, pro 
které jste dočasnými rodiči, pokud jde o jejich 
tělo a krev. (56, 31 - 32) 
56. Otcům rodin říkám, že stejně jako se starají 
o materiální budoucnost svých dětí, měli by se 
starat i o jejich duchovní budoucnost, protože 
v tomto ohledu přinesli na svět poslání. (81, 
64) 
57. Vězte, že duch, když se vtělí, si s sebou 
přináší všechny své schopnosti, že jeho osud je 
již zapsán, a že tedy nepotřebuje na světě nic 
přijímat. Přináší s sebou poselství nebo úkol 
odčinění. Někdy sklidí (dobré) zrno, jindy 
zaplatí dluh. Vždy však v tomto životě dostává 
lekci lásky, kterou mu dává jeho Otec. 
58. Vy, kteří provázíte své děti tímto životem, 
dbejte na to, aby po skončení doby dětské 
nevinnosti následovaly cestu Mého Zákona. 
Probuďte jejich city, odhalte jim jejich 
schopnosti a vždy je inspirujte k dobru, a 
opravdu vám říkám, že kdokoli, koho ke Mně 
takto přivedete, bude zaplaven světlem, které 
vyzařuje z božského Ohně, jímž je Má láska. 
(99, 64 - 65) 
59. Po duchovní stránce jste již ušli dlouhou 
cestu a nyní žasnete nad intuicí a rozvojem, 
který nové generace odhalují od svého 
nejútlejšího dětství. Jsou to totiž duchové, 
kteří mnoho zažili a nyní znovu přicházejí, aby 
lidstvo posunuli vpřed - někteří cestami ducha, 
jiní cestami světa, podle svých schopností a 
svého poslání. Všichni lidé s nimi však 
naleznou vnitřní klid. Tyto bytosti, o nichž k 
vám mluvím, budou vašimi dětmi. (220, 14) 
60. Myslíte si, že se dítě tváří v tvář špatnému 
příkladu pozemského otce, který je zlý nebo 
špatný, dopouští chyby, pokud nenásleduje 
jeho způsob života? Nebo si myslíte, že dítě je 
povinno následovat kroky svých rodičů? 
61 Vpravdě pravím vám, že svědomí a rozum 
jsou těmi, kdož vás vedou na správnou cestu. 
(271, 33 - 34) 
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62. Blahoslavená nevinnost je nakažena 
zkažeností světa, mládež jde po jeho cestě v 
dechberoucím průběhu a panny také ztratily 
skromnost, cudnost a čistotu. Všechny tyto 
ctnosti se z jejich srdcí vytratily. Živí světské 
vášně a touží jen po rozkoších, které je vedou 
do záhuby. 
63. Mluvím k tobě jasně, abys mohl vykročit a 
učinit pevný krok v rozvoji svého ducha. (344, 
48) 
64 Zapalte v mládeži lásku k bližnímu, dejte jí 
velké a ušlechtilé ideály, neboť to bude 
mládež, která bude zítra bojovat za dosažení 
existence, v níž bude zářit spravedlnost, láska 
a posvátná svoboda ducha. Připravte se, neboť 
velká bitva, o níž mluví proroctví, ještě 
nenastala. (139, 12) 
 
Slovo k dětem a pannám  
65. Vy všechny, děti, máte ve Mně božského 
Otce, a jestliže jsem vám dal lidské rodiče v 
hmotném životě, bylo to proto, aby dali život 
vašemu tělu a zastupovali u vás vašeho 
nebeského Otce. Řekl jsem vám: "Budete 
milovat Boha víc než všechno stvořené." A 
dodal jsem: "Budeš ctít svého otce a matku". 
Nezanedbávejte proto své povinnosti. Pokud 
jste si lásku svých rodičů vděčně nepřipouštěli 
a stále je máte na světě, požehnejte jim a 
uznejte jejich zásluhy. (9, 19) 
66. V tento den mluvím zvláště k dívkám, které 
zítra budou muset svou přítomností rozjasnit 
život nového domova, které by měly vědět, že 
srdce manžela a srdce matky jsou světla, která 
osvětlují tuto svatyni, jako Duch svatý 
osvětluje vnitřní chrám. 
67 Připravujte se již nyní, aby vás nový život 
nepřekvapil; připravujte již nyní cestu, po níž 
budou kráčet vaše děti - ty duchovní bytosti, 
které čekají na hodinu, kdy se přiblíží k vašemu 
lůnu, aby na sebe vzaly podobu a lidský život, 
aby splnily úkol. 
68 Buďte mými spolupracovníky v mých 
plánech obnovy, v mém díle obnovy a 
spravedlnosti. 
69. Odvraťte se od mnoha pokušení, která v 
této době obklopují vaše kroky. Modlete se za 
hříšná města, kde hyne tolik žen, kde je 
znesvěceno tolik svatyní a kde zhasíná tolik 
lamp. 

70. Svým příkladem šiřte sémě života, pravdy 
a světla, které zastaví následky nedostatku 
duchovnosti v lidstvu. 
71. Panny tohoto lidu: probuďte se a připravte 
se k boji! Nenechte se zaslepit vášněmi srdce, 
nenechte se zaslepit neskutečnem. Rozvíjejte 
svůj dar intuice, inspirace, citlivosti a jemnosti. 
Buďte silní v pravdě a budete mít připravené 
ty nejlepší zbraně pro boj v tomto životě. 
72. Abyste mohli předávat lásku svou krví, 
abyste mohli svým dětem pomáhat s 
podstatou života, která je láskou, o níž k vám 
tolik mluvím, musíte ji nejprve prožít, nechat 
se jí prostoupit a hluboce ji procítit. Toho chce 
mé učení dosáhnout ve vašich srdcích. (307, 
31 - 36) 
 
Manželství a rodina  
73. Zákon o manželství sestoupil jako světlo, 
které promlouvalo skrze ducha arciotců, aby 
poznali, že svazek muže a ženy znamená 
smlouvu se Stvořitelem. Plodem tohoto 
spojení je dítě, v němž proudí krev jeho rodičů 
jako důkaz, že to, co je spojeno před Bohem, 
nesmí být na zemi rozpuštěno. 
74. Štěstí, které cítí otec a matka, když se jim 
narodí dítě, je podobné tomu, které prožíval 
Stvořitel, když se stal Otcem a dal život svým 
milovaným dětem. Později, když jsem vám dal 
skrze Mojžíše zákony, abyste pochopili, co je 
to volba partnera, a netoužili po manželce 
svého bližního, bylo to proto, že lidé na 
základě své svobodné vůle zabloudili na cesty 
cizoložství a vášní. 
75. Po uplynutí této doby jsem přišel na svět v 
Ježíši a povznesl jsem manželství a s ním i 
lidskou morálku a ctnost svým milostivým 
poučením, které je vždy zákonem lásky. Mluvil 
jsem v podobenstvích, aby mé slovo bylo 
nezapomenutelné, a z manželství jsem učinil 
posvátnou instituci. 
76. Nyní, když jsem znovu mezi vámi, žádám 
vás, muži a ženy: Co jste si udělali z 
manželství? jak málo lidí dokáže uspokojivě 
odpovědět! Má posvátná instituce byla 
znesvěcena, z tohoto zdroje života pramení 
smrt a bolest. Na čistém bílém listu zákona 
jsou skvrny a stopy manžela a manželky. 
Ovoce, které má být sladké, je hořké a pohár, 
který lidé pijí, je plný žluči. 
77 Vzdalujete se od mých zákonů, a když 
klopýtáte, ptáte se s hrůzou: Proč je tolik 
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bolesti? Tělesné touhy totiž vždy přehlušily 
hlas svědomí. Nyní se vás ptám: Proč nemáte 
klid, ačkoli jsem vám dal vše, co je třeba ke 
štěstí? 
78. Rozprostřel jsem na nebeské klenbě modrý 
plášť, abyste si pod ním postavily svá "hnízda 
lásky", abyste tam, daleko od pokušení a 
nástrah světa, žily s prostotou ptáků, neboť v 
prostotě a v upřímné modlitbě lze pocítit 
pokoj mého Království a zjevení mnoha 
tajemství. 
79 Každý, kdo uzavírá manželství před mým 
božstvím - i když jeho svazek není potvrzen 
žádným duchovním -, uzavírá se mnou 
smlouvu, která zůstává zapsána v Boží knize, v 
níž jsou zapsány všechny osudy. 
80. Kdo odtud může vymazat tato dvě 
propletená jména? Kdo může ve světě ztratit 
to, co bylo sjednoceno v mém zákoně? 
81. Kdybych vás oddělil, zničil bych své vlastní 
Dílo. Když jste Mě požádali o sjednocení na 
zemi a Já jsem vám ho udělil, proč potom 
nedodržujete své sliby a zapíráte své přísahy? 
Není to výsměch mému zákonu a mému 
jménu? (38, 32 - 37, 39 - 41) 
82. Promluvil jsem k srdci ženy, matky a 
manželky, která nebyla schopna zachovat 
čistotu ve svém srdci, ani dát vřelost něhy a 
porozumění svému druhovi a dětem. 
83 Jak by mohli muži a ženy zvýšit svou 
duchovnost, kdyby nejprve nenapravili vážné 
chyby, které existují v jejich lidském životě? 
84 Mé dílo vyžaduje, aby o něm jeho učedníci 
uměli svědčit upřímností a pravdivostí svého 
života. 
85. Ptám se některých i jiných: Máte děti? Pak 
se nad nimi smiluj. Kdybyste mohli na okamžik 
spatřit jejich duše, cítili byste se nehodni 
nazývat se jejich rodiči. Nedávejte jim špatné 
příklady, vyvarujte se křiku v přítomnosti dětí. 
86 Vím, že v této době se v manželstvích 
objevují problémy jako nikdy předtím - 
problémy, pro které dotyční nacházejí jediné 
řešení: rozchod, rozvod. 
87 Kdyby měl člověk potřebné znalosti 
duchovního poznání, nedopouštěl by se tak 
závažných chyb, protože by v modlitbě a 
oduševnění našel inspiraci k řešení nejtěžších 
zápletek a překonání nejtěžších zkoušek. 
88. Mé světlo zasahuje všechna srdce, i ta 
smutná a sklíčená, aby jim dodalo novou 
odvahu k životu. (312, 36 - 42) 

89. Ve druhé éře jsem vstoupil do domů 
mnoha párů, které uzavřely manželství podle 
Mojžíšova zákona, a víte, jak jsem mnohé z 
nich našel? Hádky, které ničí zárodky míru, 
lásky a důvěry. Viděl jsem nepřátelství a svár v 
jejich srdcích, u jejich stolu i v jejich táboře. 
90 Vstoupil jsem také do domu mnoha lidí, 
kteří, aniž by jejich manželský život byl stvrzen 
zákonem, milovali a žili jako skřivánci ve svém 
hnízdě, laskali a chránili svého miláčka. 
91. Kolik je těch, kdo bydlí pod jednou 
střechou, a přesto se nemilují, a protože se 
nemilují, nejsou sjednoceni, ale duchovně 
odděleni! Přesto nedávají najevo svou 
rozpolcenost ze strachu před božím trestem, 
lidskými zákony nebo před soudem 
společnosti, a to není manželství; s takovými 
lidmi není ani společenství, ani pravdivost. 
92. Přesto předvádějí svou falešnou jednotu, 
navštěvují rodiny a kostely, chodí na 
procházky a svět je neodsuzuje, protože umí 
skrýt nedostatek lásky. Na druhou stranu, 
kolik lidí, kteří se navzájem milují, se musí 
skrývat, tajit svou skutečnou jednotu a snášet 
nepochopení a nespravedlnost. 
93. Člověk se nevyvinul natolik, aby prohlédl a 
správně posoudil život svého bližního. Lidé, 
kteří mají v rukou duchovní a světské zákony, 
neuplatňují pravou spravedlnost při trestání 
takových případů. 
94. Přijdou však ony časy pochopení a 
prozření, které vám oznamuji, v nichž se 
lidstvo zdokonalí, a pak uvidíte, jako v dobách 
patriarchů před Mojžíšem, že spojení milenců 
se uskuteční tak, jak jsem to učinil v tento den 
se svými dětmi: duchovním způsobem. Tak to 
budete dělat i v budoucích časech: v 
přítomnosti rodičů těch, kteří se spojí, přátel a 
příbuzných, v největší duchovnosti, bratrství a 
radosti. (357, 25 - 27) 
 

Kapitola 34 - Svobodná vůle a svědomí  
 
Význam svědomí a svobodné vůle  
1 Poslouchejte, učedníci: Člověk má jako 
duchovní dar svobodu vůle a svědomí; všichni 
přicházejí na svět obdařeni ctnostmi a mohou 
je využívat. V jejich duchu je světlo svědomí, 
ale současně s vývojem těla se rozvíjejí i vášně, 
zlé sklony, které bojují s ctnostmi. 
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2. Bůh to dopouští, protože bez boje není 
zásluh, a proto je to nutné, abyste mohli na 
duchovní cestě stoupat. V čem by spočívaly 
zásluhy Božích dětí, kdyby nebojovaly? Co 
byste dělali, kdybyste žili naplněni štěstím, po 
jakém ve světě toužíte? Mohl bys obklopen 
pohodlím a bohatstvím očekávat duchovní 
pokrok? Chtěl bys zůstat stát, protože kde 
není boj, není ani zásluha. 
3 ale nechápejte to špatně, protože když 
mluvím o boji, myslím tím to, co rozvíjíte, 
abyste překonali své slabosti a vášně. Jen díky 
těmto bojům mohu lidé ovládnout své 
sobectví a hmotné touhy, aby duch osvícený 
svědomím mohl zaujmout své pravé místo. 
4 Schvaluji tento vnitřní boj, ale ne ten, který 
vedou lidé v touze po sebeprosazení, zaslepení 
ctižádostí a zlobou. (9, 42 - 44) 
5. Duch se snaží o svůj vzestup a pokrok, 
zatímco "tělo" [duše] znovu a znovu podléhá 
podnětům světa. Duch a tělo [duše] by se však 
mohly vzájemně sladit, kdyby oba využívali jen 
to, co k nim přichází přípustným způsobem, a 
to je to, co vám moje učení ukazuje. 
6 Jak můžete vykonávat své právo po celou 
dobu? Naslouchejte hlasu svědomí, které je 
soudcem vašich činů. Nepřikazuji vám nic, co 
byste nemohli splnit. Chci vás přesvědčit, že 
cesta ke štěstí není fantazie, ale že existuje, a 
prozradím vám, jak se po ní vydat. 
7 Můžete si svobodně vybrat cestu, ale mou 
povinností jako Otce je ukázat vám tu pravou, 
nejkratší, tu, která je vždy ozářena světlem 
božského majáku, jímž je má láska k vám. Jste 
přece učedníci, kteří touží slyšet stále nová 
slova, jež by potvrdila vaše poznání a oživila 
vaši víru. (148,53 - 55) 
8 Vložil jsem do vaší bytosti svědomí, aby bylo 
vodítkem na všech vašich cestách, neboť 
svědomí dokáže rozlišit, co je dobré od zlého a 
co je správné od špatného. S tímto světlem se 
nenecháte oklamat a nemůžete být označeni 
za nevědomé. Jak by mohl spiritualista 
oklamat své bližní nebo se snažit oklamat sám 
sebe, když zná pravdu? (10, 32) 
9 Člověk na zemi je kníže, jemuž má láska a má 
spravedlnost dala tento titul, a pověření, které 
od počátku dostal, bylo vládnout nad zemí. 
10 Nad božský dar svobody vůle jsem umístil 
zářící maják, který mu osvětluje životní cestu: 
svědomí. 

11 Svoboda jednání a světlo svědomí, které 
vám umožní rozlišovat dobro od zla, jsou dva 
největší dary, které vašemu duchu odkázala 
láska mého Otce. Jsou v člověku ještě před 
jeho narozením a dokonce i po jeho smrti. 
Svědomí ho vede a neodděluje se od něj ani v 
zoufalství, ani při ztrátě rozumu, ani v agónii 
smrti, protože je hluboce spojeno s Duchem. 
(92, 32 - 34) 
12 Mysl má svobodu vůle, jejímž 
prostřednictvím má získávat zásluhy, aby 
dosáhla spásy. 
13 Kdo vede, usměrňuje nebo radí duchu v 
jeho svobodném vývoji, aby rozlišoval, co je 
dovoleno, od toho, co je nedovoleno, a proto 
nesešel na scestí? svědomí. 
14. Svědomí je božská jiskra, je vyšším světlem 
a silou, která člověku pomáhá nehřešit. Jaké 
zásluhy by měl člověk, kdyby svědomí mělo 
hmotnou moc nutit ho setrvávat v dobru? 
15 Chci, abys věděl, že zásluhou je naslouchat 
tomuto hlasu, dbát na to, aby nikdy nelhal a 
nemýlil se v tom, co radí, a věrně plnit jeho 
příkazy. 
16. Jak jistě chápete, vyžaduje to trénink a 
soustředění na sebe, abyste byli schopni tento 
hlas jasně slyšet. Kdo z vás tuto poslušnost v 
současnosti praktikuje? Odpovězte si sami. 
17 Svědomí se v člověku projevovalo vždy, ale 
člověk nedosáhl takového vývoje, aby se jím 
mohl řídit celý jeho život. Potřebuje zákony, 
učení, pravidla, náboženství a rady. 
18 Pokud lidé začnou komunikovat se svým 
duchem a místo toho, aby hledali duchovno ve 
svém zevnějšku, budou ho hledat ve svém 
nitru, budou schopni slyšet jemný, 
přesvědčivý, moudrý a spravedlivý hlas, který 
v nich vždy žil, aniž by mu naslouchali, a 
pochopí, že ve svědomí je přítomnost Boží, že 
je to pravý prostředník, skrze nějž má člověk 
komunikovat se svým Otcem a Stvořitelem. 
(287, 26 - 30) 
19. Všichni máte v sobě Mé světlo, každý duch 
má tuto milost; ale zatímco v některých toto 
světlo sílilo a sílilo, rostlo, pronikalo ven, aby 
se dalo poznat, v jiných zůstává jen v tajném, 
skrytém, nevědomém stavu. Vpravdě vám 
však říkám, že ať je člověk jakkoli duchovně 
zaostalý, vždy bude schopen rozlišovat mezi 
dobrem a zlem, a proto jste mi všichni 
zodpovědní za své skutky. 
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20 Musím vám říci, že vaše zodpovědnost se 
bude zvyšovat s tím, jak se bude zvyšovat vaše 
poznání, protože pak budete stále citlivější na 
diktát svědomí. (310, 69 - 70) 
21. Chci, abys věděl, že mezi všemi tvory 
tohoto světa jsi nejprivilegovanější bytostí, 
která byla obdařena duchem a svědomím. Dal 
jsem vám svobodu vůle, abyste se z vlastní 
vůle vydali správnou cestou, která vede ke 
Mně. Nenabízím vám květnatou cestu, ale 
cestu modlitby, pokání a boje, a po této cestě 
vás povede vaše svědomí. (58, 42) 
22. Co by se stalo s duchem, kdyby byl zbaven 
svobody vůle? Především by nebyl duchem, a 
proto by nebyl stvořením hodným Nejvyššího. 
Byl by něčím podobným strojům, které 
vyrábíte, něčím bez vlastního života, bez 
inteligence, bez vůle, bez aspirace. (20, 37) 
23. Dal jsem člověku svobodu vůle. Kdyby však 
ve svém bludu zašel tak daleko, že by mi to 
vyčítal, řeknu mu, že jsem mu také dal vůli a 
rozum. Zároveň jsem mu zjevil svůj Zákon, 
který je cestou, po níž nelze klopýtnout ani 
sejít z cesty, a zažehl jsem v něm světlo 
svědomí, které je vnitřním majákem, jenž 
osvětluje cestu ducha a vede ho k věčnému 
životu. 
24 Proč existuje hřích, zlo a války? Protože 
člověk neposlouchá hlas svědomí a špatně 
využívá svobodu své vůle. (46, 63 - 64) 
25. Svět Mě neslyší, neboť hlas těchto těl, 
jimiž se dávám poznat, má jen malý dosah. 
Proto je to hlas svědomí, který je Mou 
moudrostí, jenž promlouvá k lidem a 
překvapuje mnohé, kteří jsou jinak pod vlivem 
svého sobectví hluší k volání tohoto hlasu a 
věnují pozornost pouze lichotkám a pozemské 
prestiži a opájejí se svým společenským 
postavením a svou mocí. (164, 18) 
 
Zneužití svobodné vůle  
26. Dnes považuji lidstvo za duchovně 
oslabené v důsledku zneužití daru svobodné 
vůle. Navrhl jsem cestu spravedlnosti, lásky, 
milosrdenství a dobra. Člověk vytvořil další 
zdánlivé světlo, které ho přivedlo do záhuby. 
27 Po mém návratu vám mé slovo ukáže 
cestu, kterou jste nechtěli jít, a bylo by 
nespravedlivé a nerozumné, kdyby někdo 
říkal, že vás toto učení mate nebo činí 
apatickými. (126, 5 - 6) 

28. Pohleďte na lidi, jak se navzájem ničí a 
nenávidí, jak si navzájem berou moc a neštítí 
se zločinu, podvodu ani zrady. Jsou lidé, kteří 
umírají po milionech jako oběti svých bližních, 
a jiní, kteří hynou pod vlivem neřesti. Je v nich 
světlo? Promlouvá duch, který v nich žije? To, 
co je zde, je temnota a bolest, které jsou 
důsledkem zneužití daru svobodné vůle a 
nenaslouchání vnitřnímu hlasu, a protože lidé 
nesměřovali svou pozornost ke světlu oné Boží 
jiskry, kterou všichni nosíte ve své bytosti, což 
je božský paprsek světla, kterému říkáte 
svědomí. (79, 31) 
29 Svoboda vůle je nejvyšším projevem, je 
nejúplnějším darem svobody, který byl 
člověku udělen na cestě života, takže jeho 
vytrvalost v dobrém, získaná radou svědomí a 
bojem při procházení zkoušek, mu umožní 
dosáhnout Otcovy náruče. Svobodu vůle však 
nahradila rozmařilost, svědomí je ignorováno, 
člověk naslouchá jen požadavkům světa a 
duchovnost nahradil materialismus. 
30 Tváří v tvář tolika zmatkům a odchylkám se 
Mé učení bude zdát lidem této doby absurdní. 
Říkám vám však, že je to správné učení, které 
lidi vyvede z letargie, do níž upadli. (157, 15 - 
16) 
31. Mé slovo je cesta, je božským zákonem, 
který tě vede k dokonalosti, je světlem, které 
povznáší ducha, který se však zatemnil, když 
se "tělo" [duše] prosadilo svou neústupností a 
neposlouchalo vnitřní volání svého ducha. 
32 Předtím duch podlehl podnětu "těla" a 
nechal se ovládnout vlivem světa, který ho 
obklopuje, a vyměnil své postavení vůdce za 
postavení bezbranné bytosti, která je hnána 
sem a tam lidskými vášněmi a slabostmi jako 
neplodné listí, když je vítr rozfouká bez směru. 
33 Člověk, který nejvíce miluje svobodu, se 
bojí podřídit Boží vůli ze strachu, že si ho její 
duch nakonec podmaní a připraví ho o mnohá 
lidská uspokojení, o nichž ví, že mu škodí, a tak 
opouští cestu, která ho vede k pravému životu. 
(97, 36) 
34. Doba, kdy lidé využívali svobodu vůle k 
rozkoším, nízkým vášním, nepřátelství a 
pomstě, nyní končí. Moje spravedlnost blokuje 
cesty hříchu a místo toho otevírá cestu smíření 
a obnovy, aby lidé našli cestu pokoje, kterou 
marně hledali jinými prostředky. (91, 80) 
35. Dal jsem vám dar svobodné vůle a 
respektoval jsem tuto požehnanou svobodu 
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udělenou Mým dětem. Vložil jsem však do tvé 
bytosti také božské světlo svědomí, abys pod 
jeho vedením nasměroval své schopnosti na 
správné cesty. Ale já vám říkám: V boji mezi 
duchem a tělem [duší] utrpěl duch porážku, 
bolestný pád, který ho postupně stále více 
vzdaloval od Zdroje Pravdy, kterým jsem Já. 
36 Jeho porážka není konečná, je dočasná, 
neboť povstane z hlubin své propasti, až už 
nebude moci snášet svůj hlad, svou žízeň, svou 
nahotu a svou temnotu. Bolest bude jeho 
záchranou, a když pak uslyší hlas svého 
svědomí, povstane silný a zářivý, vroucí a 
inspirovaný a bude znovu používat své 
schopnosti. Ne však s tou svobodou, že je 
budete používat k dobrému či zlému, ale že je 
zasvětíte výhradně naplňování Božích zákonů, 
což je ta nejlepší služba, jakou můžete Mému 
Duchu nabídnout. (257, 65 - 66) 
 
Nezbytný soulad s podněty svědomí  
37. Jak daleko od reality jsou v současnosti 
miliony bytostí, které žijí jen pro svou 
hmotnou přítomnost! Jak mohou otevřít oči 
realitě? Jedině nasloucháním hlasu svědomí - 
hlasu, který potřebuje sbírku, reflexi a 
modlitbu, aby byl vyslyšen. (169, 16) 
38 Kdykoli chceš vědět, zda cesta, po níž 
kráčíš, je cestou vzestupu, měl bys nahlédnout 
do svého svědomí, a pokud je v něm pokoj a 
ve tvém srdci je doma láska a dobrá vůle k 
bližním, budeš si jist, že tvé světlo stále svítí a 
tvé slovo utěšuje a uzdravuje. 
39. Pokud však zjistíte, že ve vašem srdci 
zakořenila chamtivost, zlá vůle, materialismus 
a tělesnost, můžete si být jisti, že se vaše 
světlo stalo temnotou, klamem. Chcete, 
abyste - až vás Otec povolá - měli místo zlaté 
pšenice špinavou úrodu? (73,45) 
40 Učedníci: Nechcete-li se dopustit chyb 
nebo omylů, zkoumejte své činy ve světle 
svého svědomí, a pokud je něco kalí, důkladně 
se prozkoumejte a odhalíte skvrnu, abyste ji 
mohli napravit. 
41 Máte v sobě zrcadlo, ve kterém se můžete 
podívat sami na sebe a zjistit, zda jste čistí, 
nebo ne. 
42. Duchovní by měl být poznán podle svých 
činů, které, aby byly čisté, musí být diktovány 
svědomím. Kdo takto jedná, pocítí, že je 
právem nazýván mým učedníkem. 

43. Kdo by mě mohl oklamat? Nikdo. 
Nesoudím vás podle toho, co děláte, ale podle 
úmyslu, s jakým to děláte. Jsem ve tvém 
svědomí i mimo něj. Jak můžete věřit, že 
nemohu znát vaše skutky a jejich motivy? 
(180, 11 - 13) 
 
Boj mezi svobodnou vůlí a svědomím  
44. Když první lidé obývali zemi, Stvořitel do 
nich vložil svou lásku a dal jim ducha, zažehl v 
jejich svědomí své světlo a zároveň jim dal 
svobodu vůle. 
45 Zatímco však někteří se snažili zůstat pevní 
v dobru a bojovali proti všem pokušením s 
úmyslem zůstat čistí, hodní Pána a v souladu 
se svým svědomím, jiní od hříchu k hříchu a od 
jednoho přestupku k druhému vytvářeli článek 
za článkem řetěz hříchů, vedeni pouze hlasem 
smyslů, ovládáni svými vášněmi, a rozsévali 
mezi své bližní bludy a pokušení. 
46. Kromě těchto zmatených duchovních 
bytostí však přišli také moji proroci jako 
andělští poslové mého Božství, aby probudili 
lidstvo, varovali ho před nebezpečím a 
oznámili mu můj příchod. (250, 38 - 39) 
47 "Tělo" [duše] bylo příliš tvrdohlavé a 
nepoddajné, než aby se řídilo pokyny vnitřního 
světla, které nazýváte svědomím, a bylo pro 
ně mnohem snazší následovat impulsy, které 
ho sváděly k rozmařilosti jeho pudů a vášní. 
48 Po dlouhou dobu kráčí lidstvo po cestě 
života na této zemi v těžkém boji mezi 
svědomím, které nikdy nemlčelo, a "tělem", 
které chce z materialismu učinit svůj kult a 
svůj zákon, aniž by dodnes zvítězila hmota 
[duše] nebo duch, neboť boj pokračuje. 
49. Ptáte se mě, kdo zvítězí? A říkám vám, že 
nebude trvat dlouho a dojde k absolutnímu 
vítězství svědomí, které se uskuteční 
prostřednictvím Ducha v "těle". 
50 Cožpak nevíte, že po tak dlouhém boji musí 
tělo, které je lidské a pomíjivé, ustoupit 
svědomí, které je mým věčným světlem? 
51. Pochopte, že po tak dlouhém antagonismu 
člověk nakonec dosáhne takové citlivosti a 
poddajnosti, jakou nikdy předtím neměl vůči 
tomu hlasu a duchovnímu životu, který vibruje 
a žije v jeho bytosti. 
52. Všichni k tomuto bodu směřujete, aniž 
byste si to uvědomovali. Když však uvidíte 
vítězství dobra a spravedlnosti na zemi, 
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pochopíte důvod boje, bojů a zkoušek. (317, 
21 - 26) 
53. Pohleďte, jak člověk stojí před vším, co ho 
obklopuje, a nad tím, že je jedinou bytostí 
obdařenou svobodou vůle a svědomí. Z této 
svobody vůle pramení všechny úchylky, pády a 
hříchy lidí. Před spravedlností a věčností 
Stvořitele jsou to však pomíjivé přestupky. 
Neboť později svědomí zvítězí nad slabostmi 
těla a svůdností ducha. Tak dojde k vítězství 
světla, které je poznáním, nad temnotou, 
která je nevědomostí. Zvítězí dobro, které je 
láskou, spravedlností a harmonií, nad zlem, 
které je sobectvím, rozmařilostí a 
nespravedlností. (295, 49) 
54 Nic pro mě není nemožné, má vůle se 
naplnila a vždycky se naplní, i když se občas 
zdá, že vládne vůle člověka, a ne moje. 
55. Cesta svobodné vůle člověka, jeho panství 
na zemi, vítězství jeho arogance, omezení, 
která si někdy vynucuje použitím síly, jsou ve 
srovnání s věčností tak pomíjivé, že mohou 
skutečně do jisté míry pozměnit božské plány; 
ale zítra nebo v průběhu jejich dovršení se 
bude stále více projevovat vůle mého Ducha 
nad všemi bytostmi, což způsobí, že dobré 
potrvá a odstraní nečisté. (280, 9 - 10) 
56. Přijde čas, kdy hranice tohoto světa budou 
zrušeny láskou a kdy se světy k sobě přiblíží 
prostřednictvím zduchovnění. 
57 Do té doby bude pokračovat boj mezi 
svědomím a svobodnou vůlí, kterou člověk 
bude používat a využívat k tomu, aby si ze 
svého života udělal, co se mu zlíbí. 
58. Boj mezi těmito dvěma silami dosáhne 
svého vrcholu a vítězství bude na straně 
Ducha, který v absolutní oběti lásky svému 
Otci řekne: "Pane, zříkám se své svobodné 
vůle, splň ve mně jediném svou vůli." 58. 
Vítězství bude na straně Ducha, který se v 
absolutní oběti lásky svému Otci zřekne své 
svobodné vůle. 
59. Požehnám tomu, kdo přede Mne takto 
předstoupí, a zahalím ho svým světlem, ale 
dám mu poznat, že ho nikdy nezbavím oné 
požehnané svobody, kterou byl obdařen. Kdo 
totiž plní vůli svého Otce, kdo je věrný a 
poslušný, je hoden důvěry svého Pána. (213, 
61 - 64) 
 
Zbystření svědomí skrze nové Boží slovo  

60. Mé učení, plné světla a lásky, posiluje 
ducha, aby mohl uplatňovat svou moc nad 
"tělem" [duší] a učinit ji tak citlivou, že se pro 
ni podněty svědomí stávají stále snadněji 
vnímatelné. 
61 Duchovnost je cílem, k němuž by měl 
člověk směřovat, protože díky ní bude 
schopen plně se sjednotit se svým svědomím a 
konečně rozeznat dobro od zla. 
62. Kvůli nedostatečnému duchovnímu 
povznesení člověka totiž nemohl být onen 
hluboký a moudrý, neochvějný a spravedlivý 
vnitřní hlas dostatečně slyšen a interpretován, 
a proto člověk nedosáhl bezvýhradného 
poznání, které by mu skutečně umožnilo 
rozlišit dobro od zla. 
63 Ale nejen to, měl by v sobě najít potřebnou 
sílu následovat každý dobrý impuls a 
poslouchat každé světlé vnuknutí a zároveň 
odmítat každé pokušení, každou nečestnou 
nebo špatnou myšlenku či impuls citu. (329, 
56 - 57) 
64 Jak snadné bude pro lidi porozumět si 
navzájem, až se v sobě ztiší a uslyší hlas svého 
vyššího rozumu, hlas toho soudce, kterého 
nechtějí slyšet, protože vědí, že jim přikazuje 
dělat pravý opak toho, co dělají. 
65. Navíc vám mohu říci, že pokud jste nebyli 
ochotni naslouchat diktátu svého svědomí, 
nebyli jste poslušní a ochotní praktikovat mé 
učení. Teoreticky to uznáváte, ale v praxi to 
neuplatňujete. Přisuzujete mu božskou 
podstatu - říkáte, že Kristus byl velmi velký a 
že jeho učení je dokonalé. Nikdo však nechce 
být velký jako Mistr, nikdo se k Němu nechce 
přiblížit tím, že by si z Něho vzal skutečný 
příklad. Měli byste však vědět, že jsem 
nepřišel jen proto, abyste věděli, že jsem 
velký, ale také proto, abyste jimi byli vy 
všichni. (287, 35 - 36) 
66 Shromáždím všechny lidi a všechny národy 
kolem svého nového poselství, zavolám je, 
jako pastýř volá své ovce, a dám jim pokoj 
stáje, kde najdou útočiště před nepřízní počasí 
a bouřemi. 
67 Uvidíte, jak mnozí, ačkoli se zdá, že nemají 
ani nejmenší stopu víry nebo duchovnosti, si v 
nejčistší mysli uchovali nesmrtelné zásady 
duchovního života; uvědomíte si, jak mnozí z 
těch, kteří se vám zdají, že vůbec neuctívají 
Boha, mají v nejhlubším nitru své bytosti 
nezničitelný oltář. 
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68. Před tímto vnitřním oltářem budou muset 
lidé duchovně pokleknout, aby plakali nad 
svými přestupky, zlými skutky a urážkami v 
upřímném pokání za svou neposlušnost. Tam, 
před oltářem svědomí, se zhroutí lidská pýcha, 
takže se lidé už nebudou považovat za 
nadřazené kvůli své rase. Pak přijde odříkání, 
odškodnění a nakonec mír jako zákonité ovoce 
lásky a pokory, víry a dobré vůle. (321,9 - 11) 
 

Kapitola 35 - Síla myšlenek, emocí a 
vůle  
 
Vysílání a přijímání myšlenek a jejich účinky 
1 Existují síly, které - neviditelné lidským 
zrakem a nepostřehnutelné lidskou vědou - 
neustále ovlivňují vaše životy. 
2 Jsou dobré a jsou zlé, některé vám dávají 
zdraví, jiné vám způsobují nemoc, jsou světlé a 
temné. 
3 Odkud se tyto síly berou? Z ducha, žáku, z 
mysli a z citů. 
4 Každý vtělený nebo nevtělený duch vysílá 
vibrace, když myslí; každý pocit má vliv. 
Můžete si být jisti, že svět je plný těchto 
vibrací. 
5 Nyní snadno pochopíte, že tam, kde člověk 
myslí a žije v dobru, musí působit zdravé síly a 
vlivy, a že tam, kde žije mimo zákony a 
pravidla, které charakterizují dobro, 
spravedlnost a lásku, musí působit nezdravé 
síly. 
6 Obojí vyplňuje prostor a bojuje proti sobě; 
působí na citový život člověka, a pokud je 
schopen rozlišovat, přijímá dobré vnuknutí a 
odmítá špatné vlivy. Jsou-li však slabí a 
nezkušení v konání dobra, nemohou těmto 
vibracím odolat a hrozí jim, že se stanou 
otroky zla a podlehnou jeho nadvládě. (40, 58 
- 63) 
7 Všechno duchovní ve vesmíru je zdrojem 
světla, ať už viditelného, nebo pro vás 
neviditelného, a toto světlo je síla, moc, 
inspirace. Z myšlenek, slov a děl také vychází 
světlo, a to podle jejich čistoty a vznešenosti. 
Čím vyšší je myšlenka nebo dílo, tím jemnější a 
rafinovanější je jejich vibrace a inspirace, která 
z nich vyzařuje, i když pro otroky materialismu 
je obtížnější ji vnímat. Nicméně - účinek, který 
mají vznešené myšlenky a skutky v duchovní 
oblasti, je velký. (16, 16) 

8. Pokud z vaší mysli vzejde světelná myšlenka 
nebo nápad, dosáhne svého cíle, aby splnila 
svůj blahodárný účel. Pokud z vaší mysli místo 
myšlenek dobra vycházejí nečisté emanace, 
způsobují jen škodu, kamkoli je vyšlete. Říkám 
vám, že myšlenky jsou také skutky a jako 
takové zůstávají zapsány v knize, která existuje 
ve vašem svědomí. 
9 Ať už jsou vaše skutky dobré, nebo zlé, 
mnohonásobně se vám vrátí to, co jste přáli 
svým bližním. Bylo by pro vás lepší, kdybyste 
zlo páchali sami na sobě, než abyste ho přáli 
někomu ze svých bližních. 
10 proto jsem vám ve Druhém věku řekl: "Co 
zasejete, to sklidíte." Je totiž nutné, abyste si 
uvědomili své zkušenosti v tomto životě a 
pamatovali, že vaše sklizeň vám dá stejné 
semeno, jaké jste zaseli, ale rozmnožené. 
11 Ó lidstvo, nechtělo jsi uvažovat, cítit a žít 
učení svého Mistra! (24, 15 - 18) 
12 Proto jsem vám řekl, že neznáte sílu 
myšlenky. Dnes vám říkám, že myšlenka je 
hlas a sluch, že je to zbraň a štít. Vytváří i ničí. 
Myšlenka zkracuje vzdálenost mezi těmi, kdo 
jsou daleko od sebe, a nachází ty, jejichž stopu 
ztratila. 
13 Než začne bitva, poznejte své zbraně. Kdo 
se umí připravit, bude silný a neporazitelný. 
Nebude nutné, abyste se oháněli vražednými 
zbraněmi. Tvůj meč bude čistá a hlasitá 
myšlenka a tvůj štít víra a láska. I v tichu bude 
znít tvůj hlas jako poselství míru. (76, 34) 
14. Dávejte si pozor, abyste svou mysl 
neposkvrnili nečistými myšlenkami. Je tvůrčí, a 
pokud poskytnete útočiště zlé myšlence, 
stáhne vás to na nižší úroveň a vaše mysl se 
zahalí do temnoty. (146, 60) 
15 Jednotné myšlenky velké skupiny lidí 
dokážou potlačit špatné vlivy a sesadit modly z 
jejich piedestalů. (160, 60) 
16. Dnes vás mohu ujistit, že v budoucnu 
dosáhne komunikace prostřednictvím 
myšlenek velkého rozvoje a díky tomuto 
způsobu komunikace zmizí mnohé bariéry, 
které dnes ještě oddělují národy a světy. Když 
se naučíte mentálně komunikovat se svým 
Otcem, když dosáhnete rozhovoru ducha s 
duchem, jaké potíže by vám mohlo činit 
komunikovat se svými bratry a sestrami, 
viditelnými či neviditelnými, přítomnými či 
nepřítomnými, blízkými či vzdálenými? (165, 
15) 
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17. Tvé myšlenky ke Mně vždycky dojdou, ať 
jsou jakkoli nedokonalé, a Já vyslyším tvé 
modlitby, i když jim chybí víra, kterou bys do 
nich měl vždycky vkládat. Důvodem je to, že 
Můj Duch přijímá vibrace a pocity všech 
bytostí. 
18 Lidé, kteří si kvůli svému sobectví udržují 
odstup od sebe navzájem, vzdálení od 
duchovního života v důsledku materialismu, 
do něhož se v dnešní době zapletli, však 
nejsou připraveni na to, aby spolu mohli 
komunikovat prostřednictvím svých myšlenek. 
19. Přesto vám říkám, že je nutné, abyste 
začali cvičit svého ducha. Abyste toho dosáhli, 
"promlouvejte" k duchům, i když od nich 
nedostanete jasně vnímatelnou odpověď. 
20 Zítra, až se všichni naučí dávat, obdrží další 
a další náznaky duchovního porozumění, o 
jakém se lidem ani nesnilo. (238,51) 
  
Síla pocitů, tužeb nebo obav 
21 V každém okamžiku z vás vyzařují duševní 
nebo duchovní vibrace, ale většinou 
vyzařujete sobectví, nenávist, násilí, marnivost 
a nízké vášně. Bolí vás a cítíte, když vás někdo 
bolí, ale nemilujete, a proto necítíte, když jste 
milováni, a svými chorobnými myšlenkami 
stále více sytíte prostředí, v němž žijete, 
bolestí a naplňujete svou existenci 
nepohodou. Ale já vám říkám: nasyťte vše 
mírem, harmonií, láskou a budete šťastní. (16, 
33) 
22 Nikdy nemysli špatně na ty, kdo tě nemají 
rádi, a nebuď zahořklý vůči těm, kdo tě 
nechápou, protože i to, co vnitřně cítíš ke 
svým bližním, na ně v duchu přenášíš. (105, 
37) 
23 Vidíte ty lidi, kteří chtějí být mocní silou? 
Velmi brzy je uvidíte usvědčené z omylu. 
24 Dokážu jim, že pouze skrze dobro, které je 
vyzařováním lásky, může být člověk skutečně 
velký a mocný. (211, 22 - 23) 
25 chybí ti víra, abys pozvedl svou tvář a usmál 
se s nadějí a čelil budoucnosti beze strachu, 
bez podezření, neboť v budoucnosti jsem; 
jsem v budoucnosti, jsem v budoucnosti. 
26. Jak často jsi nemocný jen proto, že si to 
myslíš, neboť na každém kroku si myslíš, že tě 
stíhá zkáza a že na tebe číhá bolest. Svým 
myšlením pak přitahujete temné síly, kterými 
zastiňujete svůj hmotný život a svou duchovní 
cestu vzestupu. 

27 Ale já jsem tu s vámi, abych ve vás oživil 
víru v život, v pravdu, ve věčnost, v dokonalý 
pokoj a také abych vás naučil oblékat světlo. 
(205, 28 - 29) 
 
Nedostatek sebeprosazení  
28. Člověk se provinil dvojnásobně: nejen 
proto, že nevyvíjí žádné úsilí, aby spadl obvaz, 
který mu brání v poznání nejvyšších nauk, ale 
také proto, že se neosvobodil od pout hmoty, 
která ho na rozdíl od duchovních požitků 
sváděla k tělesným rozkoším. To je důvod, 
proč se zotročil pod nadvládou vášní a 
nechává svého ducha, aby se podobal 
chromému člověku, který nedělá nic pro to, 
aby se uzdravil. 
29. Ve všech oborech vidím většinu mužů 
labilních, všude potkávám jen slabé muže. Čím 
je to způsobeno? Na to, že nemáte odvahu a 
dostatek vůle, abyste se dostali ze špíny, v níž 
jste uvízli, abyste překonali setrvačnost, která 
kuje okovy, jež vás poutají ke hmotě, a to je 
původ všech neřestí, všech chyb. 
30. Člověk však nechce využívat tu moc, 
kterou byl obdařen, totiž vůli; vůli, která má 
být neomezeným zákonodárcem, která se má 
stát nejvyšším vůdcem a podporována 
rozumem má bojovat - moc proti moci, 
panství proti panství. Na jedné straně vášně a 
touhy, na druhé rozum a vůle, dokud tyto 
nezvítězí v boji a vy nebudete moci říci, že jste 
osvobozeni. 
31. Pak budete moci být velkými proroky, 
velkými osvícenými, "nadlidmi". Pak budete 
moci žít s divokými zvířaty a hrát si s plazy. 
Vpravdě vám říkám, že to jsou prohřešky, 
které vás tíží, kvůli nimž se bojíte těch svých 
malých bratří, a to je také důvod, proč na vás 
útočí. 
32 Když si však dáte práci s pozorováním lidí, 
zjistíte, že jsou lidé, kteří jsou divočejší než 
tygři a mají víc jedu než kobra. 
(203,3-6) 
 

IX Učení Boží moudrosti  
 

Kapitola 36 - Víra, pravda a poznání  
 
Víra, která všechno překoná  
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1 K přemožení slabosti, ubohosti, bídy a vášní 
a k odstranění pochybností je nezbytná víra a 
dobré skutky, což jsou ctnosti, které ovládají 
nemožné; ve srovnání s nimi obtížné a 
nedosažitelné bledne jako stín. 
2 Lidem, kteří ve Mne uvěřili ve Druhém věku, 
jsem řekl: "Vaše víra vám pomohla." Vysvětlil 
jsem to takto, protože víra je uzdravující síla, 
síla, která proměňuje, a její světlo ničí 
temnotu. (20, 63 - 64) 
3 Ti, kdo jsou ještě daleko od zduchovnění, mě 
chtějí vidět v podobě Ježíše, aby mi řekli: 
"Pane, věřím v Tebe, neboť jsem Tě viděl." 
Říkám jim: "Blahoslavení jsou ti, kdo uvěřili, 
aniž by viděli, neboť podali důkaz, že mě díky 
svému zduchovnění pocítili ve svém srdci. (27, 
75) 
4 Chci, abyste věděli, co je víra, abyste 
pochopili, že kdo ji má, je vlastníkem 
nesrovnatelného pokladu. 
5. Kdo žije osvícený tímto vnitřním světlem, 
nikdy se nebude cítit vyvržený, opuštěný, 
slabý nebo ztracený - jakkoli si o něm svět 
myslí, že je chudý. Jeho víra v Otce, v život, ve 
svůj osud a také v sebe sama ho nikdy 
nenechá zahynout v životním zápase, a navíc 
bude vždy schopen vykonat velké a úžasné 
skutky. (136, 4 - 5) 
6 Víra je jako maják, který ti osvětluje cestu 
životem, dokud nedorazíš do bezpečného 
přístavu věčnosti. 
7 Víra nesmí být vírou vlažných a bázlivých 
duchů, kteří dnes udělají krok vpřed a zítra 
krok zpět, kteří nechtějí bojovat s vlastní 
bolestí a věří ve vítězství Ducha jen díky 
Otcově milosti. 
8. Víra je to, co cítí duch, který, když ví, že Bůh 
je v něm, miluje svého Pána a těší se, že ho v 
sobě cítí a že miluje své bližní. Víra v Otcovu 
spravedlnost je tak velká, že neočekává, že ho 
bližní budou milovat, že mu odpustí přestupky 
a provinění, ale věří, že zítra bude naplněn 
světlem, protože dosáhl očištění svými 
zásluhami. 
9 Kdo má víru, má pokoj, má lásku a má v sobě 
dobro. 
10 Je bohatý duchem i hmotnými věcmi, ale 
pravým bohatstvím, ne takovým, jak si 
myslíte. (263, 12 - 16) 
11 Nyní vám dávám důkaz, že pravá víra je 
přítomna: když srdce nezoufá v hodině 

zkoušky, když pokoj naplňuje mysl v 
nejkritičtějších chvílích. 
12. Kdo má víru, je se mnou v souladu, neboť 
já jsem život, zdraví a spása. Kdo v pravdě 
hledá tento přístav a tento maják, nezahyne. 
13 Kdo má tuto ctnost, činí zázraky přesahující 
veškerou lidskou vědu a vydává svědectví o 
duchu a vyšším životě. (237,69 - 71) 
 
Poznání Boží pravdy  
14 Když má člověk dobrou víru v srdci a mysl 
je zbavena předsudků a nejasných představ, 
lépe si váží života a pravda je vidět jasněji. 
Pokud se naopak v srdci člověka skrývají 
pochybnosti nebo marnivost a jeho mysl se 
mýlí, vše se jeví jako nejasné, a dokonce i 
světlo se jeví jako tma. 
15 Hledejte pravdu, je to život, ale hledejte ji s 
láskou, pokorou, vytrvalostí a vírou. (88, 5 - 6) 
16 Modlete se, ptejte se svého Otce ve své 
modlitbě, pak ve svém rozjímání obdržíte 
jiskru mého nekonečného světla. 
Neočekávejte, že v jediném okamžiku obdržíte 
celou pravdu. Existují duchové, kteří dlouho 
hledají pravdu, bádají a snaží se proniknout do 
všech záhad, a přesto ještě nedosáhli 
vytouženého cíle. 
17 Kristus, Pomazaný, vám ukázal cestu slovy: 
"Milujte se navzájem". Dokážete si představit 
důsledky tohoto vznešeného přikázání? Celý 
život lidí by se proměnil, kdybyste žili podle 
tohoto učení. Jedině láska vám může odhalit 
pravdy božských tajemství, protože je 
původem vašeho života a všeho stvořeného. 
18. Usilovně hledej pravdu, hledej smysl 
života, miluj a posiluj se v dobru a uvidíš, jak z 
tvé bytosti krok za krokem odpadne vše, co 
bylo falešné, nepoctivé nebo nedokonalé. 
Buďte den ode dne vnímavější ke světlu 
božské milosti a pak budete schopni žádat 
svého Pána přímo o vše, co chcete vědět a co 
váš duch potřebuje, aby dosáhl nejvyšší 
pravdy. (136, 40 - 42) 
19. Já jsem 'Slovo', které lidé hledají, protože 
se ke Mně nemohli dostat. Je to Má pravda, 
kterou jim zjevuji, neboť pravda je království, 
do kterého všichni vejdete podle Mé vůle. 
20 Jak objevíte pravdu, když vám nejprve 
neřeknu, že je k tomu zapotřebí mnoha 
odříkání? 
21 K nalezení pravdy je někdy nutné zříci se 
toho, co člověk má, dokonce se zříci sám sebe. 
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22. Samolibý, materialistický a lhostejný 
člověk nemůže vidět pravdu, dokud nezboří 
zdi, v nichž žije. Je nutné, aby se povznesl nad 
své vášně a slabosti, aby z jeho tváře 
vyzařovalo mé světlo. (258, 44 - 47) 
23 Blaze tomu, kdo hledá pravdu, neboť je to 
ten, kdo žízní po lásce, světle a dobrotě. 
Hledejte a naleznete, hledejte pravdu a přijde 
k vám. Nepřestávejte přemýšlet, 
nepřestávejte se ptát Knihy Boží moudrosti a 
ona vám odpoví, neboť Otec nikdy nemlčel a 
nebyl lhostejný k tomu, kdo se Ho horlivě ptá. 
24. Kolik z těch, kdo hledají Pravdu v knihách, 
v učenosti a v různých vědách, ji nakonec 
objeví v sobě, protože jsem do nitra každého 
člověka vložil semínko Věčné Pravdy. (262, 36 
- 37) 
25 Nemohu vás oklamat! Nikdy nejednám 
falešně, neskrývám se ve tmě. Moje pravda je 
vždycky nahá. Jestliže však lidé nebyli schopni 
spatřit nahotu Mého Ducha, bylo to proto, že 
to nechtěli. Svou pravdu před vámi neskrývám 
žádným oděvem. Má nahota je božská a čistá, 
Má nahota je svatá a ukážu ji všem bytostem 
vesmíru. Jako symbol téhož jsem přišel na svět 
nahý jako člověk a nahý jsem vás opustil. 
26. Chci, aby mezi Mými vždy vládla pravda, 
neboť Já jsem a vždy budu ve vaší pravdě. 
Chci, aby mezi vámi byla láska, a má láska 
bude vždy ve vaší lásce. 
27 Je jen jedna pravda a jedna pravá láska, a 
bude-li tato pravda a tato láska ve vás, bude 
vaše láska a vaše pravda mou a moje pravda a 
moje láska vaší. (327, 33 - 34) 
28. Mé světlo je v každém duchu. Nyní se 
nacházíte v době, kdy bude můj Duch vylit na 
lidi. Proto vám říkám, že všichni brzy pocítíte 
mou přítomnost - učenci i nevědomci, velcí i 
malí, mocní i chudí. 
29 Jedni i druzí se budou třást před pravdou 
živého a pravého Boha. (263, 33 - 34) 
 
Poznání duchovního a božského  
30. Je nemožné, aby na Mne někdo z Mých 
dětí zapomněl, protože nosí ve svém duchu 
svědomí, které je světlem Mého Ducha, podle 
něhož Mne musí dříve či později poznat. 
31 Pro některé je snadné proniknout do 
smyslu mého slova a najít v něm světlo, pro 
jiné je však mé slovo hádankou. 
32. Říkám vám, že ne všichni mohou pochopit 
duchovnost mého poselství v této době. Ti, 

kteří nemohou, budou muset počkat na nové 
časy, aby jejich duch mohl otevřít oči světlu 
mých zjevení. (36, 4 - 6) 
33. Když ti říkám, že Moje moudrost bude tvá, 
věříš, že jediný život na zemi může stačit k 
tomu, abys poznal všechno, co ti mám zjevit? 
Říkám-li vám, že nemůžete získat lidskou vědu, 
aniž byste prošli dlouhou cestou vývoje, tím 
méně můžete získat poznání duchovního bez 
úplného rozvoje svého ducha. 
34. Nestavím spiritualizaci do protikladu k 
vědě, protože tento omyl byl omylem lidí, 
nikdy ne mým. Naopak, učím vás sladit 
duchovní s hmotným, lidské s božským, 
pomíjivé s věčným. Nicméně vám vysvětluji, že 
abyste mohli kráčet po cestách života, je třeba 
předem znát cestu, kterou vám ukazuje vaše 
svědomí, jehož duchovní zákon vychází z 
Božího Ducha. (79, 38 - 39) 
35. Klesli jste tak hluboko a natolik jste se 
vzdálili od duchovního, že považujete za 
nadpřirozené vše, co patří k duchu a je zcela 
přirozené. Takto nazýváte božské 
nadpřirozeným a stejně tak považujete za 
nadpřirozené vše, co patří vašemu duchu, a to 
je omyl. 
36 Důvodem je to, že vidíte a vnímáte pouze 
to, co je v dosahu vašich smyslů nebo v 
dosahu vaší lidské inteligence, a to, co je mimo 
smysly a mysl, považujete za nadpřirozené. 
(273, 1) 
37. Jak člověk, který hledá světlo poznání v 
přírodě, tak ten, kdo hledá Mou moudrost v 
duchovních zjeveních, musí jít vlastníma 
nohama po cestě, na níž najde všechny ty 
pravdy, které nemůže objevit jinými 
prostředky. Právě proto jsem poslal tvého 
ducha, aby zde na zemi žil jeden život za 
druhým, aby svým vývojem a zkušenostmi 
objevil vše, co je v něm a v tom, co ho 
obklopuje. 
38 Chceš-li, důkladně zkoumej má slova, ale 
potom studuj a pozoruj život z jejich hlediska, 
abys zjistil pravdu obsaženou ve všem, co jsem 
ti řekl. 
39. Někdy se vám bude zdát, že mezi tím, co 
vám dnes říkám, a tím, co vám bylo zjeveno v 
minulosti, je rozpor, ale není tomu tak. To lidé 
se mýlí. Nyní však vše vyjde na světlo. (105, 54 
- 56)X 
 
Předpoklady pro duchovní poznání  
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40 Pokora je světlo ducha, a naopak její 
nedostatek je v ní temnotou. Marnivost je 
plodem nevědomosti. Ten, kdo je velký svým 
poznáním a vyniká ctností, má pravou 
skromnost a duchovní pokoru. (101, 61) 
41 Ať od vás odejdou všechny špatné 
myšlenky a obléknou se myšlenky ušlechtilé. 
Štěstí nespočívá v tom, co člověk má 
materiálně, ale v tom, co poznává duchovně. 
Vědět znamená vlastnit a jednat. 
42. Kdo má skutečné poznání, je pokorného 
ducha. Není pyšný na pozemskou moudrost, 
která se snaží jen všechno vědět (pozemsky) a 
popírá vše, co nepochopila. Ten, kdo v sobě 
nosí světlo inspirovaného poznání, je schopen 
přijímat zjevení v pravý čas, stejně jako je umí 
očekávat. Učenci se nazývali mnozí, ale slunce, 
zářící den co den v plném světle, pro ně bylo 
záhadou. 
43 Mnozí si mysleli, že vědí všechno, ale 
vpravdě vám říkám, že i mravenec, který jim 
nepozorovaně zkříží cestu, je pro ně 
nepochopitelným tajemstvím. 
44 Lidé budou moci zkoumat mnohé divy 
přírody, ale pokud tak nebudou činit na cestě 
božské lásky, nedosáhnou pravé moudrosti 
obsažené v nesmrtelném životě ducha. (139, 
67 - 70) 
 
Nezbytné rozšíření lidského vědomí 
45 Člověku jsem od počátku dopřál svobodu 
myšlení. Vždy však byl otrokem - někdy z 
fanatismu, jindy jako otrok falešných 
světonázorů "faraona" a "císaře". To je důvod, 
proč je v této chvíli oslepen vzhledem ke 
svobodě, které nyní mysl dosahuje, a k jasu, 
který se jeho očím nabízí. Jeho mysl si totiž na 
tuto svobodu ještě nezvykla. 
46. Člověk oslabil sílu svého chápání 
duchovního, a proto propadl fanatismu, chodil 
po záludných cestách a byl jako stín vůle 
druhých. 
47 Ztratil svobodu, nebyl pánem sebe sama 
ani svých myšlenek. 
48. Nyní však nastal věk světla, čas, kdy musíte 
zlomit pouta a roztáhnout křídla, abyste se v 
touze po pravdě volně vznesli do nekonečna. 
(239, 4 - 7) 
49 Toto století, v němž žijete, vykazuje dva 
aspekty: jedním je rozvoj mysli a druhým 
duchovní stagnace. 

50 Vskutku, božské světlo ozařuje schopnosti 
intelektu a z nich pramení má velká inspirace, 
jejíž plody udivují lidstvo, neboť intelekt nyní 
touží po svobodě a rozšíření poznání. Člověk 
se ponoří do studia přírody, zkoumá, objevuje, 
raduje se, žasne, ale nikdy není nerozhodný. 
51. Kdykoli však v něm vznikne myšlenka 
objasnit vztah k duchovnímu, k pravdě, která 
leží mimo jemu známou látku, má strach, bojí 
se postoupit do neznáma, do toho, co 
považuje za zakázané, do toho, co (podle jeho 
názoru) náleží jen vysokým bytostem hodným 
zkoumání Božích tajemství. 
52. Pak se ukázal jako slabý a pošetilý, 
neschopný silou vůle překonat předsudky, 
které ho drží při zemi. Tam se projevil jako 
otrok pokřivených výkladů. 
53. Rozvoj lidské inteligence nebude nikdy 
úplný, dokud se nerozvine také na duchovní 
úrovni. Uvědomte si, jak velká je zaostalost 
vašeho ducha, protože jste se věnovali pouze 
poznání pozemského života. 
54 Člověk je otrokem vůle druhých, obětí 
kouzel, odsouzení a hrozeb. Co tím ale 
získáme? Že se vzdává všech svých tužeb 
pochopit a dosáhnout nejvyššího poznání, 
které má člověk mít; že se brání tomu, aby 
mohl objasnit to, co absurdně vždy považoval 
za tajemství: Duchovní život. 
55. Myslíte si, že život ducha bude pro člověka 
na zemi navždy tajemstvím? Pokud si to 
myslíte, jste na velkém omylu. Vpravdě vám 
říkám, že dokud nebudete znát svůj původ a 
dokud nebudete vědět nic o tom, co souvisí s 
duchem, zůstanete navzdory pokroku svých 
věd tvory žijícími v bídném světě mezi 
rostlinami a zvířaty. I nadále budete bojovat 
ve svých válkách a vaše životy bude i nadále 
ovládat bolest. 
56. Pokud neobjevíte to, co nosíte ve své 
bytosti, ani neobjevíte ve svém bližním 
duchovního bratra, který přebývá v každém, 
můžete se skutečně milovat? Ne, lidské děti, i 
když říkáte, že mě znáte a následujete mě. 
Pokud Mé učení berete povrchně, vaše víra, 
poznání a láska budou falešné. (271, 39 - 45) 
57 Ve Mně najdou lidé odvahu osvobodit se 
od jha své nevědomosti. 
58 Jak můžeš očekávat, že na zemi zavládne 
mír, přestanou války, lidé se obnoví a hříchů 
ubude, když nebudou mít duchovní poznání, 
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které je podmínkou, původem a základem 
života? 
59. Vpravdě vám pravím, že dokud Mou 
pravdu nebudete chápat ani se jí řídit, bude 
vaše existence na zemi jako stavba postavená 
na tekutém písku. (273, 24 - 26) 
60. Říkám člověku, že je sám sobě neznámý, 
protože nepronikl do svého nitra, protože 
nezná své tajemství, protože nezná svou 
pravou podstatu. Chci ho však v tomto čase 
naučit obsahu "knihy", která mu byla tak 
dlouho uzavřena a v níž jsou uložena všechna 
tajemství, která jsem vám slíbil již v "Druhém 
čase" osvítit světlem Svého Ducha. 
61. Nyní skutečně poznáte sami sebe a 
proniknete do nitra svého ducha. Pak budete 
moci říci, že začínáte vědět, kdo jste. 
62. Člověk pozná svůj původ, svůj osud, svůj 
úkol, své schopnosti a všechen ten nekonečný 
a věčný život, který žije a proplétá se kolem 
něj. Nebude již moci ublížit bližnímu, nebude 
moci ohrozit existenci svých bližních, ani se 
neodváží znesvětit nic ze všeho, co ho 
obklopuje, protože si uvědomí, že vše je 
posvátné. 
63 Pozná, co jeho duch obsahuje a skrývá, a 
pak bude mít jasnou představu a hlubokou 
víru, že - protože duch je nádherný - musí být 
nádherný i domov, který mu Otec připravil na 
věčnosti. (287, 4 - 6) 
 

Kapitola 37 - Správné chápání 
biblických textů  
 
Výklad biblických slov a zaslíbení 
1. Lidé se věnovali studiu Starých zákonů a 
lámali si hlavu zkoumáním a výkladem 
proroctví a zaslíbení. Nejblíže pravdě jsou ti z 
nich, kteří našli duchovní smysl mého učení. 
Ti, kdo se tvrdošíjně drží pozemského - 
materiálního výkladu a nechápou nebo 
nechtějí najít duchovní smysl mých zjevení, 
budou muset trpět zmatky a zklamáními, 
jakými trpěl židovský lid, když přišel Mesiáš, 
kterého si představovali jinak a očekávali jinak, 
než jak ho ukázala skutečnost. (13, 50) 
2 Falešná představa, kterou měl člověk o mé 
spravedlnosti v prvních dobách, nakonec 
zmizí, aby ustoupila jejímu pravému poznání. 
Božská spravedlnost bude nakonec chápána 

jako světlo vycházející z dokonalé lásky, která 
existuje ve vašem Otci. 
3 Že Bůh, kterého lidé považovali za 
pomstychtivého, krutého, mstivého a 
nelítostného, bude z hloubi svého srdce 
pociťován jako Otec, který dává odpuštění za 
provinění spáchaná jeho dětmi, jako Otec, 
který s láskou usvědčuje hříšníka, jako Soudce, 
který místo aby odsoudil toho, kdo těžce 
pochybil, nabízí mu novou příležitost ke spáse. 
4... Kolik nedokonalostí Mi lidé ve své 
nevědomosti přisuzovali, protože si mysleli, že 
jsem schopen cítit hněv, ačkoli hněv je jen 
lidská slabost! Jestliže vám proroci říkali o 
"svatém hněvu Hospodinově", říkám vám 
nyní, abyste si tento výraz vykládali jako Boží 
spravedlnost. 
5. Lidé "první éry" by jinou formu vyjádření 
nepochopili a prostopášníci či libertinové by 
nebrali vážně napomenutí proroků, kdyby k 
nim nemluvili touto formou. Bylo nutné, aby 
inspirace mých poslů byla vyjádřena slovy, 
která by zapůsobila na mozky a srdce lidí s 
malým duchovním rozvojem. (104, 11 - 14) 
6 Spisy "první éry" předávaly dějiny 
izraelského lidu, zachovávaly jména jeho dětí, 
jeho úspěchy i neúspěchy, jeho skutky víry i 
slabosti, jeho slávu i pády, aby tato kniha 
vypovídala každé nové generaci o vývoji 
tohoto lidu v jeho uctívání Boha. Tato kniha 
předává jména patriarchů, kteří milovali 
ctnost a spravedlnost, vzory síly víry, i jména 
proroků, věštců budoucích věcí, jejichž ústy 
Pán vždy promlouval, když viděl svůj lid na 
pokraji nebezpečí. Předávala také jména 
zkažených, zrádných, neposlušných, neboť 
každá událost, každý příklad je poučením a 
někdy i symbolem. 
 7 Když jsem v Ježíši přebýval mezi lidmi, jen 
když to bylo nutné, používal jsem podstatu 
těch spisů, význam těch děl, abych předal své 
učení; nikdy jsem nechválil to, co je hmotné a 
nepodstatné. Nepamatuješ si, že jsem se 
zmínil o spravedlivém Ábelovi, že jsem chválil 
Jobovu trpělivost a že jsem připomněl 
Šalomounovu moudrost a slávu? 
Nepřipomínal jsem při mnoha příležitostech 
Abrahama a nemluvil jsem o prorocích a 
neřekl jsem vám o Mojžíšovi, že jsem nepřišel 
zrušit Zákon, který přijal, ale naplnit ho? (102, 
31 – 32) 
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8 musíš neustále studovat božská zjevení, 
která jsem ti dal, musíš rozumět obraznému 
jazyku, který k tobě promlouvá, musíš tak 
zcitlivět své duchovní smysly, abys poznal, co 
je slovo Boží a co slovo lidské, abys odhalil 
smysl mých nauk. 
9 Jedině z duchovního hlediska budete moci 
nalézt správný a pravdivý výklad mého slova - 
jak toho, které jsem vám poslal skrze proroky, 
tak i toho, které jsem vám odkázal skrze 
Ježíše, neboli tohoto slova, které vám dávám 
zprostředkovaně ústy "třetího času". 
10 Jakmile toto lidstvo nalezne pravý význam 
zákona, učení, proroctví a zjevení, objeví 
nejkrásnější a nejhlubší věci týkající se jeho 
existence. 
11 Tehdy lidé poznají pravou spravedlnost a 
jejich srdce spatří pravé nebe; tehdy také 
poznáte, co je to smíření, očištění a náprava. 
(322, 39 - 42) 
12. Spisy minulých dob by vám mohly zjevit to, 
co vám dnes opakuji, ale člověk se odvážil Mé 
pravdy zfalšovat, aby je šířil zfalšované. A tak 
tu nyní máme duchovně nemocné, unavené a 
osamělé lidstvo. 
13 Proto je Můj budíček slyšet prostřednictvím 
hlasatele, protože nechci, abyste byli ve 
zmatku. (221, 14 - 15) 
14. Jestliže se vám do rukou dostanou zkažené 
spisy Mých učedníků, kteří vám odkázali Mé 
slovo ve Druhé éře, způsobím, že poznáte, 
která jsou pravá Ježíšova slova. Váš duch 
rozpozná jako falešné ty, kdo nejsou v souladu 
s Božským koncertem Mé lásky. (24, 19) 
15 Člověk nikdy nebyl bez mých zjevení, která 
jsou světlem Ducha, ale bál se je pochopit. 
Nyní se vás ptám: Co můžeš vědět o pravdě a 
o věčnosti, když se tvrdošíjně vyhýbáš 
duchovním věcem? 
16. Vezměte v úvahu materialistický výklad, 
který jste dali mým zjevením o Prvním a 
Druhém čase, ačkoli hovoří pouze o božském a 
duchovním. Podívejte se, jak zaměňujete 
hmotnou přirozenost za duchovní, s jakým 
nedostatkem úcty měníte hluboké v povrchní 
a vysoké v nízké. Ale proč jste to udělali? 
Protože v touze vykonat něco v Božím díle 
hledáte způsob, jak přizpůsobit mé učení 
vašemu pozemskému životu, vašemu lidskému 
pohodlí, které je vám nejdražší. (281, 18 - 19) 
17. V tomto čase způsobím, že učení, které 
jsem vám dal ve Druhé éře a které mnozí 

nepochopili a jiní zapomněli, všichni pochopí a 
navíc se jím budou řídit kvůli Mému novému 
učení. (92, 12) 
18 Světlo mého svatého Ducha na vás 
sestupuje, ale proč mě představujete v 
podobě holubice? Těmto obrazům a 
symbolům se Moji noví učedníci již nesmí 
klanět. 
19 Pochopte mé učení, lidé: v onom "Druhém 
čase" se můj Duch svatý při Ježíšově křtu zjevil 
v podobě holubice, protože tento pták svým 
letem připomíná vanutí Ducha, jeho bělost 
vypovídá o čistotě a v jeho mírném a laskavém 
pohledu se odráží nevinnost. 
20 Jak by se dalo božské těm negramotným 
lidem vysvětlit, kdyby se nepoužily postavy 
bytostí, které znají ze světa? 
21. Kristus, který k tobě v této chvíli mluví, byl 
představován beránkem, a takto mě viděl i Jan 
ve svém prorockém vidění. To vše je 
způsobeno tím, že když mě hledáš v každém 
Mém díle, vždy najdeš ve všem stvoření obraz 
Původce života. (8,1 - 3) 
22. Jednou jsem vám řekl, že je snazší, aby 
velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý 
lakomec vstoupil do nebeského království. 
Dnes vám říkám, že tato srdce se musí 
osvobodit od sobectví a praktikovat lásku k 
bližním, aby jejich duch mohl projít úzkou 
cestou spásy. Není nutné se osvobodit od 
majetku a jmění, ale pouze od sobectví. (62, 
65) 
23 V současné době obnovuji Chrám, o kterém 
jsem mluvil, když jsem řekl svým učedníkům, 
kteří obdivovali Šalomounův Chrám: "Amen, 
pravím vám, že z něj nezůstane kámen na 
kameni, ale já ho ve třech dnech znovu 
postavím." 
24. Chtěl jsem říci, že každý vnější kult, jakkoli 
se lidem může zdát velkolepý, zmizí z lidských 
srdcí a na jeho místě postavím pravý duchovní 
chrám Svého Božství. Nyní je "třetí čas", to 
znamená třetí den, kdy dokončím obnovu 
svého chrámu. (79, 4) 
25 Bůh nemá žádnou podobu, protože kdyby ji 
měl, byl by omezenou bytostí, jako jsou lidé, a 
pak by nebyl Bohem. 
26 Jeho "trůn" je dokonalost, spravedlnost, 
láska, moudrost, tvůrčí moc, věčnost. 
27 "Nebe" je nejvyšší blaženost, které duch 
dosáhne na své cestě k dokonalosti, když se v 
moudrosti a lásce povznese tak vysoko, že 
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dosáhne takového stupně čistoty, kterého 
nedosáhne žádný hřích ani bolest. 
28 Když moji proroci hovořili o duchovním 
životě, činili tak někdy prostřednictvím vám 
známých lidských projevů a předmětů. 
29. Proroci viděli trůny podobné trůnům králů 
země - knihy, bytosti s lidskou podobou, 
paláce se závěsy, svícny, Beránka a mnoho 
dalších postav. Dnes však musíte pochopit, že 
to vše byl jen symbol, symbol, božský význam, 
zjevení, které vám muselo být vyjádřeno v 
obrazové podobě, protože jste nebyli schopni 
pochopit jinou, vyšší. 
30 Nyní je čas, abyste si správně vyložili 
význam všech Mých podobenství a učení, 
která jsem vám zjevil prostřednictvím alegorií, 
aby význam vstoupil do vaší mysli a alegorická 
forma zmizela. 
31 Až k tomuto poznání dospějete, bude vaše 
víra pravdivá, protože ji založíte na pravdě. 
(326, 37 - 42) 
32 Kdyby všichni pozvaní spěchali ke stolu 
Páně, kde se podává pokrm, který živí ducha, 
byl by plný, ale ne všichni pozvaní přišli. 
33 V lidské povaze je, že si neváží Božích 
dobrodiní, a proto jsi viděl, jak se od tebe 
mnozí tvoji bližní odvrátili, když jsi je k tomu 
vyzval. 
34. Ale říkám ti, že těch několik, kteří usednou 
k Mému stolu a vytrvale naslouchají, aby se 
ode Mne učili, budou těmi, kdo zástupům 
oznámí velikost Mého slova, smysl tohoto 
učení, které vyzývá lidi, aby obnovili svět, 
který dospěl ke svému konci, a uvolnili místo 
pro svět zářivější a vyšší. (285, 33 - 35) 
  
Zjevení Ježíše skrze apoštola Jana 
35 Všechno je zapsáno v knize sedmi pečetí, 
která je v Bohu a jejíž existence byla lidstvu 
zjevena skrze apoštola a proroka Jana. 
36. Obsah této knihy ti zjevil pouze božský 
Beránek, neboť ani na zemi, ani na nebesích 
nebyl spravedlivý duch, který by ti mohl 
vysvětlit hluboká tajemství Boží lásky, života a 
spravedlnosti. Ale božský Beránek, jímž je 
Kristus, uvolnil pečetě, které uzavíraly Knihu 
života, aby jejím obsah zjevil svým dětem. (62, 
30) 
37 Jestliže knihu Janových proroctví někteří 
považují za neproniknutelné tajemství a jiní ji 
vykládají mylně, je to způsobeno tím, že 
lidstvo dosud nedosáhlo potřebného 

zduchovnění, aby pochopilo, co je v ní 
předloženo; mohu vám také říci, že ji 
nepochopil ani prorok, kterému byla dána. 
38 Jan to slyšel a viděl, a když uslyšel, že mu 
bylo přikázáno, aby to zapsal, okamžitě 
poslechl; pochopil však, že to poselství je 
určeno lidem, kteří přijdou po něm na 
dlouhou dobu. (27, 80 - 81) 
39. Kdy lidé obrátí svou pozornost k tomu, co 
můj milovaný učedník zanechal v písmu? 
Podivný je způsob, jakým je jeho zjevení 
zapsáno, tajemný jeho význam, hluboká až 
nezměrná jeho slova. Kdo jim může rozumět? 
40 Muži, kteří se začnou zajímat o Zjevení 
Janovo, se do něj ponoří, vykládají ho, pozorují 
a studují. Někteří se pravdě přiblíží jen trochu, 
jiní se domnívají, že objevili smysl Zjevení a 
hlásají ho celému světu; další jsou zmatení 
nebo příliš unavení na to, aby dále zkoumali, a 
nakonec popírají jakýkoli božský význam 
tohoto poselství. 
41 Učedníci "třetí éry", nyní vám říkám, že 
pokud opravdu toužíte vstoupit do této 
svatyně a poznat skutečný význam těchto 
zjevení, musíte se seznámit s modlitbou Ducha 
k Duchu - právě s modlitbou, kterou Jan 
praktikoval ve svém vyhnanství. 
42. Nejprve musíš pochopit, že Boží Zjevení, 
ačkoli je znázorněno pozemskými postavami a 
obrazy, se týká výhradně ducha člověka, jeho 
vývoje, jeho bojů, pokušení a pádů, jeho 
profanací a neposlušnosti. Jde o mou 
spravedlnost, mou moudrost, mé království, 
mé projevy lásky a mou komunikaci s lidmi, 
jejich probuzení, jejich obnovu a nakonec 
jejich zduchovnění. 
43 Tam jsem vám odhalil duchovní životní 
cestu lidstva rozdělenou do časových období, 
abyste lépe pochopili vývoj ducha. 
44 Proto, učedníci - protože se Zjevení týká 
vašeho duchovního života, je vhodné, abyste 
ho studovali a nahlíželi na něj z duchovní 
perspektivy, protože pokud ho budete 
vykládat pouze z hlediska pozemských 
událostí, upadnete stejně jako mnozí jiní do 
zmatku. 
45. Je pravda, že mnohé pozemské události 
mají vztah k naplnění tohoto zjevení a budou 
ho mít i v budoucnosti. Vězte však, že události 
a znamení v nich obsažené jsou také postavy, 
obrazy a příklady, které vám mají pomoci 
pochopit Mou pravdu a naplnit váš osud, 
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abyste se ke Mně povznesli na cestě čistoty 
ducha, jejíž zářný příklad vám zanechal Můj 
učedník Jan, který po tisíciletí předcházel 
lidstvo v dialogu ducha s duchem se svým 
Pánem. (309, 47-51) 
  

Kapitola 38 - Tři časy zjevení a sedm 
epoch pečetí  
 
Vývojová závislost Božích zjevení  
1 ve všech třech obdobích, na která jsem 
rozdělil vývoj lidstva, jsem vám svým Světlem 
ukázal stejnou přímou a úzkou cestu pro 
vzestup ducha, jedinou cestu lásky, pravdy a 
spravedlnosti. 
2. Vedl jsem tě od poučení k poučení, od 
zjevení ke zjevení, až přišel čas, kdy ti říkám, že 
se se Mnou již můžeš spojit od ducha k duchu. 
Mohlo se lidstvo takto spojit v "Poprvé"? - Ne, 
byla nucena uchýlit se k materiálnímu uctívání, 
k obřadům a ceremoniím, k tradičním svátkům 
a symbolům, aby mohla pocítit, že je jí božské 
a duchovní nablízku. Z této neschopnosti 
přiblížit se duchovnímu, povznést se k 
božskému, poznat hlubší a rozluštit tajemství 
vznikla různá náboženství, každé podle stupně 
duchovní zaostalosti nebo duchovního 
pokroku člověka, některá více oddaná pravdě 
než jiná, některá více oduševnělá než jiná, ale 
všechna usilující o stejný cíl. Je to cesta, kterou 
duchové putují v průběhu staletí a věků - 
cesta, na kterou ukazují různá náboženství. 
Někteří postupují jen velmi pomalu, jiní stojí 
na místě a ještě jiní bloudí a poskvrňují se. (12, 
92 - 93) 
3 Dnes přicházím v Duchu a vpravdě vám 
říkám: Někteří si myslí, že v prvních dobách 
jsem vám byl blíž než dnes. Mýlí se, protože s 
každým dalším příchodem jsem ti blíž a blíž. 
4 Vzpomeňte si, že jsem se v Prvním věku 
usadil na hoře a odtud jsem vám seslal Svůj 
Zákon vytesaný do kamene. Ve Druhém věku 
jsem opustil horu, sestoupil do vašich údolí a 
stal se člověkem, abych žil mezi vámi. A v 
současné době, abych ti byl ještě blíž, učinil 
jsem tvé srdce svým příbytkem, abych se v 
něm dal poznat a promlouval k lidem z jeho 
nitra. (3, 31) 
5 nyní chápete, že jsem rozdělil Své Božské 
Zjevení do tří velkých časových období. 

6 V duchovním dětství lidstva jí Otec dal zákon 
a slíbil jí Mesiáše, který otevře bránu do 
nového věku. 
7 Mesiáš byl Kristus, který přišel k lidem, když 
byli v duchovním mládí. Učil lidi vyššímu 
způsobu naplňování Zákona, který dříve přijali 
od Otce a nevěděli, jak ho naplňovat. "Slovo" 
Boží promlouvalo Ježíšovými rty, a proto vám 
říkám, že svět nadále slyšel hlas a přikázání 
svého Otce skrze učení lásky dokonalého 
Mistra. 
8 Ježíš se nabídl, že lidem sešle "Ducha 
pravdy", aby pochopili vše, čemu z jeho učení 
nerozuměli. 
9. Nuže, milovaní lidé, toto prosté, pokorné 
slovo, které v této chvíli slyšíte, je hlasem 
Ducha Pravdy, je Duchovním Světlem Božím, 
které se vlévá do vašeho bytí, abyste mohli 
otevřít oči Nové éře. Toto světlo, díky němuž 
postupně jasně chápete všechna zjevení svého 
Mistra, je světlo vašeho Otce, Ducha Svatého, 
který překvapuje lidstvo na vyšším stupni 
duchovního vývoje, tedy když se blíží k 
dospělosti, aby pochopilo Boží zjevení. 
10 Ve všem, co vám toto světlo zjevuje, 
dostanete Otcovo poučení, neboť Slovo je ve 
mně a Duch svatý je má vlastní Moudrost. 
(132, 10 - 15) 
11 Dříve jsem k vám takto nemluvil. V první 
éře osvěcoval lidskou duši Zákon, ve druhé éře 
osvítil srdce člověka Kristus světlem lásky. 
Dnes světlo Ducha svatého osvěcuje vašeho 
ducha, aby ho povzneslo nad vše lidské. 
12 Od jednoho a téhož Boha jste obdrželi tato 
tři poselství a mezi všemi uplynul věk - doba 
nutná k rozvoji mysli, aby byla schopna 
přijmout nové poselství nebo nové učení. 
13 Nyní chápete, proč jsem vás nazval 
učedníky Ducha svatého. (229, 50 - 52) 
14 Kdybych vám všechno řekl v prvních 
zjeveních, nebylo by třeba, aby vás Mistr, 
Mesiáš, učil novým naukám, ani aby Duch 
svatý přišel v této době, aby vám ukázal slávu 
duchovního života. 
15 Proto vám říkám, abyste nelpěli na tom, co 
vám bylo zjeveno v dřívějších dobách, jako by 
to bylo poslední slovo mého učení. 
16 Znovu jsem přišel k lidem a dlouho jsem se 
jim dával poznat skrze jejich rozum, a přesto 
vám mohu říci, že mé poslední slovo ještě 
nebylo vyřčeno. 
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17 V mé knize moudrosti vždy hledejte 
poslední slovo, novou stránku, která vám 
odhalí smysl, obsah toho, co bylo dáno dříve, 
abyste byli mými učedníky v pravdě. (149, 44 - 
45) 
 
Tři Boží smlouvy  
18 Mojžíš, Ježíš a Eliáš - to je cesta, kterou Pán 
vytyčil člověku, aby mu pomohl vzestoupit do 
království pokoje, světla a dokonalosti. 
19 Pociťujte ve svém životě přítomnost 
Pánových poslů. Žádný z nich nezemřel, 
všichni žijí, aby osvětlovali cestu lidem, kteří 
sešli z cesty, aby jim pomáhali vstát z pádu a 
posilovali je, aby se ve zkouškách pokání 
věnovali s láskou. 
20. Poznejte dílo, které Mojžíš vykonal na zemi 
z Jehovova vnuknutí. Prozkoumejte do 
hloubky Ježíšovo učení, skrze které promluvilo 
"božské Slovo", a hledejte duchovní význam 
Mého nového zjevení, jehož věk představuje 
Eliáš. (29,20 - 22) 
21 Jestliže v "Druhém věku" bylo mé narození 
jako lidská bytost zázrakem a mé duchovní 
vzkříšení po mé fyzické smrti dalším zázrakem 
- vpravdě vám říkám - pak mé zjevení v této 
době prostřednictvím lidské mysli je 
duchovním zázrakem. 
22 Má proroctví se naplní v tomto čase až do 
posledního. Zanechávám vám své tři závěti, 
které tvoří jeden celek. 
23 Ti, kdo dříve poznávali Otce jako lásku, 
oběť a odpuštění, by Ho měli v této době 
dokonale poznat, aby Ho milovali a uctívali, 
místo aby se báli Jeho spravedlnosti. 
24 Jestliže jste se v "první době" drželi Zákona, 
bylo to ze strachu, že vás Boží spravedlnost 
potrestá; proto jsem vám poslal Své "Slovo", 
abyste poznali, že Bůh je Láska. 
25 Dnes k vám přichází mé světlo, abyste 
nezbloudili a došli na konec cesty ve věrnosti 
mému zákonu. (4,43 - 47) 
26. Má nová učení jsou potvrzením těch, která 
jsem vám dal ve Druhé éře, ale jsou ještě 
dalekosáhlejší. Pamatujte: Tehdy jsem mluvil k 
srdci lidí, ale nyní mluvím k duchu. 
27. Nepopírám žádná svá slova, která jsem 
vám dal v minulosti, naopak, dávám jim 
náležité naplnění a správný výklad. Podobně 
jsem tehdy řekl farizeům, kteří se domnívali, 
že Ježíš chce zrušit Zákon: "Nemyslete si, že 
jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky - 

naopak, přicházím je naplnit." Jak bych mohl 
popřít Zákon a Proroky, když jsou základem 
Chrámu, který měl být ve třech věcích 
vybudován v lidských srdcích, a ohlášením 
Mého příchodu na svět? (99, 24 - 25) 
28 Dnes vám znovu říkám: "Já jsem cesta, 
pravda a život", a budete-li v této době hledat 
smysl mého slova, najdete v něm věčný zákon 
lásky, právě tu cestu, kterou jsem vám vytyčil 
na zemi. 
29 V té době mnozí věřili, že se Kristus minul s 
cestou a převrátil Zákon. Proto proti němu 
bojovali a pronásledovali ho. Ale pravda, 
stejně jako světlo slunce, vždy vítězí nad 
temnotou. Nyní se bude proti mému slovu 
znovu bojovat, protože někteří věří, že v jeho 
významu najdou rozpory, nejasnosti a chyby. 
Jeho světlo však znovu zazáří v temnotách této 
doby a lidstvo pozná, že Cesta a Zákon, které 
jsem vám zjevil, jsou stejné jako v té době a 
vždy budou. (56, 69 - 70) 
30 Toto učení je cestou k věčnému životu; kdo 
v něm objeví povznášející sílu a dokonalost, 
bude vědět, jak ho spojit s tím, kterému jsem 
vás učil, když jsem byl na zemi, protože jeho 
podstata je stejná. 
31 Ti, kteří nevědí, jak nalézt pravdu 
obsaženou v mém učení, se dokonce budou 
moci ujistit, že toto učení nevede ke stejnému 
cíli jako učení Ježíšovo; duchové zaslepení 
špatnými výklady nebo zmatení náboženským 
fanatismem nebudou schopni okamžitě 
pochopit pravdu těchto zjevení. Musí projít 
cestou zkoušek, aby se osvobodili od 
pozemské mysli, která jim brání pochopit a 
naplnit mé přikázání, které vás učí milovat 
jeden druhého. (83, 42 - 43) 
32. Marně budou mnozí lidé říkat, že toto 
učení je nové nebo že nemá žádný vztah k 
Božím zjevením, která vám byla dána v 
minulých dobách. Ujišťuji vás, že vše, co jsem 
vám v této době sdělil prostřednictvím 
lidského intelektu, má své kořeny a základy v 
tom, co vám bylo prorocky oznámeno již v 
první a druhé éře. 
33. Ale zmatek, o němž k vám mluvím, 
nastane proto, že ti, kdo tato zjevení vykládali, 
vnucovali lidem své výklady, a ty byly zčásti 
správné a zčásti chybné. Stane se to také 
proto, že duchovní světlo mého učení bylo 
lidem zatajeno a někdy jim bylo dáno v 
pokřivené podobě. Proto dnes, kdy nadešel 
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čas, kdy vás mé světlo vysvobodí z temnoty 
vaší nevědomosti, mnozí lidé popírají, že by to 
mohlo být světlo pravdy, protože podle nich 
neodpovídá tomu, čemu jsem vás dříve učil. 
34. Ujišťuji vás, že žádné z mých slov se 
neztratí a že lidé této doby se dozvědí, co jsem 
vám vlastně řekl v minulých dobách. Až pak 
svět pozná spiritismus, řekne: "To všechno už 
přece řekl Ježíš!" 
35. Ve skutečnosti jsem ti už všechno řekl, i 
když jsem ti z mnoha pravd, které jsem ti 
zjevil, řekl jen jejich základy. Zanechal jsem 
vám je, abyste se je postupně naučili chápat, 
neboť v té době lidstvo ještě nebylo schopno 
pochopit vše, co vám nyní v plném rozsahu 
ukazuji. (155, 24 -27) 
 
Potřetí 
36. Toto je "Třetí éra", v níž jsem vám dal lekci, 
která má lidstvo duchovně sjednotit. Je totiž 
Mou vůlí, aby jazyky, rasy a odlišné ideologie 
již nebyly překážkou jejich sjednocení. 
Duchovní podstata, z níž jsem stvořil ducha, je 
stejná, jakou mají všichni, a látky, z nichž se 
skládá krev proudící v žilách lidí, jsou u všech 
stejné. Proto jsou si všichni rovni a hodni Mne 
a pro všechny jsem znovu přišel. (95, 9) 
37 Změny, kterými lidský život projde, budou 
tak velké, že se vám bude zdát, jako by jeden 
svět končil a druhý se rodil. 
38 Stejně jako se ve všech dobách život 
člověka dělil na epochy či věky a každá z nich 
se něčím vyznačovala - ať už svými objevy, 
božskými zjeveními, kterých se jí dostalo, nebo 
rozvinutím ve smyslu krásna, které člověk 
nazývá "uměním", nebo jeho vědou - tak se 
doba, která nyní začíná, věk, který již svítá jako 
nový úsvit, bude vyznačovat rozvinutím darů 
ducha - té stránky vaší bytosti, kterou jste měli 
pěstovat, abyste se ušetřili tolika zla, ale 
kterou jste vždy odkládali na později. 
39 Nevěříte, že lidský život se může zcela 
proměnit, když rozvíjí duchovnost, rozvíjí dary 
Ducha a uvádí v život zákon, který v tomto 
světě diktuje svědomí? 
40 Brzy všechny národy pochopí, že Bůh k nim 
promlouval v každém věku, že božská zjevení 
byla žebříkem, který Pán spustil k lidem, aby k 
Němu mohli vystoupit. 
41. Tuto novou dobu budou jedni nazývat 
dobou světla, druzí dobou Ducha svatého a 
další dobou pravdy. Přesto vám říkám, že to 

bude čas duchovního pozvednutí, duchovní 
obnovy a rekultivace. 
42. To je éra, kterou jsem si dlouho přál, aby 
žila v srdci člověka, a kterou on sám neustále 
potíral a ničil - éra, jejíž jas vidí všichni a pod 
jejímž světlem se sjednocují všechny děti 
Páně: ne náboženské společenství lidí, které 
některé přijímá a jiné odmítá, které vytrubuje 
svou pravdu a jiným ji upírá, které používá 
nedůstojné zbraně, aby se prosadilo, nebo 
které dává temnotu místo světla. (135,53- 54, 
57-59) 
43 Toto je "třetí čas", v němž se lidský duch 
musí osvobodit z pout materialismu. Půjde o 
boj světonázorů, který bude tvrdší, než jaký 
lidská historie zná. 
44 Zkaženost, sobectví, pýcha, neřest, lež a 
vše, co zastínilo váš život, padne jako rozbitá 
modla k nohám těch, kdo se jim klaněli, aby 
uvolnilo místo pokoře. (295,64 - 65) 
 
Sedm epoch dějin spásy  
45 První z těchto duchovních stupňů vývoje ve 
světě představuje Ábel, první Otcův služebník, 
který přinesl Bohu svou zápalnou oběť. Je 
symbolem oběti. Zlá vůle se mu postavila. 
46 Druhý stupeň představuje Noeho. Je 
symbolem víry. Postavil archu z božského 
vnuknutí a vedl do ní lidi, aby je zachránil. 
Proti němu povstaly davy se svými 
pochybnostmi, posměchem a pohanstvím. 
Noe však zanechal své sémě víry. 
47 Třetí období symbolizuje Jákob. Ztělesňuje 
sílu, je Izraelem, tím silným. Duchovně viděl 
nebeský žebřík, po kterém všichni vystoupíte, 
abyste "usedli po pravici Stvořitele". Proti 
němu povstal Hospodinův anděl, aby 
vyzkoušel jeho sílu a vytrvalost. 
48 Čtvrtý je symbolizován Mojžíšem, 
ztělesňuje zákon. Ukazuje desky, na nichž je to 
napsáno pro lidi všech dob. Byl to on, kdo 
svou nesmírnou vírou vysvobodil lid, aby ho 
vedl cestou spásy do zaslíbené země. Je 
symbolem zákona. 
49. Páté období představuje Ježíš, Božské 
Slovo, Neposkvrněný Beránek, který k vám 
vždy mluvil a bude mluvit i nadále. Je láskou, 
kvůli níž se stal člověkem, aby žil ve světě lidí. 
Trpěl bolestí, která mu byla způsobena, a 
ukázal lidstvu cestu oběti, lásky a 
milosrdenství, kterou dosáhne vykoupení ze 
všech svých hříchů. Přišel jako Mistr, aby učil, 
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jak žít v lásce, přestože pochází ze skromných 
poměrů, jak se obětovat a jak zemřít s láskou, 
odpuštěním a požehnáním. Ztělesňuje pátý 
stupeň a jeho symbolem je láska. 
50 Šesté období představuje Eliáš. Je 
symbolem Ducha svatého. Přijíždí na svém 
ohnivém voze a přináší světlo všem národům a 
všem světům, které vy neznáte, ale které 
znám Já, protože Já jsem Otec všech světů a 
všech stvoření. V této fázi právě žijete - ve fázi 
Eliáše. Je to jeho světlo, které vás osvěcuje. On 
je představitelem učení, které bylo skryté a 
které se lidem zjevuje v této době. 
51 Sedmé období je ztělesněno samotným 
Otcem. Je to konečný cíl, vyvrcholení evoluce. 
V něm je čas milosti, sedmá pečeť. 
52. Tím je záhada sedmi pečetí vyřešena. 
Proto vám říkám, že současná éra obsahuje 
šestou pečeť. Pět z nich totiž již proběhlo, 
šestá je nyní vyřešena a sedmá zůstává stále 
uzavřena, její obsah ještě nepřišel, ještě 
nenastal čas, aby k vám tato fáze přišla. Když 
je tam, převládne milost, dokonalost a mír. Ale 
aby jí člověk dosáhl - kolik slz bude muset 
ještě prolít, aby očistil svou mysl! (161,54 - 61) 
53 Kniha sedmi pečetí je příběhem vašeho 
života, vašeho vývoje na zemi se všemi jeho 
zápasy, vášněmi, konflikty a nakonec 
vítězstvím dobra a spravedlnosti, lásky a 
zduchovnění nad vášněmi materialismu. 
54 Věřte v pravdu, že vše směřuje k 
duchovnímu a věčnému cíli, abyste každé lekci 
mohli dát to správné místo, které si zaslouží. 
55. Dokud vás bude ozařovat světlo Šesté 
pečeti, bude trvat období svárů, odříkání a 
očišťování; až však toto období skončí, 
dosáhnete nového období, v němž vám Sedmá 
pečeť přinese nová zjevení. Jak spokojený a 
šťastný je duch toho, kdo byl shledán čistým a 
připraveným přijmout nový čas. Dokud vás 
osvěcuje Šestá pečeť, tělo i mysl se očišťují. 
(13, 53 – 55) 
56. Kniha, která byla zapečetěna v nebi, byla 
otevřena v šesté kapitole. Je to Kniha sedmi 
pečetí, která obsahuje moudrost a soud a byla 
rozpečetěna z mé lásky k vám, abych vám 
zjevil její hluboké učení. 
57. Člověk žil na zemi po pět časových období, 
povzbuzován božským dechem ducha. Přesto 
nepochopil duchovní smysl života, účel své 
existence, svůj osud a podstatu svého bytí. Pro 
jeho mysl i ducha bylo vše neproniknutelným 

tajemstvím, zapečetěnou knihou, jejíž obsah 
nedokázal vyložit. 
58. Matně tušil duchovní život, ale aniž by 
skutečně znal žebřík vývoje, který bytosti 
přibližuje k Bohu. Nevěděl o svém velmi 
vysokém poslání na zemi, ani o ctnostech a 
darech, které patří jeho duchu, aby mohl 
vítězit v bitvách, povznést se nad lidské 
těžkosti a duchovně se zdokonalit, aby mohl 
přebývat ve Věčném světle. 
59. Bylo nutné, aby byla otevřena božská 
"kniha" a aby lidé přemýšleli o jejím obsahu, 
aby se mohli zachránit z temnoty 
nevědomosti, která je původcem všeho zla, jež 
na světě existuje. Kdo by mohl otevřít tuto 
knihu? Teolog, vědec nebo filozof? Ne, nikdo, 
ani spravedliví duchové vám nemohli odhalit 
její obsah, protože to, co střežilo knihu, byla 
Boží moudrost. 
60. To mohl učinit pouze Kristus, "Slovo", On 
jediný, Božská Láska, ale i tehdy bylo třeba 
počkat, až budou lidé schopni přijmout Boží 
poselství, aniž by byli oslepeni nádherou Mé 
duchovní Přítomnosti. Lidstvo tedy muselo 
projít pěti etapami zkoušek, učení, zkušeností 
a vývoje, aby dosáhlo správného vývoje, který 
by mu umožnil poznat tajemství, jež pro lidi 
uchovává kniha Boží moudrosti. 
61 Boží zákon, jeho božské slovo dané skrze 
Krista a všechna poselství proroků, poslů a 
vyslanců byly semenem, které udržovalo víru 
lidstva v božské zaslíbení, jež vždy ohlašovalo 
světlo, spásu a spravedlnost pro všechny lidi. 
62. Nyní nastal očekávaný čas Velkého zjevení, 
díky němuž pochopíte vše, co jsem vám v 
průběhu věků zjevil, a dozvíte se, kdo je váš 
Otec, kdo jste vy sami a co je důvodem vaší 
existence. 
63. Nyní je čas, kdy díky duchovnímu rozvoji, 
kterého jste dosáhli, zkouškám, které jste 
prožili, a zkušenostem, které jste získali, 
můžete od mého Ducha přijmout k sobě světlo 
moudrosti, které je uloženo v mých 
pokladnicích a čeká na vaše vybavení. A 
protože lidstvo dosáhlo potřebného stupně 
vývoje, aby mohlo přijmout mé poselství, 
vyslal jsem mu první paprsek svého světla, 
jímž je tento paprsek, který přiměl nevzdělané 
a prosté lidi, kteří slouží jako hlasatelé mé 
přímluvy, mluvit ve vytržení. 
64. Tento paprsek světla byl pouze přípravný, 
je jako světlo úsvitu, když ohlašuje nový den. 
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Později k tobě plně dorazí mé světlo, které 
osvítí tvou existenci a odstraní i poslední stín 
nevědomosti, hříchu a bídy. 
65. Tento čas, jehož úsvit obdivuješ v 
Nekonečnu, je šestou epochou, která nastává 
v duchovním životě lidstva - epochou světla, 
zjevení, naplnění dávných proroctví a 
zapomenutých příslibů. Je to šestá pečeť, 
která po rozpuštění vylije do vašich myslí 
obsah moudrosti v poselství plném 
spravedlnosti, osvícení a zjevení. (269, 10 - 18) 
66. Učedníci, chci, aby ctnosti vašeho srdce 
byly oděvem, který zakryje nahotu vašeho 
ducha. Tak k vám mluví Duch Utěšitel, který 
byl zaslíben ve druhé éře. 
67. Otec již věděl o bolesti a zkouškách, které 
lidstvo postihnou, a o stupni zkaženosti, 
kterého lidé dosáhnou. Příchod Utěšitele pro 
vás znamená rozpuštění šesté pečeti, tedy 
začátek nové etapy vývoje lidstva. Od té chvíle 
bude pro všechny lidi platit Boží soud; každý 
život, každý skutek, každý krok bude přísně 
souzen. Je to konec věku, ne konec života. 
68. Je to závěr časů hříchu a je nutné, aby se 
celý obsah této šesté pečeti Boží knihy vylil na 
duchovní bytosti a vyburcoval je z letargie, aby 
se člověk mohl vzchopit a zakusit soulad svého 
ducha s celým stvořením a připravit se na 
dobu, kdy bude skrze Beránka uvolněna 
sedmá pečeť, která přinese poslední koryta 
kalicha bolestí, ale také triumf pravdy, lásky a 
božské spravedlnosti. (107, 17 - 19) 
69. Chci, aby se lidstvo v této době připravilo, 
aby si lidé po uvolnění poslední pečeti 
uvědomili, že je třeba, aby si pospíšili s 
vyslyšením a pochopením obsahu nových 
zjevení. Chci, aby se národy a lidé stali silnými 
a odolali utrpení oněch dnů. 
70. Ty, kteří umějí přežít návštěvy oněch časů, 
nazvu blahoslavenými a dám jim odměnu za 
jejich vytrvalost a víru v Mou moc a zanechám 
je jako praotce nového lidstva. (111, 10 - 11) 
71. Až se sedmá pečeť zavře spolu s ostatními 
šesti, zůstane zavřená i ta kniha, která byla 
Božím soudem nad skutky lidí od prvního do 
posledního. Pak Pán otevře novou, 
nepopsanou knihu, aby v ní zaznamenal 
vzkříšení mrtvých, vysvobození utlačovaných, 
obnovu hříšníků a vítězství dobra nad zlem. 
(107, 20) 
 

Kapitola 39 - Pozemský a duchovní 
Izrael  
 
Historické poslání Izraele, jeho selhání 
1 Vpravdě vám říkám, že kdyby lidé 
zachovávali Zákon, který jim připomíná 
svědomí v sobě, nebylo by nutné posílat vám 
průvodce nebo proroky, ani by nebylo nutné, 
aby k vám sestoupil váš Pán a abych musel 
vytesat svůj Zákon do kamene i v "Prvním 
čase" a abych se musel stát člověkem a zemřít 
jako člověk na kříži v "Druhém čase"; nebyl 
bych k vám poslán jako průvodce nebo prorok, 
ani by nebylo nutné, aby k vám sestoupil váš 
Pán a abych musel vytesat svůj Zákon do 
kamene i v "Prvním čase" a abych se musel 
stát člověkem a zemřít jako člověk na kříži v 
"Druhém čase". 
2 Když jsem vzbudil lid a zahrnul ho dary 
milosti, nebylo to proto, aby se vyvyšoval a 
ponižoval ostatní, ale aby byl příkladem 
poddanosti pravému Bohu a příkladem 
bratrství mezi lidmi. 
3 Tento lid jsem si vyvolil, aby byl nástrojem 
mé vůle na zemi a poslem mých zjevení, aby 
všechny pozval k životu podle mého zákona a 
aby celé lidstvo nakonec vytvořilo jeden lid 
Páně. 
4 Tento lid mnoho vytrpěl - ačkoli byl vyvolený 
-, protože se domníval, že dědictví patří jen 
jemu, že jeho Bůh nemůže být Bohem i pro 
pohany, protože ostatní národy považoval za 
cizince a nedovolil jim podílet se na tom, co 
jim Otec svěřil. Jen proto jsem je na čas oddělil 
od ostatních národů, aby se nenakazili 
zkažeností a materialismem. 
5. Když se však stalo sobeckým a myslelo si, že 
je velké a silné, dokázal jsem mu, že jeho moc 
a velikost jsou klamné, a dovolil jsem, aby ho 
napadly jiné národy a přivedly ho do otroctví. 
Jejími pány byli králové, faraóni a císaři, ačkoli 
jsem se nabídl, že budu jejich pánem. 
6 Otec se ve své nekonečné lásce znovu zjevil 
svému lidu, aby mu dal svobodu a připomněl 
mu jeho poslání; a v této přítomné době 
přicházím, abych mu předal své učení lásky; 
ale jen můj pohled může mezi lidmi objevit 
děti Izraele, které povolávám a shromažďuji, 
aby přijaly světlo Ducha svatého. 
7. Zjevil jsem se před vaším duchem, neboť 
doba, kdy jsem k vám promlouval skrze 
přírodu a hmotné projevy, které jste nazývali 
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zázraky, již dávno pominula. Již dnes Mě 
můžeš cítit ve svém duchu i v hloubi svého 
srdce. 
8 V této době nebyla Palestina svědkem mého 
zjevení, neboť nehledám konkrétní místo, ale 
tvého ducha. Hledám "lid Izraele podle 
ducha", ne podle krve - lid, který vlastní 
duchovní sémě, jež se mu dostalo v průběhu 
věků z mé milosti. (63, 64 – 69) 
  
Rozdělení židovského národa na pozemský a 
duchovní. 
9 Bylo nutné, aby Otec po svém odchodu (v 
Ježíši) vyrval svému lidu z rukou zemi, která 
byla svěřena již jejich předkům. 
10 Jedněm byla odňata jako odplata, druhým 
jako odměna, neboť onu kanaánskou zemi, 
onu krásnou Palestinu minulých časů, jsem 
připravil jen jako předobraz pravé zaslíbené 
země pro ducha. Když byl tento majetek lidem 
odebrán, materialističtí Židé zůstali na zemi 
bez domova, ale druhá část, věrní, kteří vždy 
cítili Mou přítomnost, zůstali oddáni Mé Vůli, 
bez bolesti, že ztratili dědictví minulých dob, s 
vědomím, že jim byla svěřena nová milost 
Otce: dědictví Jeho Slova, Božího Slova, Jeho 
Oběti, Jeho Krve. 
11 V současné době, kdy můj lid Izrael již žije 
ve třetí éře, jej stále vidím rozdělený na dvě 
skupiny: Ten zhmotněný, zbohatlý na statcích 
země jako na své vrchnostenské odplatě, který 
svou mocí rozechvívá i základy světa, protože 
dal svou sílu, svůj talent, dary milosti, které 
Otec vylil na jeho ducha, do služeb sebe sama, 
své ctižádosti, své velikosti. 
12. Podívejte se, jak tento národ i v mezích 
svého materialismu podal důkazy síly ve svých 
vědách, ve své vůli, ve své inteligenci. Na dně 
svého srdce chová zášť kvůli dřívějším 
hladomorům, zotročování a ponižování, ale 
dnes povstává silná a hrdá, aby ponižovala jiné 
národy, aby je zastrašovala svou mocí a 
ovládala je. Dnes je sama sytá a s uspokojením 
hledí na miliony hladových a na obrovské 
masy lidí otroků, otroků svého zlata, své moci, 
své vědy a své touhy po prestiži. 
13 Vidím však také druhou část svého lidu, 
část vytrvalých a věrných - těch, kteří vždy cítili 
mou přítomnost, těch, kteří vždy rozpoznali 
můj příchod mezi lidi, těch, kteří uvěřili mým 
zjevením a navzdory všemu mi byli poslušní a 
plnili mé příkazy. 

14 Tou druhou částí nejste jen vy, kteří jste 
byli svědky Mého zjevení skrze lidský rozum v 
této době, neboť část duchovního lidu Izraele 
je rozptýlena po celé zemi a na místě, kde se 
každý z nich nachází, přijímá Mou starostlivou 
lásku, cítí Mou přítomnost, živí se Mým 
chlebem a očekává Mě, aniž by věděl, odkud 
přijdu a jakým způsobem, ale očekává Mě. 
15 Ale ti, kteří dobře vědí, jak jsem přišel, jak 
jsem se dal poznat - ti, kteří jsou připraveni na 
časy, které přijdou -, jste vy, kteří jste součástí 
144 000 vyvolených Mnou z dvanácti kmenů 
tohoto lidu - sto čtyřicet čtyři tisíc, kteří budou 
před početným lidem Izraele jako 144 000 
velitelů, kteří je povedou do velké bitvy v 
zápase Ducha třetí éry. 
16 Myslíte si, že můj lid bude navždy 
rozdělen? Amen, říkám vám: Ne! Pro vás přišlo 
poučení, světlo a zkoušky, pro ty přišla má 
spravedlnost a také návštěvy. Nyní je velkým 
krokem vedu k probuzení jejich ducha, a i když 
v první chvíli jistě popřou Můj třetí příchod na 
svět, jako popřeli druhý, říkám vám: Není 
daleko doba jejich přeměny. Žijí ve svých 
starobylých tradicích, ale já vidím do mysli a 
srdce židovského národa a dávám vám najevo, 
že na svých tradicích lpí spíše z pohodlnosti a 
ze strachu před duchovními zjeveními než z 
vlastního přesvědčení. Vyhýbají se projevům 
Zemi, ale já jim navrhnu: zřeknout se všeho, co 
je zbytečné, praktikovat milosrdenství, lásku a 
pokoru. 
17 Budete se jim muset postavit a oba se 
chopíte svých zbraní: jeden slova, myšlenky, 
modlitby a důkazů, druhý jejich talentu, jejich 
moci a jejich tradice. Já však budu přítomen 
této konfrontaci a způsobím, že má 
spravedlnost skutečně zvítězí, způsobím, že 
duchovnost zvítězí, duch se povznese nad tělo, 
skloní se a pokoří, a pak nastane smíření 
izraelských kmenů, sjednocení Hospodinova 
lidu. 
18 Jakmile bude tento lid vybaven, vpravdě 
vám pravím, bude plnit své poslání, dokud 
nedokončí velké poslání, které Bůh od počátku 
časů svěřil svému vyvolenému lidu, totiž být 
prvorozeným a správcem zjevení Páně, aby 
jako nejstarší z bratří vedl ostatní, sdílel s nimi 
Jeho milost a všechny přivedl k Otcově pravici. 
(332, 17 - 21) 
  
Duchovní lid Izraele  
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19. Když mluvím o svém "izraelském lidu", o 
"lidu Hospodinově", mám na mysli ty, kteří s 
sebou na zem přinesli duchovní poslání - ty, 
kteří zvěstovali Můj Zákon, kteří Mě 
ohlašovali, kteří Mi byli věrní; ty, kteří hlásali 
existenci živého Boha, kteří šířili sémě lásky a 
kteří dokázali v Synu rozpoznat přítomnost a 
slovo Otce. To jsou ti, kdo tvoří Boží lid, to je 
Izrael, silný, věrný, moudrý Izrael. Toto je můj 
oddíl vojáků, kteří jsou věrní Zákonu, pravdě. 
20 Ti, kdo pronásledovali Mé proroky, kdo 
rvali srdce Mým poslům - ti, kdo se odvrátili od 
pravého Boha, aby se klaněli modlám - ti, kdo 
Mě zapírali, posmívali se Mi a žádali Mou krev 
a život, nepatřili k vyvolenému národu, i když 
se kvůli rase nazývali Izraelity; nepatřili k lidu 
proroků, k oddílu osvícených, k věrným 
vojákům. "Izrael" je totiž duchovní jméno, 
které bylo nezákonně použito k ovládnutí rasy. 
21 Vězte také, že každý, kdo touží být z mého 
lidu, může to dokázat svou láskou, 
milosrdenstvím, horlivostí a zachováváním 
zákona. 
22 Můj lid nemá na světě konkrétní země 
nebo města, můj lid není rasa, ale je 
zastoupen ve všech rasách, mezi všemi lidmi. 
Tento zástup lidí, kteří zde slyší mé slovo a 
přijímají nová zjevení, je jen částí mého lidu. 
Další část je rozptýlena po celé zemi a další, ta 
největší, žije v duchovním světě. 
23 To je můj lid, který mě zná a miluje, který 
mě poslouchá a následuje. (159, 55 - 59) 
24 Dnes vám říkám: Kde je můj lid? Kde jsou ti, 
kdo jsou moudří ve zkouškách, odvážní v 
bitvách a vytrvalí v těžkostech? Jsou 
roztroušeny po celém světě. Já však způsobím, 
aby se vydali na cestu s mým hlasem, a 
duchovně je sjednotím, aby předešli všechny 
národy. Ale říkám vám, že dnes ji budou tvořit 
lidé všech ras, kteří pochopí, v čem spočívá 
Smlouva, kterou očekávám od všech lidí. 
25 Tento lid bude statečný a udatný, ale 
nebude mít bratrovražedné zbraně ani válečné 
vozy a nebude zpívat ničivé písně. Jeho 
praporem bude mír, jeho mečem pravda a 
jeho štítem láska. 
26. Nikdo nebude schopen zjistit, kde se tento 
lid nachází: je všude. Její nepřátelé se ji budou 
snažit zničit, ale nebudou toho schopni, 
protože nikde nenajdou její fyzickou jednotu, 
protože její jednota, řád a harmonie budou 
duchovní. (157, 48 - 50) 

27 V této době všude působí duch pravého 
Izraele. Jsou to duchové, kteří cítí mou 
přítomnost, kteří očekávají můj příchod, kteří 
věří v mou spravedlnost. 
28 Až se tato slova dostanou na jiná místa, 
mnozí se jim budou posmívat, ale říkám vám, 
že by pro ně bylo lepší, aby se jim neposmívali, 
neboť přijde hodina, kdy se probudí ze svého 
hlubokého spánku a uvědomí si, že i oni jsou 
dětmi Božího lidu. 
29. Tyto zástupy lidí, kteří Mě dnes 
poslouchají, mohou upadnout do omylu, 
pokud nebudou studovat Mé Slovo a pokud se 
neosvobodí od svého pozemsky hmotného 
způsobu myšlení. Může se jim stát něco 
podobného jako izraelskému lidu v prvních 
dobách, který slyšel hlas Hospodinův, přijal 
Zákon a měl proroky, proč se nakonec 
domníval, že je jediným lidem milovaným 
Bohem - těžký omyl, z něhož je mělo 
vysvobodit velké navštívení, ponížení, 
vyhnanství a zajetí. 
30 musíte vědět, že Moje láska vás nemohla 
rozdělit podle ras nebo vyznání a že když 
mluvím o "Mém lidu", je to jen proto, že od 
nejstarších dob připravuji duchy, které 
posílám na zem, aby svým světlem osvěcovali 
cestu lidstva; posílám je na zem, aby jim dali 
své světlo a aby jim dali své světlo 
31. Byli to věční poutníci, kteří žili v různých 
národech a prošli mnoha zkouškami. Během 
této doby zjistili, že lidské zákony jsou 
nespravedlivé, že lidské projevy citů nejsou 
pravdivé a že v lidských duších panuje 
nepokoj. (103, 10 - 14) 
32 se mezi lidmi opět objeví Boží lid - ne lid 
zosobněný v rase, ale velký počet, legie Mých 
učedníků, u nichž nezáleží na krvi, rase nebo 
jazyku, ale na Duchu. 
33. Tento lid se neomezí na to, aby učil mé 
učení prostřednictvím spisů. Aby slova žila, 
musí být prožívána. Tento lid bude nejen 
šiřitelem spisů a knih, ale také příkladů a činů. 
34 dnes tě osvobozuji od všeho zbytečného, 
od toho, co je nečisté a bludné, abych tě uvedl 
do prostého a čistého života, nad který se 
může tvůj duch povznést a svědčit o něm 
svými skutky; osvobozuji tě od všeho 
nečistého a bludného, abych tě uvedl do 
prostého a čistého života, nad který se může 
tvůj duch povznést a svědčit o něm svými 
skutky. 
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35. Až přijde čas, představím svůj lid lidstvu a 
Mistr se nebude stydět za své učedníky, ani 
učedníci nezapřou svého Mistra. Tato doba se 
bude shodovat s dobou války světonázorů, z 
níž jako závan míru, jako paprsek světla, 
vzejde spiritualismus. (292, 28 - 31) 
36. Můj lid roste, množí se, a to nejen na zemi, 
ale i v duchovním světě. Mezi těmito 
duchovními zástupy jsou i ti, kteří s vámi byli 
pokrevně spjati, ať už to byli vaši rodiče, 
sourozenci nebo děti. 
37. Nedivte se, když vám řeknu, že Můj lid je 
tak početný, že by pro něj země neměla dost 
místa, a že jich bude mnohem více. Jakmile je 
spojím a nebude chybět ani jedno z Mých dětí, 
bude jim dáno nekonečno jako domov, sféra 
světla a milosti, která nemá konce. 
38. Zde na zemi vás pouze připravuji, dávám 
vám potřebné pokyny prostřednictvím Svého 
učení, abyste věděli, jak se k tomuto životu 
přiblížit. Toto lidstvo je pouze částí Božího 
lidu. Je nutné, aby všichni znali tato objasnění, 
aby mohli směřovat svůj život k ideálu 
dokonalosti. 
39. Toto božské poselství, které je mým 
slovem proneseným ústy lidského hlasatele, se 
podle mé vůle dostane ke všem lidem. Mé 
slovo je zvon, který svolává svět, jeho podstata 
probudí a probudí národy, aby se zamyslely 
nad zduchovněním, nad osudem ducha po 
tomto životě. (100, 35 - 37) 
 
144 000 vyvolených a označených  
40. Abych šířil Své Dílo v této Třetí éře, vybral 
jsem mezi velkými zástupy 144 000 duchů a 
označil jsem je polibkem Božského světla, 
nikoli Jidášovým polibkem, ani pečetí smlouvy, 
která by tvého ducha vystavila nebezpečí. 
Moje znamení je znamením, které Duch svatý 
vkládá do svých vyvolených, aby v této "třetí 
éře" splnili velké poslání. 
41. Ti, kdo nesou toto znamení, nejsou bez 
nebezpečí - naopak, jsou více pokoušeni a 
zkoušeni než ostatní. Vzpomeňte si na 
každého z dvanácti, které jsem vybral ve 
Druhé éře, a potvrdíte si, co vám říkám. Byly 
mezi nimi chvíle pochybností, slabosti, 
zmatku, a byl dokonce jeden, který mě zradil a 
vydal mě polibkem mým katům. 
42. Jak by neměli vyvolení této doby bdít a 
modlit se, aby nepodlehli pokušení! Ale 

vpravdě vám říkám, že mezi těmi sto čtyřiceti 
čtyřmi tisíci budou zrádci. 
43 Toto znamení znamená opuštění, pověření 
a odpovědnost před Bohem. Není zárukou 
proti pokušením nebo nemocem, protože 
kdyby tomu tak bylo - jaké zásluhy by měl můj 
vyvolený? Jaké úsilí by měl tvůj duch vynaložit, 
aby zůstal věrný mému slovu? 
44. Mluvím k vám tímto způsobem, protože 
mezi tímto lidem je mnoho srdcí, která si přejí 
patřit k onomu počtu vyvolených. Viděl jsem 
však, že více než touha sloužit lidstvu 
prostřednictvím darů, které uděluji znamením, 
je rozhodující touha cítit se bezpečně, nebo je 
to marnivost, která je vede k tomu, aby mě 
požádali, abych je povolal. Tyto své učedníky 
podrobím zkoušce a oni se přesvědčí, že mé 
slovo není bez základu. 
45. Znak je neviditelné znamení, díky němuž 
může ten, kdo ho nosí s láskou, úctou, 
horlivostí a pokorou, splnit svůj úkol. Pak bude 
moci zjistit, že znamení je Boží milost, která ho 
staví nad bolest, která ho osvěcuje ve velkých 
zkouškách, která mu zjevuje hluboká poznání 
a která mu otevírá, kdekoli chce, cestu, po níž 
duch postupuje. 
46. Znamení je jako článek řetězu, který 
spojuje toho, kdo ho vlastní, s duchovním 
světem; je prostředkem, aby se myšlenka a 
slovo duchovního světa projevily ve vašem 
světě, a proto vám říkám, že označený je Mým 
poslem, že je Mým poslem a Mým nástrojem. 
47 Velký je úkol i odpovědnost označeného 
vůči mé práci. Na své cestě však není sám, po 
jeho boku vždy stojí anděl strážný, který ho 
chrání, vede, inspiruje a povzbuzuje. 
48 Jak silný byl ten, kdo se uměl s láskou držet 
svého kříže, a jak těžká a hořká byla cesta pro 
toho vyvoleného, který se nenašel připraven 
nést božské znamení vyvoleného v "Třetím 
čase". 
49. Říkám všem, kteří Mě slyší, aby se naučili 
bdít a modlit se, nést svůj kříž s láskou a jednat 
spravedlivě a poslušně, aby se tento život, 
který je pro tvého ducha jeho nejsvětlejší 
reinkarnací, nestal neplodným a později 
neplakal nad ztraceným časem a nevyužitými 
schopnostmi. 
50 Přemýšlejte o tomto pokynu, ať už jste 
označeni, nebo ne, neboť všichni máte v mém 
díle naplnit svůj osud. (306, 3 – 4 & 7 - 12) 
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51. Velmi početné jsou "izraelské kmeny podle 
ducha". Z každého z nich vyberu dvanáct tisíc 
a označím je na jejich čelech. "Izraelský lid" 
však není omezen na 144 000. Vyvolený lid je 
nesmírně velký. 
52. Mistr vás ve Druhé éře učil, že mezi 
povolanými je mnoho a mezi vyvolenými 
málo, ale celý "lid Izraele" bude povolán a já 
mezi nimi označím 144 000. Všichni budou 
povoláni a já mezi nimi označím 144 000. 
Všichni budou povoláni a já mezi nimi označím 
144 000. Do všech z nich vložím mír, 
duchovnost a začátek rozhovoru mezi duchy. 
(312, 7 - 8) 
53. Já jsem univerzální Otec, má láska 
sestupuje do všech srdcí. Přišel jsem ke všem 
národům země. Jestliže jsem si však vybral 
tento mexický národ, aby na něj bylo vylito 
Mé Slovo a Má zjevení v celé jejich plnosti, 
bylo to proto, že jsem jej shledal pokorným, že 
jsem v jeho obyvatelích objevil ctnosti a vtělil 
jsem do nich duchovní bytosti "lidu Izraele". 
54. Ale ne všichni patří k této národnosti, ne 
všichni jsou vtělení. Po celém světě jsou stále 
rozptýleni duchové, kteří patří k vyvoleným. 
Byli poznamenáni, otevřel jsem jim oči, učinil 
jsem jejich srdce citlivým a z ducha do ducha 
se mnou mluví. (341, 25) 
55. Mezi lidmi žije část ze 144 000 Mnou 
označených. Tito moji služebníci jsou 
rozptýleni po celém světě a plní své poslání 
modlit se za mír a pracovat na sbratření lidí. 
Navzájem se neznají, ale naplňují svůj osud - 
osvětlovat cestu svých bližních - někteří 
intuitivně, jiní osvíceni tímto Zjevením. 
56. Ti, kdo jsou poznamenáni mou láskou, jsou 
zčásti prostí lidé, ale jsou i takoví, kteří jsou ve 
světě vážení. Lze je poznat pouze podle 
duchovnosti jejich života, podle jejich skutků, 
podle jejich způsobu myšlení a chápání Božích 
zjevení. Nejsou modlářské, svatouškovské ani 
lehkovážné. Zdá se, že nepraktikují žádné 
náboženství, a přesto je jejich duch vnitřně 
spojen s duchem jejich Pána. 
57. Ti, kdo jsou označeni světlem Ducha 
svatého, jsou jako záchranné čluny, jsou 
strážci, jsou rádci a opěrnými body. Poskytl 
jsem jim světlo v duchu, pokoj, sílu, hojivý 
balzám, klíče, které tajně otevírají i ty 
nejodpornější dveře, "zbraně" k překonání 
překážek, které jsou pro ostatní 
nepřekonatelné. Není nutné, aby se 

prokazovali světskými tituly, aby byly jejich 
schopnosti uznány. Neznají žádné vědy, a 
přesto jsou "lékaři"; neznají zákony, a přesto 
jsou rádci; jsou chudí na pozemské statky, a 
přesto mohou na své životní cestě vykonat 
mnoho dobrého. 
58. Mezi těmito zástupy, které zde přišly 
přijmout mé slovo, mnozí přišli pouze pro 
potvrzení svého pověření. Nebylo to totiž na 
zemi, kde jim byly uděleny duchovní dary 
nebo kde jim bylo dáno pověření. Vpravdě 
vám říkám, že světlo, které má každý duch, je 
to, které získal na své dlouhé cestě vývoje. 
(111,18 - 21) 
59. Lidstvo se stane věřícími, Mé dílo se rozšíří 
po celém světě. Začnu u 144 000 označených, 
kteří budou poslušně, s láskou a oddaností 
bojovat v době sporů o víru a světový názor. 
Uprostřed tohoto boje budou jako řetězový 
článek nabízet světu nikoli řetěz otroctví, ale 
duchovní smlouvu vyznačující se svobodou a 
bratrstvím. Tito vojáci nebudou sami, můj 
Duchovní svět je bude doprovázet a chránit. 
Na své cestě budou konat zázraky a vydávat 
tak svědectví o mé pravdě. (137,9) 
 

Kapitola 40 - Síly dobra a zla  
 
Původ dobra a zla 
1. Když tě Otec stvořil, postavil tě na první 
příčku nebeského žebříku, abys měl příležitost 
skutečně poznat a pochopit svého Stvořitele, 
až budeš po této cestě putovat. Ale jak málo z 
nich se vydalo na vzestupnou cestu vývoje, 
když opustili první příčku! Většina z nich se 
spojila ve své neposlušnosti a vzpurnosti, 
špatně využila daru svobody a neposlouchala 
hlas svědomí; nechali se ovládnout hmotou, a 
tak svým vyzařováním vytvořili moc - moc zla - 
a vyhloubili propast, do níž jejich vliv musel 
strhnout jejich bratry, kteří začali krvavý boj 
mezi svými slabostmi a zkažeností a touhou po 
povznesení a čistotě. (35, 38) 
2 Prvotní hřích nepochází ze spojení muže a 
ženy. Já, Stvořitel, jsem nařídil toto spojení, 
když jsem oběma řekl: "Rosťte a množte se". 
To byl první zákon. Hřích spočíval v tom, že 
lidé zneužili daru svobodné vůle. (99, 62) 
3. "Tělo" [duše] se bojí boje s duchem a hledá 
způsob, jak ho pokoušet skrze požitky světa, 
aby mu zabránilo v osvobození nebo ho 
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alespoň oddálilo. Podívejte se, jak má člověk v 
sobě vlastního pokušitele! Proto jsem řekl, že 
když zvítězí sám nad sebou, vyhrál bitvu. (97, 
37) 
4 V této době, kdy je i vzduch, země a voda 
otrávena lidským zlem, jak málo je těch, kdo 
nejsou nakaženi zlem nebo temnotou! (144, 
44) 
5 Dochází ke mně nářek lidstva, stesk dětí, 
mládeže, mužů a žen ve zralém věku i starců 
se zvedá. Je to volání, které se dožaduje 
spravedlnosti, je to úpěnlivá prosba o pokoj, o 
milosrdenství, které pochází z Ducha. Neboť 
sémě lásky v tomto světě je zkažené, a víte, 
kde je nyní láska? V nejhlubší části lidského 
srdce, tak hluboko, že ji člověk není schopen 
objevit, protože nenávist, touha po moci, věda 
a marnivost rozdrtily semeno a není v něm ani 
duchovnost, ani milosrdenství. Pohár utrpení 
je stále plnější a svět ho vypije do dna. (218, 
12) 
6 Od oltáře k oltáři, od obřadu k obřadu a od 
sekty k sektě chodí lidé toužící po chlebu 
života, aniž by ho našli, a ze zklamání se stávají 
rouhači, kteří jdou cestami bez cíle a žijí bez 
Boha a bez zákona. 
7 Ale pamatujte, lidé, že mezi nimi jsou velké 
duchovní bytosti, že mezi nimi objevuji 
proroky a učedníky Ducha svatého! (217, 49) 
8 V denominacích si lidé uvědomují moc zla a 
personifikují ji do lidské podoby. Uznávají, že 
má mocné království, a dávají mu různá 
jména. Lidé se bojí, když se domnívají, že je 
blízko, aniž by pochopili, že pokušení má 
kořeny ve vášních, ve slabostech, které v 
člověku probouzí dobro i zlo. 
9. V této době ve světě převládá zlo a vytvořilo 
sílu, moc, která se projevuje ve všem. A v 
duchovním světě existují zástupy 
nedokonalých, zmatených duchovních bytostí, 
které jsou nakloněny zlu a pomstě a jejichž 
moc se spojuje s lidskou zlobou a vytváří říši 
zla. 
10. Tato moc se v "druhé éře" postavila proti 
Ježíši a ukázala mu své království. Mé "tělo", 
citlivé na všechno, bylo pokoušeno, ale má 
duchovní síla nad pokušením zvítězila, neboť 
jsem musel být vítězem světa, "těla", pokušení 
a smrti, protože jsem byl Mistrem, který 
sestoupil k lidem, aby dal příklad síly. (182, 42 
– 43) 

11 Podle pokoje, který cítíš ve svém duchu, 
poznáš Mou přítomnost. Nikdo jiný než já ti 
nemůže dát opravdový mír. Duchovní bytost z 
temnoty ti ji nemohla dát. Říkám vám to 
proto, že mnohá srdce se bojí nástrah svůdné 
bytosti, které lidé dali život a podobu podle 
svých představ. 
12. Jak mylně si lidé vykládali existenci Knížete 
temnot! Kolik lidí přece jen věřilo více v jeho 
moc než v mou, a jak daleko od pravdy byli! 
13 Zlo existuje, z něj vzešly všechny neřesti a 
hříchy, to znamená, že ti, kdo páchají zlo, vždy 
existovali, a to jak na zemi, tak v jiných 
domovech či světech. Proč však zosobňujete 
všechno existující zlo v jediné bytosti a proč ho 
stavíte do protikladu k božství? Ptám se vás: 
Co je před mou absolutní a nekonečnou mocí 
nečistá bytost a co znamená tvůj hřích tváří v 
tvář mé dokonalosti? 
14 Hřích nevznikl ve světě. Když duchové vyšli 
od Boha, někteří zůstali na cestě dobra, 
zatímco jiní sešli z této cesty a vytvořili jinou, 
cestu zla. 
15. Slova a podobenství, která vám byla dána 
jako zjevení, v obrazech, v minulých dobách si 
lidstvo vykládalo mylně. Intuitivní znalosti, 
které lidé měli o nadpřirozenu, byly ovlivněny 
jejich představivostí, a tak se kolem moci zla 
postupně vytvořily vědy, kulty, pověrečné 
představy a mýty, které přetrvávají až do 
dnešních dnů. 
16. Od Boha nemohou vyjít žádní ďáblové, ty 
sis vymyslel svou myslí. Představa, kterou máš 
o této bytosti, kterou Mi neustále stavíš jako 
protivníka, je falešná. 
17 Učil jsem vás bdít a modlit se, abyste se 
osvobodili od pokušení a špatných vlivů, které 
mohou pocházet od lidí i od duchovních 
bytostí. 
18. Řekl jsem vám, abyste stavěli ducha nad 
"tělo" [duši], protože to je slabé stvoření, 
které je neustále v nebezpečí pádu, pokud na 
něj nedbáte. Srdce, mysl a smysly jsou 
otevřenými dveřmi, kterými vášně světa 
trestají ducha. 
19 Pokud jste si mysleli, že bytosti temnoty 
jsou jako nestvůry, vidím v nich jen 
nedokonalé tvory, k nimž vztáhnu svou ruku, 
abych je zachránil, neboť i oni jsou mými 
dětmi. (114, 54 – 62) 
20 Kdykoli uděláte něco dobrého, říkáte: 
"Jsem šlechetný, jsem štědrý, jsem 
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dobročinný, proto to dělám." Říkám vám: 
Kdybys ty skutky konal ve jménu svého Pána, 
byl bys pokorný, protože dobrota pochází od 
Boha a já jsem ji tvému duchu daroval. 
21 Kdo tedy přičítá své dobré skutky svému 
lidskému srdci, popírá jeho Ducha a toho, kdo 
mu tyto ctnosti dal. 
22 Na druhou stranu, když uděláš něco zlého, 
umyješ si ruce jako Pilát a přičteš ten skutek 
Otci a řekneš: "Byla to vůle Boží, bylo to 
napsáno, Bůh to chtěl, je to osud." 
23. Říkáš, že se nic neděje bez Boží vůle, která 
tě zbavuje tvých chyb. Ale vpravdě vám říkám, 
že se mýlíte, protože vaše chyby, vaše ubohost 
se dějí bez Boží vůle. 
24 Uvědomte si, že Všemohoucí vás nikdy 
nenutí násilím, svou mocí. Takto se chováte ke 
svým slabším bratrům a sestrám. 
25 Vpravdě vám říkám: Zlo, nepoctivost, 
nesoulad jsou vaše; láska, trpělivost, klid duše 
pocházejí od Boha. 
26 Kdykoli milujete, je to Stvořitel vašeho 
ducha, kdo vás inspiruje. Na druhé straně, 
když nenávidíte, jste to vy, je to vaše slabost, 
která vás pohání a ničí. Kdykoli se ve vašem 
životě stane něco zlého, můžete si být jisti, že 
je to vaše vina. 
27 Pak se ale ptáte: Proč to Bůh dovoluje? 
Netrpí snad kvůli našim hříchům? Nepláče 
také, když nás vidí plakat? Co by ho to stálo, 
kdyby nás těchto pádů ušetřil? 
28 Říkám vám: Dokud nebudete milovat, bude 
pro vás Bůh něčím, co nemůžete pochopit, 
protože velkodušnost vašeho Stvořitele je nad 
vaše chápání. 
29 Staňte se silnými, velkými, moudrými, 
naučte se milovat. Pokud milujete, nebudete 
už mít dětinskou touhu snažit se pochopit 
Boha, protože pak Ho uvidíte a pocítíte, a to 
vám bude stačit. (248, 29 – 32) 
  
pýcha a pokora  
30. Učiňte pokoru jedním ze svých nejlepších 
spojenců při dosahování duchovního vzestupu. 
Brány nebeského království, které je 
královstvím Ducha, jsou totiž pro zpupného 
člověka zcela zavřené. Nikdy jimi neprošel a 
ani se mu to nikdy nepodaří. Pokud se však 
stane pokorným, budu první, kdo ho pochválí, 
a bude to Mé milosrdenství, které mu otevře 
dveře do věčnosti. (89, 45) 

31. Nyní následuje další z mých učení, 
učedníci: Vpravdě vám říkám, že když se cítíte 
silní, velcí nebo nadřazení, vzdalujete se ode 
Mne, protože vaše pýcha dusí pocit pokory. 
Když se však cítíte malí, když si uvědomíte, že 
jste jako atomy uprostřed Mého stvoření, 
přiblížíte se ke Mně, protože Mě díky své 
pokoře obdivujete, milujete a cítíte Mě blízko 
sebe. Pak přemýšlíte o všem, co je veliké a 
nepochopitelné, co Bůh v sobě skrývá a co 
byste chtěli poznat a zažít. Zdá se ti, jako bys 
ve svém duchu slyšel ozvěnu božského šepotu. 
(248, 22) 
32. Učedníci: Když má člověk pravdivé poznání 
o skutcích, které vykonal, nenechá se zaslepit 
marností. Ví, že kdyby do jeho bytosti pronikl 
tento hanebný pocit, jeho inteligence by 
poklesla a on by již nebyl schopen postupovat 
na cestě vývoje, zastavil by se a upadl do 
letargie. 
33 Marnivost zničila mnoho lidí, zničila mnoho 
kvetoucích národů a zničila vaše kultury. 
34 Dokud byly ideály národů hnací síla, 
výkonnost a pokrok, zažívaly hojnost, nádheru 
a prosperitu. Ale když jim arogance dala pocit 
nadřazenosti, když jejich ideál vzestupného 
vývoje nahradila neukojitelná ctižádost mít 
všechno pro sebe, krok za krokem, aniž by si 
to uvědomovali a aniž by to chtěli, začali ničit 
všechno, co vybudovali, a nakonec se propadli 
do propasti. 
35. Dějiny lidstva jsou plné takových 
zkušeností. Proto vám říkám, že je správné, 
aby na světě vznikli "lidé" s velkými ideály, 
kteří si sice vždy uvědomují své dobré skutky, 
ale nic si o nich nepředstavují. Tímto 
způsobem se její běh nezastaví a nádhera, 
které dosud dosáhla, bude zítra překonána a 
později opět vzroste. 
36. Když k vám takto mluvím, snažím se vás 
inspirovat nejen materiálními cíli: Chci, abyste 
si Má slova správně vykládali, abyste je uměli 
aplikovat jak na duchovní, tak na hmotné věci. 
37. Marnivost nemůže postihnout člověka jen 
v jeho hmotném životě a jako důkaz toho, co ti 
říkám, si vezmi pády a selhání velkých 
denominací, které jsou ve svých základech 
nahlodány marnivostí, domýšlivostí, jejich 
falešnou nádherou. Kdykoli si mysleli, že jsou 
na vrcholu své moci, někdo přišel, probudil je 
ze snu a ukázal jim jejich omyly, jejich 
odchylky, jejich odklon od Zákona a Pravdy. 
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38 Pouze skrze skutečné poznání a naplnění 
mého zákona tváří v tvář svědomí se toto 
lidstvo bude moci povznést k vysokému 
životu, neboť svědomí, které je mým světlem, 
je dokonalé, nezakalené, spravedlivé, nikdy 
není marnivé ani nechodí po křivolakých 
cestách. (295, 18 – 24) 
 
Dobrý, člověk dobré vůle  
39 Učte se mě všichni poznávat, aby mě nikdo 
nepopíral - poznávejte mě, aby vaše představa 
o Bohu byla založena na pravdě a abyste 
věděli, že tam, kde se projevuje dobro, tam 
jsem já. 
40 Dobrota se s ničím nemísí. Dobrota je 
pravda, láska, milosrdenství, porozumění. 
Dobro je jasně rozpoznatelné a 
nezaměnitelné. Poznejte to, abyste se 
nemýlili. 
41 Každý může jít jinou cestou, ale když se 
všichni setkají v jednom bodě, který je dobrý, 
nakonec se poznají a spojí. 
42 Ne však tehdy, když vytrvale klamou sami 
sebe, vydávajíce zlo za dobro a maskujíce zlo 
za dobro, jak se to děje s lidmi této doby. (329, 
45 – 47) 
43. Téměř dva tisíce let opakujete větu, kterou 
slyšeli betlémští pastýři: "Pokoj na zemi lidem 
dobré vůle." Kdy jste však uvedli dobrou vůli v 
život, abyste získali právo na mír? Vpravdě 
vám říkám, že jste spíše udělali opak. 
44 ztratili jste právo tuto větu opakovat, proto 
dnes přicházím s novými slovy a učením, aby 
to nebyly věty a fráze, které se vám vtisknou 
do mysli, ale aby smysl mého učení pronikl 
vaše srdce a vašeho ducha. 
45. Chceš-li opakovat Má slova, jak ti je 
dávám, dělej to, ale věz, že dokud je nebudeš 
cítit, nebudou mít žádný účinek. Říkejte je s 
důvěrným citem a pokorou, pociťujte, jak 
rezonují ve vašem srdci, a já vám odpovím tak, 
že se zachvěje celá vaše bytost. (24, 33 – 34) 
46. Opakuji ti: Pokoj lidem dobré vůle, kteří 
milují pravdu, neboť ti něco dělají, aby se 
podřídili Boží vůli. A ti, kdo se dávají pod mou 
ochranu, musí nutně cítit mou přítomnost - jak 
ve svém duchu, tak ve svém lidském životě, ve 
svých zápasech, potřebách a zkouškách. 
47. Lidé dobré vůle jsou děti, které poslouchají 
zákon svého Otce. Kráčejí po správné cestě, a 
když velmi trpí, pozvedají ke Mně svou duši v 
touze po odpuštění a pokoji. 

48. Vědí, že bolest je často nutná, a proto ji 
snášejí trpělivě. Teprve když se to stane 
nesnesitelným, žádají, aby jim bylo břemeno 
kříže ulehčeno. "Pane," říkají mi, "vím, že můj 
duch potřebuje očistu, utrpení, aby se mohl 
rozvíjet směrem vzhůru. Ty víš lépe než já, co 
je pro mě potřebné. Nemůžete mi dát nic, co 
nepotřebuji. Staň se mi tedy vůle tvá." 
49 Blahoslavení ti, kdo takto smýšlejí a modlí 
se, neboť hledají příklad svého Mistra, který by 
uplatnili ve zkouškách svého života. (258, 52 – 
53) 
 
Zlo, člověk závislý na zlu  
50 V této době je vliv zla větší než vliv dobra. 
Proto v lidstvu převládá síla zla, z níž pramení 
sobectví, lež, smilstvo, arogance, škodolibost, 
ničení a všechny nízké vášně. Z narušené 
morální rovnováhy pramení nemoci, které 
člověka sužují. 
51. Lidé nemají žádné zbraně, kterými by 
mohli proti těmto silám bojovat. Byli poraženi 
a jako vězni přivedeni do propasti života bez 
duchovního světla, bez zdravé radosti, bez úsilí 
o dobro. 
52 Právě teď, když si člověk myslí, že je na 
vrcholu poznání, neví, že je v propasti. 
53. Já, který znám váš počátek i vaši 
budoucnost na věčnosti, jsem od nejstarších 
dob dal lidem zbraně, jimiž bojují proti silám 
zla. Ale oni jimi pohrdli a dali přednost boji zla 
proti zlu, v němž nikdo nezvítězí, protože 
všichni vyjdou poraženi. 
54 Je psáno, že zlo nezvítězí, což znamená, že 
na konci času zvítězí dobro. 
55. Ptáte-li se Mě, jakými zbraněmi jsem 
vybavil lidi v boji proti silám nebo vlivům zla, 
říkám vám, že to byla modlitba, vytrvalost v 
Zákoně, víra v Mé Slovo a vzájemná láska. (40, 
65 - 70) 
56 Mezi lidmi se rozmohlo zlo, můj lide. 
Dobro, ctnost a láska byly slabé tváří v tvář 
invazi zla, nemocí, pohrom, moru a neštěstí. 
Vše, co je semenem zkaženosti, zamořilo srdce 
dobrých lidí, způsobilo, že někteří z nich 
klopýtli, zdecimovalo počet věrných, protože 
zlo mělo nad lidstvem velkou moc. 
57. Dovolil jsem, aby se tak stalo kvůli svobodě 
vůle, která ti byla udělena. Za vší zkažeností, 
za veškerou temnotou a klamem lidí se totiž 
skrývá božské světlo, svědomí, které nepomíjí 
a nikdy nepomine. Existuje původní entita, 
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která je Duchem, jenž uchovává neposkvrněný 
polibek, který mu dal Otec, a který je Božskou 
pečetí, s níž jsem vyslal všechny Své děti na 
cestu boje. Díky této vlastnosti se žádný z 
těchto duchů neztratí. (345, 11 –12) 
 
Boj mezi dobrem a zlem  
58. Také jste žasli nad násilím, které muži a 
ženy projevovali ve své špatnosti po všechny 
epochy vaší lidské existence. Kniha vaší 
historiografie shromáždila jejich jména. V 
pamětní knize vaší existence, v knize, do níž 
Bůh zapisuje a zaznamenává všechny vaše 
činy, všechny vaše skutky, jsou obsažena i 
jejich jména, a vy jste žasli, že mysl, lidské 
srdce, může obsahovat tolik síly ke zlu, může si 
udržet tolik odvahy, aby se nezachvělo před 
svými vlastními skutky; že může umlčet hlas 
svého svědomí, aby neslyšelo účetní 
požadavek Boha, který skrze něj vyžaduje od 
všech svých dětí. A jak často byl život těchto 
duchů na této planetě dlouhý a trvalý. 
59. Lidi, kteří se kvůli svobodné vůli vzpírali 
Mé lásce a Mé spravedlnosti, jsem využil a 
využil jsem právě jejich neposlušnosti, abych z 
nich učinil Své služebníky. V domnění, že 
jednají svobodně, byly všechny jejich 
myšlenky, slova a skutky nástrojem Mé 
spravedlnosti, a to jak ve vztahu k sobě, tak k 
druhým. 
60 Kdy však tato vláda skončí? - Otec vám říká: 
Vláda zla nikdy neovládla lidstvo, neboť i v 
dobách největší zkaženosti byli lidé věrní Mně, 
poslušní Mých pokynů a apoštolové Mého 
Zákona. Boj však existoval od samého počátku. 
61 Která z těchto dvou sil měla dosud v bitvě 
navrch? zla! Proto jsem se musel mezi vámi 
fyzicky projevit, stát při vás, oživit vaši naději a 
víru ve Mne, zahřát vaše srdce a říci vám: 
nejste na cestě sami, nikdy jsem vám nelhal. 
Nikdy nesmíte změnit zásady, které jsem do 
vás vložil. To je cesta dobra a lásky. (345, 48 – 
49) 
62. Podívejte se, jak mé světlo rozbíjí mlhy 
vašeho světa. Bojuju proti lidem, ale jen proto, 
abych vymýtil všechno zlo, které žije v jejich 
srdcích. Vložím Světlo a Sílu své Lásky do těch, 
kdo mě věrně následují, a ti pak řeknou: 
"Hledejme draka, který na nás číhá - šelmu, 
která nás nutí hřešit a urážet Pána". Budou ji 
hledat na mořích, na poušti, v horách a lesích, 
v neviditelném, a nenajdou ji, protože žije v 

srdci člověka. Teprve tady se zrodila a tam 
rostla, až ovládla celou zemi. 
63. Když záblesk Mého meče světla zraňuje 
srdce každého člověka, násilí, které pochází ze 
zla, bude stále slabší a slabší, dokud nezmizí. 
Pak řekneš: "Pane, božskou mocí tvého 
milosrdenství jsem porazil draka, o němž jsem 
si myslel, že na mě číhá z neviditelného světa, 
aniž by mě napadlo, že ho nosím ve svém 
srdci." 
64 Až jednou moudrost zazáří ve všech lidech - 
kdo se pak ještě odváží zkazit dobro ve zlo? 
Kdo se tedy ještě vzdá věčného pro pomíjivé? 
Vpravdě vám říkám, že nikdo, neboť vy všichni 
budete silní v Boží moudrosti. Hřích je jen 
důsledkem nevědomosti a slabosti. (160, 51 – 
54) 
 
Pokušení a svody  
65 Lidstvo pěstuje mnoho "stromů"; hlad a 
bída lidí je nutí hledat na nich stín a plody, 
které jim nabízejí spásu, spravedlnost nebo 
mír. Tyto stromy jsou lidským učením, často 
inspirovaným nenávistí, sobectvím, touhou po 
moci a iluzí o velikosti. Jejich plodem je smrt, 
krev, ničení a znesvěcování toho 
nejposvátnějšího v životě člověka, což je 
svoboda víry, myšlení, slova - jedním slovem 
loupež svobody mysli. Jsou to temné síly, které 
povstávají, aby bojovaly proti světlu. (113, 52 
– 53) 
66. Řekl jsem ti, milovaný Izraeli, že přijde čas, 
kdy povstanou špatní mluvčí, aby dali přístup 
falešnému Ježíši, a ve svém hmotném úsilí 
budou klamat a říkat, že skrze ně mluví Mistr. 
Objeví se falešní "vůdci" a falešní "proroci", 
falešní "vojáci", kteří se vás budou snažit svést 
z cesty světla a pravdy svými slovy a hmotnými 
aspiracemi. (346, 38) 
67. Modlete se, uvědomte si, že nyní je čas, 
kdy má spravedlnost a mé světlo vyburcovaly 
všechny temné síly. Je to těžká a nebezpečná 
doba, protože i bytosti, které přebývají v 
temnotě, se mezi vámi budou vydávat za 
bytosti světla, aby vás svedly a zmátly. Dávám 
vám své světlo, abyste nesešli z cesty a 
nenechali se oklamat těmi, kdo berou mé 
jméno nadarmo. 
68. Podvodníci nejsou jen neviditelné bytosti, 
ale nacházíte je také vtělené do lidí, kteří k 
vám hovoří o učení, jež se tváří jako světlo, ale 
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které odporuje mému učení. Nebudete je 
poslouchat. (132, 7 – 8) 
69. Mé království je silné a mocné, a jestliže 
jsem dovolil, aby před Mou silou a Mou mocí 
povstala jiná moc - moc zla -, je to proto, 
abych dokázal, že je Moje; abyste tváří v tvář 
klamu, temnotě, viděli a zakusili sílu Mého 
světla a Mé pravdy. Děje se to proto, abys 
poznal, že království temných stínů, úchylek a 
pokušení, ačkoli má velkou moc, je Mým 
nástrojem a ve skutečnosti ho využívám. 
70. Když vás zkouším, není to proto, abych vás 
zastavil na vaší cestě vývoje, neboť očekávám 
váš příchod do Svého Království. Chci však, 
abys ke Mně přišla vítězná po bitvách, silná po 
boji, plná světla duchovních zkušeností po 
dlouhé pouti, plná zásluh v duchu, abys 
pokorně pozvedla svou tvář a pohlédla na 
Otce ve chvíli, kdy se přiblíží, aby ti dal Svůj 
Božský polibek, polibek, který obsahuje 
všechno štěstí a dokonalost pro tvého ducha. 
(327, 8 - 9) 
 
Morální zločiny  
71. Lidé, lidé, vy všichni, kteří se střetáváte! 
Zjistil jsem, že popíráte svou špatnost a 
chlubíte se tím, co považujete za velikost, 
zatímco skrýváte skvrny hanby. Říkám vám 
však, že člověk, který se považuje za 
chvályhodného ve své zdánlivé velikosti, je 
duchovně chudý. A těm, kdo se z nedostatku 
ctnosti rouhají chybám druhých a odsuzují 
jejich prohřešky, musím říci, že jsou pokrytci a 
mají velmi daleko ke spravedlnosti a pravdě. 
72. Vraždí nejen ti, kdo berou život tělu, ale i 
ti, kdo trhají srdce pomluvami. Ti, kdo zabíjejí 
city srdce, víru, ideál, jsou vrahy ducha. A kolik 
z nich žije na svobodě, bez vězení a bez okovů. 
73. Nedivte se, že k vám takto mluvím, neboť 
vidím mezi vámi zničené domovy, protože jste 
nedbajíce svých povinností uzavřeli nové 
závazky mimo ně, aniž byste dbali na bolest a 
opuštěnost svých blízkých. Podívejte se kolem 
sebe, kolik je zničených domovů, kolik žen v 
neřesti a kolik dětí bez otce. Jak může v těchto 
srdcích existovat něha a láska? Nemyslíte si, že 
ten, kdo zabil štěstí těchto lidí a zničil to, co 
bylo posvátné, je zločinec? 
74. Zvykli jste si na zlo natolik, že i lidi, kteří 
vynalézají nové zbraně smrti, nazýváte 
velkými, protože mohou během okamžiku 
zničit miliony životů. A vy je dokonce nazýváte 

učenci. V čem spočívá váš důvod? Velký může 
být jen ten, kdo je obdařen Duchem, a 
vzdělaný jen ten, kdo kráčí po cestě pravdy. 
(235,36 - 39) 
 
Bezmoc a pomíjivost zla  
75. Velká, velmi velká je ve vašich očích lidská 
zkaženost, strašná se vám zdá moc a síla zla, 
kterou lidé vykonávají, a přece vám říkám, že 
je slabá ve srovnání s mocí Mé spravedlnosti, 
ve srovnání s Mým Božstvím, které je Pánem 
osudu, života, smrti a všeho stvoření. (54, 70) 
76. Bojovat se Mnou může jen bytost tak 
všemocná, jako jsem Já. Ale věříte, že kdyby ze 
Mne vyšlo božství, bylo by to proti Mně? Nebo 
věříte, že může vzniknout z ničeho? Z ničeho 
nemůže vzniknout nic. 
77. Já jsem Všechno a nikdy se nenarodím. Já 
jsem počátek i konec, Alfa i Omega všeho 
stvořeného. 
78. Dokážeš si představit, že by některá z 
bytostí Mnou stvořených mohla dosáhnout až 
k Bohu? Všechna stvoření mají své hranice a k 
tomu, abychom byli Bohem, je nutné nemít 
žádné hranice. Ti, kdo si hýčkali sny o moci a 
velikosti, upadli do temnoty vlastní arogance. 
(73, 34 - 35) 
79. Vpravdě ti říkám, že není síly, která by se 
mohla postavit mé lásce. Nepřátelé se ukazují 
jako slabí, protivníci jsou slabí, zbraně, které 
se snažily bojovat proti pravdě a 
spravedlnosti, byly vždy křehké. 
80. Boj, který vedou síly zla proti Boží 
spravedlnosti, se ti zdál být nekonečným 
konfliktem. A přece to bude tváří v tvář 
věčnosti jako okamžik a prohřešky spáchané v 
době nedokonalosti tvého ducha budou jako 
malá skvrna, kterou tvá ctnost a má milující 
spravedlnost navždy smažou. (179, 12 - 13) 
 
Síla odpuštění  
81. Žádám vás všechny, abyste považovali tyto 
lidi za své zástupce: Kdy se vnitřně vzchopíte, 
budete se milovat a odpouštět si navzájem své 
viny? Kdy bude na vaší planetě konečně mír? 
82 Odpuštění, které pramení z lásky, učí jedině 
moje učení a má mocnou sílu měnit zlo v 
dobro, obrátit a proměnit hříšníka v 
ctnostného člověka. 
83 Naučte se odpouštět a budete mít ve svém 
světě počátek míru. Kdyby bylo třeba tisíckrát 
odpustit, měli byste to udělat tisíckrát. Nejste 
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si vědomi, že smíření v pravý čas vás zachrání 
před vypitím poháru utrpení? (238, 12 -14) 
84. Dokud jsi člověkem, pamatuj na Mne na 
kříži, jak jsem odpustil svým katům, požehnal 
jim a uzdravil je, abys i ty na své těžké životní 
cestě žehnal těm, kdo ti křivdí, a konal 
všechno možné dobro těm, kdo ti činí zlo. Kdo 
takto jedná, je Můj učedník a vpravdě mu 
říkám, že jeho bolest bude vždy krátká, neboť 
mu dám pocítit Mou sílu ve chvílích jeho 
zkoušky. (263, 56) 
85 Odpouštějte si navzájem, a tak najdete 
úlevu pro sebe i pro toho, kdo vám ublížil. 
Nenoste ve svém duchu břemeno nenávisti 
nebo zášti, buďte čistého srdce a objevíte 
tajemství pokoje a budete žít jako apoštolové 
mé pravdy. (243,63) 
 

Kapitola 41 - Spojení mezi tímto a 
posmrtným světem  
 
Inspirace a pomoc z duchovního světa 
1 Všichni stoupáte po žebříku duchovní 
dokonalosti; někteří dosáhli vývoje, který nyní 
nemůžete pochopit, jiní přicházejí po vás. 
2 Velcí duchové, velcí svým bojem, svou 
láskou, svým úsilím, hledají soulad se svými 
malými bratry a sestrami, se vzdálenými, 
nedbalými; jejich povinnosti jsou vznešené a 
vysoké, jejich láska k Mému Božství a k vám je 
také velmi velká. 
3. Tyto duchovní bytosti vědí, že byly stvořeny 
k činnosti, k vyššímu rozvoji; vědí, že pro Boží 
děti neexistuje nečinnost. Ve Stvoření je 
všechno život, pohyb, rovnováha, harmonie, a 
proto tyto nesčetné bytosti pracují, namáhají 
se a radují se ze svého boje, protože vědí, že 
tak oslavují svého Pána a slouží pokroku a 
zdokonalení svých bližních. 
4 Dnes, kdy jste mimo cestu, kterou vám 
vytyčil Můj Zákon, nevíte, jaký vliv na vás tito 
vaši bratři a sestry mají; ale budete-li mít 
citlivost vnímat vyzařování, inspirace a 
poselství, která vám posílají, budete mít 
představu o nesčetných zaměstnáních a 
ušlechtilých dílech, jimž zasvětili svou 
existenci. 
5. Musíte vědět, že tyto duchovní bytosti ve 
své lásce a úctě k zákonům Stvořitele nikdy 
neberou to, co jim nepřísluší, nedotýkají se 
toho, co je zakázáno, ani nevstupují tam, kam 

vědí, že nesmějí, aby nevnesly disharmonii do 
základních složek stvoření. 
6 Jak jinak si počínají lidé na zemi, kteří ve své 
touze být velcí a mocní ve světě, aniž by měli 
nejmenší úctu k mému učení, hledají klíčem 
vědy ničivé síly přírody, otevírají brány 
neznámým silám, a tím ničí harmonii v 
přírodě, která je obklopuje! 
7 Kdy se člověk naučí naslouchat moudrým 
radám duchovního světa a nechá se jimi vést? 
8 Vpravdě vám říkám, že by to stačilo k tomu, 
abyste se bezpečně dostali na vrchol hory, 
která se k vám blíží; tam byste před sebou 
spatřili přímou a světlou cestu, po níž kráčejí 
duchové, kteří jsou tu nyní jen proto, aby vám 
prokazovali dobro a pomáhali vám ve vašich 
těžkostech, a krok za krokem vás přibližovali 
ke konci cesty, kde vás všechny očekává váš 
Otec. 
9 Protože jsem vám mluvil o dobrotě a 
duchovní výšce těchto bytostí, musím vám říci, 
že stejně jako vy měly od počátku dar 
svobodné vůle, to jest pravé a posvátné 
svobody jednání, která je důkazem lásky 
Stvořitele k jeho dětem. (20,28 – 36) 
10. Nekráčíte sami, neboť mé povzbuzení a mé 
světlo je s každým z vás. Ale kdyby se ti to 
zdálo málo, postavil jsem po boku každého 
lidského tvora duchovní bytost světla, aby 
střežila tvé kroky, aby ti dala tušit nějaké 
nebezpečí, aby ti sloužila jako společník v tvé 
samotě a jako opora na cestě životem. Jsou to 
entity, které nazýváte anděly strážnými nebo 
ochránci. 
11. Nikdy jim neprojevujte nevděčnost a 
nebuďte hluší k jejich vnuknutím, protože vaše 
síly nebudou stačit na to, abyste prošli všemi 
životními zkouškami. Potřebujete ty, kteří jsou 
pokročilejší než vy a kteří vědí něco o vaší 
budoucnosti, protože jsem jim ji zjevil. 
12 Boj těchto bytostí je velmi obtížný, dokud 
nedosáhnete zduchovnění, protože ze své 
strany přispíváte jen velmi málo, abyste jim 
pomohli v jejich obtížném poslání. 
13. Až ti tvá duchovnost umožní cítit a vnímat 
přítomnost těch tvých bratří a sester, kteří 
neviditelně, bez jakéhokoli projevu pracují pro 
tvé blaho a tvůj pokrok, budeš litovat, že jsi je 
přinutil tolik trpět kvůli tvým hříchům. Když se 
ve vás tento vhled objeví, je to proto, že se již 
stal světlem ve vaší mysli. Pak se v nich 
probudí soucit, vděčnost a pochopení. 
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14 Jak velké štěstí budou mít tvoji ochránci, 
když uvidí, že jejich námaha je tebou 
podporována a že jejich inspirace je v souladu 
s tvým povznesením! 
15 Máš tolik bratrů a sester a tolik přátel v 
"duchovním údolí", které neznáš. 
16 Zítra, až se poznání duchovního života 
rozšíří po celé zemi, si lidstvo uvědomí význam 
těchto bytostí po tvém boku a lidé budou 
blahoslavit Mou Prozřetelnost. (334, 70 - 76) 
17 Vpravdě vám říkám, že kdyby vaše víra byla 
pevná, neměli byste touhu pociťovat 
přítomnost duchovního tělesnými smysly, 
neboť pak by to byl duch, kdo by svou jemnou 
vnímavostí vnímal onen svět, který kolem vás 
nepřetržitě pulzuje. 
18. Ano, lidstvo, pokud se cítíš vzdálené od 
duchovního světa, tyto bytosti se nemohou 
cítit vzdálené od lidí, protože pro ně neexistují 
žádné vzdálenosti, žádné hranice ani překážky. 
Žijí v duchovním světě, a proto nemohou být 
vzdáleni životu lidských bytostí, jejichž 
nejvyšším údělem je vzestupný rozvoj a 
zdokonalení ducha. (317, 48 - 49) 
19 Jediná vzdálenost, která existuje mezi vámi 
a Bohem nebo mezi vámi a duchovní bytostí, 
není vzdálenost hmotná, ale duchovní, 
způsobená vaší nedostatečnou přípravou, 
čistotou nebo připraveností přijmout inspiraci 
a duchovní vliv. 
20. Nikdy nestavte tuto vzdálenost mezi sebe 
a svého Mistra nebo mezi sebe a duchovní 
svět, pak se budete vždy těšit z dobrodiní, 
která Moje láska vylévá na ty, kdo ji umí 
hledat. Vždy budete cítit, že duchovní svět je 
blízký srdci těch, kteří se na to připravují. 
21. Jak velká je vzdálenost, kterou lidstvo této 
doby klade mezi sebe a duchovní život! Je tak 
velká, že dnešní lidé mají pocit, že Bůh je jim 
nekonečně vzdálený a že nebeské království je 
vzdálené a nedostupné. (321, 76 - 78) 
22 Říkám vám, že není lidské mysli, která by 
nežila pod vlivem duchovního světa. 
23 Mnozí to budou popírat, ale nikdo nebude 
schopen dokázat, že je nemožné, aby mysl 
člověka přijímala myšlenky a vibrace nejen 
duchovních bytostí a svých bližních, ale také 
mé. 
24 Je to zjevení pro celé lidstvo - zjevení, 
které, až se rozšíří, najde otevřená srdce, která 
ho přijmou s velkou radostí; stejně tak se 
setká s tvrdohlavými odpůrci a bojovníky. 

25. Co však budou moci udělat, aby zabránili 
světlu duchovního království zazářit v životech 
lidí? Jaké prostředky budou moci nevěřící 
použít k odstranění těchto vibrací? Kdo je ten, 
kdo si myslí, že stojí mimo univerzální vliv, 
který je tvořivou a oživující silou Boží? 
26. Mluvím k vašemu svědomí, k vašemu 
duchu a k vašemu rozumu, ale znovu vám 
říkám, že dostáváte poselství, myšlenky a 
vnuknutí z jiných rovin existence a že stejně 
jako nevíte, odkud se váš duch vtělil do tohoto 
vašeho těla, tak nevíte, kdo se mu dává 
neviditelně a nehmotně poznat. (282, 33- 37) 
  
Zmatení duchové se špatnými úmysly  
27 Tentokrát se liší od prvního a druhého. 
Dnes žijete v chaosu rozpoutaných živlů, 
viditelných i neviditelných. Běda tomu, kdo 
nebdí, neboť bude poražen, a kdo je vybaven, 
musí bojovat! 
28 Tisíce neviditelných očí tě sledují, jedny, 
aby na tebe číhaly na tvé cestě a srazily tě k 
zemi, druhé, aby tě chránily. (138, 26 - 27) 
29 Velké legie zmatených duchovních bytostí 
vedou s lidmi válku, využívajíce jejich 
nevědomosti, tuposti a nedostatku 
duchovního vidění; lidé si nevybavili zbraně 
lásky, aby se před jejich útoky ochránili, a 
proto se v tomto boji jeví jako bezbranné 
bytosti. 
30 Bylo nutné, aby k vám přišlo mé duchovní 
učení, abych vás naučil, jak se musíte vybavit, 
abyste v tomto boji zvítězili. 
31. Z onoho neviditelného světa, který se 
proplétá a žije ve vašem světě, vycházejí vlivy, 
které postihují lidi, ať už v jejich myslích, 
citech nebo vůli, a činí z nich oddané 
služebníky, otroky, nástroje a oběti. Duchovní 
projevy se objevují všude, a přesto světští lidé 
stále nechtějí vnímat, co obklopuje jejich 
ducha. 
32 Je třeba zahájit boj za zničení temnoty, aby, 
až v lidech zazáří světlo, mohli všichni povstat 
sjednoceni v pravém společenství a díky 
modlitbě zvítězit v boji, který svedou proti 
mocnostem, jež je tak dlouho ovládaly. 
33 Lidé a národy podlehli moci těchto vlivů, 
aniž by si toho lidstvo všimlo. Vzácné a 
neznámé nemoci, které způsobují, lidi 
vyčerpávají a vědce matou. 
34. Kolik svárů, kolik zmatku a bolesti si člověk 
nahromadil. Absence modlitby, morálky a 
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duchovnosti přitahuje nečisté a narušené 
bytosti. Ale co lze očekávat od těch, kteří jsou 
v ústraní bez světla a bez přípravy? 
35 Jsou ti, které jsi oklamal a utiskoval, které 
jsi znepokojoval a ponižoval. Mohou na tebe 
seslat jen zmatek a temnotu, mohou se ti jen 
mstít a mohou ti jen vyčítat. (152,22 - 28) 
36. Legie bytostí temnoty přicházejí mezi 
lidstvo jako bouřkové mraky, způsobují otřesy, 
matou myšlenky a zatemňují lidská srdce. A 
přestože lidstvo má zbraně, kterými se může 
těmto zákeřným útokům bránit, někteří je 
neumějí používat a jiní ani netuší, že je mají. 
(240, 53) 
37. Dnešní lidstvo, jakkoli je ve vašich očích 
početné, je velmi malé ve srovnání se světem 
duchů, který ho obklopuje. S jakou silou tyto 
legie vpadají na cesty lidí, ale oni nevnímají, 
necítí, neslyší ten svět, který je obklopuje. 
(339, 29) 
38. Člověk, který upadl do hříšného života, je 
schopen za sebou táhnout celou legii bytostí 
temnoty, které způsobí, že na své cestě 
zanechá stopu nedobrých vlivů. (87, 7) 
39. Kdybyste odtud viděli "duchovní údolí", 
kde jsou doma zhmotnělé bytosti - ti, kteří se 
po tomto životě o duchovní cestu nijak 
nepostarali -, byli byste zdrceni. Ale ani na 
okamžik byste neřekli: "Jak strašná je Boží 
spravedlnost!" Ne, místo toho byste zvolali: 
"Jak jsme nevděční, jak jsme k sobě 
nespravedliví a krutí! Jak lhostejný je náš duch 
a jak chladní jsme jako Ježíšovi učedníci!" 
40. Proto Otec dovolil, aby se tyto bytosti 
občas projevily ve vašem životě a sdělily vám 
bolestnou, děsivou zprávu o svém chmurném 
a nepokojném životě. Jsou obyvateli světa, 
který nemá zářivé světlo duchovních domovů 
ani krásu země, kterou obývali dříve. (213, 52 - 
53) 
41. Legie duchovních bytostí, které bezcílně 
bloudí světem a různými způsoby klepou na 
dveře lidských srdcí, jsou často hlasy, které 
vám chtějí říci, abyste se probudili, otevřeli oči 
realitě, litovali svých chyb a obnovili se, abyste 
později, až opustíte své tělo v lůně země, 
nemuseli plakat jako oni nad svou osamělostí, 
nevědomostí a materialismem. Poznejte, jak 
světlo vyvěrá i z temnoty, neboť žádný list ze 
stromu se nepohne bez mé vůle; stejně tak 
duchovní projevy, které den ode dne narůstají, 

nakonec zaplaví lidi takovým způsobem, že 
nakonec přemohou skepsi lidstva. (87, 65) 
42. Modlete se za ty, kdož od vás odcházejí a 
vydávají se na onen svět, neboť ne všem se 
podaří najít cestu, ne všichni jsou schopni 
duchovně povstat a ne všichni dosáhnou v 
krátké době pokoje. 
43 Někteří žijí duchovně v klamu hmotného 
života, někteří trpí prudkými výčitkami 
svědomí, jiní jsou otupělí, pohřbení spolu se 
svými těly pod zemí, a ještě jiní se nemohou 
odloučit od svých blízkých, od těch, kteří 
zůstali na světě, protože nářek, sobectví a 
lidská nevědomost je brzdí, poutají je k hmotě 
a připravují je o mír, světlo a pokrok. 
44. Ať se pohybují dál ti duchové, kteří jsou 
ještě na tomto světě, aniž by jim ještě patřil; 
ať se vzdají statků, které vlastnili a milovali v 
tomto životě, aby mohli pozvednout své duchy 
do nekonečna, kde je čeká pravé dědictví. 
(106, 35 - 37) 
45. Pro tvého ducha bude velmi příjemné, 
když tě po příchodu do "duchovního údolí" 
přijmou a dají ti najevo vděčnost za milost, 
kterou jsi jim prokázal. Vaše radost bude 
veliká, až je uvidíte prostoupené světlem. 
46. Jak by však bylo smutné, kdybys potkal tu 
legii bytostí zatemněných zmatkem a poznal, 
že od tebe očekávaly skutek lásky, a ty jsi jim 
ho nedal. (287, 58) 
47. Amen, říkám vám: Jestliže se k vám lidem 
chovám s takovou láskou a milosrdenstvím, 
obracím se se stejnou láskou k těm, kdo na 
onom světě odčiní své minulé prohřešky. 
Posílám těmto bytostem Své světlo, abych je 
osvobodil od jejich roztěkanosti, která je jako 
temnota, a od jejich sebeobviňování, které je 
"ohněm", abych je následně poslal mezi lidi, 
aby se ti, kteří dříve rozsévali bolest v srdcích, 
nyní, obdařeni světlem poznání, stali 
dobrodinci a ochránci svých vlastních bratří a 
sester. (169, 6) 
 
Boj duchů o lidi  
48 Mimo tvůj lidský život existuje svět duchů, 
tvých bratrů a sester, bytostí pro člověka 
neviditelných, kteří mezi sebou bojují, aby si tě 
podmanili. 
49. Tento boj je způsoben rozdílným vývojem, 
v němž se nacházejí jedni a druzí. Zatímco 
bytosti Světla, které jsou podporovány 
ideálem lásky, harmonie, míru a dokonalosti, 
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kropí cestu lidstva světlem, vždy ho inspirují 
dobrem a zjevují mu vše, co je pro dobro lidí, 
bytosti, které stále lpí na pozemském 
materialismu, které se nedokázaly odpoutat 
od svého sobectví a lásky ke světu, nebo kteří 
donekonečna živí lidské závislosti a sklony, 
zasévají na cestu lidí zmatek tím, že zatemňují 
mysl, zaslepují srdce, zotročují vůli, aby využili 
lidi a učinili z nich nástroje svých plánů nebo je 
používali jako svá vlastní těla. 
50. Zatímco Duchovní svět Světla se snaží 
získat lidského ducha, otevřít mu cestu k 
Věčnosti; zatímco tyto požehnané zástupy 
ustavičně pracují, rostou v lásce, stávají se 
ošetřovateli u lůžka bolesti, rádci po boku 
člověka, který nese břímě velké odpovědnosti; 
se stávají rádci mladých, ochránci dětí, 
společníky těch, kteří zapomínají a žijí 
osamoceně, legie bytostí bez světla duchovní 
moudrosti a bez povznášejícího citu lásky, 
stejně tak nepřetržitě působí mezi lidmi. Jejich 
cílem však není usnadnit vám cestu do 
duchovního království - ne; záměr těchto 
bytostí je zcela opačný, jejich snahou je 
vládnout světu, být i nadále jeho pány, udržet 
se na zemi, vládnout lidem a učinit z nich 
otroky a nástroje své vůle - jedním slovem: 
nenechat si vzít to, co vždy považovali za své: 
svět. 
51 A tak, učedníci, mezi jedněmi a druhými 
bytostmi probíhá nelítostný boj, který vaše 
fyzické oči nevidí, ale jehož odrazy den co den 
pociťujete ve svém světě. 
52 Aby se toto lidstvo mohlo bránit a 
osvobodit se od zlých vlivů, potřebuje znát 
pravdu, která ho obklopuje, musí se naučit 
modlit se s Duchem a musí také vědět, jakými 
schopnostmi je jeho bytost obdařena, aby je 
mohlo použít jako zbraně v tomto velkém boji 
dobra proti zlu, světla proti temnotě, 
zduchovnění proti materialismu. 
53 Samotný Duchovní svět Světla pracuje, 
bojuje a připravuje vše, aby se svět jednoho 
dne vydal na cestu oduševnění. 
54 Přemýšlejte o tom všem a budete si moci 
představit prudkost tohoto boje vašich 
duchovních bratří a sester, kteří usilují o spásu 
lidí - boje, který je pro ně pohárem, jímž jim 
neustále dáváte pít žluč nevděčnosti, protože 
se omezujete na to, že od nich přijímáte 
všechno dobro, které vám dávají, ale nikdy 

nestojíte po jejich boku, abyste je podpořili v 
jejich boji. 
55. Jen málo je těch, kdo se k nim umí připojit, 
jen málo je těch, kdo jsou vnímaví k jejich 
vnuknutím a řídí se jejich pokyny. Ale jak silně 
tito lidé procházejí životem, jak se cítí 
chráněni, jaká potěšení a inspirace povzbuzují 
jejich ducha! 
56. Většina lidí se zmítá mezi oběma vlivy, aniž 
by si jeden z nich vybrala, aniž by se zcela 
oddala materialismu, ale také aniž by se od něj 
snažila osvobodit a svůj život zduchovnit, to 
znamená povznést ho dobrem, poznáním a 
duchovní silou. Ti jsou stále zcela ve válce sami 
se sebou. 
57. Ti, kdo se zcela oddali materialismu, aniž 
by se více starali o hlas svědomí, a kdo 
neberou ohled na vše, co se týká jejich ducha, 
již nebojují, byli poraženi v boji. Věří, že 
zvítězili, věří, že jsou svobodní, a neuvědomují 
si, že jsou vězni a že bude nutné, aby legie 
světla sestoupily do temnoty a osvobodily je. 
58. Toto poselství světla posílám všem 
národům země, aby se lidé probudili, aby si 
uvědomili, kdo je nepřítel, s nímž musí 
bojovat, dokud ho neporazí, a jaké zbraně 
nosí, aniž by o tom věděli. (321, 53 - 63) 
 
Spojení s duchovním světem Boha  
59. Učedníci, probuďte se a uvědomte si, v 
jaké době žijete. Říkám vám: Tak jako nikdo 
nemůže zastavit mou spravedlnost, nikdo 
nemůže zavřít bránu do Země, kterou vám 
otevřelo mé milosrdenství. Nikdo nebude 
schopen zabránit tomu, aby se k lidem z 
těchto světů dostala poselství světla, naděje a 
moudrosti. (60, 82) 
60. Dovolil jsem vám, abyste se na krátkou 
dobu spojili s bytostmi ze záhrobí, což jsem ve 
"Druhé éře" neschvaloval, protože jste na to 
tehdy nebyli připraveni - ani oni, ani vy. Tyto 
dveře jsem v této době otevřel a díky nim se 
naplňují oznámení mých proroků a některá má 
zaslíbení. 
61 V roce 1866 se pro vás otevřely tyto 
neviditelné dveře a také vysílací orgán těch, 
kteří pro ně byli vybráni, aby oznámili 
poselství, které duchové světla chtějí přinést 
lidem. 
62 Před tímto rokem se v národech a lidech 
země projevily duchovní bytosti, které byly 
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znamením očekávání mého příchodu. (146, 
15) 
63. Kdyby dnešní lidé nebyli tak tvrdí a 
bezcitní, nepochybně by neustále dostávali 
poselství z duchovního světa a občas by se 
ocitli obklopeni zástupy bytostí, které 
nepřetržitě pracují na probuzení lidí, a zjistili 
by, že nikdy nejsou sami. 
64 Někteří tento svět nazývají "neviditelným", 
jiní "nadpozemským". Ale proč? Jednoduše 
proto, že jim chybí víra, aby "viděli" duchovno, 
a protože se díky své lidské ubohosti cítí 
vzdáleni a cizí světu, který by měli cítit ve 
svém srdci. (294, 32 - 33) 
65 Žasnete nad tím, že se vám duchovní bytost 
dává poznat nebo s vámi komunikuje, aniž by 
vás napadlo, že se také vyjadřujete a dokonce 
dáváte poznat v jiných světech, v jiných 
sférách. 
66. Tvé "tělo" [duše] si není vědomo, že se tvůj 
duch ve chvílích modlitby spojuje se Mnou, 
není schopno vnímat přiblížení ke svému Pánu 
prostřednictvím tohoto daru - nejen k Mému 
duchu, ale také k duchu tvých duchovních 
bratří a sester, na které ve chvílích modlitby 
vzpomínáš. 
67 Stejně tak si nejste vědomi toho, že v 
hodinách odpočinku, kdy tělo spí, se duch 
podle stupně svého vývoje a zduchovnění 
odpoutává od těla a objevuje se na vzdálených 
místech, dokonce v duchovních světech, které 
si vaše mysl nedokáže ani představit. 
68. Tato odhalení nikoho nepřekvapují. 
Pochopte, že se v současné době blížíte k 
vyvrcholení časů. (148, 75 - 78) 
69. Chci, aby čisté myšlenky byly jazykem, 
kterým komunikujete se svými bratry a 
sestrami, kteří přebývají v duchovním, abyste 
si takto rozuměli, a opravdu, vaše zásluhy a 
vaše dobré skutky jim budou užitečné, stejně 
jako vliv těch Mých dětí, jejich inspirace a 
jejich ochrana vám budou mocnou pomocí na 
vaší životní cestě, abyste společně přišli ke 
Mně. 
70 Zduchovněte se a zakusíte ve svém životě 
blahodárnou přítomnost těchto bytostí: 
pohlazení matky, která zanechala své dítě na 
zemi, vřelost a radu otce, který také musel 
odejít. (245, 7 - 8) 
71. Toto dílo bude mnohými kritizováno a 
odmítáno, až se dozvědí, že se v něm projevily 
duchovní entity. Nemějte však obavy, neboť 

proti této části Mého učení budou bojovat 
pouze nevědomci. 
72. Kolikrát apoštolové, proroci a poslové 
Páně promlouvali ke světu pod vlivem 
duchovních bytostí světla, aniž by si to lidstvo 
uvědomovalo, a kolikrát každý z vás jednal a 
mluvil pod vůlí duchovních bytostí, aniž byste 
to vnímali! A právě to, co se vždy dělo, jsem 
vám nyní potvrdil. (163, 24 - 25) 
73. Pokud by tě k hledání společenství s 
Nadpozemským vedla pouze zvědavost, 
nenajdeš pravdu; pokud by tě k tomu vedla 
touha po velikosti nebo marnivost, neobdržíš 
pravdivý projev. Pokud by pokušení svedlo 
vaše srdce falešnými cíli nebo sobeckými 
zájmy, také nedosáhnete společenství se 
světlem mého Ducha svatého. Pouze vaše 
úcta, vaše čistá modlitba, vaše láska, vaše 
milosrdenství, vaše duchovní povznesení 
způsobí zázrak, že váš duch roztáhne svá 
křídla, překročí prostory a dosáhne 
duchovních domovů, pokud je to Má Vůle. 
74. To je milost a útěcha, kterou pro vás 
zamýšlel Duch Svatý, abyste spatřili jeden a týž 
domov a přesvědčili se, že není smrti ani 
odcizení, že ani jedno z Mých stvoření 
nezemře, pokud jde o věčný život. V tomto 
"třetím čase" totiž budete moci v duchovním 
objetí obejmout i ty bytosti, které odešly z 
pozemského života a které jste znali, které jste 
milovali a ztratili na tomto světě, ale ne na 
věčnosti. 
75. Mnozí z vás navázali kontakt s těmito 
bytostmi s pomocí Mých "pracovníků". 
Vpravdě vám však říkám, že toto není 
dokonalý způsob kontaktu a že se blíží doba, 
kdy vtělený a nevtělený duch budou schopni 
komunikovat mezi sebou z ducha do ducha, 
aniž by používali jakékoliv hmotné nebo lidské 
prostředky, tedy prostřednictvím inspirace, 
daru duchovní citlivosti, zjevení nebo intuice. 
Oči vašeho ducha budou schopny vnímat 
přítomnost Nadpozemského světa, vaše srdce 
pak bude schopno cítit projevy života bytostí, 
které obývají duchovní údolí, a pak bude jásot 
vašeho ducha, stejně jako vaše poznání a láska 
k Otci, veliký. 
76. Pak poznáte, co je život vašeho ducha, kdo 
je a kdo byl, poznáte sami sebe, aniž byste se 
viděli v tak úzkých hranicích, jaké odpovídají 
vašim tělům. Neboť Otec vám říká: "I když je 
vaše tělesná hmota opravdu malá, jak je váš 
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duch podobný mému Božskému Duchu! 
(244,21-24) 
 

Kapitola 42 - Vina a pokání, zkoušky a 
utrpení  
 
Potřeba pokání a pokání 
1 Jestliže vám často dovolím pít stejný kalich, 
který jste dali svým bratrům, je to proto, že 
jen tak někteří pochopí zlo, které způsobili, a 
když projdou stejnou zkouškou, kterou dali 
projít jiným, poznají bolest, kterou jim 
způsobili. To osvítí jejich ducha a povede k 
pochopení, pokání a následně k naplnění 
mého Zákona. 
2 Chceš-li se však vyhnout utrpení nebo pití 
kalicha hořkosti, můžeš svůj dluh splatit 
pokáním, dobrými skutky, vším, co ti radí tvé 
svědomí. Tímto způsobem splatíte dluh lásky, 
vrátíte čest, život nebo mír, zdraví, radost či 
chléb, o které jste někdy připravili své bližní. 
3 Pohleďte, jak se liší skutečnost mé 
spravedlnosti od představy, kterou jste měli o 
svém Otci. 
4 Nezapomeňte: Jestliže jsem vám řekl, že 
nikdo z vás nebude ztracen, jistě jsem vám 
také řekl, že každý dluh musí být splacen a 
každý přestupek vymazán z knihy života. Je na 
tobě, abys zvolil cestu, kterou ke Mně dojdeš. 
Stále máte svobodu vůle. 
5 Dáváte-li přednost starému zákonu odplaty, 
jak to stále dělají lidé z pyšných národů, 
podívejte se na jejich výsledky! 
6 Chcete-li, aby loket, kterým měříte svým 
bližním, měřil i vám, nemusíte ani čekat na 
svůj vstup do druhého života, abyste přijali 
mou spravedlnost, neboť zde (na zemi), když 
to budete nejméně čekat, se ocitnete ve 
stejném kritickém postavení, do jakého jste 
dostali své bližní. 
7 Chceš-li však, aby ti vyšší zákon přišel na 
pomoc, aby tě nejen zbavil bolesti, které se 
nejvíce bojíš, ale aby ti také vnukl ušlechtilé 
myšlenky a dobré city, modli se, vzývej Mě a 
pak se vydej na cestu boje, aby ses stával 
lepším a lepším, abys byl silný ve zkouškách - 
jedním slovem, abys s láskou splatil dluh, který 
máš vůči svému Otci a bližnímu. (16, 53 - 59) 
8 Často se mě někdo ptá: "Mistře, když nám 
odpouštíš naše přestupky - proč nám 
dovoluješ, abychom je odčiňovali bolestí?" Na 

to vám říkám: Odpouštím ti, ale je třeba, abys 
tyto prohřešky odčinil a obnovil tak čistotu 
svého ducha. (64, 14) 
9 Řekl jsem vám, že i poslední skvrna bude 
vymazána z lidského srdce, ale také vám 
říkám, že každý si musí smýt svou vlastní 
skvrnu. Vzpomeňte si, že jsem vám řekl: "S 
loktem, kterým měříte, vám bude změřeno" a 
"Co zasejete, to musíte sklidit". (150,47) 
10. Z hmotných darů, které Mi lidstvo přináší, 
přijímám jen dobrý úmysl, je-li dobrý v pravdě; 
neboť dar ne vždy vyjadřuje velkorysý a 
ušlechtilý úmysl. Jak často Mi lidé přinášejí své 
oběti, aby zakryli své zlé skutky nebo aby ode 
Mne něco požadovali na oplátku. Proto vám 
říkám, že pokoj ducha není na prodej, že vaše 
temné skvrny nesmyje hmotné bohatství, i 
kdybyste Mi mohli nabídnout sebevětší 
poklad. 
11 Pokání, lítost nad tím, že jste Mě urazili, 
obnova, náprava, odčinění spáchaných 
přestupků, to vše s pokorou, které jsem vás 
naučil - ano, pak Mi lidé přinášejí pravé oběti 
srdce, mysli a myšlenek, které jsou vašemu 
Otci nekonečně milejší než kadidlo, květiny a 
svíce. (36, 27 - 28) 
  
Zákon o smíření  
12 dostáváš jednu příležitost za druhou, a v 
tom vidíš mou nekonečnou lásku k tobě, 
neboť jsem ti dal dary a poskytl tvé bytosti 
příležitost k nápravě, k očištění a zdokonalení 
tvého ducha, místo abych tě potrestal nebo 
navždy odsoudil, jak sis myslel v minulosti. 
13 Kdo by se odvážil odvrátit se od své 
povinnosti na zemi, když ví, že tím ještě hůře 
odčiní svého ducha, když zná toto učení a věří 
v jeho pravdivost? 
14 Je sice pravda, že má spravedlnost vám 
dává nové příležitosti k odstranění skvrn a k 
nápravě, ale je také pravda, že s každou další 
příležitostí se zvyšuje počet zkoušek a že 
potíže a utrpení jsou pokaždé intenzivnější, 
stejně jako jsou závažnější spáchané chyby. 
15. Vaší povinností - nemělo by se mluvit o 
trestu - bude obnovit, obnovit, napravit a 
zaplatit do posledního dluhu. Nikdo - ani váš 
nebeský Otec, ani vaši bratři a sestry na zemi 
nebo v duchovním údolí - neudělá to, co 
musíte udělat jen vy, ačkoli vám říkám, že vždy 
odpovím na vaše volání. Když se budete cítit 
osamělí a opuštění, pocítíte Mou přítomnost a 
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duchovní svět vás vždy přijde podpořit v 
břemenu vašeho kříže. (289, 45 -47) 
16 Jedině má láska a má spravedlnost může 
dnes ochránit ty, kdo po ní lační a žízní. Já 
jediný jsem ve své dokonalé spravedlnosti 
schopen přijmout toho, kdo si bere život. 
17 Kdyby věděli, že opuštěnost ducha je 
strašnější než samota na tomto světě, trpělivě 
a odvážně by vytrvali až do posledního dne své 
pozemské existence. (165, 73 - 74) 
18. Nevyhubím žádné ze svých dětí, ať se proti 
Mně proviní sebevíc; zachovávám je a dávám 
jim příležitost napravit jejich přestupek a vrátit 
se na cestu, kterou opustili. Ačkoli jsem jim 
odpustil, jsou konfrontováni s ovocem svých 
skutků a právě ty je soudí a ukazují jim 
správnou cestu. (96, 55) 
 
Příčina zkoušek a trápení  
19 Poznejte sami sebe! Přemýšlel jsem o 
existenci lidí všech dob a vím, co bylo příčinou 
všech jejich bolestí a neštěstí. 
20. Od prvních dob jsem viděl, jak si lidé berou 
život (jeden druhému) ze závisti, z 
materialismu, z touhy po moci; vždy 
zanedbávali svého ducha, domnívali se, že jsou 
jen hmotou, a když pak přišla hodina opustit 
lidskou podobu na zemi, zůstalo po nich jen 
to, co vytvořili ve svém hmotném životě, aniž 
by sklidili jakoukoli blaženost pro ducha, neboť 
ho nehledali, nemysleli na něj, nestarali se o 
ctnosti ducha ani o poznání. Byli spokojeni s 
tím, že žijí, aniž by hledali cestu, která by je 
dovedla k Bohu. (11, 42 - 43) 
21. Dnes se navzdory pokroku vaší civilizace 
stále více vzdalujete od hmotné přírody, 
stejně jako od duchovního, čistého, od toho, 
co je od Boha. Proto s každou etapou svého 
života upadáte do větší a větší slabosti, do 
většího a většího utrpení, přestože se každým 
dnem, který strávíte na zemi, snažíte být 
silnější a šťastnější. Nyní však uděláte krok 
vpřed v naplňování mého zákona, ó obyvatelé 
země! (16, 35) 
22. Zkoušky, s nimiž se setkáváte na své 
životní cestě, nejsou náhodné, poslal jsem 
vám je, abyste získali zásluhy. Žádný list 
stromu se nepohne bez Mé vůle a Já jsem ve 
velkých i malých dílech stvoření. 
23 Bděte a modlete se, abyste pochopili, jaké 
ovoce máte sklízet z každé zkoušky, aby vaše 

pokání bylo kratší. Vezměte svůj kříž s láskou a 
já vám dám trpělivě nést své pokání. (25, 6) 
24. Když na Mne lidé mezi smíchem, 
rozkošemi a marnostmi zapomínají, ba 
dokonce Mne zapírají, proč si zoufají a třesou 
se, když sklízejí úrodu slz, která trápí jejich 
ducha i tělo? Pak se rouhají a říkají, že Bůh 
není. 
25. Člověk je dost odvážný, aby hřešil a 
rozhodl se sejít z cesty Mého Zákona, ale 
ujišťuji vás, že je nesmírně zbabělý, když jde o 
odčinění a splacení dluhů. Přesto tě posiluju 
ve tvé zbabělosti, chráním tě v tvých 
slabostech, vytrhávám tě z tvé letargie, osušuji 
tvé slzy a dávám ti nové příležitosti, abys 
znovu získala ztracené světlo a našla 
zapomenutou cestu Mého Zákona. 
26 Přicházím, abych vám jako ve druhé době 
přinesl chléb a víno života pro ducha i pro tělo, 
abyste žili v souladu se vším, co stvořil váš 
Otec. 
27 Na mých cestách kvetou ctnosti, ale na 
tvých jsou trny, propasti a hořkosti. 
28 Kdo říká, že cesty Páně jsou plné trní, neví, 
co říká, neboť Já jsem nikomu ze svých dětí 
nezpůsobil bolest, ale ti, kdo sešli z cesty 
světla a pokoje, budou muset nést následky 
své chyby, až se na ni vrátí. 
29. Proč jsi pil kalich utrpení? Proč jste 
zapomněli na Pánovo přikázání a na poslání, 
které jsem vám svěřil? Protože jste nahradili 
Můj zákon svým a máte tu výsledky své 
marnivé moudrosti: hořké utrpení, válku, 
fanatismus, zklamání a lži, které vás dusí a 
naplňují zoufalstvím. A nejbolestivější pro 
zhmotnělého člověka, pro toho, kdo vše 
podřizuje svým výpočtům a podřizuje 
hmotným zákonům tohoto světa, je to, že i po 
skončení tohoto života si s sebou ponese 
břemeno svých úchylek a sklonů. Pak bude 
utrpení vašeho ducha velmi velké. 
30 Setřes zde břemeno hříchu, naplň můj 
zákon a přijď brzy. Požádejte o odpuštění 
všechny, kterým jste ublížili, a zbytek nechte 
na Mně; neboť krátce bude váš čas milovat, 
pokud se pro to opravdu rozhodnete. (17, 37 - 
43) 
31. Pojďte ke mně všichni, kdo nosíte v srdci 
skrytý smutek. Tajně v sobě nosíte bolest 
způsobenou zradou a vaše hořkost je velmi 
velká, protože to byla velmi milovaná bytost, 
která vám hluboce ublížila. 
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32 Zmlkněte v sobě, aby vás osvítila modlitba 
a abyste poznali, zda jste někdy nebyli 
příčinou zrady. Pak vás modlitba posílí v 
myšlence, že musíte odpustit těm, kdo vás 
zrazují ve vaší lásce, víře a důvěře. 
33 Vpravdě vám říkám, že v okamžiku, kdy 
odpustíte tomu, kdo vás urazil, plně pocítíte 
Můj pokoj, neboť v tom okamžiku se váš duch 
spojí s Mým a Já rozprostřu Svůj plášť, abych 
vám odpustil, a oba vás zahalím Svou láskou. 
(312, 49 - 51) 
34. Vpravdě vám Mistr říká: Každému duchu 
jsem připravil království pokoje a dokonalosti. 
Proti tomuto království, které jsem připravil, 
však stojí jiné království: svět. Zatímco mé 
království se získává skrze pokoru, lásku a 
ctnost, k uchvácení jiného království je třeba 
arogance, ctižádosti, pýchy, chamtivosti, 
sobectví a zloby. 
35 Ve všech dobách se svět stavěl proti mému 
království, ve všech dobách byli ti, kdo mě 
následují, utlačováni a pokoušeni na své cestě, 
ať už viditelnými vlivy, nebo neviditelnými 
silami. 
36. Není to jediný případ, kdy jsi šla přes trní, 
abys Mě dosáhla, není to poprvé, kdy tvůj 
duch klopýtl ve snaze dosáhnout Mé 
Přítomnosti. Po celou dobu jste bojovali v 
hloubi své bytosti. 
37 Vnuknutí mého Ducha osvěcuje vaše nitro 
a rozpoutalo boj s temnými silami, s falešnými 
světly, s falešnými ctnostmi, s hmotou, se 
vším, co je zbytečné, se vší falešnou slávou 
tohoto světa. (327, 3) 
38 Žehnám bolesti, kterou jsi pro mě vytrpěl, 
neboť vše, co jsi pro mě vytrpěl, tě učiní věčně 
hodným. (338,61) 
 
Víra, odevzdanost a pokora ve zkouškách  
39. Lidský život je pro ducha tyglíkem, v němž 
se očišťuje, a kovadlinou, na níž se kuje. Je 
nezbytné, aby člověk měl ve svém duchu ideál, 
víru ve svého Stvořitele a lásku ke svému 
osudu, aby trpělivě nesl svůj kříž až na vrchol 
své Kalvárie. 
40 Bez víry ve věčný život člověk propadá 
zoufalství při všech těžkých zkouškách, bez 
vysokých ideálů upadá do materialismu a bez 
síly snášet zklamání hyne v sklíčenosti nebo 
neřesti. (99, 38 – 39) 
41. Říkám vám, abyste milovali svůj kříž, 
protože když se proti němu vzbouříte, zatímco 

ho nesete na svých bedrech, bolest vám vyryje 
hlubokou ránu do srdce. Opravdu miluji svůj 
kříž, ó lidé, ale víte, jak nazývám svůj kříž? Můj 
kříž tvoříte vy, lidé, které tolik miluji. (144, 20) 
42. Víra, podřízenost a pokora vůči tomu, co 
jsem nařídil, vám zkrátí cestu zkoušky, neboť 
nebudete kráčet cestou utrpení více než 
jednou. Pokud se však při zkouškách objeví 
vzpoura, nespokojenost nebo dokonce 
rouhání, bude návštěva delší, protože pak 
budete muset jít touto cestou znovu, dokud se 
nenaučíte lekci. (139, 49) 
43 Říkám vám, že zkoušky, které si člověk v 
této době připravil, jsou velmi těžké, neboť 
jsou nezbytné pro jeho spásu. 
44 Na milovaném každém člověku bude 
vykonána božská spravedlnost, aby si vyžádala 
účet z díla každého lidského tvora. 
45 Jak je důležité, aby člověk získal poznání, co 
znamená duchovní vykoupení, aby s vědomím, 
že duch má minulost, kterou zná jen Bůh, 
přijal svůj kalich utrpení s láskou, trpělivostí, 
úctou, a dokonce s radostí, protože ví, že tím 
smývá minulé i současné skvrny, splácí dluhy a 
získává zásluhy před zákonem. 
46. Bolest nepřinese duchovní povznesení, 
dokud člověk netrpí s láskou, s úctou k Mé 
spravedlnosti a s odevzdaností tomu, co si 
každý sám získal. Ale pouze toto povznesení 
uprostřed zkoušek bude schopno dát lidem 
poznat, co je zákonem duchovní nápravy. 
(352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Význam utrpení a bolesti 
47. Pokud životní zkoušky přičítáš náhodě, 
těžko budeš schopen být silný. Pokud však 
máte představu o tom, co je smíření, co je 
spravedlnost a náprava, najdete ve své víře 
povznesení a odevzdání, abyste ve zkouškách 
zvítězili. 
48. Mou vůlí je zkoušet tvého ducha různými 
způsoby, neboť Já ho formuji, utvářím a 
zdokonaluji. K tomu používám všech věcí a 
všech lidí; jako nástroje používám člověka 
spravedlivého i člověka zlého. Jednou 
používám světlo, jindy si z něj dělám svého 
služebníka. Proto vám říkám: Když se ocitnete 
v kritické situaci, myslete na Mne, svého 
Mistra, který vám ve vší lásce vysvětlí důvod 
této zkoušky. 
49. Jsou poháry, které musí vypít všichni, 
někteří dříve a jiní později, aby mě všichni 
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pochopili a milovali. Bída, nemoc, pomluvy, 
zneuctění jsou velmi hořké poháry, které 
nedosahují pouze na rty hříšníka. 
Nezapomeňte, že Nejsvětější v oné "druhé 
éře" vyprázdnil ten nejhorší pohár, jaký si 
dokážete představit. Poslušnost, pokora a 
láska, s nimiž se pije kalich utrpení, učiní kříž 
lehčím a zkouška rychleji pomine. (54, 4 - 6) 
50. Vše, co vás obklopuje, má za cíl vás očistit, 
ale ne všichni to tak přijali. Nedopusť, aby 
bolest, kterou piješ ze svého poháru utrpení, 
byla neplodná. Z bolesti můžete získat světlo, 
které je moudrostí, jemností, silou a citlivostí. 
(81,59) 
51 Vězte, učedníci, že bolest odstraňuje 
špatné ovoce z vašeho srdce, dává vám 
zkušenost a způsobuje nápravu vašich chyb. 
52 Tímto způsobem vás váš Otec zkouší, aby 
se vaše mysl stala jasnou. Pokud však 
nechápeš a marně trpíš, protože neodhaluješ 
smysl mých moudrých lekcí, je tvá bolest 
nesmyslná a lekci nehodnotíš. (258,57 - 58) 
53 Lidé křičí: Pokud existuje Bůh milosrdenství 
a lásky - proč musí dobří trpět rukama zlých, 
spravedliví rukama hříšníků? 
54. Vpravdě vám říkám, děti moje: Nikdo 
nepřichází na tento svět, aby získal jen svou 
vlastní spásu. Není osamělým jedincem, ale je 
součástí celku. 
55 Netrpí zdravý a dokonalý orgán v lidském 
těle, když jsou ostatní orgány nemocné? 
56. Toto je věcné srovnání, abyste pochopili 
vztah, který existuje mezi každým člověkem a 
ostatními. Dobří musí trpět kvůli špatným, ale 
dobří nejsou zcela nevinní, pokud nepracují 
pro duchovní pokrok svých bratří a sester. Ale 
jako jednotlivec má každý svou vlastní 
zodpovědnost, a protože je součástí Mého 
Ducha a je Mu podobný, má vůli a inteligenci 
přispívat k pokroku všech. (358, 18 - 19) 
57. Vykládejte si správně Mé učení, nemyslete 
si, že se Můj Duch raduje, když vidí vaše 
utrpení na zemi, nebo že vás chci připravit o 
všechno, co je vám příjemné, abych se v tom 
potěšil. Přicházím, abych vás přiměl poznat a 
dodržovat Mé zákony, protože jsou hodny vaší 
úcty a pozornosti a protože jejich dodržování 
vám přinese věčnou blaženost a mír. (25, 80) 
58. Musím ti říci, že dokud budeš žít na zemi, 
můžeš se snažit, aby tvá existence na ní byla 
co nejpříjemnější. Není nutné neustále plakat, 

trpět a "krvácet", abychom si zasloužili mír na 
onom světě. 
59. Kdybyste dokázali proměnit tuto zemi z 
údolí slz ve svět štěstí, kde byste se navzájem 
milovali, kde byste se snažili konat dobro a žít 
podle Mého Zákona, věru vám říkám, že tento 
život by byl v Mých očích ještě záslužnější a 
vznešenější než existence plná utrpení, 
neštěstí a slz, ať už je vaše ochota snášet je 
jakkoli velká. (219,15 - 16) 
60 Radujte se, že žádná bolest není věčná; 
vaše utrpení jsou dočasná a brzy pominou. 
61 Pro toho, kdo se na zkoušky dívá duchovně, 
je doba odčinění a očištění krátká, ale pro 
toho, kdo je zcela pohlcen materialismem, 
bude to, co ve skutečnosti velmi brzy skončí, 
dlouhé. 
62 Jako plynou údery tvého srdce, tak v 
nekonečnu plyne život člověka. 
63 Není důvod k obavám, neboť jako od 
někoho unikne vzdech, jako se prolije slza 
nebo jako se řekne slovo, tak pomine utrpení 
člověka. 
64 V nekonečné Boží něze se všechny vaše 
bolesti a trápení musí rozplynout v nic. (12, 5-
9) 
 

Kapitola 43 - Nemoc, uzdravení a 
obnova  
 
Původ a význam nemoci  
1 Když člověk opomenutím modlitby a 
dobrých skutků sejde z cesty dobra, ztrácí 
mravní sílu, duchovnost, je vystaven pokušení 
a ve své slabosti se dopouští hříchů, které 
způsobují nemoc srdce. 
2 Já jsem však přišel jako lékař do tábora 
nemocného a dal jsem mu všechnu svou lásku 
a péči. Mé světlo bylo jako svěží voda na rtech 
rozžhavených horečkou, a když ucítil na čele 
Můj balzám, řekl Mi: "Pane, jen Tvé 
milosrdenství mě může zachránit. Jsem velmi 
nemocný na duši a smrt mě brzy zastihne." 
3 Já jsem mu však řekl: "Nezemřeš, neboť já, 
který jsem Život, jsem přišel a všechno, co jsi 
ztratil, ti bude navráceno." (220, 39) 
4. Jaké zásluhy může získat nemocný člověk, 
který není schopen žádného úsilí? Jeho 
zásluhy mohou být mnohé a velké, pokud se 
umí obrnit trpělivostí a odevzdaností, pokud je 
pokorný před Boží vůlí a dokáže Mi žehnat i 



183 
 

přes svou bolest. Jeho příklad totiž osvítí 
mnohá srdce, která přebývají v temnotě, která 
si zoufají a propadají neřesti nebo myslí na 
smrt, když je postihne zkouška. 
5 Pokud tito lidé na své cestě potkají příklad 
víry, pokory a naděje, který pochází ze srdce, 
jež také velmi trpí, protože nese velmi těžký 
kříž, pocítí, že se jejich srdce dotkl paprsek 
světla. 
6 Je tomu skutečně tak: protože nebyli 
schopni slyšet hlas svého vlastního svědomí, 
museli přijmout duchovní světlo svědomí, 
které jim svým příkladem a vírou předal jiný 
člověk. 
7 Nevzdávejte se, nikdy neprohlašujte, že jste 
selhali, nesklánějte se před tíhou svého 
utrpení. Mějte stále před očima hořící lampu 
své víry. Tato víra a vaše láska vás zachrání. 
(132, 38 - 39) 
 
Léčení vlastní silou  
8 Žádáte mě, abych vás uzdravil, ale říkám 
vám, že nikdo nemůže být lepším lékařem než 
vy sami. 
9 Co je vám platné, že vás uzdravuji a 
odstraňuji vaše bolesti, když neodložíte své 
viny, hříchy, neřesti a nedokonalosti? Příčinou 
vašich nemocí není bolest, ale vaše hříchy. Hle, 
to je původ bolesti! Bojujte tedy s hříchem, 
oddělte se od něj a bude vám dobře. To je 
však váš úkol. Pouze vás učím a pomáhám 
vám. 
10 Pokud díky svému svědomí odhalíš příčinu 
svého utrpení a vynaložíš veškeré úsilí, abys s 
ní bojoval, plně pocítíš božskou sílu, která ti 
pomůže v boji zvítězit a získat duchovní 
svobodu. 
11. Jak velké bude tvé uspokojení, až pocítíš, 
že jsi díky svým zásluhám dosáhl osvobození 
od bolesti a dosáhl jsi míru. Pak řekneš: "Otče 
můj, tvé slovo bylo mým uzdravením. Tvé 
učení bylo mou záchranou." (8, 54 - 57) 
12 Lidé, pravý hojivý balzám, který léčí 
všechny nemoci, pochází z lásky. 
13 Milujte duchem, milujte srdcem a myslí, a 
pak budete mít dostatek síly nejen k léčení 
nemocí těla nebo k útěše v malých lidských 
nesnázích, ale i k objasnění duchovních 
tajemství, velkých úzkostí mysli, jejích poruch 
a výčitek. 

14 Ten balzám uvolňuje velké zkoušky, 
zapaluje světlo, uklidňuje úzkost, rozpouští 
pouta, která svírají. 
15 Člověk opuštěný vědou se vrátí ke zdraví a 
životu při kontaktu s "tímto balzámem; duch, 
který se odloučil, se vrátí na slovo lásky bratra, 
který ho volá (296, 60 - 63). 
16 Zbavte se bolesti! Život stvořený Mnou 
není plný bolesti. Smutek pramení z 
neposlušnosti a přestupků Božích dětí. Bolest 
je charakteristická pro život, který si lidé 
vytvořili ve své rozmařilosti. 
17 Pozvedněte oči a objevte krásu mých děl. 
Připravte se vnitřně, abyste mohli slyšet 
božský koncert, nevylučujte se z této slavnosti. 
Kdybyste se uzavřeli, jak byste se mohli 
podílet na této radosti? Žil bys smutně, 
utrápeně a nemocně. 
18. Chci, abyste byli harmonickými tóny ve 
vesmírném koncertu, abyste pochopili, že jste 
vzešli ze zdroje života, abyste cítili, že v 
každém duchu je Mé světlo. Kdy dosáhnete 
plné dospělosti, abyste mi mohli říci: "Otče, 
podřiď mého ducha svému Duchu, stejně jako 
mou vůli a můj život." 
19 Uvědomte si, že to nebudete moci říci, 
dokud budou vaše smysly nemocné a vaše 
mysl sobecky oddělená od správné cesty. 
20 Žijete v trýzni nemocí nebo ve strachu, že 
se jimi nakazíte. Co však znamená fyzická 
nemoc ve srovnání s chybou ducha? Nic, 
pokud ten druhý dokáže povstat, neboť v 
mém milosrdenství vždy naleznete pomoc. 
21 Tak jako krev proudí vašimi žilami a oživuje 
celé tělo, tak Boží moc prostupuje vaším 
duchem jako proud života. Není důvod být 
nemocný, když plníte zákon. Život je zdraví, 
radost, štěstí, harmonie. Jste-li nemocní, 
nemůžete být zásobárnou božských dober. 
22 Lidé s nemocnou myslí, srdcem nebo 
tělem, Mistr vám říká: Požádejte svého ducha, 
který je dítětem Všemohoucího, aby se vrátil 
na správnou cestu, uzdravil vaše trápení a 
pomohl vám ve vašich slabostech. (134, 57 - 
59) 
 
Obnova lidské bytosti  
23 Proti marnivosti - slabosti, která se 
projevila už u prvního člověka - se bude 
bojovat oduševněním. Je to boj, který vždy 
existoval mezi duchem a "tělem" [duší]. 
Zatímco totiž duch touží po Otcově podstatě a 
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přiklání se k Věčnému a Vznešenému, "tělo" 
hledá jen to, co ho uspokojuje a lichotí mu, i 
když je to na úkor ducha. 
24. Tento boj, který se projevuje v každé lidské 
bytosti, je silou, která vzniká v samotném 
člověku v důsledku vlivu, který na něj působí 
svět. Pozemské totiž vyžaduje vše, co 
odpovídá jeho přirozenosti. 
25. Pokud je duch schopen tuto sílu ovládat a 
vést ji správným směrem, zharmonizuje obě 
přirozenosti ve své bytosti a dosáhne jejich 
pokroku a vzestupu. Pokud se naopak nechá 
ovládnout mocí "těla", bude sváděn ke zlu, 
bude jako loď bez kormidla uprostřed bouře. 
(230, 64) 
26. Vy - nevěřící a pochybovači - nemůžete 
věřit ve svět spravedlnosti, ani si nedokážete 
představit život v lásce a ctnosti na své zemi. 
Jedním slovem, považujete se za neschopné 
čehokoli dobrého a nevěříte si. 
27 Ale věřím ve vás, znám sémě, které je v 
každém z mých dětí, neboť jsem je stvořil, 
neboť jsem jim dal život skrze svou lásku. 
28. Svou naději vkládám do člověka, věřím v 
jeho spásu, v jeho důstojnost a v jeho pokrok. 
Když jsem ho totiž stvořil, určil jsem mu, aby 
byl pánem země, kde by vytvořil místo lásky a 
míru, a také jsem určil, aby se jeho duch stal 
silným v životním boji, aby díky zásluhám 
dosáhl života ve světle království dokonalosti, 
které je jeho věčným dědictvím. (326,44-46) 
 

Kapitola 44 - Život v božském smyslu  
 
Nezbytná rovnováha  
1 Osud každého člověka je vymezen jeho 
duchovním a lidským úkolem. Obě by měly být 
ve vzájemném souladu a usilovat o dosažení 
jediného cíle. Vpravdě vám říkám, že budu 
hodnotit nejen vaše duchovní skutky, ale i 
skutky hmotné. Neboť v nich objevím zásluhy, 
které pomohou tvému duchu dosáhnout Mne. 
(171, 23) 
2 Dosud člověk kvůli své pýše přehlížel 
duchovní část a nedostatek tohoto poznání 
mu bránil být dokonalý. 
3 Pokud se člověk nenaučí udržovat své fyzické 
a duchovní síly v harmonii, nebude schopen 
najít rovnováhu, která by v jeho životě měla 
existovat. (291, 26 - 27) 

4 Učedníci: I když žijete ve světě, můžete žít 
duchovním životem. Neměli byste si totiž 
myslet, že zduchovnění spočívá v odvrácení se 
od toho, co je podle těla, ale v uvedení 
lidských zákonů do souladu se zákony Božími. 
5 Blaze tomu, kdo studuje mé zákony a umí je 
spojit s lidskými zákony v jeden celek, neboť 
bude zdravý, silný, štědrý a šťastný. (290, 26 - 
27) 
 
Dobré a pomíjivé požitky  
6 Neříkám vám, abyste se odvrátili od svých 
pozemských povinností nebo od zdravých 
rozkoší srdce a smyslů. Žádám vás pouze, 
abyste se zřekli toho, co otravuje vašeho 
ducha a způsobuje nemoci vašeho těla. 
7 Kdo žije v rámci zákona, plní to, co mu 
ukládá svědomí. Ten, kdo odmítá povolené 
rozkoše, aby se ponořil do zakázaných, se i ve 
chvílích největšího potěšení diví, proč není 
šťastný ani klidný. Od rozkoše k rozkoši se totiž 
propadá hlouběji a hlouběji, dokud nezahyne v 
propasti, aniž by našel skutečné uspokojení 
pro své srdce a mysl. 
8 Někteří musí podlehnout a vyprázdnit kalich, 
v němž hledali rozkoš, aniž by ji nalezli, do 
poslední kapky, aby uslyšeli hlas Toho, který je 
navždy zve k hostině věčného života. (33, 44 - 
46) 
9 Učenec uctivě utrhne plod ze stromu vědy, 
aniž by předtím naslouchal hlasu svého 
svědomí, v němž k němu promlouvá můj 
zákon, aby mu řekl, že všechny plody stromu 
moudrosti jsou dobré, a že tedy ten, kdo je 
utrhne, smí tak činit jen pro dobro svého 
bližního. 
10 Příklady, které jsem uvedl, vám ukazují, 
proč lidstvo nezná lásku ani pokoj onoho 
vnitřního ráje, který by člověk měl mít ve svém 
srdci navždy kvůli poslušnosti Zákonu. 
11 Abych vám pomohl nalézt totéž, učím 
hříšníky, neposlušné, nevděčné a domýšlivé, 
abych vám dal pochopit, že jste obdařeni 
duchem, že máte svědomí, že můžete plně 
posoudit a zhodnotit, co je dobré a co zlé, a 
abych vám ukázal cestu, která vás dovede do 
ráje míru, moudrosti, nekonečné lásky, 
nesmrtelnosti, slávy a věčnosti. (34, 15 - 17) 
12 Člověk si mé učení ne vždy vykládá 
správně. Nikdy jsem vás neučil, abyste si 
nevšímali dobrých plodů, které mé zákony 
schvalují a povolují, nebo se jich zdrželi. Pouze 



185 
 

jsem učil, že nemáte usilovat o zbytečné, 
nadbytečné, a tím méně je milovat, že nemáte 
užívat pomíjivé, nedovolené, jako plody, které 
jsou prospěšné duchu a tělu. Ale vše, co je pro 
ducha nebo srdce přípustné a prospěšné, jsem 
vám doporučil, protože je to v rámci mých 
zákonů. (332, 4) 
13. Muselo uplynout mnoho času, aby lidstvo 
dosáhlo duchovní zralosti. Vždy jste podléhali 
dvěma extrémům: jedním z nich byl 
materialismus, kterým jste hledali větší 
světské požitky, což je ve skutečnosti škodlivé, 
protože to brání duchu plnit jeho úkol. Musíte 
se však vyhnout i druhému extrému: 
umrtvování "těla", úplnému popření všeho, co 
patří k tomuto životu; poslal jsem vás totiž na 
tuto zemi, abyste žili jako lidé, jako lidské 
bytosti, a ukázal jsem vám správnou cestu, 
abyste žili tak, že "dáte císaři, co je císařovo, a 
Bohu, co je Boží". 
14. Stvořil jsem tento svět pro tebe, se vší jeho 
krásou a dokonalostí. Dal jsem vám lidské tělo, 
jehož prostřednictvím máte rozvíjet všechny 
schopnosti, které jsem vám dal, abyste dosáhli 
dokonalosti. 
15 Otec nechce, abyste si odpírali všechno 
dobré, co vám tento svět nabízí. Ale nestavte 
tělo nad ducha, protože tělo je pomíjivé, ale 
duch patří věčnosti. (358,7 - 9) 
 
Požehnané a nepožehnané bohatství  
16 Je-li Mou vůlí učinit vás vlastníky 
pozemských statků, uděluji vám je, abyste se o 
ně dělili se svými bratry a sestrami v nouzi, s 
těmi, kdo nemají majetek ani podporu, se 
slabými a nemocnými. Mnozí z těch, kteří na 
zemi nic nemají, se však s vámi mohou podělit 
o své duchovní statky. (96, 27) 
17 Chci, aby ti patřilo všechno, ale abys 
vědomě využíval to, co potřebuješ; abys uměl 
být bohatý duchovně a vlastnit mnoho 
hmotných věcí, když je budeš dobře využívat a 
dávat jednomu i druhému jejich pravou 
hodnotu a postavení. 
18. Jak může duch nesmírně bohatého člověka 
škodit sám sobě, když to, co vlastní, slouží k 
dobru bližního? A jak může být mocný člověk 
poškozen, když se jeho duch umí občas 
stáhnout, aby se modlil, a je ve spojení se 
Mnou skrze svou modlitbu? (294, 38) 
19. Neříkej mi: "Pane, viděl jsem chudobu 
mezi těmi, kdo Tě následují. Ale mezi těmi, 

kdo na Tebe ani nevzpomínají a nevyslovují 
Tvé jméno, vidím hojnost, rozkoše a slasti." 
20. Ať Můj lid nepovažuje tyto případy za 
důkaz, že ten, kdo Mě následuje, musí být 
nutně chudý ve světě. Říkám vám však, že 
pokoj, který ti, kdo zde poslouchají a věnují 
část svého života konání dobra, neznají ti, jimž 
tolik závidíte, ani by ho nemohli získat se vším 
svým bohatstvím. 
21. Někteří umí vlastnit statky světa i ducha 
zároveň. Jiní nemají ty světské, protože 
zapomínají na ty duchovní, a další se zajímají 
jen o ty světské, protože si myslí, že božské 
zákony jsou nepřítelem pozemského 
bohatství. 
22 Zboží je a zůstane zbožím, ale ne všichni ho 
umí správně používat. Také vězte, že ne 
všechno z toho, co mnozí mají, jsem jim dal. 
Někteří mají jako náhradu to, co ode Mne 
dostali, stejně jako jsou jiní, kteří ukradli vše, 
co mají. 
23 Nejlepším důkazem toho, že lidé v životě 
plní své povinnosti, je klid v duši, nikoli cinkání 
mincí. (197, 24 - 27) 
24. Když vám říkám: "Proste, a bude vám 
dáno," žádáte mě o pozemské věci. Ale 
vskutku, jak málo ode Mne žádáte! Pros mě 
především o vše, co je pro dobro tvého ducha. 
Neshromažďujte poklady na zemi, neboť zde 
jsou zloději! Shromažďujte poklady v Otcově 
království, neboť tam bude vaše bohatství v 
bezpečí a bude sloužit štěstí a pokoji vašeho 
ducha. 
25 Poklady země jsou bohatství, moc a tituly 
falešné velikosti. Poklady ducha jsou dobré 
skutky. (181, 68 - 69) 
26 Pyšný člověk si myslí, že je velký, aniž by 
takový byl, a chudý je ten, kdo se spokojí se 
zbytečným bohatstvím tohoto života, aniž by 
objevil pravé hodnoty srdce a ducha. Jak 
ubohé jsou jeho touhy, jeho chtivost, jeho 
ideály! Jak málo mu stačí! 
27 Kdo však umí žít, je ten, kdo se naučil dávat 
Bohu, co je Boží, a světu, co je světa. Kdo se 
umí občerstvit v lůně přírody, aniž by se stal 
otrokem hmoty, ten umí žít, a i když se zdá, že 
nic nevlastní, je pánem dober tohoto života a 
je na cestě k vlastnictví pokladů Božího 
království. (217, 19 - 20) 
 
Zákon darování 
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28 Kdyby lidé věřili v Mé Slovo a nosili Mě v 
srdci, měli by stále přítomnou tu Mou větu, 
kterou jsem kdysi řekl zástupům, které Mě 
poslouchaly: "Amen, pravím vám, i kdybyste 
podali jen sklenici vody, nezůstane to bez 
odměny." 
29 Lidé si však myslí, že když něco dají a nic za 
to nedostanou, zachovají si to, co mají, jen pro 
sebe. 
30. Nyní vám říkám, že v Mé spravedlnosti je 
dokonalá rovnováha, takže se nikdy nemusíte 
bát rozdat něco z toho, co máte. Vidíte lidi, 
kteří sbírají a hromadí poklady a nedovolí 
nikomu, aby se o jejich majetek dělil? Tito lidé 
mají v sobě mrtvého ducha. 
31 Na druhé straně ti, kteří se až do 
posledního dechu své existence věnovali úkolu 
dávat bližnímu vše, co mají, dokud se v 
poslední hodině neviděli osamělí, opuštění a 
chudí, ti byli vždy vedeni světlem víry, které 
jim v dálce ukazovalo blízkost "zaslíbené 
země", kde na ně čeká Má láska, aby jim dala 
náhradu za všechny jejich skutky. (128, 46 - 
49) 
32. Pojď sem, abych tě pozvedl k pravému 
životu a připomněl ti, že jsi byl stvořen, abys 
dával. Dokud však nebudete vědět, co v sobě 
nosíte, nebude pro vás možné dát to tomu, 
kdo to potřebuje. 
33. Podívejte se, jak vše, co vás obklopuje, 
naplňuje poslání dávání. Živly, hvězdy, bytosti, 
rostliny, květiny a ptáci - všechno, od toho 
největšího až po to, co už není vnímatelné, má 
schopnost a osud dávat. Proč děláte výjimku, 
ačkoli jste nejvíce obdařeni božskou milostí 
milovat? 
34. Oč více musíte růst v moudrosti, lásce, 
ctnosti a dovednosti, abyste byli světlem na 
cestě svých mladších bratří a sester! Jak 
vysoký a krásný osud ti tvůj Otec určil! (262, 
50 - 52) 
 
Plnění povinností a úkolů  
35 V "Třetím čase" dá mé duchovní učení 
duchu svobodu, aby roztáhl křídla a vznesl se k 
Otci, aby Mu vzdával pravou poctu. 
36 Člověk jako lidská bytost však musí 
Stvořiteli také prokázat službu Bohu, která 
spočívá v plnění jeho povinností na zemi, v 
dodržování lidských zákonů, v prokazování 
mravnosti a dobrého úsudku ve svém jednání 

a v plnění povinností otce, dítěte, bratra, 
přítele, pána a služebníka. 
37 Kdo žije tímto způsobem, bude Mě ctít na 
zemi a umožní svému duchu, aby se vznášel k 
Mé oslavě. (229, 59 - 61) 
38. Ti, kdo se vyhýbají břemenu svého úkolu, 
ti, kdo opouštějí správnou cestu nebo nedbají 
na závazky, které Mi jejich duch dal, aby místo 
toho přijali závazky podle své chuti nebo vůle, 
nebudou moci mít ve svém srdci pravý mír, 
protože jejich duch nebude nikdy spokojený a 
klidný. Jsou to ti, kdo neustále hledají rozkoše, 
aby zapomněli na své trápení a neklid, a 
klamou sami sebe falešnými rozkošemi a 
pomíjivým uspokojením. 
39. Nechávám je jít jejich cestou, protože vím, 
že i když se mi dnes vzdalují, zapomínají na 
mě, a dokonce mě popírají, brzy pochopí 
nicotnost bohatství, titulů, rozkoší a poct 
tohoto světa, až je skutečnost probudí ze snu 
o velikosti na zemi, až se člověk bude muset 
postavit tváří v tvář duchovní pravdě, věčnosti, 
božské spravedlnosti, které nikdo neunikne. 
40. Nikdo si toho není vědom, neboť všichni 
máte ducha, který vám prostřednictvím daru 
intuice odhaluje realitu vašeho života - cestu, 
která vám byla vytyčena, a vše, co na ní máte 
vykonat. Vy se však toužíte zbavit všech 
duchovních slibů, abyste se cítili svobodní a 
pány svých životů. (318, 13 - 15) 
41 Než byl váš duch vyslán na tuto planetu, 
byla mu ukázána "pole", bylo mu řečeno, že 
jeho posláním je rozsévat mír, že jeho 
poselství je duchovní, a váš duch se na něj těšil 
a slíbil, že bude věrný a poslušný svému 
poslání. 
42 Proč se bojíte zasít? Proč se nyní cítíte 
nehodní nebo neschopní vykonávat práci, 
která tak potěšila vašeho ducha, když mu byla 
svěřena? Protože jsi dovolil vášním, aby ti 
zatarasily cestu, a tak jsi upřel Duchu průchod 
a snažil se jeho nerozhodnost ospravedlnit 
dětinskými důvody. 
43. Nevracejte se s prázdnýma rukama do 
"údolí", ze kterého jste přišli. Vím, že vaše 
utrpení by pak bylo velmi velké. (269, 32 - 34) 
44. Každému je přidělen určitý počet duchů, 
které má vést nebo o které se má starat, a 
tento úkol nekončí fyzickou smrtí. Duch 
pokračuje v setí, pěstování a sklizni, a to jak v 
duchovním světě, tak na zemi. 
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45 Větší duchové vedou menší a ti zase jiné, 
ještě méně vyvinuté, zatímco Pán je všechny 
vede ke své překážce. 
46. Když jsem vám nyní řekl, že větší duchové 
vedou ty menší, nechtěl jsem tím říci, že tito 
duchové jsou od počátku velcí a že ti druzí 
musí být vždy malí ve srovnání se svými bratry 
a sestrami. Ti, kdo jsou nyní velcí, jsou takoví 
proto, že se vyvíjeli a rozvíjeli směrem vzhůru 
při plnění vznešeného úkolu milovat, sloužit a 
pomáhat těm, kdo ještě nedosáhli takového 
stupně duchovního rozvoje, kdo jsou stále 
slabí - těm, kdo zbloudili, a těm, kdo trpí. 
47 Ti, kdo jsou dnes malí, budou zítra velcí 
díky své vytrvalosti na cestě rozvoje. (131, 19 - 
21) 
 

Kapitola 45 - Předurčení, smysl a 
naplnění života  
 
Boží prozřetelnost a osud v lidském osudu  
1 Nyní je čas světla, kdy člověk kromě toho, že 
věří, chápe, uvažuje a cítí mou pravdu. 
2 Cílem mého učení je přesvědčit každého, že 
nikdo nepřišel na tento svět bez dobrého 
důvodu, že tímto důvodem je Boží láska a že 
údělem všech lidí je plnit poslání lásky. 
3 Lidé se od počátku vždy ptali sami sebe: Kdo 
jsem? Komu vděčím za život? Proč existuji? 
Proč jsem sem přišel a kam jdu? 
4 na část svých nejistot a nedostatku znalostí 
dostali odpověď v mých vysvětleních a 
prostřednictvím úvah o tom, co jsem vám v 
průběhu let zjevil. 
5 Někteří si však myslí, že už všechno vědí, ale 
říkám vám, že jsou na velkém omylu, protože 
to, co je uloženo v Knize Boží moudrosti, lidé 
nemohou poznat, dokud jim to nebude 
zjeveno; a v této Knize Boží moudrosti je toho 
mnoho, její obsah je nekonečný. (261, 4 - 6) 
6. Osud má milost, kterou do něj vložil Bůh. 
Osud lidí je plný božské dobroty. 
7 Často tuto dobrotu nenajdete, protože 
nevíte, jak ji hledat. 
8 Jestliže si v rámci osudu, který jsem každému 
duchu vytyčil, vytváříte tvrdou a hořkou cestu, 
snažím se ji zmírnit, ale nikdy nezvyšovat její 
hořkost. 
9 Lidé se na světě navzájem potřebují, nikdo 
není příliš mnoho a nikdo není příliš málo. 
Všechny životy jsou pro sebe navzájem 

nezbytné, aby se jejich existence završila a 
byla v harmonii. 
10 Chudí potřebují bohaté a ti zase ty druhé. 
Zlí potřebují dobré a ti druzí zase první. 
Neznalí potřebují znalé a znalí potřebují 
neznalé. Malí potřebují starší a ti zase 
potřebují děti. 
11. Každý z vás je Boží moudrostí umístěn na 
tomto světě na své místo a do blízkosti toho, s 
kým má být. Každému člověku je přidělen 
okruh, ve kterém má žít a ve kterém jsou 
vtělená i nevtělená duchovní stvoření, s nimiž 
má žít. 
12 Tak se postupně každý svým způsobem 
setkáte se všemi, jejichž posláním je učit vás 
lásce, která vás povznáší; od jiných budete 
trpět bolestí, která vás očišťuje. Někteří vám 
přinesou utrpení, protože ho potřebujete, jiní 
vám dají svou lásku, aby vám vynahradili vaši 
hořkost, ale všichni pro vás mají poselství, 
učení, které musíte pochopit a využít. 
13 Nezapomínejte, že každý vtělený nebo 
odtělesněný duch, který vám v životě zkříží 
cestu v jakékoli podobě, vám pomůže ve 
vašem osudu. 
14 Kolik duchů světla jsem pro vás poslal do 
světa, a vy jste se nezastavili, abyste požehnali 
Mé lásce k vám! 
15 mnoha duchů, které jsem vám poslal, jste si 
nevšímali, aniž byste si uvědomili, že jsou 
součástí vašeho osudu, ale protože jste 
nevěděli, jak je přijmout, zůstali jste s 
prázdnýma rukama a později prolévali slzy 
lítosti; nevěděli jste, jak je přijmout, ale 
protože jste nevěděli, jak je přijmout, zůstali 
jste s prázdnýma rukama a později prolévali 
slzy lítosti. 
16. Lidstvo, tvým osudem je být v harmonii se 
vším stvořeným. Tato harmonie, o níž k vám 
mluvím, je největším ze všech zákonů, neboť v 
ní nacházíte dokonalé společenství s Bohem a 
jeho díly. (11, 10 -16; 22 - 25) 
17. Kdo popírá svůj osud, odmítá čestné 
jméno "dítě mého božství". Pokud nevěří v 
mou existenci, nemůže věřit v mou lásku. 
18 Jestliže pro někoho byl tento život 
nesmírně trpký a smutný, věz, že toto bytí 
není jediné, že je dlouhé jen zdánlivě a že v 
osudu každého stvoření je tajemství, které 
mohu proniknout jen Já. (54, 8 - 9) 
19 Existence člověka na zemi je jen 
okamžikem ve věčnosti, dechem života, který 
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člověka na chvíli oživí a ihned odejde, aby se 
později vrátil a dal dech novému tělu. (12,4) 
20 Každému je určeno, co mu bude dáno na 
jeho životní cestě. Zatímco někteří ji včas 
přijmou a využijí, jiní ji promarní a někteří ani 
nevědí, jak se na její přijetí připravit. Když se 
však vrátili do duchovního světa, poznali vše, 
co jim bylo určeno a co nevěděli, jak získat ani 
jak si zasloužit. (57, 31) 
21 Nikdo se nenarodil náhodou, nikdo nebyl 
stvořen náhodou. Pochopte Mě a pochopíte, 
že nikdo není na své životní cestě svobodný, že 
existuje zákon, který řídí a spravuje všechny 
osudy. (110, 29) 
22. Člověk věří, že jedná podle své vůle, věří, 
že je svobodný od jakéhokoli vyššího vlivu na 
něj, a nakonec se považuje za nezávislého a 
tvůrce svého osudu, aniž by tušil, že přijde 
hodina, kdy všichni pochopí, že to byla moje 
vůle, která se na nich vykonala. (79, 40) 
23 Vypracujte si dobrou odměnu tím, že 
budete pěstovat dobré ovoce pro své bližní. 
Připravte se na budoucí časy, neboť před mým 
odchodem budou mezi vámi ještě rozbroje, 
protože vás všechny čeká pokušení. Musíte 
být ostražití. Modlete se a uvádějte mé 
pokyny do praxe. Vpravdě vám říkám, že tyto 
krátké časové úseky, které věnujete konání 
dobra, budou mít blahodárné účinky v mnoha 
generacích, které přijdou po vás. Nikdo nikdy 
nemohl a nebude moci rozhodovat o svém 
osudu; to náleží pouze Mně. Důvěřujte mé vůli 
a projdete cestou života až do konce bez 
větších obtíží. 
24. Vezměte si dobře, když vám říkám, že se 
ani lístek stromu nepohne bez Mé vůle; pak 
poznáte, kdy jsem to Já, kdo vás zkouší, a kdy 
vyprázdníte svůj kalich utrpení - abyste Mě 
potom obvinili. Pak se stanete soudci a 
uděláte ze Mne obžalovaného. 
25 Uvědomte si své chyby a opravte je. Naučte 
se odpouštět chyby svých bližních, a pokud je 
nemůžete napravit, alespoň nad nimi 
rozprostřete závoj shovívavosti. (64, 43 - 44) 
26. Nebuďte fatalisty, kteří se utvrzují v 
přesvědčení, že váš osud je přesně takový, 
jaký vám Bůh postavil na cestu životem, a 
pokud trpíte, je to proto, že to bylo napsáno, a 
pokud se radujete: důvodem je, že to bylo 
napsáno stejně. Přesvědčil jsem vás, že 
sklidíte, co jste zaseli. 

27. Nyní však dobře poslouchejte: v některých 
případech obdržíte úrodu ihned a v jiných 
případech budete muset vstoupit do nové 
existence, abyste sklidili a sklidili své semeno. 
Dobře si promyslete, co jsem vám právě řekl, a 
zbavíte se mnoha špatných úsudků o mé 
spravedlnosti a mnoha nejasností. (195, 53) 
 
Škola života  
28 Lidé jsou jako děti, které nepřemýšlejí o 
důsledcích svých činů, a proto nechápou, že 
překážka, na kterou na své cestě narazí, je jen 
překážkou, kterou jim postavil Mistr, aby 
zastavil jejich nesmyslné jednání nebo je 
uchránil před špatným rozhodnutím. 
29. Chci, abyste se nyní chovali jako dospělí, 
abyste zvažovali své skutky, své činy, abyste 
vážili svá slova. To je cesta, jak do vašeho 
života vnést moudrost a spravedlnost. Kromě 
toho byste se měli zamyslet nad tím, že život 
je pro ducha obrovskou a neustálou zkouškou. 
30 Na mé cestě nikdo nezahyne, a i když se 
občas stane, že člověka tíha kříže přemůže, 
vyšší moc ho znovu pozvedne a povzbudí. Tato 
síla pochází z víry. (167, 55 - 57) 
31. Od pochopení, které lidé získají z těchto 
nauk a z poslušnosti Zákonům, které řídí 
vesmír, závisí jejich štěstí, o němž si někteří 
myslí, že na zemi neexistuje, a jiní si myslí, že 
ho mám v hojnosti jen já, ale které se velmi 
dobře projevuje v míru vašeho ducha. 
32 Nyní víte, ó milovaní lidé, že vaše štěstí je v 
vás samých, abyste lidi naučili, že na dně jejich 
bytosti, kde je podle nich jen hořkost, nenávist 
a zášť, výčitky a slzy, je světlo, které nic 
nemůže uhasit, a to je světlo ducha. (178, 6 - 
7) 
33. Vaše duchovní minulost není vašemu 
"tělu" [duši] známa. Zanechávám ji vtisknutou 
do vašeho ducha, aby byla jako otevřená kniha 
a mohla vám být odhalena prostřednictvím 
svědomí a intuice. To je moje spravedlnost, 
která vám místo odsouzení dává příležitost 
napravit prohřešek nebo napravit chybu. 
34 Kdybyste minulost vymazali ze své mysli, 
museli byste znovu projít zkouškami, které už 
proběhly; ale když uslyšíte hlas své zkušenosti 
a necháte se tímto světlem osvítit, uvidíte 
svou cestu jasněji a obzor uvidíte jasněji. (84, 
46) 
 
Smysl a hodnota lidského života  
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35. Vězte, že přirozeným stavem člověka je 
dobro, klid mysli a soulad se vším, co ho 
obklopuje. Kdo tyto ctnosti po celý život 
vytrvale praktikuje, kráčí po pravé cestě, která 
ho dovede k poznání Boha. 
36. Pokud však sejdeš z této cesty a 
zapomeneš na zákon, který by měl řídit tvé 
jednání, budeš muset v slzách odčinit chvíle, 
které jsi prožil daleko od cesty duchovního 
povznesení, což je přirozený stav, v němž by 
měl člověk vždy setrvávat. (20, 20) 
37 Mnozí lidé si tak zvykli na svět hříchů a 
utrpení, v němž žijete, že si myslí, že tento 
život je nejpřirozenější, že země je předurčena 
být údolím slz a že nikdy nebude schopna 
ukrýt mír, soulad a duchovní pokrok. 
38. Lidé, kteří si to myslí, upadli do spánku 
nevědomosti. Ti, kdo si myslí, že tento svět byl 
Mnou určen jako údolí slz a smíření, se mýlí. 
Ráj, který jsem nabídl lidem, se může vrátit a 
také se vrátí, neboť vše, co jsem stvořil, je 
život a láska. 
39. Proto se mýlí ti, kdo tvrdí, že svět byl 
Bohem určen jako místo lidské bolesti. Místo 
toho by měli říci, že ji sami odsoudili k poslání 
soudu, zatímco ve skutečnosti byla stvořena 
pro radost a osvěžení duchovních bytostí, 
které se staly lidmi. 
40 Nikdo nebyl předurčen ke hříchu, ačkoli vše 
bylo předurčeno k záchraně člověka před jeho 
pády. 
41 Člověk se nechtěl rozvíjet vzhůru skrze 
lásku, ani se nechtěl stát moudrým tím, že 
bude plnit můj zákon, a zapomněl, že má 
spravedlnost, které se vždy snažil vyhnout, ho 
chrání, protože má spravedlnost pramení z 
dokonalé lásky. (169, 10 - 13) 
42. Když porozumíte Mému slovu, pochopíte, 
že Otcův záměr, když vás poslal do světa, 
abyste prošli jeho cestami plnými nebezpečí a 
pokušení, nebyl, abyste na nich zabloudili. Byly 
totiž předem připraveny tak, abyste na nich 
dostali lekce nezbytné pro rozvoj ducha, 
abyste získali zkušenosti, které vám chyběly, a 
nakonec se ke Mně vrátili plní světla. 
43 Když tvůj duch ze Mne vyšel, byl jako jiskra, 
kterou vítr musel proměnit v plamen, aby se 
po návratu ke Mně tvé světlo spojilo se 
světlem Božství; Já jsem tvůj Bůh, Já jsem tvůj 
Bůh, Já jsem tvůj Bůh. 

44. Mluvím k vám z vrcholu Nové hory. Tam tě 
očekávám a vpravdě ti říkám, že v den tvého 
příchodu bude v této říši slavnost. 
45. Přicházíte tam po cestě bolesti a tím 
očišťujete svá provinění - po cestě, kterou 
jsem předtím nenakreslil já, ale kterou vytvořil 
člověk. Touto cestou jsi mě také nechal odejít. 
Od té doby je však cesta oběti a bolesti 
oslavena Mou krví. (180, 64 - 65) 
46. Člověk nakonec pochopí, že jeho království 
také není z tohoto světa, že jeho tělo či lidská 
schránka je pouze nástrojem, jehož smysly 
jeho duch vnímá tento svět zkoušek a nápravy. 
Nakonec se dozví, že tento život je jen velkou 
lekcí, ilustrovanou podivuhodnými postavami 
a obrazy, aby žáci, tedy všichni lidé, lépe 
pochopili lekce, které jim život dává a díky 
nimž, pokud je dokáží správně vyhodnotit, 
dosáhnou rozvoje svého ducha a pochopí 
smysl boje, který je posiluje; - bolest, která 
obrušuje, dřina, která zušlechťuje, poznání, 
které osvěcuje, a láska, která povznáší. 
47. Kdyby toto bytí bylo jediné - vpravdě ti 
říkám, že bych z něj už dávno odstranil bolest, 
neboť by bylo nespravedlivé, kdybys přišel na 
tento svět jen proto, abys vypil pohár utrpení. 
Ale ti, kdo dnes trpí a pláčou, to dělají proto, 
že si dříve užívali hýření. Tato bolest je však 
očistí a učiní je hodnými vystoupit a těšit se z 
čistší podoby v Pánových domovech. (194, 34 - 
35) 
48 Zkouška, kterou život člověka obsahuje, je 
tak těžká, že je třeba ji osladit všemi těmi 
duchovními a tělesnými požitky, které člověku 
břemeno jeho kříže zpříjemňují a usnadňují. 
49. Žehnám všem, kdo v teple domova 
nacházejí nejlepší radosti své existence a kdo 
se snaží, aby z rodičovské lásky k dětem, z 
lásky dětí k rodičům a sourozenců k sobě 
navzájem byla služba Bohu. Tato jednota, 
harmonie a mír jsou totiž podobné harmonii, 
která existuje mezi univerzálním Otcem a jeho 
duchovní rodinou. 
50 V těchto domovech září světlo ducha, 
přebývá pokoj mého království, a když přijde 
utrpení, snáší se snáze a chvíle zkoušky jsou 
méně trpké. 
51 Ještě záslužnější jsou ti, kdo hledají 
uspokojení v tom, že je dávají druhým, a radují 
se ze zdravé radosti svých bližních. Jsou to 
apoštolové radosti a plní velké poslání. 
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52. Vpravdě vám říkám, že kdybyste věděli, jak 
hledat chvíle uspokojení a radosti a jak si 
zachovat hodiny vnitřního klidu, měli byste je 
po všechny dny svého pozemského bytí. K 
tomu však musíte nejprve povznést svého 
ducha, své pocity a způsob, jakým přemýšlíte 
o životě. 
53. Toto poselství, které ti posílám 
prostřednictvím svého Slova, je naplněno 
světlem, které osvítí tvou cestu a dá tvé 
bytosti vzestupný vývoj, který tě naučí žít v 
míru a zdravě se těšit ze všeho, čím jsem tvou 
bytost požehnal. 
54. Toto lidstvo bude muset ještě tvrdě 
bojovat proti stínům bolesti a překonávat svůj 
sklon k falešným požitkům a klamným 
uspokojením. Bude muset bojovat proti svému 
náboženskému fanatismu, který jí brání 
poznat pravdu, bude muset bojovat proti 
fatalismu, který ji nutí věřit, že vše směřuje ke 
konečné zkáze, před níž se nikdo nemůže 
zachránit, a bude muset bojovat proti svému 
materialismu, který ji nutí hledat jen pomíjivé 
požitky - smyslné rozkoše, které vrhají ducha 
do propasti neřestí, bolesti, zoufalství a 
temnoty. 
55. Dávám ti své světlo, abys opustil stíny a na 
této planetě, kterou jsi proměnil v slzavé 
údolí, konečně objevil pravé potěšení ducha a 
srdce, vedle kterého jsou všechny ostatní 
radosti malé a bezvýznamné. 
(303, 28-33) 
 

X Materialismus a spiritualismus  
 

Kapitola 46 - Chybující, materialistický 
člověk  
 
Setrvačnost, nevědomost a arogance člověka 
1 Konečným účelem stvoření tohoto světa je 
člověk; pro jeho potěšení jsem přidal ostatní 
bytosti a síly přírody, aby je využíval ke své 
záchraně a občerstvení. 
2 Kdyby Mne miloval a poznával od 
nejranějších dob, od svého duchovního 
dětství, patřil by dnes do světa velkých duchů, 
kde by nebylo nevědomosti ani rozdílů, kde 
byste si byli všichni rovni v poznání a ve 
vytříbenosti svých citů. 

3. Ale jak pomalu se člověk vyvíjí! Kolik 
časových období uplynulo od doby, kdy žil na 
zemi, a stále se mu nepodařilo pochopit svůj 
duchovní úkol a svůj skutečný osud. Nebyl 
schopen v sobě objevit svého ducha, který 
neumírá, protože má věčný život; nevěděl, jak 
s ním žít v souladu, ani neuznával jeho práva, a 
ten, zbaven své svobody, nerozvíjel své dary a 
stál na místě. (15, 24) 
4 Člověk se odvrátil od naplňování Mého 
Zákona a vytvořil různé myšlenky, teorie, 
náboženství a doktríny, které lidstvo rozdělují 
a matou, poutají ducha ke hmotě a brání mu 
ve svobodném vzestupu. Světlo mého Ducha 
svatého však osvěcuje všechny lidi a ukazuje 
jim cestu pravého života, na níž je jen jeden 
průvodce, a tím je svědomí. (46, 44) 
5 Materialista miluje pouze lidský život. 
Uvědomuje si však, že všechno v něm je 
pomíjivé, a proto ho chce intenzivně prožívat. 
6 Když se pak jeho plány nebo přání nenaplní 
nebo ho nějakým způsobem postihne bolest, 
zoufá si a rouhá se; vzpírá se osudu a obviňuje 
ho, že mu neposkytl výhody, na které má 
podle svého mínění nárok. 
7 Jsou to slabé duchovní bytosti v neohnutých 
tělech, jsou to morálně nezralé bytosti, které 
jsou zkoušeny mnoha způsoby, aby pochopily, 
jak falešně si váží málo záslužných děl ve svém 
zhmotnění. 
8 Jak rádi by zhmotnění změnili svůj osud! Jak 
touží po tom, aby vše probíhalo podle jejich 
představ a jejich vůle. (258, 48 - 50) 
9 Nyní můžete pochopit, že když jsem se vždy 
zjevoval lidem v Moudrosti, bylo to proto, 
abych osvobodil duchy uvězněné omezenými 
rozumovými schopnostmi. 
10. I v této době existují lidé s omezeným 
rozumem bez inspirace. Přestože by lidé měli 
mít jasnou mysl, která se jim otevřela díky 
jejich vývoji, mnozí stále myslí a žijí jako v 
primitivních dobách. 
11 Jiní dosáhli velkého pokroku ve vědě a 
uzavírají se do své ješitnosti a egoismu v 
domnění, že dosáhli vrcholu poznání. Na cestě 
k duchovnímu pokroku se však zastavili. (180, 
32 - 33) 
12 Kdyby člověk žil vědomě o vyšším životě, 
který existuje a vibruje nad ním, a kdyby se 
uměl poradit se svým duchem - kolika 
nepříjemností by se zbavil, kolika propastí by 
se uchránil. Celý život však žádá o radu ty, 
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kteří nemají řešení jeho pochybností a 
nejistot: vědce, kteří pronikli do hmotné 
přírody, ale neznají duchovní život, protože 
duch v nich upadl do letargie. 
13 Duch člověka se musí probudit, aby našel 
sám sebe, aby objevil všechny schopnosti, 
které mu byly svěřeny, aby mu pomohly v jeho 
boji. 
14 Dnes je člověk jako malý, vychrtlý lístek 
spadlý ze stromu života a hříčka větrů, 
vystavený tisícerým proměnám, slabý tváří v 
tvář silám přírody, křehký a ubohý tváří v tvář 
smrti, zatímco by měl být pánem země jako 
kníže, kterého jsem poslal, aby se zdokonalil 
ve světě. (278, 4 - 6) 
15 Přišel čas soudu, kdy se některých budu 
ptát: Proč jsi Mě zapřel? A ostatní: Proč jste 
mě pronásledovali? Má právo popírat 
existenci Mého Království ten, kdo nebyl 
schopen proniknout sám do sebe? Pokud Mou 
pravdu neznáte a nevíte, jak ji najít, 
neznamená to, že neexistuje. Pokud si myslíte, 
že existuje jen to, co jste schopni pochopit, 
říkám vám, že toho ještě mnoho nevíte a vaše 
arogance je velmi velká. 
16 Amen, říkám vám: Kdo zapírá Boha a jeho 
království, zapřel sám sebe. Kdo chce čerpat 
sílu sám ze sebe, kdo se považuje za 
nezávislého a má arogantní pocit, že může být 
velký, aniž by potřeboval Boha, ten se na 
tomto světě daleko nedostane, brzy sejde z 
cesty a jeho utrpení bude velmi bolestné. 
17 Kde jsou ti skutečně moudří? 
18 Poznání znamená cítit Mou Přítomnost. 
Poznání je být veden mým světlem a konat 
mou Vůli. Znalost znamená porozumět 
zákonu, poznání znamená milovat. (282, 19 - 
22) 
19 Dnes je vaše duchovní nevědomost tak 
velká, že když pomyslíte na ty, kdo odešli na 
onen svět, říkáte: "Chudák člověk, zemřel, 
musel všechno opustit a navždy odešel." 
20. Kdybys věděl, s jakou lítostí se na tebe 
dívají bytosti z duchovního světa, když tě slyší 
takhle mluvit. Lítost je to, co k vám cítí tváří v 
tvář vaší nevědomosti! Kdybyste je totiž mohli 
spatřit, byť jen na okamžik, ztratili byste řeč a 
byli byste ohromeni pravdou! (272, 46 - 47) 
21. Přikládáte větší význam hmotným 
hodnotám, než jaké mají, ale o duchovních 
nechcete nic vědět a vaše láska ke světu se 
stala tak velkou, že se dokonce snažíte co 

nejvíce popírat vše, co se týká duchovního, 
protože se domníváte, že toto poznání je v 
rozporu s vaším pokrokem na zemi. 
22 Říkám vám, že poznání duchovního 
neovlivňuje pokrok lidí ani z hlediska mravů, 
ani z hlediska jeho vědy. Naopak, toto světlo 
odhaluje lidem nekonečné bohatství 
poznatků, které jeho věda dosud nezná. 
23. Dokud bude člověk odmítat stoupat po 
žebříku zduchovnění, nebude se moci přiblížit 
pravé slávě, která mu zde v lůně jeho Otce 
poskytne nejvyšší štěstí být dítětem Božím - 
hodným dítětem mého Ducha, a to pro jeho 
lásku, povznesení a poznání. (331, 27 - 29) 
  
Nedostatek ochoty k odříkání, úsilí a 
odpovědnosti 
24. Kdyby lidstvo tak tvrdošíjně nelpělo na své 
nevědomosti, byla by jeho existence na zemi 
jiná. Lidé se však vzpírají Mým přikázáním, 
proklínají svůj osud a místo aby se Mnou 
spolupracovali na Mém díle, hledají způsob, 
jak obejít Mé zákony, aby prosadili svou vůli. 
25 Říkám vám také: Kdyby lidé pozorně 
sledovali každý svůj čin, všimli by si, jak se 
proti Mně na každém kroku bouří. 
26 když lidi hojně zasypávám svým 
požehnáním, stávají se sobci; když je 
nechávám užívat radostí života, stávají se 
zhýralými; když zkouším jejich sílu, abych 
posílil jejich ducha, bouří se; když nechávám 
pohár utrpení dosáhnout jejich rtů, abych je 
očistil, proklínají život a cítí, jak jejich víra 
slábne; když jim na bedra naložím břemeno 
početné rodiny, cítí, jak jejich víra slábne. když 
jim dopřeji, aby kalich utrpení dosáhl jejich 
rtů, aby je očistil, proklínají život a cítí, jak 
jejich víra slábne; když na jejich bedra vložím 
břemeno početné rodiny, zoufají si, a když ze 
země vezmu jednoho z jejich příbuzných, 
obviňují Mě, že jsem nespravedlivý. 
27 Nikdy nesouhlasíte, nikdy neslyším, že 
byste ve svých zkouškách dobrořečili Mému 
jménu, ani nejsem svědkem toho, že byste se 
snažili spolupracovat na Mém díle stvoření. 
(117, 55 - 57) 
28 Vložil jsem do člověka velikost, ale ne tu, o 
kterou usiluje na zemi. Velikost, o které 
mluvím, je oběť, láska, pokora a milosrdenství. 
Člověk od těchto ctností neustále utíká a 
odvrací se od své skutečné velikosti a 
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důstojnosti, kterou mu Otec dal jako svému 
dítěti. 
29 Utíkáte před pokorou, protože si myslíte, že 
znamená chudobu. Utíkáte před zkouškami, 
protože vás děsí utrpení, aniž byste si 
uvědomovali, že osvobozují vašeho ducha. 
Utíkáte také před duchovnem, protože si 
myslíte, že je ztráta času ponořit se do tohoto 
poznání, a neuvědomujete si, že pohrdáte 
vyšším světlem, než je jakákoli lidská věda. 
30. Proto jsem vám řekl, že je mnoho těch, 
kteří, ačkoli vyznávají, že Mě milují, nemilují 
Mě, a ačkoli tvrdí, že ve Mě věří, nemají víru. 
Zašli tak daleko, že mi řekli, že jsou připraveni 
mě následovat, ale chtějí mě následovat bez 
kříže. Přesto jsem jim řekl, že každý, kdo mě 
chce následovat, ať vezme svůj kříž a 
následuje mě. Každý, kdo s láskou přijme svůj 
kříž, dosáhne vrcholu hory, kde vydechne 
naposledy na této zemi, aby byl vzkříšen k 
věčnému životu. (80, 37 - 39) 
31 Místo aby lidé odstraňovali bídu, která je 
všude obklopuje, snaží se z ní dnes vytěžit co 
nejvíce pro sebe. 
32. Proč se lidé nevyvíjeli směrem vzhůru v 
touze po ideálu, který by jim dal čistší city a 
aspirace hodnější ducha? Protože se nechtěli 
podívat dál, než je zřejmé jejich smrtelným 
očím, tj. dál, než jsou jejich těžkosti, pozemské 
radosti a materialistická věda. 
33 Využili a využili čas, který měli na světě, aby 
měli co nejvíce bohatství a požitků - mysleli si, 
že až tělo skončí, je pro ně konec. 
34 Místo aby se člověk rozvíjel směrem vzhůru 
a považoval se za Boží dítě, klesá ve své 
nevědomé aroganci na úroveň nižší bytosti, a 
když k němu jeho svědomí promlouvá o 
Božství a duchovním životě, zmocňuje se ho 
strach z Boží spravedlnosti a raději tento 
vnitřní hlas umlčí a "neplýtvá" myšlenkami na 
tato varování. 
35. Nepřemýšlel o své vlastní existenci ani o 
svém duševním a tělesném stavu. Jak by to 
mohlo být jinak, než že je prach a bída, dokud 
žije a myslí tímto způsobem? (207, 18) 
36. Mé učení, které je vždy vysvětlením 
Zákona, k vám přichází jako cesta ke světlu, 
jako bezpečný průlom pro ducha. Nicméně 
lidé, kteří využívají svobodu vůle, jež jim byla 
dána, a chtějí jít cestou svého života, si vždy 
vybírají tu snadnější, kterou je zhmotnění. 
Někteří přitom zcela ignorovali volání 

svědomí, které vždy směřuje k duchovnímu, a 
jiní si vytvořili kulty a obřady, aby věřili, že 
kráčejí pevným krokem po duchovní cestě, 
zatímco ve skutečnosti jsou stejně sobečtí jako 
ti, kdo mé jméno a mé slovo vypustili ze svého 
života. (213, 51) 
37 Cesta je dlážděná a dveře jsou otevřené 
pro každého, kdo chce přijít ke mně. 
38. Stezka je úzká, to je ti známo už dlouho. 
Nikomu není neznámé, že můj zákon a mé 
učení jsou nanejvýš čisté a neochvějné, takže 
nikoho nenapadne měnit je podle svého 
pohodlí nebo své vůle. 
39. Široká cesta a dokořán otevřená brána 
jsou vším jiným než tím, co vede tvého ducha 
ke světlu, pokoji a nesmrtelnosti. Široká cesta 
je cesta rozmařilosti, neposlušnosti, pýchy a 
materialismu - cesta, kterou se většina lidí 
snaží uniknout své duchovní odpovědnosti a 
vnitřnímu soudu svého svědomí. 
40. Tato cesta nemůže být nekonečná, protože 
není ani pravdivá, ani dokonalá. Protože je 
tato cesta, stejně jako vše lidské, omezená, 
dojde člověk jednoho dne na její konec, kde se 
zastaví a s hrůzou se pokloní před propastí, 
která je koncem cesty. Pak v srdcích těch, kdo 
se dávno odchýlili od pravé cesty, vypukne 
chaos. 
41. V některých se objeví pokání, díky němuž 
naleznou dostatek světla, aby se zachránili; v 
jiných se objeví zděšení z konce, který budou 
považovat za nespravedlivý a nelogický; a ještě 
jiní se budou rouhat a vzpouzet proti Bohu. 
Ale vpravdě vám říkám, že to bude začátek 
návratu ke Světlu. (333, 64 - 68) 
  
Duchovní bída člověka  
42 V tom, co jsem stvořil, jsem nechyboval, 
člověk však minul vytyčenou cestu a život, ale 
brzy se ke mně vrátí jako marnotratný syn, 
který promarnil celé své dědictví. 
43 Svou vědou vytvořil nový svět, falešné 
království. Vydal zákony, postavil si trůn a 
obdařil se žezlem a korunou. Ale jak pomíjivá a 
klamná je jeho sláva: stačí slabý závan mé 
spravedlnosti, a jeho základy se otřásají a celé 
jeho království se hroutí. Království míru, 
spravedlnosti a lásky, které se mu nepodařilo 
získat, je však daleko od srdce člověka. 
44. Potěšení a uspokojení, které lidem přináší 
jejich práce, jsou pouze zdánlivé. V jejich 
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srdcích hlodá bolest, neklid a zklamání, které 
se skrývají za maskou úsměvů. 
45 To je to, co bylo učiněno z lidského života, a 
pokud jde o život ducha a zákony, které ho 
řídí, ty byly překrouceny, protože se 
zapomnělo, že existují také síly a prvky, které 
oživují ducha a s nimiž musí člověk zůstat ve 
styku, aby odolal zkouškám a pokušením a 
překonal všechny překážky a protivenství na 
své cestě k dokonalosti. 
46. Světlo, které ke každému duchu přichází z 
nekonečna, nepochází z Královské hvězdy; síla, 
kterou duch přijímá ze Záhrobí, není výronem 
ze země; zdrojem lásky, pravdy a zdraví, který 
hasí žízeň ducha po poznání, nejsou vody 
vašich moří ani vaše prameny; atmosféra, 
která vás obklopuje, není jen hmotná, je to 
proudění, dech a inspirace, kterou dostává 
lidský duch přímo od Stvořitele všech věcí, od 
toho, který stvořil život a řídí ho svými 
dokonalými a neměnnými zákony. 
47. Kdyby měl člověk jen trochu dobré vůle 
vrátit se na cestu pravdy, okamžitě by pocítil 
pohlazení míru jako pobídku. Kdykoli se však 
duch zhmotní pod vlivem hmoty, podlehne 
jejím drápům a místo aby byl pánem tohoto 
života, kormidelníkem, který řídí jeho loď, 
stane se otrokem lidských slabostí a sklonů a 
ztroskotá v bouřích. 
48. Už jsem vám řekl, že duch předchází tělo, 
stejně jako tělo předchází oděv. Tělo, které 
máte, je pouze dočasným oděvem ducha. (80, 
49 - 53) 
49 Ach, kéž by všichni lidé spatřili vycházející 
světlo tohoto věku - jak velká naděje by byla v 
jejich srdcích! Ale oni spí. Dokonce ani nevědí, 
jak přijímat světlo, které jim každý den posílá 
královská hvězda - světlo, které je jako obraz 
světla vyzařovaného Stvořitelem. 
50. Pohladí tě a probudí v tobě každodenní boj 
existence, aniž by se ti, kdo jsou necitliví ke 
krásám stvoření, na chvíli zastavili, aby Mi 
poděkovali. Sláva by je mohla minout, aniž by 
si toho všimli, protože se vždy probouzejí plni 
starostí a zapomínají se modlit, aby ve Mně 
hledali duchovní sílu. 
51 Sílu pro tělo nehledají ani v přírodních 
zdrojích. 
Všichni pobíhají ve spěchu a dřou se, aniž by 
věděli k čemu, a jdou za svým cílem, aniž by 
měli jasnou představu. Právě v tomto 

bezcitném a nesmyslném boji o existenci 
zhmotnili své duchy a učinili je sobeckými. 
52 Když pak lidé zapomenou na zákony ducha, 
které jsou světlem života, ničí sami sebe, 
zabíjejí se a loupí chléb, aniž by slyšeli hlas 
svědomí, aniž by dbali, aniž by se zastavili a 
přemýšleli. 
53. Kdyby se jich však někdo zeptal, jak 
hodnotí svůj současný život, hned by 
odpověděli, že nikdy v minulých dobách 
nezářilo v lidském životě tolik světla jako nyní 
a že věda jim nikdy neodhalila tolik tajemství. 
Museli by to však říkat s maskou štěstí před 
obličejem, protože ve svých srdcích by skrývali 
všechen svůj duchovní smutek a bídu. (104, 33 
- 34) 
54. Poslal jsem Ducha, aby se vtělil na zemi a 
stal se člověkem, aby byl knížetem a pánem 
všeho, co na ní existuje, a ne aby byl otrokem 
a obětí, ani potřebným, jak ho ve skutečnosti 
vidím. Člověk je otrokem svých potřeb, vášní, 
neřestí a nevědomosti. 
55. Je obětí utrpení, chybných kroků a úderů 
osudu, které mu na cestě po zemi přináší jeho 
nedostatečná duchovní úroveň. Je potřebný, 
protože neví, na jaké dědictví má v životě 
nárok, neví, co má, a chová se, jako by nic 
neměl. 
56. Toto lidstvo se musí nejprve probudit, aby 
mohlo začít studovat Knihu duchovního života, 
a pak se brzy, prostřednictvím předávání 
tohoto světa idejí z generace na generaci, 
objeví ono požehnané semeno, v němž se 
naplní Mé slovo. 
57. Řekl jsem vám, že jednoho dne toto lidstvo 
dosáhne zduchovnění a bude umět žít v 
harmonii se všemi stvořenými věcmi a duch, 
mysl a srdce budou kráčet v jednotě. (305, 9 - 
11) 
 
Špatné pozemské chování a jeho důsledky  
58. Když vidím, jak se lidé zaplétají do válek a 
navzájem se zabíjejí pro poklady světa, 
nemohu jinak než přirovnat lidi k malým 
dětem bojujícím o věci, které nemají žádnou 
hodnotu. Děti jsou stále lidé, kteří se perou o 
trochu moci nebo o trochu zlata. Co znamenají 
tyto statky vedle ctností, které v nich mají 
ostatní lidé? 
59. Člověk, který rozděluje národy tím, že 
zasévá do jejich srdcí nenávist, se nemůže 
srovnávat s tím, kdo zasvětil svůj život úkolu 
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zasévat semena všeobecného bratrství. Ten, 
kdo způsobuje utrpení svým bližním, se nedá 
srovnávat s tím, kdo zasvětil svůj život úkolu 
zmírnit utrpení svých bližních. 
60 Každý člověk sní o trůnu na zemi, ačkoli 
lidstvo od počátku zakouší, jak malou cenu má 
trůn na světě. 
61. Slíbil jsem vám místo ve svém království, 
ale je jen velmi málo těch, kteří se o ně 
ucházejí, a to proto, že lidé nechtějí pochopit, 
že nejmenší poddaný Krále nebeských 
království je větší než nejmocnější panovník 
země. 
62 Zatím jsou lidé malými dětmi, ale velké 
navštívení, které na ně přichází, způsobí, že v 
tak krátké době zakusí tolik, že brzy přejdou z 
tohoto dětství do dospělosti, a pak, vybaveni 
ovocem zkušenosti, budou volat: "Ježíš, náš 
Otec, měl pravdu, pojďme k Němu." (111, 3 - 
7) 
63. Lidé usilují o nesmrtelnost ve světě a snaží 
se jí dosáhnout hmotnými skutky, protože 
pozemská sláva, byť dočasná, bodá do očí, a 
zapomínají na slávu ducha, protože pochybují 
o existenci tohoto života. Právě nedostatek 
víry a absence spiritualizace položily před oči 
lidí závoj skepse. (128, 45) 
64. Vývoj člověka, jeho pokrok, jeho věda a 
jeho civilizace nikdy neměly za cíl vzestup 
ducha, který je tím nejvyšším a 
nejušlechtilejším, co v člověku je. Jeho touhy, 
ambice, přání a obavy měly vždy svůj cíl na 
tomto světě. Zde hledal poznání, zde 
shromažďoval poklady, zde si opatřoval 
rozkoše, pocty, odměny, mocenské pozice a 
vyznamenání, zde toužil najít svou slávu. 
65 Proto vám říkám: Zatímco příroda 
postupuje krok za krokem, aniž by se zastavila 
ve svém zákonu neustálého vývoje směrem ke 
zdokonalení, k dokonalosti, člověk zaostává, 
nepostupuje, a proto ho na zemi postihují rány 
osudu, proto ho na jeho životní cestě potkávají 
zkoušky, překážky a rány. (277, 42) 
66 Chci, abyste měli touhy, abyste byli 
ctižádostiví, abyste snili o tom, že budete velcí, 
silní a moudří, ale o věčných statcích ducha. 
67. K získání těchto dober jsou totiž nutné 
všechny ctnosti, jako je milosrdenství, pokora, 
odpuštění, trpělivost, štědrost, jedním slovem 
láska. Všechny ctnosti povznášejí, očišťují a 
zdokonalují ducha. 

68 V tomto bídném světě, v tomto dočasném 
domově, musel být člověk - aby byl velký, 
mocný, bohatý nebo vzdělaný - sobecký, 
falešný, pomstychtivý, krutý, lhostejný, 
nelidský a povýšený, a to vše ho muselo 
přivést do krajního rozporu s tím, co je pravda, 
láska, mír, pravá moudrost a spravedlnost. 
(288,32) 
69. Když člověk duchovně objevuje sám sebe, 
cítí v sobě přítomnost svého Otce. Pokud však 
neví, kdo je a odkud pochází, cítí se mi 
vzdálený, cizí, nedosažitelný, nebo zůstává 
otupělý. 
70. Pouze probuzený duch může proniknout 
do říše pravdy. Člověk to sám svou vědou 
nedokáže poznat. 
71. Vidím, že lidé touží po vědění, slávě, síle, 
bohatství a moci, a nabízím jim prostředky, jak 
toho všeho dosáhnout - ale v pravých, 
podstatných vlastnostech, v duchovní pravdě, 
ne ve vnějším a klamném světě, ne v 
pomíjivém a klamném. 
72. Když se člověk věnuje hmotnému a uzavře 
se do malého prostoru světa, jako je ten váš, 
ochuzuje se, omezuje a potlačuje svého 
ducha, nezbývá mu nic než to, co má nebo co 
zná. Pak je nutné, aby člověk všechno ztratil, 
aby mohl otevřít oči pravdě, a když si uvědomí 
svůj omyl, znovu obrátit svůj pohled k 
Věčnosti. (139, 40 - 43) 
 

Kapitola 47 - Materialismus a 
spiritualismus  
 
Vliv převládajícího materialismu  
1 Vpravdě vám říkám, že mnozí budou utíkat 
před mým učením ze strachu, že budou 
zduchovněni, ale nebude to rozum ani duch, 
kdo v nich bude mluvit, nýbrž nízké vášně 
"těla" [duše]. 
2. Když duch žije oddaný pravdě, prchá před 
materialismem jako ten, kdo se odstraní ze 
znečištěného prostředí. Vyšší duch nachází 
štěstí v morálce - tam, kde vládne mír, kde 
přebývá láska. (99, 41 - 42) 
3. Studujte mé slovo, dokud si nebudete jisti 
jeho čistotou a pravdivostí. Jedině tak budete 
moci jít odvážně svou cestou a zůstat pevní 
proti vnikání materialistických myšlenek, které 
ohrožují ducha. Materialismus je totiž smrt, 
temnota, jho a jed pro ducha. Nikdy 
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nevyměňuj světlo a svobodu svého ducha za 
pozemský chléb nebo za ubohé hmotné 
statky! 
4 Vpravdě vám říkám: Kdo důvěřuje mému 
zákonu a vytrvá ve víře až do konce, tomu 
nikdy nebude chybět hmotná obživa a ve 
chvílích spojení s mým Duchem bude vždy 
dostávat chléb věčného života díky mému 
nekonečnému milosrdenství. (34, 61 - 62) 
5 Materialismus je obrovskou překážkou 
rozvoje ducha. Lidstvo se před touto zdí 
zastavilo. 
6. Nacházíte se ve světě, kde člověk dokázal 
rozvinout své intelektuální schopnosti při 
aplikaci na vědu související s hmotou. Jeho 
úsudek o existenci duchovního je však stále 
omezený, jeho poznání všeho, co nepatří zcela 
do hmoty, je opožděné. (271, 37 - 38) 
7 Zkoušky, kterými váš svět prochází, jsou 
znamením konce věku, jsou pádem nebo 
smrtelnou křečí věku materialismu, neboť 
materialismus byl ve vaší vědě, ve vašich 
cílech a ve vašich vášních. Materialismus určil 
vaši oddanost Mně a také všechna vaše díla. 
8 Láska ke světu, chtivost po pozemských 
věcech, touha po těle, potěšení ze všech 
nižších žádostí, sobectví, sebeláska a 
domýšlivost byly silou, s níž jste si vytvořili 
život podle své inteligence a své lidské vůle, 
jejíž plody jsem vám dal sklízet, aby vaše 
zkušenost byla dokonalá. 
9. Jestliže však tento věk, který právě končí, 
bude v dějinách lidstva poznamenán 
materialismem - vpravdě vám říkám, že nový 
věk bude poznamenán duchovností. Neboť v 
něm svědomí a vůle ducha vzbudí na zemi svět 
bytostí, které jsou skrze lásku povzneseny v 
srdci - život, v němž Otcův duch vibruje v 
duchu dětí, protože pak všechny dary a 
schopnosti, které dnes žijí skrytě ve vaší 
bytosti, budou mít jako pole působnosti 
nekonečno. (305, 41 - 42) 
 
Podstata spiritismu 
10 Spiritualismus není směsicí náboženství. Je 
to nejčistší a nejdokonalejší učení ve své 
jednoduchosti, je to světlo Boží, které 
sestoupilo k lidskému duchu v této "třetí éře". 
(273, 50) 
11. Spiritualismem jsem nazval zjevení, které k 
vám hovoří o životě ducha, které vás učí 

komunikovat přímo s vaším Otcem a které vás 
povznáší nad hmotný život. 
12 Vpravdě vám říkám, že spiritismus není nic 
nového, ani nepatří pouze do této doby, ale je 
to zjevení, které se stále více odhaluje v 
souladu s duchovním vývojem lidstva. 
13 Protože učení, které vám dávám, je 
spiritualismus, který vás učí dokonalé lásce k 
Bohu a k bližnímu a zve vás na cestu, která 
vede k dokonalosti, byl spiritualismus také tím, 
čemu vás učil Boží zákon v "první éře" a 
Kristovo slovo ve druhé éře. (289, 20 - 22) 
14 Spiritualismus není náboženství; je to 
stejné Učení, které jsem šířil v osobě Ježíše pro 
vedení všech lidí všech dob na světě. Je to 
Moje učení o lásce, spravedlnosti, porozumění 
a odpuštění. 
15. V této "Třetí době" jsem k vám promluvil s 
větší jasností jen díky vašemu duchovnímu, 
fyzickému a intelektuálnímu rozvoji. (359, 60 - 
61) 
16 Spiritualismus přichází, aby zničil zvyky a 
tradice zavedené lidmi, které zadržovaly 
ducha. Spiritualismus je nepřetržitý rozvoj a 
povznesení ducha, který se očišťuje a 
zdokonaluje pomocí svých schopností a 
vlastností, dokud nedojde ke svému Stvořiteli. 
Spiritualismus ukazuje způsob, jakým duch 
přijímá, cítí a vyjadřuje svého Pána. 
Spiritualismus osvobozuje ducha a vede ho k 
rozvoji. 
17. Duchovní je univerzální síla a univerzální 
světlo, které je ve všech a patří všem. Nikomu 
nebude moje učení připadat divné. 
18 Vlastnosti ducha jsou neměnné, protože 
jsou to ctnosti mého božství, věčné síly. 
Pochopte však, že podle toho, jak jste žili, 
bude čistota, kterou můžete prokázat, větší 
nebo menší. (214, 57 - 59) 
 
Kdo se může právem nazývat spiritualistou?  
19 Ten, kdo dosáhl určité duchovnosti díky své 
vytrvalosti, rozvoji a lásce k Otcovu učení, 
bude duchovním, i když to jeho rty neříkají. 
20 Kdo má víru a projevuje velkorysost ve 
svých činech, bude odrážet to, co má jeho 
duch. (236, 27 -28) 
21 Spiritualista ví, že Všemohoucí je ve všem, 
že svět, vesmír a nekonečno jsou prostoupeny 
mou podstatou a mou přítomností. 
22 Kdo Mě takto poznává a pojímá, je živým 
Božím chrámem a zjevení Ducha už nebude 
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zhmotňovat prostřednictvím symbolů nebo 
obrazů. (213, 31 - 32) 
23 Spiritualismus je zjevení, které vám 
odhaluje a učí vás všemu, co vlastníte a nosíte 
v sobě. Díky ní si uvědomíte, že jste Božím 
dílem, že nejste jen hmotou, že nad vaším 
"tělem" je něco, co vás povznáší nad úroveň 
přírody, která vás obklopuje, a nad špínu 
vašich vášní. 
24. Když člověk dosáhne duchovnosti, každé 
přikázání a každé učení se stane součástí 
světla jeho ducha. I kdyby si z mého učení 
nezachoval v paměti jedinou větu nebo jediné 
slovo, bude v sobě nosit jeho podstatu, 
protože mu porozuměl, protože ho cítí a 
protože se jím řídí. (240, 17 - 18) 
25 Dobrý duchovní bude ten, kdo se při vší 
chudobě hmotných statků cítí být pánem, 
bohatým a šťastným, protože ví, že ho Otec 
miluje, že má bratry a sestry, které může 
milovat, a že poklady světa jsou druhořadé 
oproti bohatství ducha. 
26 I on bude dobrým duchovním, který jako 
vlastník hmotných statků ví, jak je využít k 
dobrým účelům, a použije je jako prostředky, 
které mu dal Bůh k naplnění důležitého 
poslání na zemi. 
27. Není nutné být chudý, opovrhovaný nebo 
ubohý, abych byl počítán mezi ty, kdo mě 
následují, stejně jako není nutné být mezi 
těmi, kdo trpí, abych byl milován. Ve 
skutečnosti vám říkám, že podle Mé Vůle 
byste měli být vždy silní, zdraví a vlastníci 
všeho, co jsem pro vás stvořil. 
28 Kdy budete umět být majiteli svého 
dědictví, vážit si každé milosti a dát všemu v 
životě své místo? (87,28 - 30) 
 
Spiritualismus v náboženstvích a 
denominacích 
29 Dnes lidé prožívají epochu zmatku, protože 
nepochopili, že celý jejich život a veškeré jejich 
úsilí by je mělo vést k rozvoji jejich ducha, 
jehož cílem by mělo být spojení jejich ducha s 
duchem Stvořitele. 
30 Kultem, který dnes vyznává většina lidí, je 
materialismus. 
31 Dokud budou nauky a náboženství trvat na 
svých rozdílech, bude svět nadále živit svou 
nenávist a nebude schopen učinit rozhodující 
krok k pravému uctívání Boha. 

32 Kdy však lidé pochopí a sjednotí se, a tak 
učiní první krok k lásce mezi sebou, jestliže 
stále ještě existují lidé, kteří se domnívají, že 
mají klíč nebo tajemství ke spáse duchovních 
bytostí a klíče k věčnému životu, a neuznávají 
všechny ty, kteří kráčejí jinými cestami, 
protože podle jejich názoru nejsou hodni přijít 
k Bohu? 
33 Uvědomte si tedy pravý cíl spiritualismu, 
jehož učení stojí nad každou denominací, 
každou lidskou ideologií a každou sektou. 
(297, 38 -41) 
34. Spiritualismus není nové učení, které se 
snaží dosáhnout rozvoje učení víry minulých 
dob - ne, je to stejné zjevení jako v první a 
"druhé éře". Je to základ všech náboženství, 
který chci lidstvu v této době odloučení 
připomenout, aby nezapomnělo na svůj 
původ. 
35 Člověčí skutky, jeho zvyky a způsob, jakým 
působí na smysly, aby se jimi v různých 
náboženstvích vlichotil a pyšnil, jsou v rozporu 
s tím, co chce mé dílo světu ukázat. (363, 9) 
36. V tomto čase vám dávám nová učení, o 
nichž můžete přemýšlet - učení lásky, která vás 
vykoupí a povznesou, pravdy, které, ač hořké, 
budou světlem na vaší cestě. 
37 Spiritualismus bude v tomto věku, podobně 
jako křesťanství v minulosti, bojovat a bude 
pronásledován zuřivě, krutě a zuřivě, ale 
uprostřed tohoto boje se objeví duchovní, 
který bude konat zázraky a podmaní si srdce. 
38. Materialismus, sobectví, arogance a láska 
ke světu budou síly, které povstanou proti 
tomuto zjevení, které není nové ani jiné než 
to, které jsem vám přinesl v minulých dobách. 
Učení, které jsem vám nyní zjevil a kterému 
dáváte název spiritualizmus, je podstatou 
Zákona a Učení, které vám bylo zjeveno v 
První a Druhé éře. 
39. Až lidstvo pochopí pravdivost tohoto 
učení, jeho spravedlnost a nekonečné poznání, 
které zjevuje, vyžene ze svých srdcí každý 
strach, každý předsudek a učiní jej průvodcem 
svého života. (24, 48 - 51) 
40 Vpravdě vám říkám, že ve všech částech 
světa jsou roztroušeni duchovní - zralí lidé, 
kteří přinesou lidstvu mír. 
41. Říkám vám však, že sjednocení spiritistů z 
celého zemského okruhu se neuskuteční 
prostřednictvím organizace nové církve, 
protože jejich síla nebude hmotná. Jejich 
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jednota bude duševní, ideová a pracovní, a tak 
bude jejich síla nepřemožitelná, protože ji 
budou čerpat z Věčného zdroje, který je v 
Mém Duchu. 
42 Všem vnukám svou pravdu a také je 
vyhledávám, aby z jejich srdcí a myslí unikly 
všechny nečistoty, protože ty se nesmí mísit s 
mým světlem. 
43 Jejich povinností je dbát na to, aby 
spiritualistické učení bylo vysvětleno a jasně 
rozpoznatelné jejich duchovními schopnostmi 
a nebylo kontaminováno lidskými filosofiemi. 
(299, 30 - 32) 
44 Vpravdě vám říkám, že dějiny spiritualismu 
budou zapsány do lidských dějin zářivými 
písmeny. 
45 Cožpak se Izrael nestal nesmrtelným, když 
se osvobodil z egyptského jha? Neudělali se 
křesťané při svém vítězném tažení 
nesmrtelnými skrze lásku? Stejně tak se 
spiritisté stanou nesmrtelnými ve svém boji za 
svobodu ducha. (8,64-65) 
  

Kapitola 48 - Duchovní dary a 
zduchovnění  
 
Duchovní schopnosti člověka 
1 Kdykoli se toto pochybující, nevěřící a 
materialistické lidstvo setká s božským 
zjevením nebo s něčím, co nazývá zázrakem, 
okamžitě hledá důvody nebo důkazy, které by 
ukázaly, že žádné nadpřirozené dílo neexistuje 
a žádný takový zázrak se nestal. 
2. Když se objeví člověk, který projevuje 
neobvyklé duchovní schopnosti, zažívá 
posměch, pochybnosti nebo lhostejnost, aby 
umlčel svůj hlas. A když příroda jako nástroj 
mého božství adresuje lidem svůj hlas 
spravedlnosti a své výkřiky na poplach, přičítají 
vše náhodě. Nikdy však lidstvo nebylo tak 
necitlivé, hluché a slepé ke všemu božskému, 
duchovnímu a věčnému jako v této době. 
3 Miliony lidí si říkají křesťané, ale většinou 
neznají Kristovo učení. Tvrdí, že milují všechna 
díla, která jsem vykonal jako člověk, ale svým 
způsobem víry, myšlení a pohledu na věci 
dokazují, že neznají podstatu Mého učení. 
4 Učil jsem vás životu ducha, zjevil jsem vám 
schopnosti, které v něm jsou; proto jsem přišel 
na svět. 

5 Uzdravoval jsem nemocné bez léků, mluvil 
jsem s duchy, zbavoval jsem posedlé cizích a 
nadpřirozených vlivů, rozmlouval jsem s 
přírodou, proměňoval jsem se jako člověk v 
duchovní bytost a jako duchovní bytost zpět v 
člověka a každý z těchto činů měl vždy za cíl 
ukázat vám cestu k rozvoji ducha. (114, 1 - 4) 
6. Máte v sobě skutečné poklady, schopnosti a 
nadání, o kterých ani netušíte, a v důsledku 
své nevědomosti roníte slzy jako potřební lidé. 
Co víte o síle modlitby a síle myšlenky? Co víte 
o hlubokém významu dialogu ducha s 
duchem? Nic, vy materialističtí a pozemsky 
smýšlející lidé! (292,14) 
7. Od světa očekávám oduševnění. Pro mě 
nemají žádný význam jména, jimiž se 
jednotlivé církve nebo sekty odlišují, ani větší 
či menší okázalost jejich obřadů a vnějších 
forem uctívání. To působí pouze na lidské 
smysly, ale ne na mého ducha. 
8 Od lidí očekávám duchovnost, neboť ta 
znamená povznesení života, ideál dokonalosti, 
lásku k dobru, oddanost pravdě, vykonávání 
činnosti lásky, soulad se sebou samým, který 
je souladem s druhými, a tedy s Bohem. (326, 
21 - 22) 
9 Spiritualizace neznamená zbožnost, 
nepředpokládá praktikování žádného obřadu 
ani není vnější formou uctívání. Zduchovnění 
znamená rozvoj všech schopností člověka, jak 
těch, které patří k jeho lidské části, tak těch, 
které přesahují tělesné smysly a jsou silami, 
vlastnostmi, schopnostmi a smysly ducha. 
10 Oduševnění je správné a dobré využívání 
všech darů, které člověk má. Spiritualizace je 
harmonie se vším, co vás obklopuje. (326, 63 - 
66) 
11 V jeho době jsem tě naučil největší ctnosti, 
kterou je milosrdenství, povzbudil jsem tvé 
srdce a učinil tvé city citlivými. Nyní vám 
odhaluji dary, kterými je obdařen váš duch, 
abyste je mohli rozvíjet a používat ke konání 
dobra mezi svými bližními. 
12. Poznání duchovního života vám umožní 
konat skutky podobné těm, které konal váš 
Mistr. Pamatujte si, že jsem vám řekl, že 
pokud budete rozvíjet své schopnosti, budete 
dělat skutečné zázraky. (85, 20 -21) 
13. Všichni máte dary ducha, které se v této 
"třetí éře" začínají rozvíjet díky vývoji, jehož 
dosáhly duchovní bytosti. Intuice, duchovní 
tvář, zjevení, proroctví, vnuknutí se jasně 
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ukazují mezi lidmi, a to je ohlášení nové doby, 
je to světlo Knihy sedmi pečetí otevřené v této 
době v její šesté kapitole. 
14. Vy však, kteří víte, k čemu tyto projevy 
slouží, a chápete dobu, v níž žijete - zaměřte 
své duchovní dary na cestu lásky. Buďte vždy 
připraveni nabídnout svou láskyplnou pomoc a 
budete v souladu s mým zákonem a budete 
příkladně sloužit svým bližním. Pak budete 
mými učedníky a jako takoví budete uznáváni. 
(95,18) 
15 Jakmile se lidé budou milovat a umět si 
odpouštět, jakmile v jejich srdcích zavládne 
pokora a jakmile dosáhnou toho, že duch 
převládne nad tělem [duší], ani "tělo" [duše], 
ani svět, ani vášně už nebudou tvořit onen 
hustý závoj, který vám brání vidět Cestu za 
vámi nebo před vámi. Naopak, "tělo" 
zduchovněné následováním mého učení bude 
jako služebník poslušný diktátu svědomí, na 
rozdíl od toho, čím je dnes: překážkou, 
osidlem, páskou přes oči ducha. (122, 32) 
16 Intuice, která je duchovním viděním, 
předtuchou a proroctvím, osvěcuje mysl a nutí 
srdce tlouci rychleji pro poselství a hlasy, které 
přijímá z nekonečna. (136, 46) 
17 díky daru intuice, který jsem dal všem 
lidem, můžeš odhalit mnoho věcí skrytých v 
tajemství srdcí - mnoho tragédií, které 
ovlivňují nejen pozemský život tvých bližních, 
ale i jejich ducha. 
18 Jak můžeš proniknout do intimity těchto 
srdcí, aniž bys je zranil a znesvětil jejich 
tajemství? Jak odhalit skrytá utrpení, která 
zastiňují životy vašich bližních? Už jsem vám 
řekl: intuice, schopnost, která je součástí 
duchovního daru vidění a která se ve vás musí 
plně rozvinout skrze modlitbu, vám ukazuje 
postup, jak zmírnit bolest každého z vašich 
bližních. (312, 73 -74) 
19. Kolik záhad pro člověka ještě existuje. Je 
obklopen neviditelnými a nehmatatelnými 
bytostmi, které by pro něj již měly být 
viditelné a hmatatelné. 
20 Život plný krás a zjevení pulzuje nad 
existencí lidí, ale ti ho ve své slepotě ještě 
nejsou schopni vidět. (164, 56 – 57) 
21 Člověk vybavený mým učením bude 
schopen vykonat nadlidské skutky. Z jeho 
ducha a těla bude vycházet světlo, moc a síla, 
které mu umožní dosáhnout toho, čeho není 
schopna samotná inteligence. (252, 4 - 5) 

22. To je doba, kdy božské světlo plně zazáří v 
mých následovnících, kteří odhalí dary Ducha 
a dokáží, že nepotřebují pozemské statky ani 
světské vědy, aby konali dobro a činili zázraky. 
V mém jménu budou uzdravovat, uzdravovat 
beznadějně nemocné, proměňovat vody v 
balzám a zvedat mrtvé z lůžek. Jejich modlitba 
bude mít moc utišit bouře, uklidnit přírodní 
síly a bojovat proti moru a zlým vlivům. 
23 Posedlí budou vysvobozeni ze své 
posedlosti, od svých pronásledovatelů a 
utlačovatelů skrze slovo, modlitbu a autoritu 
mých nových učedníků. (160, 28 - 29) 
24. Spiritualizace znamená zjemnění citů, 
čistotu života, víru, lásku, pomoc bližnímu, 
pokoru před Bohem a hlubokou úctu k darům, 
které jsi dostal. Pokud se vám podaří 
dosáhnout některé z těchto ctností, začnete 
svým duchovním zrakem postupovat do 
domova lásky a dokonalosti. Stejně tak, když 
dosáhnete zduchovnění, můžete již na zemi 
říci, že žijete v Duchovním domově, i když je to 
jen ve chvílích vaší modlitby. Současně 
obdržíte světlo, které vám odhalí události, jež 
jsou v budoucnosti, protože pro ducha, který 
se vznáší, již není tajemstvím to, co přijde. 
25 Ano, učedníci, jen v lidském životě člověk 
neví, co se stane v budoucnosti, co přijde zítra. 
Nezná svůj osud, neví, jakou cestou se má 
vydat a jaký bude jeho konec. 
26. Člověk by neunesl vědomí všech zkoušek, 
kterými bude muset během své existence 
projít. Proto jsem ve své milosrdné lásce k 
němu položil mezi jeho přítomnost a 
budoucnost závoj tajemství, abych zabránil 
zmatení jeho mysli poznáním všeho, co musí 
ještě prožít a vytrpět. 
27 Na druhé straně duch, bytost obdařená 
silou a stvořená pro věčnost, má v sobě 
schopnost poznat budoucnost, dar znát svůj 
osud a sílu pochopit a přijmout všechny 
zkoušky, které ji čekají. Ví, že na konci cesty, 
kterou prošel v poslušnosti Zákonu, dorazí do 
zaslíbené země, ráje Ducha, což je stav 
povznesení, čistoty a dokonalosti, kterého 
nakonec dosáhne. 
28 Nemůžeš dosáhnout duchovní úrovně 
svého Mistra, abys věděl, co ti osud přichystal, 
co ti budoucnost přinese, ale svým vnitřním 
povznesením ti dám pocítit blízkost nějaké 
události. 
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29. Této předtuchy, této duchovní vize 
budoucnosti, tohoto poznání svého osudu 
dosáhneš jen tehdy, když se tvá bytost, 
sestávající z těla [duše] a ducha, bude 
postupně rozvíjet cestou zduchovnění, což je 
víra, upřímnost, láska k životu, láska a pomoc 
bližnímu, pokora a láska k Pánu. (160, 6- 9,13 - 
14) 
30 Buďte bdělí, abyste nebojovali s těmi, kdo 
se stejně jako vy vydávají plnit poslání, která 
jim svěřilo Mé Božství, abyste rozpoznali pravé 
a falešné proroky, abyste potvrdili skutky 
jedněch a zničili skutky druhých. 
31. Je totiž čas, kdy všechny mocnosti povstaly 
k boji. Hle, jak dobro bojuje proti zlu, světlo 
proti temnotě, poznání proti nevědomosti, mír 
proti válce. (256, 66) 
  
Předpoklady a charakteristiky skutečné 
spirituality  
32 Vězte, že v každém člověku žije Jidáš. Ano, 
učedníci, neboť ve vašem případě je tělo 
[duše] Jidášem ducha; je to tělo, které se brání 
světlu zduchovnění, které září, které čeká na 
ducha, aby ho uvrhlo do materialismu, do 
nízkých vášní. 
33. Protože tě však tvé tělo přivádí na okraj 
propasti, neodsuzuj ho. Ne, protože ji 
potřebujete ke svému pokroku a musíte ji 
překonat svým zduchovněním, stejně jako 
jsem já překonal Jidáše svou láskou. (150, 67 - 
68) 
34. Než se pustíš do učení Mých životních 
zásad a vysvětlování jejich obsahu, musíš začít 
tím, že se budeš řídit naukou, kterou jsem ti 
zjevil, že budeš milovat své bližní, žít životem 
obráceným k duchovnu a svou cestu osévat 
láskyplnou činností a světlem. Pokud to 
neuděláte, už teď vám říkám, že jste 
nepochopili spiritualismus. Odhaluje vám vaši 
pravou přirozenost a díky ní můžete získat 
jasnou představu o svém Otci a poznat sami 
sebe. 
35. Je pravda, že k dosažení duchovnosti je 
třeba určitého odříkání, úsilí a oběti. Když se 
však ve vás probudí touha po vyšší existenci, 
když ve vaší bytosti začne zářit láska nebo když 
se ve vás probudí touha po duchovnu, bude 
pro vás radostí místo oběti nebo odříkání 
zbavit se všeho, co máte kolem sebe 
zbytečného, škodlivého nebo špatného. (269, 
46 - 47) 

36. Stále si uvědomujte, že jste přede Mnou 
všichni stejní, že všichni máte stejný původ a 
všichni máte stejný cíl, i když se navenek každý 
osud projevuje jinak. 
37. Nikdy nezapomínejte, že Mne všichni 
musíte dosáhnout, což znamená, že všichni, i 
když různými způsoby, musíte vykonat 
potřebné zásluhy, abyste dosáhli největší 
duchovní výšky. Proto nikdy nikoho 
nepovažujte za méněcenného. 
38 Marnivost nesmí u duchovního člověka 
nikdy zapustit kořeny. Na druhé straně by ho 
měla vždy provázet pravá skromnost, pak jeho 
skutky, místo aby oslňovaly falešným světlem, 
najdou přízeň v srdcích jeho bližních. (322, 32 - 
34) 
39. Dobří rozsévači spiritismu se nikdy 
nebudou vyznačovat ničím vnějším nebo 
materiálním. Nebudou mezi nimi existovat ani 
kostýmy, ani insignie, ani žádný zvláštní 
způsob mluvy. Všechno v jejich jednání svědčí 
o prostotě a pokoře. Nicméně pokud se něčím 
vyznačují, pak je to jejich dobročinnost a 
duchovnost. 
40 Praví kazatelé spiritismu nebudou známí 
svou výmluvností, ale moudrostí a prostotou 
svého slova, a především pravdivostí svých 
skutků a dobrotou svého života. (194, 24 - 25) 
41 Spiritualizace je jasnost, jednoduchost, 
odevzdanost lásce a boj o dosažení 
dokonalosti ducha. (159, 64) 
 
Blahodárný vliv spirituality  
42 Zduchovněním člověk dosáhne takového 
stupně povznesení, který mu umožní přijímat 
ideje přesahující jeho mysl a mít moc nad 
hmotou. 
43. Uvažuj na chvíli: Pokud se duchovní 
povznesení ducha uplatňuje ve studiu 
hmotného stvoření, které ti předkládá příroda, 
nebo v jakémkoli jiném lidském cíli, pak si 
můžeš představit, jaké plody bys mohl sklízet, 
kdyby tvé objevy nebyly jen důsledkem 
zkoumání rozumem, ale kdyby ses podílel i na 
duchovním zjevení, které by ti dal Ten, který 
všechno stvořil. (126,26 - 27) 
44. Až lidé dosáhnou zduchovnění, stanou se 
bytostmi nadřazenými všemu, co je obklopuje. 
Dosud totiž byli jen slabými bytostmi, které 
podléhaly přírodním silám, mocnostem a 
vlivům, jež člověka nepřevyšují, protože 
nejsou nad ním. (280, 29) 
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45. Vpravdě vám říkám, že duchovnost se také 
dědí, a proto byste se měli snažit předávat 
svým dětem čistotu srdce a vnímavost k 
duchovnu. Budou vám vděční, protože jste se 
projevili jako milosrdní a dali jste jim tělo 
prosté vášní, s jasnou myslí, citlivým srdcem a 
duchem, který bdí nad voláním svého 
svědomí. (289, 65) 
46. Jediné, k čemu mé Dílo směřuje, je 
zduchovnění všech lidí, neboť při zduchovnění 
se stanou jedním a budou si rozumět. Při 
zduchovnění uvidí, že zmizí jména, vnější 
formy jejich náboženství, které byly příčinou 
jejich duchovní oddělenosti, protože každý z 
nich si vykládal svého Boha jiným způsobem. 
47 Jakmile se všichni na svých různých cestách 
přiblíží ke zduchovnění, pochopí, že jediné, co 
jim chybělo, bylo osvobodit se od 
materialismu, aby mohli duchovně vykládat to, 
co vždy pojímali v materiálním smyslu. 
48. Oduševnění je vše, co v této době od lidí 
žádám, pak v rámci toho, co je dovoleno, uvidí 
naplnění svých nejvyšších ideálů a vyřešení 
svých nejvážnějších konfliktů. (321, 22-23, 29) 
 

XI Lidstvo  
 

Kapitola 49 - Náboženství a právní 
věda  
 
Žádné náboženství ani denominace nejsou 
jediné pravé.  
1 Nepřicházím, abych mezi lidmi probouzel 
náboženský fanatismus; mé učení je velmi 
vzdáleno tomu, abych učil falešné věci; chci 
zlepšení, víru, lásku, zduchovnění. Fanatismus 
je temný obvaz před očima, je to nezdravá 
vášeň, je to temnota. Dávejte si pozor, aby 
toto zlé sémě nevstoupilo do vašeho srdce. 
Pamatujte, že fanatismus se někdy tváří jako 
láska. 
2 Pochopte, že tato temnota postihla lidstvo v 
tomto čase. uvědomte si, že ačkoli pohanské 
národy zmizely ze země a většina lidstva se 
hlásí k uctívání pravého Boha, lidé Mě neznají 
ani nemilují, neboť jejich války, nenávist a 
nesoulad jsou důkazem toho, že Mě dosud 
nenechali žít ve svých srdcích; Já jsem jediný, 

kdo jim může pomoci, Já jsem jediný, koho 
milují. 
3 Nad temnotou tohoto "náboženského 
fanatismu" a modlářství se blíží velké vichřice, 
které očistí duchovní kult tohoto lidstva. Až 
bude toto dílo dokončeno, bude duha míru 
zářit do nekonečna. (83, 60 – 62) 
4. Dovolil jsem, aby na zemi existovala 
náboženství, která jsou cestami pro ducha 
vedoucími k Bohu. Každé náboženství, které 
učí dobru a lásce a chválí milosrdenství, je 
dobré, protože obsahuje světlo a pravdu. Když 
v nich lidé chřadnou a mění to, co bylo 
původně dobré, ve špatné, cesta se ztrácí pod 
vlivem materialismu a hříchu. 
5. Proto vám v tomto čase znovu ukazuji Svou 
Pravdu, která je Cestou, Podstatou Života a 
Zákonem, abyste hledali tento Zákon, který je 
majákem a vůdčí hvězdou, mimo formy a 
obřady, mimo vše lidské. Kdo Mě takto hledá, 
bude duchovním. (197, 10 – 11) 
6 Nikdo se neztratí; někteří přijdou dříve po 
cestě, kterou jsem vám ukázal, a jiní později 
po stezkách, po nichž jdou. 
7. Ve všech náboženstvích může člověk 
přijmout to učení, které potřebuje, aby se stal 
dobrým. Pokud toho však nedosáhne, 
obviňuje náboženství, které vyznává, a zůstává 
tím, kým vždycky byl. 
8. Všechna náboženství jsou cesty; některá 
jsou dokonalejší než jiná, ale všechna směřují 
k dobru a snaží se dojít k Otci. Pokud vás něco 
neuspokojuje v náboženstvích, která znáte, 
neztrácejte víru ve Mne. Kráčejte cestou lásky 
a naleznete spásu, neboť Moje cesta je 
osvícena silou lásky. (114, 43) 
9. Náboženství jsou malé vedlejší cesty, které 
vedou duchy k pravé cestě, po níž mohou 
stoupat krok za krokem, dokud nedojdou ke 
Mně. Dokud lidé na zemi vyznávají různá 
náboženství, jsou rozděleni. Jakmile se však 
vydají na cestu lásky a pravdy, sjednotí se, 
splynou s tímto jediným světlem, neboť 
pravda je jen jedna. (243, 5) 
10. Ke sjednocení náboženství dojde, až se 
lidský duch povznese nad materialismus, nad 
tradice, předsudky a fanatismus. Pak se lidé 
duchovně sjednotí v jediném kultu: v kultu 
dobra z lásky k Bohu a bližnímu. Až se tak 
stane, lidstvo vstoupí do období dokonalosti. 
(187, 43) 
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11. Duchovní rozdělení lidí je způsobeno tím, 
že jedni využívali jednu větev (stromu 
božských zjevení) a druzí jinou větev. Strom je 
jen jeden, ale má mnoho větví. Lidé však 
nechtěli mé učení takto přijmout a spory je 
rozdělovaly a prohlubovaly jejich neshody. 
Každý věří, že má pravdu, každý se cítí být v 
právu. Já vám však říkám: Dokud budete 
ochutnávat plody pouze jedné větve a odmítat 
plody ostatních, nedojdete k poznání, že 
všechny plody pocházejí z božského stromu, 
jehož celek představuje úplnou pravdu. 
12 Když k vám mluvím o těchto pravdách, 
nemyslete si, že Mistr má na mysli vnější 
formy uctívání různých náboženství, ale 
základní princip, na němž je každé z nich 
založeno. 
13 Nyní se ozývá silný bouřkový vítr. Jeho 
poryvy, které stromem otřásají, způsobují, že 
padají jeho různé plody, které ochutnají i ti, 
kdo je předtím neznali. 
14 Tehdy řeknou: "Jak jsme se zmýlili a 
zaslepili, když jsme hnáni svým fanatismem 
odmítli všechno ovoce, které nám nabízeli naši 
bratři, jen proto, že nám bylo neznámé!" 
15 Část mého světla je v každé skupině lidí, v 
každém společenství. Ať se tedy nikdo 
nechlubí, že má celou pravdu. Pochopte tedy, 
že chcete-li se dostat dál k jádru Věčnosti, 
chcete-li se dostat dál, než kam jste se dosud 
dostali, musíte nejprve spojit poznání jedněch 
s poznáním druhých, a to se všemi ostatními. 
Pak z této harmonie zazáří jasné a velmi jasné 
světlo, které jste dosud ve světě hledali a 
nenašli. 
16 "Milujte se navzájem," to je moje maxima, 
moje nejvyšší přikázání pro lidi bez ohledu na 
vyznání nebo náboženství. 
17 Přibližujte se k sobě navzájem plněním 
tohoto nejvyššího přikázání a naleznete mě 
přítomného v každém z vás. (129, 36 - 41) 
 
Nepřátelství náboženství vůči rozvoji  
18 Člověk se více zabýval svým lidským 
životem než životem duchovním, i když si 
často uvědomoval, že lidský život je pomíjivý a 
duchovní věčný. To je důvod, proč, ačkoli ve 
své civilizaci a vědě pokročil, ve svých 
náboženstvích zůstal duchovně stagnující a 
spící. 
19 Vezměte si jedno náboženství za druhým a 
uvidíte, že žádné z nich nevykazuje známky 

vývoje, rozvoje nebo dokonalosti. Každá z nich 
je prohlašována za nejvyšší pravdu, ale 
protože ti, kdo ji vyznávají, si myslí, že v ní 
najdou a poznají všechno, nenamáhají se 
postoupit o krok dál. 
20. Božská zjevení, Zákon Boží, Mé Učení a Mé 
proklamace vám od počátku dávají pochopit, 
že člověk je bytost podléhající vývoji. Proč 
tedy žádná z vašich denominací tuto pravdu 
nepotvrzuje a neověřuje? 
21 Říkám vám: Pouze takové učení, které 
probouzí ducha, které v něm rozněcuje světlo, 
které ho podporuje a odhaluje mu, co v sobě 
skrývá, které ho pokaždé, když klopýtne, 
pozvedne a nutí ho postupovat vpřed bez 
zastavení - pouze takové učení je inspirováno 
pravdou. Ale není to právě to, co vám moje 
učení vždycky zjevovalo? 
22. Přesto jste dlouho duchovně stagnovali, 
protože jste se více zabývali tím, co se týká 
vašeho pozemského života, než tím, co se týká 
vašeho ducha. Abyste se však duchovního 
zcela nevzdali, vytvořili jste svá náboženství 
tak, aby ani v nejmenším nepřekážela 
dokončení vašich prací a povinností na zemi. 
23 Když pak následujete tuto náboženskou 
tradici, myslíte si, že konáte spravedlnost vůči 
Bohu, snažíte se tím utišit své svědomí a 
myslíte si, že si zajišťujete vstup do nebeského 
království. 
24 Jaká nevědomost, lidstvo! Kdy se konečně 
probudíte do reality? Copak si 
neuvědomujete, že když se řídíte svými 
náboženskými zvyky, nic Mi nedáte a váš duch 
je také prázdný? 
25 Jestliže opouštíte své kostely se slovy: "Teď 
jsem splnil svou povinnost vůči Bohu", 
upadáte do velkého omylu, když si myslíte, že 
jste Mi něco dali, ačkoli byste měli vědět, že 
Mi nemůžete dát nic, ale můžete ode Mne 
mnoho přijmout a mnoho dát sobě. 
26. Domníváte se, že naplnění Zákona se 
omezuje na návštěvu těchto míst, a to je další 
velký omyl. Pro tato místa by měla být škola, 
kde by se měl student později učit. V 
každodenním životě by měl znovu prakticky 
uplatňovat získané poučení, které je 
skutečným naplněním Zákona. (265, 22 - 27) 
 
Vztah mezi náboženstvím a vědou  
27. Od počátku věků měli poslové Zákona a 
učení Ducha za svého protivníka vědce. Mezi 
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nimi se rozpoutaly velké boje a nadešel čas, 
abych vám o nich něco řekl. 
28. Stvořil jsem tento svět, aby sloužil jako 
dočasný domov pro vtělené duchy. Než se v 
něm však zabydleli, obdařil jsem je 
schopnostmi ducha, mysli a vůle. 
29. Znal jsem předem osud a vývoj svých 
tvorů. Do země, jejího nitra, povrchu a 
atmosféry jsem vložil všechny nezbytné prvky 
pro zachování, obživu, rozvoj a také osvěžení 
lidské bytosti. Ale aby člověk mohl odhalit 
tajemství přírody jako zdroje života, dovolil 
jsem, aby se jeho inteligence probudila. 
30 Tak byly člověku zjeveny počátky vědy, 
které jste všichni schopni, ačkoli vždy 
existovali lidé s větším talentem, jejichž 
posláním bylo vyrvat z přírody tajemství jejích 
sil a živlů k užitku a potěšení lidstva. 
31. Poslal jsem na zem také velké duchy, aby 
vám zjevili nadpřirozený život - to, co je nad 
touto přírodou, co přesahuje vědu. Díky těmto 
zjevením byla odhalena existence univerzální, 
silné, tvůrčí, všemocné a všudypřítomné 
bytosti, která má pro člověka připravený život 
po jeho smrti, věčný život ducha. 
32 Protože však jedno přineslo duchovní 
poslání a druhé vědecké, stály proti sobě vždy 
jedno a druhé, náboženství a věda, jako 
nepřátelé v boji. 
33. Dnes vám říkám, že hmota a duch nejsou 
protichůdné síly; mezi nimi bude panovat 
harmonie. Světlo jsou má duchovní zjevení a 
světlo jsou také zjevení a objevy vědy. Pokud 
jste ode Mne slyšeli, že se často ohrazuji proti 
práci vědců, je to proto, že mnozí z nich 
zneužívají energii, dříve neznámé prvky a síly 
přírody ke zhoubným účelům ničení, 
nepřátelství, nenávisti a pomsty, pozemské 
nadvlády a přílišné snahy o získání moci. 
34. Mohu ti říci, že těm, kteří plnili své poslání 
s láskou a dobrými úmysly - těm, kteří s úctou 
a pokorou pronikali do Mých tajných 
pokladnic -, jsem s potěšením odhalil velká 
tajemství pro dobro Mé dcery, lidstva. 
35 Věda vedla lidstvo od počátku světa k 
tomu, aby kráčelo cestou materiálního 
pokroku, díky němuž člověk na každém kroku 
nacházel plody vědy - některé sladké, jiné 
hořké. 
36. Nyní je čas, abys pochopila, že všechno 
světlo patří Mému Duchu, že všechno, co je 
život, pochází z Mého Božství, protože Já jsem 

tajná pokladnice, pramen a původ všeho 
stvoření. 
37 Tyto boje duchovního s vědeckým zmizí ze 
života lidí do té míry, že se duchovní spojí s 
vědou v jediném světle, které bude osvětlovat 
cestu člověka do nekonečna. (233, 25 -34) 
 
Přísnost a nespravedlnost pozemské 
spravedlnosti  
38. Přicházím, abych zrušil vaše chybné 
zákony, aby vás řídily pouze ty, které jsou 
vytvořeny podle mých přikázání a v souladu s 
mou moudrostí. Mé zákony se vyznačují 
láskou, a protože pocházejí z mého božství, 
jsou neměnné a věčné, zatímco ty vaše jsou 
pomíjivé a někdy kruté a sobecké. 
39 Otcův zákon je z lásky, z dobroty, je jako 
balzám, který dává útěchu a pozvedá hříšníka, 
aby mohl nést odčinění svých provinění. Zákon 
Otcovy lásky vždy nabízí velkorysou možnost 
morální obnovy tomu, kdo se provinil, zatímco 
vaše zákony naopak ponižují a trestají toho, 
kdo se provinil, a často i nevinného a slabého. 
40 Ve vašem soudnictví je přísnost, 
pomstychtivost a nedostatek milosrdenství. 
Kristův zákon je láskyplné přesvědčení, 
nekonečná spravedlnost a nejvyšší 
spravedlnost. Vy sami jste svými soudci, já 
jsem naopak váš neúnavný obhájce, ale 
musíte vědět, že za své křivdy můžete zaplatit 
dvěma způsoby: láskou a bolestí. 
41 Vyberte si sami, přesto se těšíte daru 
svobodné vůle. (17, 46 - 48) 
42. Já jsem božský Soudce, který nikdy 
nevynese těžší trest, než je přestupek. Kolik z 
těch, kdo se přede Mnou obviňují, považuji za 
čisté. Na druhou stranu, kolik lidí se ohání 
svou čistotou, a já je považuji za zkažené a 
provinilé. 
43 Jak nespravedlivá je lidská spravedlnost! 
Kolik obětí špatných soudců odčiní cizí zločiny! 
Kolik nevinných lidí už vidělo, jak se jim před 
očima zavírají mříže vězení, zatímco viník 
chodí na svobodě a neviditelně s sebou vláčí 
břemeno krádeží a zločinů. (135, 2 - 3) 
44. Protože lidská spravedlnost je nedokonalá, 
vaše vězení jsou plná obětí a popraviště jsou 
potřísněna krví nevinných. Ach, kolik zločinců 
vidím na světě, jak se těší svobodě a úctě, a 
kolika zkorumpovaným jste postavili pomníky 
k uctění jejich památky! 
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45. Kdybys mohl vidět tyto bytosti, když žijí v 
duchovním světě a v jejich duších stoupá 
světlo! Místo nesmyslných a zbytečných 
poklon byste jim poslali modlitbu, která by je 
utěšila v jejich těžkém pokání. (159, 44 - 45) 
 
Tvrdá lidská samospravedlnost  
46 Ať vás vede láska, abyste se stali 
skutečnými vyslanci božského Utěšitele. Vy, 
kteří jste nespadli do žádné propasti, jste 
vždycky rychlí v obviňování a odsuzování. 
Odsuzujete své bližní bez sebemenšího 
soucitu, a to není moje učení. 
47. Kdybyste před tím, než začnete soudit, 
prozkoumali sami sebe a své chyby, ujišťuji 
vás, že váš úsudek by byl soucitnější. Ty, kteří 
jsou ve věznicích, považujete za špatné a ty, 
kteří jsou v nemocnicích, za nešťastné. Držíte 
se od nich dál, aniž byste si uvědomovali, že 
jsou hodni vstoupit do království mé lásky. 
Nechcete si myslet, že i oni mají právo přijímat 
sluneční paprsky, které byly stvořeny, aby 
dávaly život a teplo všem tvorům bez výjimky. 
48 Ty, které jsou uzavřeny na místech smíření, 
jsou často zrcadly, v nichž se lidé nechtějí 
vidět, protože vědí, že obraz, který jim toto 
zrcadlo odhalí, bude v mnoha případech 
obrazem obvinění. (149, 51 - 53) 
 
Pozemská spravedlnost jako nutné zlo  
49. Přesto spravedlnost, která existuje na 
zemi, nevykazuje spravedlivé skutky. Vidím 
nedostatek milosrdenství, nedostatek 
porozumění a tvrdost srdce. Každému se však 
dostane jeho dokonalého soudu. 
50 Dopustil jsem tyto zkoušky, a dokud člověk 
nebude plnit mé zákony, dokud se bude 
odvracet od dodržování jejich přikázání, bude 
na zemi někdo, kdo ohne své srdce, kdo je 
bude porušovat. 
51. Kdybyste plnili Zákon, nebylo by na světě 
třeba soudců, nebylo by trestů, nepotřebovali 
byste vlády. Každý by si určoval své činy sám a 
všichni by se řídili Mnou. Všichni byste se 
inspirovali Mými zákony a vaše činy by byly 
vždy dobročinné a jejich cílem by byla 
duchovnost a láska. 
52 Ale lidstvo se propadlo do hlubokých 
propastí: nemravnost, neřest, hřích ovládl 
lidská srdce a toto jsou důsledky: musíte pít 
hořké kalichy, musíte trpět ponížení z rukou 

těch lidí, kteří, ačkoli jsou vašimi bratry, 
vykonávají moc na zemi. 
53. Buďte však pokorní, trpělivě snášejte 
soudy a pamatujte, že já jsem dokonalý 
Soudce. (341,53) 
 

Kapitola 50 - Vzdělávání a věda  
 
Marnost a pýcha vědění  
1 Ptám se lidí této doby, kteří se považují za 
nejvyspělejší v celé historii tohoto světa: Našli 
jste při všem svém nadání nějaký způsob, jak 
dosáhnout míru, moci a prosperity, aniž byste 
zabíjeli, ničili nebo zotročovali své sousedy? 
Myslíš si, že tvůj pokrok je opravdový a 
skutečný, když se morálně potácíš v bahně a 
duchovně bloudíš ve tmě? Proti vědě nic 
nenamítám, protože jsem ji sám dal člověku, 
ale proti účelu, ke kterému ji někdy používáte. 
(37, 56) 
2 Lidstvo, dcero světla, otevři oči, uvědom si, 
že už žiješ ve věku ducha! 
3 Proč jsi na Mne zapomněl a chtěl jsi 
poměřovat svou moc s Mou? Říkám ti, že ti 
dám do ruky své žezlo v den, kdy učenec svou 
vědou stvoří bytost podobnou tobě, obdaří ji 
duchem a dá jí svědomí. Ale vaše sklizeň bude 
prozatím jiná. (125, 16 - 17) 
4. Proč existovali a existují lidé, kteří poté, co 
se naučili lidské vědě pomocí schopností, které 
jim Stvořitel udělil, používají ji k boji a 
odmítání božské vědy? Jejich marnivost jim 
totiž nedovoluje vstoupit do pokladnice Pána s 
pokorou a úctou a hledají svůj cíl a trůn v 
tomto světě. (154, 27) 
5 Dnes se člověk cítí skvěle, vyvyšuje svou 
osobnost a stydí se říci "Bůh". Dává mu jiná 
jména, aby neohrozil svou domýšlivost, aby 
nespadl z piedestalu svého společenského 
postavení. Proto Mi říkají: Kosmická 
inteligence, Architekt vesmíru. Já jsem vás 
však naučil říkat Mi: "Otče náš", "Otče můj", 
jak jsem vás to učil ve "druhé éře". Proč si lidé 
myslí, že ponižují nebo snižují svou osobnost, 
když Mi říkají "Otče"? (147, 7) 
6 Jak hluboko klesl člověk ve svém 
materialismu, takže nakonec popřel Toho, 
který všechno stvořil! Jak se mohla lidská mysl 
zatemnit do takové míry? Jak by Mě mohla 
vaše věda popírat a znesvěcovat život a 
přírodu, jak to činí? 
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7 V každém díle, které vaše věda objeví, jsem 
přítomen, v každém díle se zjevuje můj zákon 
a můj hlas je slyšet. Jak je možné, že tito lidé 
necítí, nevidí a neslyší? Je znakem pokroku a 
civilizace popírat mou existenci, mou lásku a 
mou spravedlnost? Pak nejste o nic vyspělejší 
než primitivní lidé, kteří uměli v každé síle a 
zázraku přírody objevit dílo božské, vyšší, 
moudré, spravedlivé a mocné bytosti, jíž 
přisuzovali veškeré dobro ve všem, co existuje, 
a proto ji uctívali. (175, 72 - 73) 
8 Znovu dávám lidem své slovo, aby poznali, 
že nejsou opuštěni, aby se probudili hlasem 
svého ducha a poznali, že jejich ducha po 
tomto životě čekají velké božské zázraky. 
9 O nich jsem mluvil k lidem, a totéž zakouší 
ten, kdo se umí modlit, aby vstoupil do 
společenství s duchovnem, jak o tom svědčí i 
ten, kdo pomocí vědy proniká do tajemství 
přírody. Těmito dvěma způsoby objevují 
intelekt i duch tím více, čím více hledají. 
10. Kdy však přijde doba, kdy bude člověk 
inspirován láskou ke svému studiu a bádání? 
Teprve když se tak stane, jeho dílo ve světě 
vydrží. Dokud bude motivem vědy touha po 
moci, arogance, materialismus nebo nenávist, 
budou lidé neustále zakoušet výtky 
rozpoutaných přírodních sil, které trestají 
jejich zbrklost. 
11. Kolik se jich nadýmá ve zlém, v 
domýšlivosti, v marném snažení, kolik si jich 
nasazuje koruny, ačkoli jsou ubozí a duchovně 
nazí. Jak velký je rozdíl mezi tím, co považuješ 
za svou pravdu, a mou pravdou! (277, 31 - 32 , 
36)  
 
Důsledky materialistického uvažování  
12. Kdyby lidé cítili opravdovou lásku ke svým 
bližním, nemuseli by trpět chaosem, v němž se 
nacházejí; vše by v nich bylo v harmonii a 
míru. Oni však tuto božskou lásku nechápou a 
chtějí pouze vědeckou pravdu, odvozenou 
pravdu - tu, kterou mohou dokázat svými 
lidskými myšlenkovými postupy: Chtějí 
pravdu, která oslovuje mozek, a ne tu, která 
zasahuje srdce, a nyní mají výsledek svého 
materialismu: sobecké, falešné lidstvo plné 
utrpení. (14, 42) 
13 Nepředstavujte si nic o plodech své vědy, 
neboť nyní, když jste v ní učinili tak velký 
pokrok, lidstvo nejvíce trpí, je zde nejvíce bídy, 
poplachu, nemocí a bratrovražedných válek. 

14 Člověk ještě neobjevil pravou vědu - tu, 
která se získává cestou lásky. 
15. Podívejte se, jak vás zaslepila marnivost; 
každý národ chce mít největší učence země. 
Vpravdě vám říkám, že učenci nepronikli 
hluboko do Pánových tajemství. Mohu vám 
říci, že znalosti, které člověk o životě má, jsou 
stále povrchní. (22, 16 - 18) 
16 Po čem v těchto chvílích na zemi nejvíce 
toužíte? Mír, zdraví a pravda. Vpravdě vám 
říkám, že tyto dary vám nedá vaše věda, jak 
jste ji použili. 
17. Učenci se ptají přírody a ona jim na každou 
otázku odpovídá, ale ne vždy se za těmito 
otázkami skrývají dobré úmysly, dobré 
dispozice nebo láska. Muži jsou nezralí a 
neinteligentní, kteří vytrhávají přírodě její 
tajemství a znesvěcují její nitro - nectí ji tím, že 
z jejích zdrojů čerpají základní materiál k 
tomu, aby si navzájem konali dobro jako 
opravdoví bratři a sestry, ale kvůli sobeckým a 
někdy zhoubným cílům. 
18 Celé stvoření k nim mluví o Mně a jejich 
hlas je hlasem lásky, ale jak málo jich umí 
slyšet a rozumět této řeči! 
19 Vzhledem k tomu, že stvoření je chrám, kde 
přebývám, nebojíte se, že se tam objeví Ježíš, 
vezme bič a vyžene kupce a všechny, kdo ho 
znesvěcují? (26, 34 - 37) 
20. Zjevil jsem člověku dar vědy, jímž je světlo. 
Člověk jím však vytvořil temnotu a způsobil 
bolest a zkázu. 
21 Lidé si myslí, že jsou na vrcholu lidského 
pokroku. Na to se jich ptám: Máte na zemi 
mír? Existuje mezi lidmi bratrství, morálka a 
ctnost v domovech? Respektujete životy svých 
bližních? Máte ohled na slabé? - Vpravdě vám 
říkám, že kdybyste měli tyto ctnosti, měli 
byste nejvyšší hodnoty lidského života. 
22. Mezi lidmi vládne zmatek, protože jste na 
piedestal postavili ty, kdo vás přivedli do 
záhuby. Proto se neptejte, proč jsem přišel k 
lidem, a nesuďte, že se dávám poznat skrze 
hříšníky a nevědomé, neboť ne všechno, co 
považujete za nedokonalé, je takové. (59, 52 - 
54) 
23. Učenec hledá příčinu všeho, co je, a všeho, 
co se děje, a doufá, že svou vědou dokáže, že 
mimo přírodu neexistuje žádný princip nebo 
pravda. Považuji je však za nedospělé, slabé a 
nevzdělané. (144, 92) 
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24. Vědci, plní marnivosti, považují božská 
zjevení za nehodná své pozornosti. Nechtějí se 
duchovně povznést k Bohu, a pokud něčemu z 
toho, co je obklopuje, nerozumějí, popírají to, 
aby nemuseli přiznat svou neschopnost a 
nevědomost. Mnozí z nich chtějí věřit jen 
tomu, co mohou dokázat. 
25 Jakou útěchu mohou tito lidé přinést 
srdcím svých bližních, když neuznávají původní 
princip lásky, který řídí stvoření, a navíc 
nechápou duchovní smysl života? (163, 17 - 
18) 
26 Jak daleko se toto lidstvo vzdálilo od mých 
pokynů! Všechno v něm je povrchní, falešné, 
vnější a okázalé. Její duchovní síla je tedy 
nulová, a aby nahradila nedostatek síly a 
rozvoje svého ducha, vrhla se do náruče vědy 
a rozvinula inteligenci. 
27 Takto se člověk s pomocí vědy začal cítit 
silný, velký a mocný. Říkám vám však, že tato 
síla a velikost jsou bezvýznamné vedle síly 
ducha, kterému jste nedovolili růst a projevit 
se. (275, 46 - 47) 
28. Dnes a den za dnem jíte hořké plody 
stromu vědy, který lidé pěstují tak 
nedokonale, protože se nesnaží o harmonický 
rozvoj všech svých darů. Jak bys tedy mohl své 
objevy a skutky zaměřit dobrým směrem, když 
jsi cvičil pouze inteligenci, ale zanedbával jsi 
ducha a srdce? 
29 Jsou mezi vámi lidé, kteří jsou jako divoká 
zvěř, kteří dávají volný průchod svým vášním, 
kteří cítí nenávist vůči svým bližním, kteří jsou 
krvežízniví a snaží se z bratrských národů 
udělat otroky. 
30. Kdyby někdo věřil, že Mé Učení může 
způsobit morální úpadek člověka, vpravdě ti 
říkám, že je na velkém omylu; a abych to 
dokázal pochybovačům, materialistům a 
arogantním této doby, nechám je sklízet a jíst 
plody jejich vědy, dokud se jich nenasytí, 
dokud jim z mysli neunikne vyznání, které Mi 
říká: "Otče, odpusť nám, jen Tvá moc dokáže 
zastavit síly, které jsme rozpoutali v našem 
nerozumu." (282, 15 - 17) 
31. Lidská věda dosáhla hranice, kam ji člověk 
může ve svém materialismu dovést. Věda 
inspirovaná duchovním ideálem lásky, dobra a 
dokonalosti totiž může zajít mnohem dál, než 
jste ji dovedli vy. 
32 Důkazem toho, že váš vědecký pokrok 
nebyl motivován vzájemnou láskou, je mravní 

úpadek národů, bratrovražedné války, hlad a 
bída, které všude panují, a duchovní 
nevědomost. (315,53 - 54) 
33. Co vám mám říci o vašich dnešních 
učencích, o těch, kteří se vzpírají přírodě, 
vzdorují jejím silám a živlům a dobro vydávají 
za něco zlého? Prožijí velké utrpení, protože 
zlomili a snědli nezralé ovoce ze stromu vědy - 
ovoce, které mohli nechat dozrát jen s láskou. 
(263, 26) 
34 Protože lidstvo není v souladu s 
univerzálním zákonem, který řídí veškeré 
stvoření, nastane nekontrolovatelný stav, 
který se projeví násilím přírodních sil. 
35 Člověk rozštěpil atomy, jeho vyvinutý 
mozek využívá tento objev k získání největších 
schopností a přináší smrt. 
36. Kdyby se člověk duchovně rozvinul do 
stejné míry jako jeho věda a intelekt, využil by 
objevů nových přírodních sil pouze pro dobro 
lidstva. Jeho duchovní zaostalost je však velká, 
a proto jeho sobecká mysl použila svou tvůrčí 
sílu ke škodě lidstva a použila síly zkázy, 
odvrátila se od Ježíšových zásad lásky a 
milosrdenství. Až tedy uvidíte ohnivou 
záplavu, která se snese z nebe, nebude to 
proto, že by se otevírala samotná nebesa nebo 
vás trápil oheň slunce - ne, je to dílo člověka, 
který rozsévá smrt a zkázu. (363,23 - 25) 
37. Národy se rozvíjejí a jejich vědecké znalosti 
rostou. Ale já se vás ptám: Co je to za 
"moudrost", kterou se lidé, čím více do ní 
pronikají, tím více vzdalují od duchovní 
pravdy, v níž je zdroj a původ života? 
38 Je to lidská věda, je to věda v pojetí lidstva 
nemocného egoismem a materialismem. 
39. Pak je toto poznání falešné a tato věda je 
zlá, neboť jste s ní stvořili svět bolesti. Místo 
světla je temnota, neboť národy stále více 
uvrháváte do zkázy. 
40 Věda je světlo, světlo je život, je síla, zdraví 
a mír. Je to plod vaší vědy? Ne, lidstvo! Proto 
vám říkám: dokud nedovolíte, aby světlo 
Ducha proniklo temnotou vaší mysli, vaše 
skutky nikdy nebudou moci mít vysoký a 
duchovní původ, nikdy nebudou moci být víc 
než lidskými skutky. (358, 31 - 34) 
41. Lékaři budou rovněž předvoláni. Zeptám 
se jich, jak naložili s tajemstvím zdraví, které 
jsem jim zjevil, a s léčivým balzámem, který 
jsem jim svěřil. Zeptám se jich, zda vpravdě 
pocítili cizí bolest, zda se snížili až do 
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nejchudšího tábora, aby s láskou uzdravili 
toho, kdo trpí. Co mi odpoví ti, kteří dosáhli 
nádhery, blahobytu a přepychu s bolestí svých 
bližních - bolestí, kterou ne vždy uměli 
zmírnit? Všichni si budou muset položit otázky 
ve svém srdci a odpovědět mi na ně ve světle 
svého svědomí. (63, 62) 
42. Kolik duchovně mrtvých musí bloudit 
světem a čekat na tělesnou smrt, která je 
přivede do mé přítomnosti, aby slyšeli hlas 
Pána, který je pozvedá k pravému životu a 
hladí je. Jakou touhu po obnově mohli na zemi 
živit, když se považovali za navždy ztracené, 
ačkoli se cítili schopni opravdového pokání a 
nápravy svých prohřešků? 
43. Kromě těch, kterým byla odepřena spása 
jejich ducha a kteří ke Mně přišli bez naděje, 
přišli do Mé Přítomnosti také ti, kteří byli vědci 
odsouzeni k smrti, pokud jde o tělo. Já, který 
mám život, jsem je vyrval ze spárů tělesné 
smrti. Co však dělají ve světě ti, kterým jsem 
svěřil zdraví ducha i těla? Cožpak neznají 
vysoký osud, který jim Pán svěřil, aby ho 
naplnili? Musím já, který jsem je poslal s 
poselstvím zdraví a života, neustále přijímat 
jejich oběti? (54, 13 - 14) 
 
Inspirace nových vědeckých poznatků Bohem 
a duchovním světem  
44. Kdyby vědci, kteří řídí a mění váš svět, byli 
inspirováni láskou a dobrotou, už by objevili, 
kolik toho mám pro vědu této doby 
připraveno z hlediska poznání, a nejen tuto 
velmi malou část, na kterou se tolik spoléhají. 
45 Šalomoun byl nazýván moudrým, protože 
jeho úsudky, rady a výroky se vyznačovaly 
moudrostí; jeho sláva se rozšířila za hranice 
jeho království a dosáhla i do jiných zemí. 
46. Ale tento muž, ačkoli byl králem, pokorně 
poklekl před svým Pánem a prosil o moudrost, 
sílu a ochranu, protože poznal, že je pouze 
Mým služebníkem, a složil přede Mnou své 
žezlo a svou korunu. Kdyby všichni učenci, 
všichni vědci jednali stejně - jak velká by byla 
jejich moudrost, kolik dosud neznámých nauk 
by jim bylo ještě zjeveno z Mé knihy božské 
moudrosti! (1,57 - 59) 
47. Zeptejte se svých učenců, a budou-li 
upřímní, řeknou vám, že prosili Boha o 
inspiraci. Dal bych jim však více inspirací, 
kdyby Mě o ně prosili s větší láskou ke svým 
bratrům a s menší ješitností k sobě samým. 

48. Amen, říkám vám: Vše, co jste 
nashromáždili z pravého poznání, je ode Mne; 
vše, co mají z čistého a vznešeného, použiji v 
tomto čase k vašemu prospěchu, neboť jsem 
vám to udělil. (17, 59 - 60 o.) 
49. Duch člověka se vyvíjel, a proto jeho věda 
pokročila. Dovolil jsem mu poznat a objevit to, 
co předtím nevěděl, ale nesmí se věnovat jen 
hmotným pracím. Dal jsem mu toto světlo, 
aby mohl pracovat na svém pokoji a štěstí v 
duchovním životě, který ho čeká. (15, 22) 
50. Jestliže jste použili některé ze svých věd ke 
zkoumání a posuzování Mne, nezdá se vám 
rozumnější použít je ke zkoumání sebe sama, 
dokud si neuvědomíte svou podstatu a 
neodstraníte svůj materialismus? Myslíš si 
snad, že ti tvůj Otec nemůže pomoci na cestě 
tvých dobrých věd? Vpravdě vám říkám, že 
kdybyste byli schopni pocítit podstatu Božské 
lásky, poznání by se snadno dostalo do vašich 
myslí, aniž byste museli unavovat své mozky a 
vyčerpávat se studiem těch poznatků, které 
považujete za hluboké a které jsou ve 
skutečnosti ve vašem dosahu. (14,44) 
51 Ve velkých lidských dílech se projevuje vliv 
a činnost vysokých duchovních bytostí, které 
neustále působí na mysl lidí a inspirují nebo 
zjevují neznámé svým vtěleným bratřím. 
Proto říkám učencům a vědcům všech dob: 
Nemůžeš se chlubit tím, čemu rozumíš, ani 
tím, co děláš, protože ne všechno je tvoje 
práce. Jak často sloužíte těm duchům, o nichž 
k vám mluvím jen jako o nástrojích! Nebyli jste 
často překvapeni velikostí svých objevů? 
Nepřiznali jste si tajně, že jste se nemohli 
pokusit o to, co jste již dokázali? Tady máte 
odpověď. Tak proč se tím chlubíte? Uvědomte 
si, že vaše práce je vedena vyššími bytostmi. 
Nikdy se nesnažte změnit jejich inspiraci, 
protože ta vždy směřuje k dobru. (182, 21 - 22) 
53. Protože lidstvo bylo svědkem rozvoje vědy 
a dočkalo se objevů, kterým by dříve nevěřilo, 
proč se brání věřit v rozvoj ducha? Proč ztuhne 
na něco, co ji zastaví a učiní ji inertní? 
54. Mé učení a Má zjevení v této době jsou v 
souladu s vaším vývojem. Ať vědec není 
domýšlivý na svou hmotnou práci a svou vědu, 
neboť v ní bylo vždy přítomno Mé zjevení a 
pomoc duchovních bytostí, které vás inspirují 
ze záhrobí. 
55. Člověk je součástí stvoření, má úkol, který 
musí plnit, stejně jako všechna stvoření 
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Stvořitele; byla mu však dána duchovní 
přirozenost, inteligence a vlastní vůle, aby 
vlastním úsilím dosáhl rozvoje a dokonalosti 
ducha, který je tím nejvyšším, co má. 
Prostřednictvím ducha může člověk pochopit 
svého Stvořitele, porozumět jeho dobrodiní a 
obdivovat jeho moudrost. 
56. Kdybyste místo marnivosti nad svým 
pozemským poznáním učinili všechno Mé dílo 
svým vlastním, nebylo by pro vás žádných 
tajemství, poznali byste se jako bratři a sestry 
a milovali byste se navzájem, jako Já miluji vás: 
byla by ve vás dobrota, milosrdenství a láska, a 
proto jednota s Otcem. (23, 5 - 7) 
 
Uznání vědců pracujících ve prospěch lidstva 
57 Lidská věda je pozemsky viditelným 
vyjádřením duchovních schopností, kterých 
člověk v této době dosáhl. Práce člověka v 
této době není jen výsledkem jeho intelektu, 
ale také jeho duchovního vývoje. (106, 6) 
58. Věda, která se zaměřuje na materiálno, 
vám odhalila mnohá tajemství. Nikdy však 
neočekávejte, že vám věda prozradí vše, co 
potřebujete vědět. Věda tehdejších lidí měla 
také své proroky, kterým se lidé posmívali a 
považovali je za blázny. Když se však později 
ukázalo, že to, co hlásali, je pravda, byli jste 
ohromeni. (97,19) 
59. Neodpírám vědcům Své uznání, neboť 
jsem jim dal úkol, který plní. Mnohým z nich 
však chyběla modlitba, láska a povznesení 
ducha, aby se stali opravdovými pomocníky 
lidí. (112, 25) 
60 Dnešní lidé rozšířili své říše, ovládají a 
procházejí celou zemí. Už neexistují žádné 
neznámé kontinenty, země ani moře. Udělali 
si cesty na zemi, na moři i ve vzduchu, ale 
nespokojují se s tím, co mají jako dědictví na 
své planetě, zkoumají a prohledávají nebeskou 
klenbu a touží po ještě větších panstvích. 
61. Žehnám svým dětem, aby toužily po 
vědění, a jejich snaha být moudré, velké a 
silné nachází můj bezvýhradný souhlas. Co 
však moje spravedlnost neschvaluje, je 
marnivost, na níž jsou často založeny jejich 
ctižádostivé cíle, nebo sobecký záměr, který 
občas sledují. (175, 7 - 8) 
62. Obdařil jsem člověka inteligencí, která mu 
umožňuje zkoumat složení přírody a její 
projevy, a umožnil jsem mu kontemplovat část 

vesmíru a pociťovat projevy Duchovního 
života. 
63. Mé učení totiž nezastavuje duchovní 
bytosti, ani nebrzdí vývoj člověka - naopak, 
osvobozuje ho a osvěcuje, takže zkoumá, 
uvažuje, bádá a usiluje. Ale to, co člověk 
považuje za vrchol svého intelektuálního 
bádání, je sotva začátek! (304, 6) 
 

Kapitola 51 - Vládci, zneužití moci a 
války  
 
Pomíjivý klam pozemské moci a velikosti 
1 Já jsem ten, který ti staví do cesty zkoušky, 
aby zastavil tvého ducha, když sejde z cesty 
mého Zákona a chce žít sám podle svého 
vlastního dobra. Pátrejte po příčinách zkoušek, 
dovolím vám to, abyste si ověřili, že každá z 
nich je jako dláto, které opracovává vaše 
srdce. To je jeden z důvodů, proč tě bolest 
přivádí blíž ke Mně. 
2 Člověk však odjakživa hledal rozkoše, toužil 
po moci a lesku, chtěl se povýšit na pána na 
zemi a být pánem nad svými bratry. 
3 Když jsem vás všechny stvořil se stejnou 
láskou, proč se vždycky našli ti, kteří se 
vydávali za lepší? Proč se objevili ti, kdo 
vládnou lidem poníženě bičem? Proč je tu ten, 
kdo odmítá pokorné a jehož srdce zůstává 
nepohnuto, když působí bolest bližnímu? Jsou 
to totiž duchovní bytosti, které Mě dosud 
nepoznaly jako Otce, který miluje všechna svá 
stvoření, ani jako jediného Pána všech živých 
bytostí. 
4. Proto existují lidé, kteří si uzurpují moc a 
nerespektují posvátná práva člověka. Slouží Mi 
jako nástroj Mé spravedlnosti, a i když si myslí, 
že jsou velcí páni a "králové", jsou to jen 
služebníci. Odpusťte jim! (95, 7 - 8) 
5 Pohleďte na lidi a vládce země. Jak krátká je 
jejich sláva a vláda. Dnes jsou vyzdvihováni 
svými národy, zítra je svrhnou z trůnů. 
6 Nikdo neusiluje o svůj trůn v tomto životě, 
protože když si myslí, že bude postupovat 
vpřed, brzdí svou cestu, a vaším údělem je 
postupovat vpřed bez zastavení, dokud 
nedojdete k branám mého království. (124, 
31) 
7 Vpravdě vám říkám, že dnešní mocní skončí, 
aby uvolnili místo těm, kdo budou z lásky a 
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milosrdenství k bližním velcí a silní, mocní a 
moudří. (128,50) 
8. Lidé, kteří v současnosti živí pouze 
ctižádostivé touhy po moci a pozemské slávě, 
vědí, že jejich nejmocnějším protivníkem je 
duchovnost, a proto proti ní bojují. A protože 
cítí, že se již blíží bitva - bitva ducha proti zlu - 
bojí se, že ztratí svůj majetek, a proto se brání 
světlu, které je neustále překvapuje v podobě 
inspirace. (321, 12) 
9. Jak potřební jsou ti, kdo byli velcí a mocní 
na zemi, přicházejí k mým nebeským dveřím, 
protože zapomněli na duchovní poklady a 
cestu k věčnému životu! Zatímco pokorným je 
zjevena pravda mého Království, před učenci a 
vzdělanci je skryta, protože by s duchovní 
moudrostí udělali to, co udělali s pozemskou 
vědou: hledali by v tomto světle trůny pro 
svou marnivost a zbraně pro své hádky. (238, 
68) 
  
Předpokládané použití síly nad lidmi a národy  
10. Podívejte se na lidi, kteří vedou národy, 
vytvářejí doktríny a vnucují je lidem. Každý z 
nich hlásá nadřazenost svého učení, ale já se 
vás ptám: Jaké je ovoce toho všeho? Války a 
jejich následky v podobě zbídačení, utrpení, 
ničení a smrti. Takovou úrodu sklízejí zastánci 
těchto teorií zde na zemi. 
11 Všimněte si, že jsem neodporoval svobodě 
lidské vůle, ačkoli vám musím říci, že bez újmy 
této svobodě svědomí neustále promlouvá k 
srdci toho, kdo se odchyluje od spravedlnosti, 
lásky a rozumu. (106,11) 
12. Kdyby se Kristus v této době vrátil na zem 
jako člověk, už by na Kalvárii neřekl: "Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Nyní totiž 
dostáváte v hojnosti světlo Ducha a duchovní 
bytosti se daleko vyvinuly. Kdo neví, že já jsem 
dárce života, aby o něj nikdo neokrádal svého 
bližního? Pokud člověk nemůže dát existenci, 
nemá právo brát si to, co nemůže vrátit. 
13. Lidé, myslíte si, že plníte můj zákon jen 
proto, že říkáte, že máte náboženství, a 
dodržujete vnější bohoslužbu? V zákoně vám 
bylo řečeno? "Nezabiješ," ale vy toto přikázání 
porušujete, protože proléváte krev svých 
bližních v potocích na oltář svého hříchu. (119, 
27 - 28) 
14 Nabízím světu mír, ale pýcha národů, která 
se rozrostla do velikosti, se svou falešnou mocí 
a falešnou nádherou odmítá každou výzvu 

svědomí a nechává se unášet jen svými 
ambicemi a nenávistí. 
15. Lidé se ještě nepřiklánějí na stranu dobra, 
spravedlnosti a rozumu; lidé stále povstávají a 
odsuzují věc svých bližních; stále si myslí, že 
mohou konat spravedlnost. Nemyslíte si, že by 
se místo soudců měli nazývat vrahy a katy? 
16 Muži moci zapomněli, že nad veškerým 
životem je jediný vlastník, a přesto berou život 
svých bližních, jako by jim patřil. Zástupy volají 
po chlebu, spravedlnosti, domově, oblečení. 
Spravedlnost ustanovím já, ne lidé ani jejich 
učení. (151, 70 - 72) 
17 Blahoslavený lide, lidé, kteří povstávají plni 
domýšlivosti a nárokují si moc v národech, v 
lidech země, jsou velké duchovní bytosti, 
obdařené mocí a nositelé velkých poslání. 
18. Nejsou však ve službách mého božství. 
Nedali své velké dispozice a schopnosti do 
služeb lásky a milosrdenství. Vytvořili si svůj 
svět, své právo, svůj trůn, své vazaly, své 
panství a vše, co si mohou stanovit jako svůj 
cíl. 
19 Když však cítí, že se jejich trůn otřásá pod 
nájezdy, když cítí, že se blíží vpád mocného 
nepřítele, když vidí, že jejich poklady a jejich 
jméno jsou v nebezpečí, vyrazí s veškerou 
silou, naplněni iluzí velikosti, pozemskou 
marnivostí, nenávistí a zlou vůlí, a vrhnou se 
na nepřítele, aniž by se ohlíželi na to, zda jejich 
dílo, jejich nápad, za sebou zanechá jen stopu 
bolesti, zkázy a zla. Mají na mysli pouze 
zničení nepřítele, nastolení ještě většího 
trůnu, aby měli co největší vládu nad národy, 
nad bohatstvím, nad denním chlebem, a 
dokonce i nad životy lidí. (219, 25) 
20 Bylo by načase, aby na zemi už neexistovala 
žádná království ani silné národy utlačující 
slabé, a přesto existují jako důkaz, že v člověku 
stále převládají primitivní sklony okrádat slabé 
zneužíváním moci a dobývat násilím. (271, 58) 
21. Jak daleko jsou lidé od pochopení 
duchovního pokoje, který by měl ve světě 
zavládnout! Snaží se ji vynutit násilím a 
výhrůžkami a pomocí plodů své vědy, kterou 
se chlubí. 
22. Vůbec nepopírám pokroky lidí a nejsem 
proti nim, neboť jsou také důkazem jejich 
duchovního vývoje. Přesto vám říkám, že jejich 
pýcha v používání síly a pozemské moci není 
přede Mnou příjemná. Neboť místo aby lidem 
ulehčili jejich kříž, znesvěcují jím nejsvětější 
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zásady, pohoršují se nad životy, které jim 
nepatří, a místo pokoje, zdraví a blahobytu 
rozsévají bolest, slzy, smutek a krev. Proč 
jejich díla ukazují pravý opak, ačkoli studnice, z 
níž čerpají své vědomosti, je mým vlastním 
výtvorem, který je nevyčerpatelný v lásce, 
moudrosti, zdraví a životě? 
23. Chci rovnost mezi svými dětmi, jak jsem to 
hlásal už ve "druhé éře". Ale nejen materiálně, 
jak to chápou lidé. Vnukám vám rovnost lásky, 
kterou vám dávám pochopit, že jste všichni 
bratři a sestry, děti Boží. (246, 61 - 63) 
 
Úvahy o druhé světové válce  
24 Jsou to časy zkoušek, bolesti a utrpení - 
časy, kdy lidstvo trpí následky tolika vzájemné 
nenávisti a zlé vůle. 
25 Podívejte se na bitevní pole, kde slyšíte jen 
řev zbraní a úzkostné výkřiky raněných, na 
hory zohavených těl, která byla dříve silnými 
těly mladých lidí. Dokážete si je představit, jak 
naposledy objímají matku, manželku nebo 
syna? Kdo může změřit bolest tohoto loučení, 
kdo sám tento kalich nevypil? 
26 Tisíce a tisíce utrápených rodičů, manželek 
a dětí viděly, jak se jejich milovaní vydávají na 
pole války, nenávisti a pomsty, donuceni 
chamtivostí a arogancí některých lidí bez 
světla a bez lásky k bližním. 
27 Tyto legie mladých a čilých mužů se 
nemohly vrátit do svých domovů, protože byly 
ponechány roztrhané na polích, ale hle, země, 
Matka Země, milosrdnější než lidé, kteří 
vládnou národům a myslí si, že jsou pány nad 
životy svých bližních, otevřela své lůno, aby je 
přijala a láskyplně přikryla. (9, 63 - 66) 
28 Můj Duch bdí nad každou bytostí a já 
sleduji i poslední vaše myšlenky. 
29. Vpravdě vám říkám, že jsem tam uprostřed 
armád bojujících za pozemské ideologie a 
nároky na moc objevil mírumilovné a 
dobromyslné lidi, kteří se ve chvílích klidu stali 
vojáky násilím. Když se jim na rtech objeví Mé 
jméno, z jejich srdcí se vydere vzdech a při 
vzpomínce na své milované, rodiče, manželky, 
děti nebo bratry a sestry jim po tvářích stékají 
slzy. Pak se jejich duch vznese ke Mně, aniž by 
měl jiný chrám než svatyni své víry, aniž by 
měl jiný oltář než oltář své lásky, ani jiné 
světlo než světlo své naděje, a bude žádat o 
odpuštění za zkázu, kterou nedobrovolně 
způsobil svými zbraněmi. Hledají Mne, aby 

Mne ze všech sil prosili, abych jim dovolil 
vrátit se domů, nebo abych, když už musí 
padnout pod úderem nepřítele, alespoň 
přikryl svým pláštěm milosrdenství ty, které 
zanechají na zemi. 
30 Všem, kdo takto žádají o Mé odpuštění, 
žehnám, neboť se neprovinili zabíjením; jiní 
jsou vrazi, kteří, až přijde hodina jejich soudu, 
se budou muset přede Mnou zodpovídat ze 
všeho, co způsobili lidským životům. 
31. Mnozí z těch, kdo milují mír, se diví, proč 
jsem je nechal zavést i na bojiště a místa smrti. 
Na to vám říkám: I když jejich lidská mysl není 
schopna pochopit důvod, který je jádrem toho 
všeho, jejich duch ví, že se tím naplňuje 
vykoupení. (22, 52 - 55) 
32. Těm, kdo Mě následují, kladu na srdce Mír 
světa, aby za něj stáli a modlili se za něj. 
národy brzy vyšlou své modlitby, aby mě 
prosily o mír, který jsem jim vždy nabízel. 
33. Dříve jsem lidem dovolil okusit plody jejich 
skutků, vidět téct řeky lidské krve a spatřit 
obrazy bolesti, hory mrtvol a města 
proměněná v ruiny. Chtěl jsem, aby lidé se 
zkamenělými srdci viděli zpustošené domovy, 
zoufalství nevinných, matky, které bez sebe 
bolestí líbají roztrhaná těla svých dětí, aby 
zblízka viděli všechno to zoufalství, strach a 
všechen ten lidský nářek, aby ve své zpupnosti 
pocítili ponížení a aby jim svědomí řeklo, že 
jejich velikost, jejich moc a jejich moudrost 
jsou lži, že jediná skutečně velká věc pochází z 
Božího Ducha. 
34 Až tito lidé otevřou oči pravdě, budou 
zděšeni - ne z hrůz, které jejich oči spatří, ale 
sami ze sebe, a protože nemohou uniknout 
pohledu a hlasu svého svědomí, pocítí v sobě 
temnotu a oheň výčitek svědomí; budou totiž 
muset skládat účty za každý život, za každou 
bolest, a dokonce i za poslední kapku krve 
prolitou na jejich účet. (52, 40) 
35 Krok za krokem jdou národy do údolí smrti, 
kde se shromáždí, aby byly souzeny. 
36. Přesto se muži, kteří válčí a jejichž ruce 
jsou potřísněny krví jejich bližních, odvažují 
vyslovovat mé jméno. Jsou to květy nebo 
plody učení, kterému jsem vás učil? Copak jste 
se od Ježíše nenaučili, jak odpouštěl, jak 
žehnal tomu, kdo ho zranil, a jak i ve smrti 
daroval život svým katům? 
37. Lidé pochybovali o mém slově a 
zanedbávali víru, proto všechnu svou důvěru 
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vkládali v násilí. Pak jsem jim dovolil, aby sami 
viděli svůj omyl a sklidili ovoce svých skutků, 
neboť jen tak se jim otevřou oči, aby pochopili 
pravdu. (119, 31 - 33) 
 
Odsouzeníhodnost a nesmyslnost válek  
38. Je načase, aby ze srdcí lidí vzešla láska, 
odpuštění a pokora jako pravé zbraně proti 
nenávisti a aroganci. Dokud se bude nenávist 
potkávat s nenávistí a arogance s arogancí, 
budou se národy navzájem ničit a v srdcích 
nebude mír. 
39. Lidé nechtěli pochopit, že své štěstí a 
pokrok mohou najít jen v míru, a hnali se za 
svými ideály moci a falešné velikosti, prolévali 
krev svých bližních, ničili životy a ničili víru lidí. 
(39, 29 - 30) 
40 Rok 1945 s sebou přinesl poslední stíny 
války. Srp pokosil tisíce existencí a tisíce 
duchovních bytostí se vrátilo do duchovního 
domova. Věda ohromila svět a rozechvěla 
zemi svými ničivými zbraněmi. Vítězové se 
stali soudci a katy poražených. Bolest, bída a 
hlad se šířily a zanechávaly za sebou vdovy, 
sirotky a zimu. Nákazy se šířily od národa k 
národu, a dokonce i přírodní síly daly zaznít 
svému hlasu spravedlnosti a rozhořčení nad 
tolika zly. Pole zkázy, smrti a devastace je 
stopou, kterou na tváři planety zanechal 
člověk, který si říká civilizovaný. To je úroda, 
kterou mi toto lidstvo nabízí. Ale já se vás 
ptám: Je tato úroda hodna toho, aby přišla do 
mých sýpek? Zaslouží si ovoce tvé špatnosti, 
aby ho tvůj Otec přijal? Vpravdě vám říkám, že 
tento strom je všechno jiné než ten, který jste 
mohli zasadit, kdybyste se řídili Božím 
přikázáním, které vám říká, že se máte 
navzájem milovat. (145, 29) 
41. Kdy dosáhneš klidu mysli, když jsi nedosáhl 
ani klidu srdce? - Říkám vám, že dokud nebude 
zničena poslední bratrovražedná zbraň, 
nebude mezi lidmi mír. Bratrovražedné zbraně 
jsou všechny ty, kterými si lidé navzájem 
berou život, ničí morálku, připravují se o 
svobodu, zdraví, klid duše nebo ničí víru. (119, 
53) 
42. Dokážu lidstvu, že jeho problémy se 
nevyřeší silou, a dokud bude používat ničivé a 
vražedné zbraně, nebude schopno vytvořit mír 
mezi lidmi, jakkoli se tyto zbraně mohou zdát 
strašlivé a hrozivé. Naopak, v důsledku toho 
jen vzbudí větší nenávist a touhu po pomstě. 

Pouze svědomí, rozum a city lásky budou moci 
být základem, na němž bude spočívat věk 
míru. Aby však toto světlo mohlo v lidech 
zazářit, musí nejprve vyprázdnit kalich utrpení 
do poslední kapky. (160, 65) 
43. Kdyby srdce člověka nebylo tak zatvrzelé, 
stačila by bolest války, aby se zamyslel nad 
svými chybami, a vrátil by se na cestu světla. 
Přestože má stále hořkou vzpomínku na 
masakry mužů, připravuje se na novou válku. 
44. Jak se můžeš domnívat, že Já, Otec, Božská 
Láska, bych tě mohl trestat válkami? Opravdu 
věříte, že ten, kdo vás miluje dokonalou láskou 
a kdo si přeje, abyste se milovali navzájem, 
vám může dát zločin, bratrovraždu, zabíjení, 
pomstu a zkázu? Copak nechápete, že to vše 
je důsledkem materialismu, který si lidé 
nahromadili ve svých srdcích? (174, 50 - 51) 
45. Od počátku jsem stvořil člověka 
svobodného, ale jeho svobodu vždy provázelo 
světlo svědomí. Přesto neposlouchal hlas 
svého vnitřního soudce a odchýlil se od cesty 
Zákona, až vytvořil ony vražedné, krvavé a 
obludné války, v nichž dítě povstalo proti otci, 
protože se odvrátil od každého smyslu pro 
lidskost, milosrdenství, úctu a duchovnost. 
46. Lidé se měli už dávno vyhnout zkáze a 
válkám, aby si ušetřili strastiplnou povinnost 
odčinění. Vězte, že pokud se jim nepodaří 
očistit se v dobrém, než přijdou ke Mně, budu 
je muset znovu poslat do onoho údolí slz a 
krve. Neboť ti, kdo žijí v protikladu k 
dokonalosti, ke Mně nemohou přijít. (188, 6 - 
7) 
47 Ne všichni muži jsou na stejné úrovni 
porozumění. Zatímco někteří objevují zázraky 
na každém kroku, jiní považují vše za 
nedokonalé. Zatímco jedni sní o míru jako 
vrcholu oduševnění a morálky světa, druzí 
hlásají, že právě války jsou hnacím motorem 
vývoje lidstva. 
48 Na to vám říkám: Války nejsou pro rozvoj 
světa nezbytné. Pokud je lidé využívají ke 
svým ctižádostivým a sobeckým cílům, je to 
kvůli zhmotnění, v němž se ocitají ti, kdo jim 
dávají přednost. Někteří z nich věří pouze v 
existenci na tomto světě, aniž by znali nebo 
popírali duchovní život, ale mezi lidmi jsou 
považováni za učence. Proto je nutné, aby 
všichni poznali toto zjevení. (227, 69-70) 
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Kapitola 52 - Nespravedlnost a pád 
lidstva  
 
Podmanění a vykořisťování slabých silnými.  
1 Kdyby lidé pochopili, že země byla stvořena 
pro všechny, a kdyby se uměli spravedlivě dělit 
se svými bližními o hmotné a duchovní 
poklady, jimiž je jejich existence naplněna, 
vpravdě vám říkám, že už zde na této zemi 
byste začali pociťovat mír duchovního 
království. (12, 71) 
2 Nemyslíte si, že rozdělení lidstva na národy a 
rasy je něco primitivního? neuvažujete o tom, 
že kdyby ve vaší civilizaci, na kterou jste tak 
hrdí, byl skutečný pokrok, nevládl by už zákon 
násilí a bezbožnosti, ale všechny činy vašeho 
života by se řídily zákonem svědomí? - A vy, 
lidé, se z tohoto soudu nevylučujte, neboť i 
mezi vámi objevuji boje a rozpory. (24, 73) 
- mexické publikum 
3 Mějte před očima příklad Izraele, jak je 
zaznamenán v dějinách, když dlouho putoval 
pouští. Bojovali, aby unikli egyptskému zajetí a 
modlářství, ale také aby se dostali do země 
míru a svobody. 
4 Dnes se celé toto lidstvo podobá lidu ve 
faraonově zajetí. Vyznání víry, doktríny a 
zákony jsou lidem vnucovány. Většina národů 
je otroky jiných, silnějších. Tvrdý boj o přežití a 
nucená práce pod bičem hladu a ponížení jsou 
dnes hořkým chlebem, který jí velká část 
lidstva. 
5 To vše způsobuje, že se v srdcích lidí stále 
více objevuje touha po osvobození, po míru, 
po lepším životě. (115, 41 - 43) 
6. Tento svět, který by měl být domovem 
jedné rodiny zahrnující celé lidstvo, je jablkem 
sváru a příležitostí k nesmyslnému úsilí o moc, 
ke zradě a válce. Tento život, který by měl 
sloužit ke studiu, duchovnímu rozjímání a 
snaze dosáhnout věčného života využitím 
zkoušek a lekcí ve prospěch ducha, je 
člověkem špatně chápán, takže nechává své 
srdce otrávit záští, hořkostí, materialismem a 
nespokojeností. (116, 53) 
7 Ubohé národy země - jedni jsou zotročeni, 
druzí utlačováni a ostatní vykořisťováni svými 
vlastními vůdci a představiteli! 
8 Tvé srdce už nemiluje ty, kdo ti vládnou na 
zemi, protože tvá důvěra byla zklamána. Už 
nevěříte ve spravedlnost a velkorysost svých 
soudců, už nevěříte slibům, slovům ani 

usměvavým tvářím. Viděli jste, jak se 
pokrytectví zmocnilo srdcí a vytvořilo na zemi 
říši lží, falše a podvodů. 
9. Ubozí lidé, vy, kteří nesete na svých bedrech 
dřinu jako nesnesitelné břemeno - dřinu, která 
už není oním požehnaným zákonem, díky 
němuž člověk dostával vše, co potřeboval ke 
své obživě, ale která se změnila v zoufalý a 
děsivý boj o přežití. A co dostanou lidé za to, 
že obětují své síly a životy? Nepatrný kus 
chleba, kalich hořkosti. 
10 Vpravdě vám říkám, že to není potrava, 
kterou jsem vložil do země pro vaše potěšení a 
zachování; je to chléb sváru, marnosti, 
nelidských citů - zkrátka důkaz nedostatku 
nebo absence duchovní zralosti u těch, kdo 
vládnou vašemu lidskému životu. 
11 Vidím, že si navzájem berete chléb, že ti, 
kdo touží po moci, nemohou snést, že druzí 
něco mají, protože chtějí všechno pro sebe; že 
silní berou chléb slabým a ti se musí spokojit s 
tím, že mocní jedí a užívají. 
12 Nyní se vás ptám: V čem spočívá morální 
pokrok tohoto lidstva? Kde se rozvíjejí jejich 
nejušlechtilejší city? 
13 Vpravdě pravím vám: V dobách, kdy člověk 
žil v jeskyních a přikrýval se kůžemi, také si 
navzájem loupil potravu z úst, také nejsilnější 
si bral největší díl, také námaha slabých byla 
ku prospěchu těch, kdož si je násilím 
podmanili, také lidé, kmeny a národy se 
navzájem zabíjeli. 
14 Jaký je tedy rozdíl mezi dnešním a 
tehdejším lidstvím? 
15. Ano, už vím, že Mi řekneš, že jsi dosáhl 
mnoha pokroků - vím, že Mě odkážeš na svou 
civilizaci a svou vědu. Pak vám však řeknu, že 
to všechno je jen maska pokrytectví, za kterou 
skrýváte své pravé city a své dosud primitivní 
instinkty, protože jste nevyvinuli sebemenší 
úsilí, abyste rozvíjeli svého ducha a naplňovali 
Můj Zákon. 
16 Neříkám vám, abyste nehledali vědecky - 
ne, naopak: hledejte, bádejte, rozvíjejte a 
zvyšujte své znalosti a inteligenci v 
materiálním životě, ale buďte k sobě 
milosrdní, respektujte svatá práva svých 
bližních, pochopte, že neexistuje žádný zákon, 
který by člověka opravňoval nakládat s životy 
svých bližních - zkrátka, muži, něco dělejte, 
zkrátka, lidé, udělejte něco pro to, abyste ve 
svém životě uplatnili mé nejvyšší přikázání 
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"milujte se navzájem", abyste unikli morální a 
duchovní stagnaci, do níž jste upadli, a aby, až 
spadne závoj falše, který vám zakrýval tvář, 
proniklo vaše světlo, zazářila upřímnost a do 
vašeho života vstoupila pravdivost. Pak 
můžete právem říci, že jste udělali pokrok. 
17 Buďte duchovně silní v následování mého 
učení, aby vaše slova byla v budoucnu vždy 
potvrzena skutečnými skutky milosrdenství, 
moudrosti a bratrství. (325, 10 - 20) 
18 Posílám vám svůj pokoj, ale vpravdě vám 
říkám: Dokud budou lidé, kteří mají všechno, 
co potřebují, a budou zapomínat na ty, kdo 
umírají hladem, nebude na zemi pokoj. 
19 Pokoj není založen na lidské slávě ani na 
bohatství. Je založena na dobré vůli, na 
vzájemné lásce - na službě a úctě jeden k 
druhému. Ach, kdyby tak svět rozuměl těmto 
pokynům! Zmizelo by nepřátelství a v lidských 
srdcích by rozkvetla láska. (165, 71 - 72) 
 
Zkaženost lidstva  
20 Lidstvo ztroskotalo uprostřed bouře hříchů 
a neřestí. Nejen člověk, když dospěje, poskvrní 
svého ducha tím, že dá průchod svým vášním; 
i dítě zažívá převrácení lodi, na níž pluje. 
21 Mé Slovo, plné zjevení, vystupuje uprostřed 
tohoto lidstva jako obrovský maják, ukazuje 
ztroskotancům pravou cestu a oživuje naději v 
těch, kdo byli blízko ztrátě víry. (62, 44) 
22 Současně s rozmnožením lidstva se 
rozmnožil i jeho hřích. Na světě nechybí města 
jako Sodoma a Gomora, jejichž hnus se 
rozléhá po celé zemi a otravuje srdce. Z těch 
hříšných měst nezůstaly ani stopy, ale jejich 
obyvatelé nebyli pokrytci, protože hřešili za 
bílého dne. 
23 Dnešní lidstvo, které se skrývá v temnotě, 
aby se mohlo oddávat svým vášním, a které se 
pak vydává za spravedlivé a čisté, bude 
odsouzeno přísněji než Sodoma. 
24. Je to neblahé dědictví všech minulých 
generací, jejichž závislosti, neřesti a nemoci 
nesou své ovoce v této době. Je to strom zla, 
který vyrostl v lidských srdcích - strom, který 
se stal plodným díky hříchům a jehož ovoce 
stále pokouší ženu a muže a den co den 
přináší nová srdce. 
25 Ve stínu tohoto stromu leží muži a ženy, 
kteří nemají sílu vymanit se z jeho vlivu. 
Zůstaly po nich zničené ctnosti, pošpiněná 

lidská důstojnost a mnoho zmrzačených 
životů. 
26. Nejen dospělí jsou přitahováni rozkošemi 
světa a těla a utíkají za nimi; i mládež a 
dokonce i děti, na všechny přišel jed, který se 
časem nahromadil; a ti, kterým se podařilo 
uniknout zhoubnému vlivu zla - co dělají pro 
ty, kdo sešli na scestí? Soudí je, odsuzují je a 
rozhořčují se nad jejich činy. Jen málo je těch, 
kdo se modlí za ty, kdo sešli z cesty, a ještě 
méně je těch, kdo věnují část svého života boji 
proti zlu. 
27. Vpravdě vám říkám, že mé království 
nebude mezi lidmi nastoleno, dokud bude mít 
strom zla život. Tuto moc je třeba zničit; k 
tomu je třeba mít meč lásky a spravedlnosti - 
jediný, kterému hřích neodolá. Pochopte, že 
ne soudy a tresty, ale láska, odpuštění a 
milosrdenství, podstata mého učení, budou 
světlem, které osvítí vaše cesty, a poučením, 
které přinese lidstvu spásu. (108, 10 - 14) 
28 Váš materialismus proměnil ráj, který jsem 
svěřil člověku, v peklo. 
29 Špatný je život, který lidé vedou, špatné 
jsou jejich rozkoše, jejich moc a jejich 
bohatství, špatná je jejich učenost a jejich 
věda. 
30. Bohatí i chudí, všichni jste zaujati penězi, 
jejichž vlastnictví je klamné. Obáváte se 
bolesti a nemoci a třesete se při pomyšlení na 
smrt. Někteří se bojí ztratit to, co mají, a jiní 
touží mít to, co nikdy neměli. Někteří mají 
všeho dostatek, zatímco jiným všeho chybí. 
Všechny tyto snahy, vášně, potřeby a 
ctižádostivé cíle se však týkají pouze 
hmotného života, hladu těla, nižších vášní, 
lidských tužeb, jako by člověk ve skutečnosti 
žádného ducha neměl. 
31. Svět a hmota dočasně porazily ducha, 
postupně ho přivedly zpět do otroctví a 
nakonec zmařily jeho poslání v lidském životě. 
Proč si sami postupně neuvědomujete, že 
hlad, bída, bolest a úzkost, které sužují váš 
život, nejsou ničím jiným než věrným odrazem 
bídy a bolesti vašeho ducha? (272, 29 - 32) 
32. Svět potřebuje Mé slovo, lidé a národy 
potřebují Mé učení lásky. Vládce, vědec, 
soudce, pastor, učitel - ti všichni potřebují 
světlo mé pravdy, a právě proto jsem přišel v 
této době, abych osvítil člověka v jeho duchu, 
srdci a mysli. (274, 14) 



213 
 

33. Vaše planeta stále není místem lásky, 
ctnosti ani míru. Posílám vašemu světu čisté 
duchy a vy mi je vracíte nečisté, protože životy 
lidí jsou prostoupeny hříchem a zkažeností. 
34. Vidím ctnosti jako malá, osamocená světla 
mezi duchy, bičovanými bouřemi sobectví, 
pomsty a nenávisti. To je ovoce, které mi 
lidstvo nabízí. (318, 33 - 34) 
 
Převrácený svět nezralého lidstva  
35 Máte vládce, v jejichž srdcích není 
spravedlnost a velkorysost, aby mohli 
vládnout svému lidu, protože jim jde o 
mizerný cíl moci a bohatství, lidi, kteří se 
prohlašují za mé zástupce a neznají ani lásku k 
bližním, lékaře, kteří neznají podstatu svého 
poslání, jímž je milosrdenství, a soudce, kteří si 
pletou spravedlnost s pomstou a zneužívají 
zákon ke zhoubným účelům. 
36 Nikdo, kdo chodí křivě a odvrací oči od 
světla, které má v sobě jako maják svého 
svědomí, nemá ponětí o soudu, který si sám 
nad sebou vynáší. 
37 Existují také ti, kteří si přivlastnili úkoly, 
které jim nepřísluší, a kteří svými chybami 
dokazují, že naprosto nemají potřebné 
schopnosti k tomu, aby úkol, který na sebe 
vzali, splnili. 
38 Stejně tak můžete najít služebníky Boží, 
kteří jimi nejsou, protože k tomu nebyli 
posláni - muže, kteří vedou národy a kteří 
nejsou schopni řídit ani své vlastní kroky - 
učitele, kterým chybí dar vyučování a kteří 
místo aby šířili světlo, matou mysl - lékaře, v 
jejichž srdci nezvítězil smysl pro soucit tváří v 
tvář bolesti druhého a kteří nevědí, že ten, kdo 
tento dar skutečně má, je Kristovým 
apoštolem. 
39. Lidé znesvětili všechny Mé základní 
principy, ale nyní přišla hodina, kdy budou 
všechny jejich skutky souzeny. To je Můj 
rozsudek, neboť je na Mně, abych ho vykonal. 
Proto vám říkám: Bděte a plňte Má přikázání 
lásky a odpuštění. (105, 16 - 19) 
40. Pohleďte na tento svět - pyšný, vyzývavý a 
domýšlivý na všechna lidská díla, jimiž 
ohromuje generace tohoto století. Ve své 
většině nevěří v duchovno, ani ho nemilují. 
Proto se nemodlí a neposlouchají můj zákon. 
Přesto jsou spokojeni a hrdí na to, že mohou 
představit svět plný zázraků, které vytvořili s 
pomocí své vědy. 

41. Ale tento úžasný svět lidí, který vybudovali 
během staletí vědy, bojů, válek a slz, ještě 
zničí vlastníma rukama a zbraněmi. Již se blíží 
doba, kdy si lidstvo uvědomí neudržitelnost a 
křehkost svých skutků, které postrádají lásku, 
spravedlnost a skutečnou touhu po 
dokonalosti. 
42. Brzy poznáte, že bez Boha nejste ničím, že 
jen ode Mne můžete získat sílu, život a 
inteligenci, abyste vytvořili harmonickou 
existenci mezi duchovní a fyzickou částí 
člověka. (282, 9 - 11) 
43. Lidé mluví o dobách minulých, o 
starověku, o dlouhých staletích a nekonečných 
věcích, ale já tě vidím stále malého. Vidím, že 
jste duchovně vyspěli jen velmi málo. V mých 
očích je váš svět stále ještě v plenkách, i když 
se vám zdá, že jste již dospěli. 
44. Ne, lidstvo, dokud to nebude Duch, který 
dává tyto důkazy zralosti, vzestupu, 
dokonalosti a pokroku v různých oblastech 
tvého života, budeš Mi nevyhnutelně 
předkládat lidská díla, která jsou velká jen 
zdánlivě, ale kvůli nedostatku lásky jsou bez 
mravního obsahu a netrvají. (325, 62 - 63) 
45. Nyní je pro duchy rozhodující doba, 
skutečně doba boje. Všechno je boj a zápas. 
Tato válka se odehrává v srdci každého 
člověka, v lůně rodin, ve všech institucích, ve 
všech národech, ve všech rasách. 
46 Nejen na pozemské úrovni, ale i v 
duchovním údolí se bojuje. Je to Velká bitva, 
kterou v symbolické podobě viděli proroci 
jiných dob a která se objevuje i ve vizích 
proroků či věštců této doby. 
47 Ale tento boj, který se vede a který vším 
otřásá, lidstvo nechápe, ačkoli je součástí a 
svědkem právě tohoto boje. 
48 Běh lidstva se v těchto dnech zrychluje - ale 
kam směřuje? Kam člověk tak spěchá? Najde 
na této závratné cestě štěstí, dosáhne 
vytouženého klidu, nádherného života, po 
kterém každé srdce sobecky touží? 
49. Říkám vám, že to, čeho člověk svým 
spěchem skutečně dosáhne, je naprosté 
vyčerpání. Únava života a vyčerpání jsou tím, k 
čemu směřuje mysl a srdce člověka, a tuto 
propast vytvořil sám člověk. 
50 Do této propasti upadne a v tomto 
totálním vyčerpání, v tomto chaosu nenávisti, 
rozkoší, neukojených tužeb po moci, hříchu a 
cizoložství, znesvěcování duchovních i lidských 
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zákonů, jeho duch utrpí zdánlivou "smrt", jeho 
srdce dočasnou "smrt". 
51. Já však způsobím, že člověk z této "smrti" 
povstane k životu. Způsobím, aby prožil své 
vzkříšení a v tomto novém životě bojoval za 
znovuzrození všech ideálů, za oživení všech 
zásad a ctností, které jsou atributy a dědictvím 
ducha, jenž je jejich původcem. Vždyť ze mne 
vyšel Duch, ze mne bral život, z mé 
dokonalosti pil, z mé milosti se nasytil. (360,6-
8) 
 

XII Soud a očištění lidstva  
 

Kapitola 53 - Přišel čas soudu  
 
Sklízení plodů lidského semene  
1 Milovaní učedníci, tato doba je pro lidstvo 
dobou soudu. Uplynula lhůta, do kdy jste měli 
začít splácet své dluhy. Nyní doháníte úrodu 
minulé setby, výsledek nebo důsledky svých 
skutků. 
2 Je čas, aby člověk konal své dílo, a jiný, aby 
se zodpovídal za to, co vykonal; ten druhý čas 
je čas, v němž žijete. Proto všichni trpíte a 
pláčete. Stejně jako vy máte čas setí a jiný čas 
žně, má i Bůh jeden čas, který vám udělil, 
abyste naplnili jeho zákon, a druhý, abyste 
poznali jeho spravedlnost. 
3. Nyní žijete v době Božího soudu. Bolest tě 
nutí plakat, lidstvo se očišťuje ve vlastních 
slzách, neboť nikdo není ušetřen nápravy. 
4 Jsou to časy soudu, kdy byste měli přemýšlet 
o svém osudu, abyste skrze rozjímání a 
zduchovnění slyšeli hlas svědomí, který vás 
nesvádí ani neklame, ale vede vás na cestu 
pokoje. (11, 58 - 61) 
5. Toto je čas soudu pro lidstvo. Člověk po 
člověku, lid po lidu a národ po národu jsou 
souzeni mým Božstvím. Lidé si toho však 
nevšimli a nevědí, v jaké době žijí. Proto jsem 
přišel v Duchu a seslal jsem svůj paprsek na 
lidskou mysl a jeho prostřednictvím jsem vám 
zjevil, kdo k vám mluví, v jaké době žijete a 
jaký je váš úkol. (51, 61) 
6 Amen, říkám vám: Již žijete v "den Páně", již 
jste pod jeho soudem. V této době se soudí 
živí i mrtví, na těchto vahách se váží minulé i 
současné skutky. Otevřete oči, abyste byli 

svědky toho, že se všude projevuje božská 
spravedlnost. (76, 44) 
7 Od dávných časů jsem vám mluvil o soudu a 
nyní je ohlášený čas, který proroci líčili jako 
den. 
8 Slovo tvého Boha je slovo královské a 
nebude vzato zpět. Co záleží na tom, že to 
trvalo tisíce let? Otcova vůle je neměnná a 
musí být naplněna. 
9 Kdyby lidé kromě víry v mé slovo uměli bdít 
a modlit se, nikdy by se nedivili. Jsou však 
nevěřící, zapomnětliví, nevěřící, a když přijde 
zkouška, připisují ji trestu, pomstě nebo 
Božímu hněvu. K tomu vám říkám, že každá 
zkouška je předem ohlášena, abyste byli 
připraveni. Proto musíte být stále vzhůru. 
10 Potopa, zkáza měst ohněm, nepřátelské 
nájezdy, pohromy, mor, hladomor a další 
neštěstí byly předpovězeny všem národům 
země, abyste se připravili a nebyli překvapeni. 
Stejně jako dnes z Boží lásky vždy přichází 
poselství bdělosti a přípravy, aby se lidé 
probudili, připravili a posílili. (24, 74 - 77) 
11 Říkám vám: I když je pravda, že tento svět 
čelí velmi velkým zkouškám, dny bolesti se 
zkrátí, neboť utrpení lidí bude tak velké, že 
přiměje lidi, aby se probudili, pozvedli ke Mně 
své oči a naslouchali hlasu svého svědomí, 
které od nich bude vyžadovat plnění Mého 
Zákona. 
12 Moje spravedlnost vymýtí všechno zlo, 
které existuje na tomto světě. Předtím vše 
prošetřím: Náboženské komunity, vědy a 
společenské instituce, a pak přes ně přejde srp 
Boží spravedlnosti, odřeže plevel a ponechá 
pšenici. Každé dobré semínko, které najdu v 
lidských srdcích, budu uchovávat, aby i nadále 
klíčilo v lidských myslích. (119, 10 - 11) 
 
Očištění lidstva při soudu 
13. Jak dlouho se ještě budou muset lidé 
vyvíjet, aby pochopili mou lásku a cítili mou 
přítomnost skrze svědomí? Když lidé uslyší 
můj hlas, který jim radí, a budou plnit můj 
zákon, bude to pro ně znamením, že doba 
materialismu skončila. 
14 Zatím musí být ještě v mnoha ohledech 
postiženi přírodními silami, dokud se 
nepřesvědčí, že existují vyšší síly, proti nimž je 
lidský materialismus velmi malý. 
15 Země se zatřese, vody lidstvo očistí a oheň 
je očistí. 
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16 Všechny přírodní živly a síly se projeví na 
zemi, kde lidé dosud neuměli žít v souladu s 
životem, který je obklopuje. 
17 Příroda tedy neusiluje o zničení těch, kdo ji 
poskvrňují, ale usiluje pouze o soulad mezi 
člověkem a všemi tvory. 
18 Jestliže se jejich soudy stávají stále 
výraznějšími, je to proto, že se prohřešky lidí a 
jejich nedodržování zákonů také zvětšují. (40, 
20 - 25) 
19 Ruka člověka na sebe uvrhla soud. V jeho 
mozku zuří bouře, v jeho srdci bouře, a to vše 
se projevuje i v přírodě. Její živly se 
rozpoutávají, roční období se stávají 
nevlídnými, vznikají a množí se pohromy, a to 
proto, že vaše hříchy rostou a způsobují 
nemoci a že hloupá a opovážlivá věda 
neuznává řád stanovený Stvořitelem.  
20. Kdybych vám to řekl, nevěřili byste tomu. 
Proto je nutné, abyste mohli rukama uchopit 
výsledek své práce, abyste jimi mohli být 
zklamáni. Právě teď jste dospěli do okamžiku 
svého života, kdy zažíváte výsledek všeho, co 
jste zaseli. (100, 6 - 7) 
21 Život na zemi byl pro člověka vždy provázen 
zkouškami a pokáním, ale nikdy nebyla tato 
cesta vývoje tak plná bolesti jako nyní, nikdy 
nebyl kalich tak plný hořkosti. 
22 V této době lidé nečekají s životním bojem 
až do dospělosti. Kolik tvorů zná z dětství 
zklamání, jho, rány, překážky a neúspěchy. 
Mohu vám říci více: v této době začíná bolest 
člověka ještě před jeho narozením, tedy již v 
lůně matky. 
23 Velkou povinností bytostí, které přicházejí 
na zem v tomto čase, je odčinit zlo! Měli byste 
si však uvědomit, že všechno utrpení, které na 
světě existuje, je dílem člověka. Je snad v mé 
spravedlnosti větší dokonalost než připustit, 
aby ti samí, kdo zasévali cestu života trním, je 
nyní museli sklízet? (115, 35 - 37) 
24 nemůžete pochopit můj univerzální plán 
spásy, ale dávám vám poznat jeho část, abyste 
se mohli podílet na mém díle. 
25. Jen já znám smysl času, v němž svět žije. 
Žádný člověk není schopen pochopit realitu 
této hodiny. 
26. Od nejstarších dob se lidé bez ustání 
špinili, až si zatemnili citlivost a mysl a vytvořili 
si nemocný, neklidný a smutný život. Nyní však 
přišla hodina očisty. (274, 11 - 12) 

27. Pro všechny duchy nastal čas žní, a proto 
vidíte mezi lidmi zmatek. Ale vpravdě vám 
říkám, že v tomto chaosu bude každý sklízet 
své vlastní sémě. 
28. Co se však stane s těmi mými dětmi, které 
neustále porušují můj zákon? Věru, všechny 
ty, kdož spí a nechtějí studovat a dbát mých 
pokynů, zachvátí zkoušky jako vichřice, která 
je strhne. Ale pro všechny, kdo uposlechli 
mých pokynů, to bude jako povzbuzení za 
splnění povinnosti, jako krásná odměna, 
kterou jim Bůh dává. (310, 7) 
29 V této době ten, kdo není připraven se 
obnovit, pozná největší hořkost a bude 
odveden ze země, protože ztratí vzácnou 
příležitost odčinit svá provinění a smířit se se 
zákonem, s pravdou a se životem. 
30. Na druhé straně ti, kdo z hmotného života 
přecházejí do duchovního domova s klidem a 
uspokojením, které jim dává splněná 
povinnost, se budou cítit osvíceni Mým 
světlem; patří-li však mezi ty, kdo se musí 
znovu převtělit, připravím je před návratem 
do lidského života, aby do něj mohli vstoupit 
čistí, oduševnělí a s větší moudrostí. (91, 38 - 
39) 
  
Boží láska v soudu  
31 Bolest vylila na svět celý svůj obsah a dává 
o sobě vědět v tisíci různých podobách. 
32 V jakém strašném shonu žiješ, lidstvo! Jak 
pracně hněteš těsto na chléb vezdejší! Proto 
se muži předčasně zkonzumují, ženy 
předčasně zestárnou, dívky uvadnou v plném 
květu a děti v útlém věku otupí. 
33. Doba bolesti, hořkosti a zkoušek je dobou, 
ve které nyní žijete. Přesto chci, abyste nalezli 
mír, dosáhli harmonie a rozptýlili bolest. Proto 
se vám zjevuji v duchu a posílám vám své 
slovo, které je rosou útěchy, uzdravení a 
pokoje pro vašeho ducha. 
34 Slyšte mé slovo, které je vzkříšení a život. V 
něm získáte zpět víru, zdraví a radost z boje a 
života. (132, 42 - 45) 
35. Dnes je čas největší odměny pro ducha. 
Můj soud je otevřen a skutky každého z nás 
jsou na stupnici. I když je tento soud pro 
duchy těžký a smutný, je jim nablízku Otec, 
který je spíše milujícím Otcem než soudcem. 
Obklopuje vás také láska Marie, vaší 
Přímluvkyně. (153, 16) 
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36 Přišla Má spravedlnost, lidstvo, pokoří 
lidskou aroganci, aby si uvědomil, jak je malý 
ve své špatnosti a materialismu. 
37. Ano, lidé, svrhnu člověka v jeho falešné 
velikosti, protože chci, aby spatřil Mé světlo a 
povstal, aby se stal velkým v pravdě. Chci, 
abyste byli plní světla, štědrosti, dobroty, síly a 
moudrosti. (285, 15 - 16) 
38. Lidstvo Mě špatně odhaduje a popírá Mou 
přítomnost v této době. Já jim však dám 
poznat, že svou spravedlnost projevuji s láskou 
a milosrdenstvím, že nepřicházím s bičem, 
abych jim působil bolest, že je chci jen 
pozvednout k životu milosti a očistit křišťálově 
čistou vodou, kterou je mé slovo, má pravda. 
39. Svět se nenaučil Mému učení a živí své 
modlářství a fanatismus. Proto nyní prochází 
velkým tyglíkem a pije kalich utrpení, neboť 
její materialismus ji ode Mne vzdálil. (334, 29 - 
30) 
40. Nyní lidstvo, rozdělené na národy, rasy, 
jazyky a barvy pleti, dostává od Mého 
Božského Ducha svůj příslušný podíl na soudu, 
na zkouškách, které každému náleží, na boji, 
na kruciátě a na vykoupení, které jsem pro 
každého člověka a každou rasu připravil. 
41 Vy však víte, že základem mého soudu je 
láska, že zkoušky, které Otec posílá lidem, jsou 
zkoušky lásky - že vše vede ke spáse, k dobru, i 
když se může zdát, že v těchto návštěvách je 
neštěstí, zkáza nebo bída. 
42 Za tím vším je život, zachování ducha, jeho 
vykoupení. Otec vždy čeká na "marnotratného 
syna", aby ho zahrnul největší láskou. (328, 
11) 
 

Kapitola 54 - Boj světonázorů, 
náboženství a církví  
 
Duchovní boje před Kristovým královstvím 
pokoje na zemi  
1 Stejně jako jsem vám v "Druhé éře" oznámil 
svůj Druhý příchod, tak vám nyní oznamuji 
"válku" vyznání, světových názorů a 
náboženství jako přípravnou předzvěst 
nastolení mého království zduchovnění mezi 
lidmi. 
2 Mé slovo jako plamenný meč zničí 
fanatismus, který lidi obklopoval po staletí, 
roztrhne závoj jejich nevědomosti a ukáže 

jasnou, zářivou cestu, která vede ke Mně. 
(209, 10 - 11) 
3 Aby byl mezi lidmi nastolen mír mého 
království, musí se nejprve vybojovat "válka" 
nauk víry, náboženství a ideologií - konflikt, v 
němž jedni staví mé jméno a mou pravdu proti 
falešným modlám druhých a v němž jedna 
nauka bojuje proti druhé. 
4. To bude nová bitva, duchovní bitva, v níž 
budou falešní bohové sraženi ze svých 
piedestalů a padnou a každá lež, kterou jste 
považovali za pravdivou, bude navždy 
odhalena. Pak uvidíte, jak z chaosu zmatku a 
temnoty zářivě vystupuje pravda. (121, 40) 
5. Spiritualismus vyvolává celosvětový boj 
mezi světonázory, vírami a náboženskými 
kulty. Po tomto konfliktu však tato nauka 
přinese lidem požehnaný mír, který tolik 
potřebují, a způsobí, že slunce mé božské 
spravedlnosti zazáří na všechny duchovní 
bytosti. (141, 11) 
6 Připravuji vás a varuji před časem zmatení 
světových názorů, abyste byli osvobozeni od 
vnitřního zápasu mysli a mučení myšlenek. 
7 Všechny světové názory, doktríny, teologie, 
filozofie a víry lidstva se totiž otřesou, což 
symbolizuje bouři, skutečnou bouři ducha, na 
jejíchž rozbouřených vlnách máte plout podle 
mé vůle a zůstat na vrcholu, dokud bouře a 
temnota neskončí. 
8 Nedávám vám lepší recept, jak projít touto 
zkouškou v pořádku, než modlitbu a 
následování mého slova, kterým se vaše víra 
bude cítit neustále posilována. 
9 Tato bitva světonázorů, tento střet vyznání a 
ideologií, tato bitva je naprosto nezbytná, aby 
mohly na povrch vyplout všechny neduhy a 
omyly, které se nahromadily na dně každého 
kultu a instituce. 
10 Teprve po této "bouři" bude moci začít 
morální a duchovní očista lidí, protože uvidí, 
že pravda vychází na světlo, poznají ji, pocítí ji 
na sobě a nebudou se již moci živit 
představami a přetvářkou. 
11 Tak jako každý člověk dobrovolně a zcela 
sám využívá životadárného účinku slunce na 
své tělo, protože si uvědomuje, že na jeho 
světle, teple a vlivu je založen hmotný život, 
tak bude využívat světlo pravdy ke všemu, co 
potřebuje k zachování, posílení a osvícení 
svého ducha. 
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12. Pak začne působit síla, kterou člověk nikdy 
nepocítil, protože jeho život se bude stále více 
přizpůsobovat pravým zásadám života, 
normám stanoveným mým zákonem. (323, 19 
- 22) 
 
Boj o duchovní nadvládu na zemi  
13 V této době probíhá boj světových názorů a 
učení víry. Každý člověk chce být v právu. Kdo 
má ale v tomto boji egoismu a vlastního zájmu 
pravdu? Kdo je vlastníkem pravdy? 
14. Jestliže ti, kdo se domnívají, že jsou na 
dokonalé cestě a že vlastní pravdu, jsou na to 
pyšní, vpravdě vám říkám, že ještě neznají 
cestu, neboť na ní je třeba být pokorný, a 
stačí, že nepoznávají pravdu obsaženou ve víře 
druhých, aby už nebyli pokorní. Ale já jsem 
vám řekl už v "Druhé éře": "Blahoslavení tiší a 
pokorní srdcem." 
15 Člověk, který odsuzuje víru a přesvědčení 
svých bližních, se vzdaluje od spasení, neboť 
ve své pýše a nerozvážnosti se snaží být jako 
jeho Bůh. (199, 4 - 6) 
16 Ptáš se Mě, čeho chci dosáhnout, když se 
duchovně zjevuji lidstvu této doby? Na to vám 
odpovídám: Usiluji o vaše probuzení ke Světlu, 
o vaše zduchovnění a sjednocení, protože jste 
byli vždy rozděleni. Neboť zatímco jedni 
hledali poklady ducha, druzí se věnovali lásce k 
bohatství světa - spiritualismus a 
materialismus v neustálém boji; spiritualisté a 
materialisté, kteří si nikdy nebyli schopni 
porozumět. 
17 Pamatujte si: Když měl Izrael v očekávání 
Mesiáše před očima, rozdělil se na věřící a na 
popírače mé pravdy. Vysvětlení je prosté: 
věřící byli ti, kdo mě očekávali duchem, a ti, 
kdo mě očekávali smysly "těla", mě zapřeli. 
18 Tyto dvě síly se budou muset znovu 
střetnout, dokud z tohoto boje nevyjde najevo 
pravda. Boj bude tvrdý, neboť čím více času 
plyne, tím více lidé milují pozemské, protože 
jejich věda a objevy jim dávají pocit, že žijí ve 
vlastní říši, ve světě, který si sami vytvořili. 
(175, 4 - 6) 
19 Dnes každý člověk věří, že zná pravdu v 
plném rozsahu. Každé náboženství tvrdí, že má 
pravdu. Vědci prohlašují, že našli pravdu. 
Říkám vám, že nikdo nezná absolutní pravdu, 
protože člověk není schopen ani rozumem 
pochopit tu část, která mu byla zjevena. 

20 Všichni lidé v sobě nosí část pravdy a bludu, 
které mísí se světlem pravdy. 
21 Blíží se bitva, v níž všechny tyto síly bojují 
proti sobě, protože každá chce prosadit svůj 
světonázor. Nakonec však nezvítězí lidská 
ideologie, vědecká teorie ani náboženská víra, 
ale harmonické spojení všech dobrých názorů, 
všech vysokých přesvědčení, všech forem 
kultu povznesených k nejvyšší duchovnosti, 
všech věd zasvěcených službě skutečnému 
lidskému pokroku. 
22. Dovolím lidem, aby mluvili o svých 
myšlenkách a prezentovali je, aby jiní veřejně 
předváděli své formy uctívání a obřadů, aby 
lidé diskutovali a bojovali, aby vědci šířili své 
nejpokročilejší teorie, aby se vše, co existuje 
skryté v každém duchu, otevřelo, vyšlo na 
světlo a dalo se poznat. Blíží se totiž den žně - 
den, kdy svědomí jako neúprosný srp odřízne 
od kořene vše, co je v srdci člověka falešné. 
(322, 15 - 18) 
 
Boj proti nauce o mysli  
23. Duchovní této doby se královsky oblékají, 
aby symbolicky sloužili Ježíšově oběti, a 
přestože se hlásí k Mému jménu a Mému 
zastoupení, zjišťuji, že jejich mysl je zmatená, 
jejich srdce jsou zmítána bouřemi intrik a 
vášní. Mezi lidmi této doby není nikdo, kdo by 
hlásal, že jsem prorok. Budou prožívat velké 
utrpení, protože mezi nimi není žádná 
duchovní příprava. Kde je naplnění těch, kteří 
před Ježíšem přísahali, že půjdou v jeho 
stopách? Kde jsou následovníci mých 
apoštolů? Existuje někdo jako Jan, který byl 
mezi prvními, nebo Pavel, který byl mezi těmi, 
kdo ho následovali? 
24 Proto k vám Mistr znovu přistupuje, aby 
obnovil své učení. Už vidím nové farizeje a 
zákoníky, jak se proti mně vrhají plni nenávisti. 
Právě tehdy se zeptám: "Kde jsou moji 
učedníci?" Když se Mi však pyšní, falešní, 
bohatí, kteří se bojí ztratit svou moc, ti, kteří 
jsou ohroženi Mou pravdou, znovu vysmívají a 
pronásledují Mě, vypuknou divoké bouře. 
Nebudu to však já, kdo se zhroutí pod tíhou 
kříže, ale ti, kdo požadovali oběť toho, který 
jim dal život. (149, 32 - 33) 
25 Vlna materialismu se zvedne a stane se 
rozbouřeným mořem, mořem utrpení, 
zoufalství a strachu z lidské nespravedlnosti. 
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26 Po tom moři vášní, tužeb a nenávisti lidí 
bude plout jen jedna loď, a tou lodí bude můj 
Zákon. Šťastní jsou ti, kdo jsou silní, až ten čas 
přijde! 
27 Ale běda těm, kdo spí! Běda slabým! Běda 
lidem, kteří důvěřují základům "náboženského 
fanatismu", neboť se snadno stanou kořistí 
těchto rozbouřených vln! 
28 Cožpak nepředvídáš boj, ó lidstvo? 
Nepohání vás mé slovo, abyste se připravili na 
obranu, až přijde hodina? 
29. Mé světlo je ve všech, ale vidí ho jen ti, 
kdo se modlí, kdo se vybavují. Mé Světlo k 
vám promlouvá prostřednictvím předtuchy, 
inspirace, intuice, snů a otisků prstů. Jste však 
hluší ke každému duchovnímu volání, jste 
lhostejní ke každému božskému znamení. 
30 Brzy uvidíte, že se mé slovo naplní, a 
dosvědčíte, že to všechno byla pravda. 
31. Mé učení a mé jméno budou terčem všech 
útoků a pronásledování, budou důvodem, 
proč vás nepřátelé pravdy pronásledují. Mé 
učení však bude také světelným mečem těch, 
kdo povstanou a budou bránit víru, a bude 
štítem, za nímž najdou ochranu nevinní. Mé 
jméno bude na všech rtech, jedni ho budou 
blahoslavit, druzí proklínat. 
32 Všechny schopnosti člověka se uvolní: jeho 
inteligence, jeho emoce, jeho vášně; jeho 
duchovní schopnosti se probudí a budou 
připraveny k boji. 
33. Jaký pak nastane zmatek! Kolik těch, kdo si 
mysleli, že ve Mne věří, se bude muset 
přesvědčit, že to nebyla pravá víra! 
34. V mnoha domovech a srdcích zhasne 
lampa lásky a naděje. Děti a mládež nebudou 
mít jiného Boha než svět, ani jiný zákon než 
zákon země. (300, 35- 40) 
35. Co se stane, až si lidé uvědomí, že jejich 
nestřídmá láska ke světu a zbožňování 
pozemského je přivedly k neblahému selhání? 
Budou se snažit znovu najít ztracenou cestu, 
hledat ty zásady a zákony, od kterých se 
člověk odvrátil, a v této snaze si budou 
vytvářet nauky, budou si vytvářet pravidla, 
budou vznikat filozofie, světové názory a 
teorie. 
36. To vše bude začátkem nového a velkého 
boje - nyní už nebude vyvolán nečestným 
úsilím o pozemskou moc. Vražedné zbraně už 
nebudou ničit životy, ničit domovy ani 
prolévat lidskou krev. Bitva bude jiná, protože 

tehdy budou velká náboženská společenství 
bojovat proti novým naukám a novým 
náboženstvím. 
37. Kdo v této bitvě zvítězí? Žádné náboženství 
z tohoto sporu nevyjde jako vítěz, stejně jako 
žádný národ nezůstane vítězem v této 
vražedné válce, kterou dnes trpíte. 
38 Ve válce o dosažení pozemské nadvlády 
zvítězí má spravedlnost a později, v boji o 
prosazení nějakého učení nebo náboženství, 
zvítězí má pravda. 
39 Jediná a nejvyšší pravda bude zářit jako 
světlo blesku v bouřlivé noci a každý uvidí 
tento božský záblesk světla na místě, kde se 
nachází. 
40. Mé poselství se dostane ke všem a všichni 
ke Mně přijdou. Připravil jsem vše pro budoucí 
časy a má vůle se stane všem, protože já jsem 
Pán duchů, světů, ras a národů. (288, 33 - 
36+45) 
 
Ignorování nebo potírání duchovních darů a 
duchovních uzdravení 
41. Duchovní svět se ještě více přiblíží k lidem, 
aby dosvědčil svou existenci a přítomnost. 
Všude se budou objevovat znamení, důkazy, 
zjevení a poselství, která budou vytrvale 
hovořit o tom, že nastal nový věk. 
42 Mezi národy dojde ke svárům a rozbrojům, 
protože představitelé náboženství budou šířit 
strach mezi těmi, kdo věří v tato poselství, a 
věda prohlásí tyto skutečnosti za nepravdivé. 
43. Poté se prostý lid odváží a povstane, aby 
dosvědčil pravdivost důkazů, které obdržel. 
Povstanou ti, kteří, opuštěni vědou, získali 
zpět své zdraví duchovním způsobem a budou 
svědčit o zázračných uzdraveních, o zjeveních 
nekonečné moci a absolutní moudrosti. 
44 Mezi prostými a neznámými lidmi vyjdou 
na světlo muži a ženy, jejichž slovo plné světla 
překvapí teology, filozofy a učence. Ale až 
bude spor největší a chudí budou ponižováni a 
jejich svědectví popíráno pyšnými, pak přijde 
chvíle, kdy Eliáš bude volat učence, pány a 
vládce k odpovědnosti a podrobí je zkoumání. 
45 Běda falešným a pokryteckým v onu 
hodinu, neboť tehdy na ně sestoupí dokonalá 
spravedlnost! 
46. Nastane hodina soudu. Ale mnoho duchů z 
ní povstane k pravému životu, mnoho srdcí se 
povznese k víře a mnoho očí se otevře světlu. 
(350, 71 - 72) 
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Kapitola 55 - Očištění země a lidstva 
při soudu  
 
Varovný hlas Boha a přírody před očistným 
soudem  
1 Řekl jsem vám, že na celé lidstvo přichází 
velmi velká zkouška - tak velká, že se jí v 
dějinách všech jejich staletí a věků nic 
nevyrovná. 
2 Nyní musíte pochopit, že mluvím ke všem 
vašim srdcím, posílám vám poselství a 
varování v mnoha podobách, aby lidé 
přemýšleli a byli bdělí vůči mému zákonu jako 
moudré panny z mého podobenství; mluvím 
ke všem vašim srdcím, posílám vám poselství a 
varování v mnoha podobách, aby lidé 
přemýšleli a byli bdělí vůči mému zákonu jako 
moudré panny z mého podobenství. 
3 Budou mě poslouchat lidé a různé národy 
světa? Bude Mi tento lid, kterému se dávám 
poznat v této podobě, naslouchat? Já sám to 
vím, ale Mou povinností jako Otce je 
poskytnout svým dětem všechny prostředky k 
jejich spáse. (24, 80 - 81) 
4 Vpravdě vám říkám, že pokud se lidé v 
tomto čase neočistí od skvrn, které si způsobili 
na svém duchu, přijdou přírodní síly jako 
zvěstovatelé, aby ohlásily můj soud a mou 
slávu a očistily lidstvo od každé nečistoty. 
5 Blahoslavení muži, ženy a děti, kteří - když 
pochopí blízkost toho soudu - chválí mé 
jméno, protože cítí, že "den Páně" nadešel. 
Jejich srdce jim totiž napoví, že se blíží konec 
vlády Zlého. Říkám vám, že tito budou spaseni 
svou vírou, nadějí a dobrými skutky. Ale kolik z 
těch, kdo žijí v těch dnech, se bude rouhat 
Bohu! (64, 67 - 68) 
6. Ráj prvních lidí se proměnil v slzavé údolí a 
nyní je jen údolím krve. Proto dnes, když jsem 
přišel splnit slib daný Svým učedníkům, 
probouzím lidstvo z duchovního spánku a 
dávám mu Své učení lásky, abych ho zachránil. 
Hledám duchovní bytosti, které mají osud 
svědčit v této době o Mých projevech a Mém 
slově svými skutky. 
7 Až se tito Mnou označení lidé spojí kolem 
Mého Zákona, země i hvězdy se zatřesou a na 
nebi se objeví znamení, neboť v té době bude 
hlas Pána slyšet od jednoho konce země až po 
druhý a Jeho Božský Duch, obklopený duchy 

spravedlivých, proroků a mučedníků, bude 
soudit duchovní i hmotný svět. Pak čas Ducha 
svatého dosáhne své plnosti. (26, 43 - 44) 
8 Mnoho národů se propadlo do hluboké 
propasti zhmotnění a další jsou blízko pádu, 
ale bolest jejich pádu je probudí z hlubokého 
spánku. 
9. Jsou to ty národy, které po období slávy 
zažily úpadek a upadly do temnoty bolesti, 
neřesti a bídy. Dnes to není jeden národ, ale 
celé lidstvo, které slepě běží vstříc smrti a 
chaosu. 
10 Pýcha národů bude postižena mou 
spravedlností. Vzpomeňte si na Ninive, 
Babylon, Řecko, Řím a Kartágo. Najdete v nich 
hluboké příklady učení o božské spravedlnosti. 
11 Kdykoli se lidé chopili žezla moci a nechali 
svá srdce naplnit bezbožností, zpupností a 
nesmyslnými vášněmi a strhli s sebou své 
národy do degenerace, přiblížila se má 
spravedlnost, aby je zbavila moci. 
12. Zároveň jsem však před nimi zapálil 
pochodeň, která osvětluje cestu ke spáse 
jejich ducha. Co by se stalo s lidmi, kdybych je 
ve chvíli jejich zkoušek nechal napospas jejich 
vlastním silám? (105,45 - 47) 
13 Od propasti k propasti se člověk duchovně 
propadl až na úroveň popírání a zapomínání 
na Mne, až do krajnosti popírání sebe sama, 
nepoznávání své podstaty, svého ducha. 
14. Pouze Mé milosrdenství dokáže lidi ušetřit 
bolesti z toho, že musí opakovat cestu, aby ke 
Mně přišli. Já sám jsem ve své lásce schopen 
poskytnout svým dětem prostředky na cestě, 
aby objevily cestu spásy. (173, 21 - 22) 
15 V den, kdy už vody (potopy) nezakrývaly 
zemi, jsem nechal na obloze zazářit duhu míru 
na znamení smlouvy, kterou Bůh uzavřel s 
lidstvem. 
16. Nyní vám říkám: Ó lidstvo "třetí éry", vy, 
kteří jste stejní, kteří jste prošli všemi těmito 
zkouškami, v nichž jste se očistili: Brzy zažijete 
nový chaos. 
17 Ale přišel jsem varovat svůj vyvolený lid a 
celé lidstvo, kterému jsem se v tomto čase dal 
poznat. Dobře poslouchejte, děti moje: zde je 
archa, vstupte do ní, zvu vás. 
18 Pro tebe, Izraeli, je schrána zachováváním 
mého zákona. Každý, kdo se řídí mými 
přikázáními v nejsmutnějších dnech, v nejtěžší 
době zkoušky, bude uvnitř archy, bude silný a 
bude cítit ochranu mé lásky. 
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19. A celému lidstvu znovu říkám: Archa je 
Můj zákon lásky. Každý, kdo praktikuje lásku a 
milosrdenství k bližnímu i k sobě samému, 
bude spasen. (302, 17 -19 o.) 
20. Vždy jsem vám dal čas na přípravu a 
poskytl jsem vám prostředky, abyste se 
zachránili. Než jsem vám poslal Svůj soud, aby 
vás na konci věku nebo období povolal k 
odpovědnosti, projevil jsem vám Svou lásku 
tím, že jsem vás varoval, probouzel a vybízel k 
pokání, nápravě a dobrotě. 
21 Když však přišla hodina soudu, nepřestal 
jsem se vás ptát, zda jste již činili pokání, zda 
jste se již připravili, nebo zda stále setrváváte 
ve zlu a neposlušnosti. 
22 Můj soud přišel v určenou hodinu a ten, 
kdo věděl, jak včas postavit svou archu, byl 
zachráněn. Kdo se však posmíval, když mu byla 
oznámena hodina soudu, a nic neudělal pro 
svou záchranu, musel zahynout. (323, 51) 
 
Moc a nadvláda zla je zlomena  
23 Dosud na světě nepřevládala lidská láska. 
Jako od počátku lidstva vládne a vítězí násilí. 
Kdo miloval, stal se obětí zla. 
24. Zlo rozšířilo svou říši a na zemi zesílilo. Ale 
právě v tomto čase přicházím, abych se proti 
těmto mocnostem postavil svými zbraněmi, 
aby bylo mezi lidmi nastoleno království lásky 
a spravedlnosti. 
25. Předtím budu bojovat. Abych vám mohl 
dát pokoj svého Ducha, je třeba, abych vedl 
válku a odstranil každé zlo. (33, 32 - 33) 
26. Lidé dojdou na konec své vlastní cesty a 
vrátí se na ni, aby sklidili plody všeho, co zaseli 
- to je jediný způsob jednání, jímž v srdcích 
povstává pokání. Ti, kdo si své prohřešky 
neuvědomují, totiž nemohou své chyby nijak 
napravit. 
27 Připravuje se nový svět, brzy přijdou nové 
generace, ale nejprve je třeba odstranit 
hladové vlky, aby si nebrali ovce za kořist. (46, 
65 - 66) 
28. Na zemi se rozšířilo malomocenství 
netělesné povahy, které rozežírá srdce a ničí 
víru a ctnost. Lidé žijí zahaleni v duchovních 
hadrech a myslí si, že tuto ubohost nikdo 
neodhalí, protože lidé nevidí dál než do 
hmoty. 
29. Ale hodina svědomí se blíží, to je totéž, 
jako kdybyste řekli: Den Páně neboli jeho soud 

je přede dveřmi. Tehdy se jedni budou stydět 
a druzí činit pokání. 
30 Ti, kdo slyší tento vnitřní hlas, žhavý a 
neúprosný, pocítí v sobě oheň, který stravuje, 
ničí a očišťuje. Tomuto ohni soudu nemůže 
odolat hřích ani nic, co není odporné. Odolat jí 
může pouze duch, protože je obdařen božskou 
mocí. Když tedy projde ohněm svého svědomí, 
znovu povstane očištěn od svých chyb. (82, 58 
- 59) 
31. Veškerá bolest způsobená lidmi bude 
shrnuta do jediného poháru, který vypijí ti, 
kdo ji způsobili. A ti, kteří se nikdy nenechali 
otřást tváří v tvář bolesti, se pak budou třást 
na duchu i na těle. (141, 73) 
32 Je třeba, aby se na krátký čas nebe pro 
všechny uzavřelo a aby se znovu neotevřelo, 
dokud ze země nevzejde jediný výkřik, protože 
se pozná, že Otec všech bytostí je jeden. 
33 Vpravdě vám říkám, že tento 
bratrovražedný a sobecký svět podrobím 
soudu a očistím ho, dokud neuvidím, že z něj 
povstává láska a světlo; dám ho těm, kdo dnes 
vedou své národy do záhuby, kdo rozsévají a 
šíří všechny neřesti, kdo vytvářejí své 
království nepravosti; dám jim ho jako 
odškodnění. I těm, kteří dnes vedou své 
národy do záhuby, kteří v současnosti 
rozsévají a šíří všechny neřesti, kteří vytvořili 
své království nepravostí, dám jako 
odškodnění příkaz bojovat proti svodům, 
odstranit zkaženost a vykořenit strom zla u 
kořene. (151, 14 + 69) 
34 Člověk si pomocí své svobodné vůle ohnul 
cestu vývoje, až zapomněl, z čeho vyšel, a 
dospěl k tomu, že ctnost, láska, dobro, mír, 
bratrství se jeho přirozenosti zdají cizí a 
sobectví, neřest a hřích považuje za 
nejpřirozenější a nejpřípustnější věci. 
35 Nová Sodoma je na celé zemi a je třeba 
nové očisty. Dobré sémě bude zachráněno a 
vznikne z něj nové lidstvo. Na úrodná pole 
zavlažovaná slzami pokání padne mé sémě, 
které vyklíčí v srdcích budoucích generací, jež 
budou svému Pánu vzdávat vyšší poctu. (161, 
21 - 22) 
36. Dovolím lidské ruce, aby přinesla zkázu, 
smrt a válku, ale jen do určité hranice. Za tuto 
hranici se nespravedlnost, zkaženost, klam a 
touha po moci lidí nedostanou. 
37 Tehdy přijde můj srp a moudře odřízne, co 
si přeji. Můj srp je život, láska a pravá 
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spravedlnost. Ale vy, lidé, bděte a modlete se! 
(345,91) 
38 Dříve byla země slzavým údolím, nyní je 
údolím krvavým. Co bude zítra? Les kouřících 
trosek, nad nimiž prošel oheň soudu, který 
strávil hřích a zničil zpupnost bezcharakterních 
lidí, protože zanedbali svého ducha. 
39 Stejně tak budou z chrámu moudrosti 
vyhnáni obchodníci s vědou, protože se 
světlem provozovali lichvu a znesvěcovali 
pravdu. (315, 61 -62) 
40 Velké národy plné arogance povstávají, 
chlubí se svou mocí, ohrožují svět svými 
zbraněmi, jsou pyšné na svou inteligenci a 
vědu, aniž by si uvědomovaly křehkost 
falešného světa, který stvořily, neboť stačí 
lehký dotek mé spravedlnosti, aby tento 
umělý svět zanikl. 
41 Ale bude to ruka samotného člověka, která 
zničí jeho vlastní dílo; bude to jeho mysl, která 
vymyslí způsob, jak zničit to, co předtím 
vytvořil. 
42. Postarám se o to, aby přetrvala jen ta 
lidská díla, která přinesla lidem dobré plody, 
aby byla i nadále používána pro dobro 
budoucích generací. Ale vše, co slouží 
zkaženému nebo sobeckému účelu, bude 
zničeno v ohni mého neúprosného soudu. 
43 Na troskách světa vytvořeného a zničeného 
materialistickým lidstvem vyroste nový svět, 
jehož základem bude zkušenost a jehož cílem 
bude ideál duchovního vzestupu. (315, 55 - 
56) 
 
Apokalyptické války, morové rány, pohromy 
a zkázy  
44. Žijete v časech strachu, v nichž se lidé 
očišťují tím, že vyprazdňují kalich utrpení až do 
dna. Ti, kdo studovali proroctví, však již věděli, 
že se blíží doba, kdy všude vypuknou války, 
protože národy si navzájem nerozumějí. 
45 Ještě přijde doba, kdy se mezi lidmi objeví 
neznámé nemoci a nákazy a zmatou vědce. 
Ale až bolest mezi lidmi dosáhne vrcholu, tedy 
před rokem 1950, budou mít ještě sílu volat: 
"Trest Boží!". Já však netrestám, to vy trestáte 
sami sebe, když se odchylujete od zákonů, 
jimiž se řídí vaše mysl a tělo. 
46 Kdo rozpoutal přírodní síly a postavil se jim, 
když ne lidský nerozum? Kdo se vzepřel Mým 
zákonům? arogance vědců! Vpravdě vám však 
říkám, že tato bolest poslouží k tomu, aby 

vyvrátila z kořenů plevel, který se rozrostl v 
srdci člověka. 
47 Pole budou pokryta mrtvolami, zahynou i 
nevinní lidé. Někteří zemřou ohněm, jiní 
hladem a další ve válce. Země se bude třást, 
přírodní síly se dají do pohybu, hory budou 
chrlit lávu a moře se budou bouřit. 
48. Dovolím lidem, aby svou zkaženost dotáhli 
až na hranici, kterou jim dovolí jejich 
svobodná vůle, aby zděšeni svými vlastními 
skutky pocítili v duchu pravé pokání. (35, 22 - 
26) 
49. Strom vědy se otřese v běsnícím hurikánu 
a shodí své ovoce na lidstvo. Ale kdo uvolnil 
pouta těchto živlů, když ne člověk? 
50 Je pravda, že první lidé také poznali bolest, 
aby se probudili do reality, aby se probudilo 
světlo svědomí a aby se přizpůsobili zákonu. 
Ale vyspělý, uvědomělý a vzdělaný člověk 
tohoto věku - jak se opovažuje znesvětit strom 
života? (288,28) 
51 Ve světě vypuknou epidemie, na které 
zahyne velká část lidstva. Budou to neznámé a 
vzácné nemoci, proti kterým bude věda 
bezmocná. 
52. Celý svět bude očištěn od plevele. Můj 
soud odstraní sobectví, nenávist a 
neukojitelnou touhu po moci. Objeví se velké 
přírodní úkazy. 
Padesát tři národů bude zpustošeno a celé 
oblasti zmizí. Bude to poplašné volání do 
vašich srdcí. (206, 22 - 24) 
 
Příroda a zemské katastrofy 
54. Lidstvo, kdybyste všechno, co jste použili 
na vedení krvavých válek, vynaložili na 
humanitární činnost, vaše existence by byla 
plná Otcova požehnání. Člověk však bohatství, 
které nashromáždil, použil k rozsévání zkázy, 
bolesti a smrti. 
55. To nemůže být pravý život, který by měli 
vést ti, kdo jsou bratři a sestry a Boží děti. 
Takový způsob života není v souladu se 
Zákonem, který jsem vám vepsal do svědomí. 
56. Abyste si uvědomili, v jakém omylu žijete, 
vybuchnou sopky, ze země se vylije oheň, aby 
zničil plevel. Rozpoutají se větry, země se bude 
otřásat a záplavy vody zničí celé země a 
národy. 
57. Tímto způsobem vyjádří království přírody 
svou nespokojenost s člověkem. Rozešli se s 
ním, protože člověk ničil jedno pouto 
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přátelství a bratrství za druhým, které ho 
spojovalo s přírodou, jež ho obklopuje. (164, 
40 - 42) 
58. Na lidstvo přijde mnoho pohrom, v přírodě 
dojde k otřesům, živly zpřetrhají svá pouta: 
Oheň zpustoší celé země, vody řek se vylijí z 
břehů, moře se změní. 
59. Některé oblasti zůstanou pohřbeny pod 
vodou a objeví se nová území. Mnoho tvorů 
přijde o život, a dokonce i ti, kteří jsou nižší 
než člověk, zahynou. (11, 77) 
60. Síly přírody jen čekají na hodinu, kdy přijde 
na svět a očistí a vyčistí zemi. Čím je národ 
hříšnější a arogantnější, tím těžší soud nad ním 
vynesu. 
61. Tvrdé a hluché je srdce tohoto lidství. 
Bude nutné, aby k němu přišel kalich utrpení, 
aby uslyšel hlas svědomí, hlas Zákona a Boží 
spravedlnosti. Vše bude pro spásu a věčný 
život Ducha. Je to on, koho hledám. (138, 78 - 
79) 
62. Potopa, která očistila zemi od lidských 
nečistot, a oheň, který dopadl na Sodomu, 
jsou dnes známé jako legendy. Nicméně i v 
této době zažijete, jak se lidstvo otřese, až se 
země zachvěje pod náporem vzduchu, vody a 
ohně. Já vám však posílám novou schránu, 
která je mým zákonem, takže kdo do ní 
vstoupí, zachrání sám sebe. 
63. Ne všichni, kdo v hodině Navštívení říkají 
"Otče, Otče", Mě budou milovat, ale ti, kdo 
vždy praktikují Mou lásku k bližnímu. Ty budou 
uloženy. (57, 61 - 62) 
64. Přijde nová potopa, která zemi očistí od 
lidské zkaženosti. Vyvrátí oltáře falešných 
bohů, kámen po kameni zničí základy věže 
pýchy a zloby a vyhladí každé falešné učení a 
každou zvrácenou filozofii. 
65. Tato potopa však nebude jen z vody, jako 
tomu bylo kdysi, neboť ruka člověka proti sobě 
rozpoutala všechny živly, viditelné i 
neviditelné. Vynáší vlastní rozsudek, trestá a 
soudí sám sebe. (65, 31) 
66. Království přírody budou volat po 
spravedlnosti, a když se rozplynou, způsobí, že 
části zemského povrchu zmizí a stanou se 
moři, moře zmizí a místo nich se objeví 
pevnina. 
67 Sopky vybuchnou, aby ohlásily čas soudu, a 
celá příroda se dá do prudkého pohybu a 
otřese se. 

68 Modlete se, abyste se chovali jako dobří 
učedníci, neboť to bude vhodná doba pro 
šíření trinitářsko-marijánského duchovního 
učení v srdcích. (60, 40 - 41) 
69. Tři čtvrtiny zemského povrchu zmizí a jen 
část zůstane útočištěm těch, kteří chaos 
přežijí. Budete svědky naplnění mnoha 
proroctví. (238, 24) 
70 Nemylte se, neboť dříve než skončí "šestá 
pečeť", dojde k velkým událostem: hvězdy 
budou dávat významná znamení, národy země 
budou sténat a z této planety zmizí tři části a 
zůstane jen jedna, na níž vzejde semeno 
Ducha svatého jako nový život. 
71 Lidstvo pak začne novou existenci, 
sjednocené v jediném učení, v jediném jazyce 
a v jediném svazku míru a bratrství. (250, 53) 
72 Mluvím k vám o bolesti, kterou si 
zasloužíte, kterou stále více rozmnožujete, a 
která vás, až přijde hodina, přepadne. 
73 Nikdy bych takový kalich svým dětem 
nevydal, ale ve své Spravedlnosti vám ještě 
mohu dovolit sklidit ovoce vaší špatnosti, vaší 
pýchy a vaší zbrklosti, abyste se ke mně vrátili 
kajícně; nedovolím vám, abyste byli mou 
součástí, nedovolím vám, abyste byli mou 
součástí. 
74. Lidé zpochybnili mou moc a mou 
spravedlnost, když svou vědou znesvětili 
chrám přírody, v němž je vše v souladu, a 
jejich soud bude nyní neúprosný. 
75. Rozpoutají se živelné síly, vesmír se otřese 
a země se zachvěje. Tehdy v lidech zavládne 
hrůza a budou chtít utéct, ale nebude úniku. 
Budou chtít uvolněné síly omezit, ale nebudou 
toho schopni. Budou se totiž cítit vinni, a 
protože budou své opovážlivosti a hlouposti 
litovat příliš pozdě, budou hledat smrt, aby 
unikli trestu. (238, 15 - 17) 
76. Kdyby lidé znali své duchovní dary - kolika 
utrpením by ulevili! Raději však zůstali slepí 
nebo nečinní, zatímco na sebe nechali 
dopadnout časy největší bolesti. 
77. Mé učení vás má osvítit, abyste si ušetřili 
ono velké utrpení, které lidstvu ohlásili proroci 
minulých dob. 
78. Pouze ve zlepšení svých životů můžete 
najít sílu nebo schopnost osvobodit se od 
účinků uvolněných živlů. Nejen víra nebo 
modlitba jsou totiž zbraněmi, které vám dávají 
vítězství nad ranami a protivenstvími života: 
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víru a modlitbu musí doprovázet ctnostný, 
čistý a dobrý život. (280, 14 - 15+17) 
79. Brzy začne pro svět doba velkých událostí. 
Země se zachvěje a slunce vyšle na tento svět 
žhavé paprsky, které spálí jeho povrch. 
Kontinenty budou postiženy bolestí od 
jednoho pólu k druhému, celá zeměkoule 
bude očištěna a nebude tvora, který by 
nepocítil strádání a odčinění. 
80. Po tomto velkém chaosu se však národy 
opět uklidní a přírodní síly se uklidní. Po této 
"bouřlivé noci", v níž tento svět žije, se objeví 
duha míru a vše se vrátí ke svým zákonům, 
řádu a harmonii. 
81 Znovu uvidíte jasnou oblohu a úrodná pole. 
Vody budou bez mráčku a moře klidné. Na 
stromech bude ovoce, na loukách květiny a 
úroda bude bohatá. Očištěný a zdravý člověk 
se bude opět cítit hoden a uvidí, že je mu 
připravena cesta k vzestupu a návratu ke Mně. 
82. Každý bude od základu čistý a očištěný, 
aby byl hoden být svědkem přicházejícího 
Nového věku. Musím totiž postavit nové 
lidstvo na pevné základy. (351, 66 - 69) 
 
Spravedlnost lásky a Boží milosrdenství  
83. Blíží se hodina, kdy svět plně pocítí soud. 
Každé dílo, každé slovo a každá myšlenka 
budou souzeny. Od mocných země, kteří 
vládnou národům, až po ty nejmenší, všichni 
budou zváženi na Mých božských vahách. 
84. Nezaměňujte však spravedlnost s odplatou 
ani nápravu s trestem. Dovolím vám totiž 
sklízet plody vašeho semene a jíst je, abyste 
podle jejich chuti a účinku poznali, zda jsou 
dobré, nebo škodlivé, zda jste zaseli dobro, 
nebo zlo. 
85. Nevinná krev prolitá lidským proviněním, 
nářek a slzy vdov a sirotků, psance, který trpí 
bídou a hladem - ti všichni volají po 
spravedlnosti a na všechny se snáší má 
dokonalá a láskyplná, ale neúprosná 
spravedlnost. (239,21 - 23) 
86 Má spravedlnost přijde na každé stvoření a 
dotkne se každého člověka, jako přišel 
Hospodinův anděl na Egypt a vykonal můj 
soud, při němž se zachránili jen ti, kdo si 
označili dveře krví beránka. 
87. Vpravdě ti říkám, že v tomto čase tě každý, 
kdo bdí a má víru ve Slovo a zaslíbení 
Spasitele; božského Beránka, který se 
obětoval, aby tě naučil modlit se a s 

dokonalou láskou plnit úkoly tvého vykoupení, 
neboť Moje Krev tě bude chránit jako plášť 
lásky. Kdo však nebdí, kdo nevěří nebo kdo se 
rouhá, bude postižen, aby se probudil z 
letargie. (76, 6 - 7) 
88. Až se ke Mně z nitra lidí ozve volání o 
pomoc: "Otče můj, náš Spasiteli, přijď k nám, 
hyneme," pak jim dám pocítit Svou 
Přítomnost, zjevím jim Své nekonečné 
Milosrdenství a ještě jednou jim ho dokážu. 
(294, 40) 
89. Obvyklý běh vašeho života bude náhle 
bičován silnými bouřemi. Později však v 
nekonečnu zazáří světlo hvězdy, jejíž paprsky 
dodají vtělenému duchu mír, světlo a klid, 
které potřebuje k rozjímání o věčnosti. (87, 52) 
 
Účinek soudu  
90. Když se zdá, že pro člověka všechno 
skončilo, že smrt zvítězila nebo že zlo 
triumfuje, z temnoty povstanou bytosti ke 
světlu. Ze smrti povstanou k pravému životu a 
z propasti zkaženosti povstanou, aby se řídili 
věčným Božím zákonem. 
91. Ne všichni poznají propast; někteří se totiž 
pečlivě vyhýbali této válce vášní, ctižádosti a 
nenávisti a žili jen na okraji nové Sodomy; jiní, 
kteří mnoho hřešili, se včas zastaví a včasným 
pokáním a úplnou obnovou si ušetří mnoho slz 
a bolesti. (174,53 - 54) 
92 Z celé této morální a materiální struktury 
lidstva "nezůstane kámen na kameni". Aby se 
totiž "nový člověk" mohl objevit na této zemi, 
je nevyhnutelné, aby byla smazána každá 
skvrna, odstraněn každý hřích a zůstalo jen to, 
co obsahuje dobré sémě. 
93. Záře Mé přítomnosti a Mé spravedlnosti 
bude vnímána v celém světě a ve světle 
tohoto světla padnou modly, zapomenou se 
zvyklosti a opustí se neplodné obřady. (292, 33 
- 34) 
94. Pro spásu člověka zůstanou otevřeny 
pouze jedny dveře: dveře zduchovnění. Kdo se 
chce zachránit, musí se vzdát své arogance, 
falešné velikosti, nízkých vášní a sobectví. 
95. Velmi hořký bude kalich, který budou lidé 
pít ve velké bitvě. Já vám však říkám: 
Blahoslavení, kteří pijí z toho kalicha a pak 
odcházejí ze země jako očištění. Až se totiž 
vrátí na tento svět v jiných tělech, bude jejich 
poselství prostoupeno světlem, mírem a 
moudrostí. (289, 60 - 61) 
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96 "Poslední bitvy" s jejich hořkostí a 
"poslední vichřice" ještě nepřišly. Všechny síly 
budou ještě vrženy do zmatku a atomy se 
budou zmítat v chaosu, takže po tom všem 
nastane letargie, vyčerpání, smutek a 
znechucení, které budou působit dojmem 
smrti. 
97. Ale bude to hodina, kdy ve svědomí, které 
se stalo citlivým, zazní vibrující ozvěna polnice, 
která vám z onoho světa oznámí, že mezi lidmi 
dobré vůle se blíží království života a míru. 
98. Při tom zvuku "mrtví vstanou" a prolijí slzy 
pokání a Otec je přijme jako "marnotratné 
syny", unavené dlouhou cestou a znavené 
velkým bojem, a zpečetí jejich ducha polibkem 
lásky. 
99. Od toho "dne" si člověk bude ošklivit 
válku. Vyžene ze svého srdce nenávist a zášť, 
bude pronásledovat hřích a zahájí život 
nápravy a obnovy. Mnozí se budou cítit 
inspirováni světlem, které dříve neviděli, a 
vydají se vytvořit svět míru. 
100 Bude to jen začátek doby milosti, doby 
míru. 
101. Doba kamenná je již daleko za námi. Věk 
vědy také pomine a pak mezi lidmi rozkvete 
věk ducha. 
102 Pramen života odhalí velká tajemství, aby 
lidé mohli vybudovat svět silný ve vědě o 
dobru, spravedlnosti a lásce. (235, 79 - 83) 
 

XIII Proměna a dokončení světa a 
stvoření  

 

Kapitola 56 - Vítězství a uznání 
Kristova duchovního díla  
 
Šíření učení Ducha Božími posly  
1 Můj Zákon bude v tomto čase archou spásy. 
Popravdě řečeno, říkám vám: až se rozpoutají 
vody potopy zla, bolesti a bídy, budou do této 
země přicházet v dlouhých vlečkách lidé jiných 
národů, přitahováni její duchovností, 
pohostinností a mírem; a až poznají toto 
zjevení a uvěří v to, co jsem řekl jako Duch 
svatý při svém novém příchodu, nazvu je také 
Izraelity podle Ducha. 

2 mezi těmito zástupy budou moji poslové, 
které pošlu zpět k jejich národům, aby přinesli 
svým bratrům božské poselství mého slova. 
3 Ne všichni však přijdou do tohoto národa, 
aby poznali učení, které jsem vám přinesl, 
neboť mnozí je přijmou duchovně. (10, 22) 
4 všichni obdržíte mír, jak jste si ho zasloužili, 
ale slibuji vám lepší časy. 
5 po očistě, která musí proběhnout na zemi, se 
objeví Mnou vyslaní lidé, ctnostné duchovní 
bytosti s velkým posláním vytvořit poslušnou 
lidskou rodinu. 
6 Po tvém pokolení přijdou čtyři generace, 
dokud se mé učení nerozšíří po světě a 
nesklidí krásné ovoce. (310, 50) 
 
Boj o uznání nového slova  
7 Dnes je to malý zástup, který mě obklopuje, 
ale zítra se kolem mě shromáždí obrovské 
zástupy. Mezi nimi přijdou farizeové, pokrytci, 
a budou hledat chyby v Mém učení, aby 
podnítili mínění velkých mas proti Mému dílu. 
Nevědí, že dříve než budou hledat Mé dílo, 
budou sami prohlédnuti. (66,61) 
8 Tehdy mě soudili tři soudci: Annáš, Pilát a 
Herodes, a lid nade mnou vykonal rozsudek. 
Nyní vám říkám, že je mnoho Mých soudců a 
ještě větší je počet těch, kteří Mi v této době 
způsobí bolest. 
9 Čím více se však budou lidé hnusit Mému 
Zákonu a Mému učení - až bude nejvíce 
pronásledováno a zavrhováno -, tím více se 
ozve hlas lidí víry, neboť se nestane totéž co v 
"druhé éře"; nyní nebudu sám. (94, 67) 
10 Nastane krátký čas, kdy se bude zdát, že 
mé slovo dané v této době zmizelo z povrchu 
země. 
11. Pak si lidé začnou vymýšlet duchovní 
nauky, učit novým zákonům a přikázáním. 
Budou se nazývat mistry, apoštoly, proroky a 
Božími posly a já je nechám nějaký čas mluvit 
a rozsévat. Nechám je zasít jejich semeno, 
aby, až budou sklízet ovoce, poznali, co zaseli. 
12 Čas a přírodní síly přejdou přes jejich 
semena a jejich kroky budou pro každého z 
těchto lidských synů jako soud. 
13. Je nutné, aby svět poznal klam, aby mohl 
poznat pravdu. Pak pravda a podstata života, 
kterou jsem vám dal v tomto čase, znovu 
povstane mezi lidmi v celé své čistotě a 
duchovnosti. (106, 9 - 10) 
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Moc učení Ducha svatého  
14 Pro lidstvo nastal nový věk; je to věk světla, 
jehož přítomnost bude vrcholem na duchovní 
cestě všech lidí, aby se mohli probudit, 
zamyslet se, zbavit se těžkého břemene svých 
tradic, fanatismu a omylů a pak povstat k 
novému životu. 
15 Někteří dříve a někteří později, takže 
postupně všechna náboženství a sekty přijdou 
do neviditelného chrámu, chrámu Ducha 
Svatého, který je přítomen v mém díle, 
nehybný jako sloup tyčící se do nekonečna, 
čekající na lidi všech národů a generací. 
16. Až všichni vstoupí do nitra mé svatyně, aby 
se modlili a ponořili se do ní, dosáhnou jedni i 
druzí stejného poznání mé pravdy. Jakmile 
tedy dojde k završení této cesty, všichni 
povstanou sjednoceni v témže Zákoně a 
budou uctívat svého Otce stejným způsobem. 
(12, 94 - 96) 
17. Spolu s lidem, který pozvedám a který 
vytrhávám z temnoty a nevědomosti, naplním 
proroctví daná v minulých dobách a tváří v 
tvář mým důkazům a zázrakům se svět 
zachvěje a teologové a vykladači proroctví 
spálí své knihy a vnitřně se připraví na studium 
tohoto zjevení. Muži s tituly, muži vědy, muži s 
žezlem a korunou se zastaví, aby vyslechli mé 
učení, a mnozí řeknou: "Kristus Spasitel opět 
přišel!" (84, 60) 
18 Vpravdě vám říkám, že mé slovo změní 
charakter vašeho současného světa i celého 
vašeho života. 
19. Pro dnešní lidi je svět a jeho požitky 
smyslem jejich života. Brzy si však budou vážit 
ducha více než těla a těla více než šatů a místo 
světské slávy budou hledat nesmrtelnost 
ducha. 
20 Na počátku bude fanatismus kvůli 
duchovnu, snaha o něj bude dovedena do 
krajnosti, ale potom se srdce zklidní a 
oduševnění rozkvete plné pravdy a 
upřímnosti. (82, 30 - 31) 
21. Mé učení způsobí ve světě velké otřesy, 
dojde k velkým změnám ve zvycích a 
představách, a dokonce i v přírodě dojde ke 
změnám. To vše bude znamenat začátek nové 
éry lidstva a duchové, které brzy pošlu na zem, 
budou o všech těchto proroctvích mluvit. 
Budou vysvětlovat Mé Slovo a popisovat díla, 
která mají pomoci při obnově a vzestupu 
tohoto světa. (152,71) 

22 "Nová píseň" vzejde z ducha všech těch, 
kteří mě nemohli vidět a kteří mě nakonec 
uviděli, protože mě hledali navzdory své 
nedokonalosti; a vy víte, že kdo mě hledá, 
vždycky mě najde; já jsem ten, kdo vás najde; 
já jsem ten, kdo vás najde. 
23 Těm, kdo mě zapírali, kdo se mi vyhýbali, 
kdo skrývali mé jméno, kdo nechtěli uznat 
mou přítomnost, budou na jejich cestě dány 
zkoušky, které jim otevřou oči a přivedou je k 
pravdě. (292, 35 - 36) 
24 Jako dravý proud, který všechno odnese, 
taková bude povodeň, kterou vytvoří 
spiritistické masy lidí - povodeň, kterou nikdo 
nebude moci zastavit, protože její síla bude 
nepřekonatelná. A ten, kdo by se chtěl 
postavit do cesty jeho toku jako překážka, 
bude unášen proudem. 
25 Kdo na zemi by mohl mít moc zastavit vývoj 
duchů nebo uskutečnění Božích rad? Nikdo. 
Jediná bytost, která má absolutní moc a 
spravedlnost, je váš Otec, který určil, aby 
každý duch dospěl k dokonalosti. 
26. Jestliže lidé po krátkou dobu nedbali Mých 
božských zákonů, postarám se, aby Můj hlas 
jako zvuk hlasitého zvonu uslyšeli i ti, kdo jsou 
mrtví pro duchovní život. (256, 40 - 42) 
27 Až pak lidstvo pozná mé učení a pochopí 
jeho smysl, bude mu důvěřovat a upevní se v 
přesvědčení, že je to spolehlivá cesta a 
průvodce pro každého člověka, který chce žít 
ve spravedlnosti, lásce a úctě k bližnímu. 
28. Když toto učení zapustí kořeny v lidských 
srdcích, rozjasní rodinný život, posílí rodiče ve 
ctnosti, manželství ve věrnosti, děti v 
poslušnosti a učitele naplní moudrostí. Vládce 
učiní velkorysými a soudce inspiruje k 
vykonávání pravé spravedlnosti. Vědci se 
budou cítit osvíceni a toto světlo jim odhalí 
velká tajemství ve prospěch lidstva a jeho 
duchovního rozvoje. Tímto způsobem začne 
nový věk míru a pokroku. (349, 35) 
 
Poznání Kristova návratu v celém světě  
29. Když člověk klesne do nejhlubší propasti a 
vyčerpán bojem a utrpením už nemá sílu ani 
na svou záchranu, s úžasem zakusí, jak z hlubin 
jeho vlastní slabosti, zoufalství a zklamání 
vyvěrá neznámá síla, která pochází z Ducha. Až 
si uvědomí, že přišla hodina jeho vysvobození, 
roztáhne křídla a vznese se nad trosky světa 
marnosti, sobectví a falše a řekne: "Tam je 
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Ježíš, ten zavržený. Žije. Marně jsme se ho 
snažili zabít na každém kroku a den co den. On 
žije a přichází, aby nás zachránil a dal nám 
všechnu svou lásku." (154, 54) 
30 Vpravdě vám říkám: Jestliže se kdysi i 
králové divili ubohosti, v níž jsem se narodil, v 
tomto čase budou stejně překvapeni, až 
všichni poznají nenápadnou cestu, kterou jsem 
zvolil, abych vám přinesl své slovo; já jsem ten, 
kdo vám řekne pravdu, já jsem ten, kdo vám 
řekne pravdu. (307, 52) 
31. V současné době je lidstvo ve fázi příprav. 
Je to moje spravedlnost, která v něm působí, 
aniž by si toho lidé všimli. Ve své pýše, ve 
svém arogantním materialismu totiž připisují 
všechny události svého života, které jsou pro 
ně nevyhnutelné, náhodě. 
32 ale brzy přijde mé volání k srdcím a oni ke 
mně přijdou kajícně a budou mě prosit, abych 
jim odpustil jejich pýchu a jejich chyby. 
33 Pro lidského ducha to bude hodina kříže, v 
níž po velkých zklamáních zakusí na krátkou 
dobu absolutní prázdnotu, když si uvědomí 
falešnost své vlastní důležitosti, křehkost své 
moci, falešnost svých ideologií. 
34 Tento stav zmatku však nebude trvat 
dlouho, protože pak se objeví moji poslové a 
budou šířit mé nové poselství. 
35 Opět, jako v minulých dobách, kdy poslové 
mého učení vycházeli z východu a přinášeli 
poznání mého slova na západ, tak i v této 
době svět uvidí mé posly, kteří přinesou světlo 
tohoto poselství národům a domům. 
36. Bude se lidem zdát divné, že světlo nyní 
přichází ze západu na východ? Cožpak 
nevezmou na vědomí poselství, které jim v 
mém jménu přinášejí moji poslové? (334, 42 - 
45) 
37 Jsou celé rasy, které Mě neuznávají, jsou 
národy, které se tvrdošíjně vzdalují od Mých 
zákonů, které nechtějí poznat Mé učení, které 
se mu brání, protože ho považují za 
překonané. 
38. Jsou to ti, kdo Mě nepochopili, kdo trvají 
na pozemských svobodách. Jsou to také ti, 
kteří často konají dobro z vlastního prospěchu, 
a ne ze štědrosti. 
39 Ale každému lidu a každé rase jsou určeny 
moje spravedlnost a zkoušky, které přicházejí 
den za dnem, aby jejich srdce a ducha 
konečně zúrodnily, jako by to byla obdělávaná 
pole, a aby do nich po jejich obdělání vložily 

semeno, věčné semeno mé lásky, mé 
spravedlnosti a mého světla. 
40 Tyto národy o Mně budou mluvit s láskou, 
tyto rasy pak ve Mne vloží svou naději a v 
duších všech národů tohoto lidstva zazní 
jásavé písně, chóry chvály a lásky k jedinému 
Pánu všech lidí. (328,12) 
 

Kapitola 57 - Přeměny a změny ve 
všech oblastech  
 
Nové a hlubší poznatky  
1 Blíží se čas, kdy duchovní zjevení odhalí 
lidem světlou cestu, aby poznali tajemství, 
která jsou skryta v lůně stvoření. 
2. Světlo mého Ducha vám odhalí cestu k 
získání pravé vědy, která člověku umožní, aby 
byl rozpoznán tvory, kteří ho obklopují, a 
přírodními silami stvoření, a aby získal 
poslušnost, a tak naplnil mou Vůli, aby si 
člověk podmanil zemi. To se však nestane, 
dokud lidský duch, osvícený svědomím, 
nevloží svou sílu a světlo do slabostí těla. (22, 
19) 
3. Již se blíží den, kdy lidé pochopí, jakou 
důležitost má duch, neboť mnozí, kteří si 
myslí, že věří, nevěří, a jiní, kteří si myslí, že 
vidí, nevidí. Jakmile však pochopí pravdu, 
uvědomí si, že by bylo dětinské, nespravedlivé 
a nerozumné nadále živit bytost, která patří 
jinému životu, plody tohoto světa. 
4 Pak budou hledat světlo v náboženstvích a 
ve své duchovní úzkosti a mučivé touze nalézt 
pravdu se zbaví falešných nauk a odstraní vše 
povrchní a vnější, co najdou v různých kultech, 
až objeví božskou podstatu. (103, 42) 
5 Lidstvo jistě unaví pokračovat v rozsévání 
nenávisti, násilí a sobectví. Každé semínko 
nenávisti, které zaseje, se rozmnoží tak, že 
jeho síly nebudou stačit na sklizeň. 
6 tento nepředvídatelný výsledek, který je nad 
jejich lidské síly, je zastaví v jejich 
dechberoucím a šíleném postupu. Potom 
učiním zázrak ve všech srdcích a nechám 
rozkvést dobročinnost tam, kde bylo jen 
sobectví. 
7. Lidé Mi opět přisoudí veškerou dokonalost, 
vševědoucnost a nejvyšší spravedlnost. Budou 
si pamatovat, že Ježíš řekl: "Žádný list na 
stromě se nepohne bez vůle Otce." Podle 
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dnešního světa se totiž list ze stromu, živí 
tvorové a hvězdy pohybují náhodou. (71, 30) 
8. Když se můj hlas v lidstvu ozve duchovním 
způsobem, lidé pocítí, že v nich vibruje něco, 
co v nich vždy bylo, i když se to nemohlo 
projevit ve svobodě. Bude to duch, který 
povzbuzen hlasem svého Pána povstane a 
odpoví na mé volání. 
9 Tehdy začne na zemi nový věk, neboť se již 
nebudete dívat na život zdola, ale budete se 
na něj dívat, poznávat ho a těšit se z něj z 
výšin svého duchovního povznesení. (321, 38 - 
39) 
10 Teprve až mysl přestane podněcovat ducha 
k pozorování a hloubání ve vědě, ale duch 
povznese a povede mysl, objeví člověk to, co 
se mu nyní zdá nepochopitelné, ale co je mu 
přesto určeno k odhalení, jakmile zduchovní 
svou inteligenci. (295, 37) 
11. Řekl jsem vám, že přijde čas, kdy se světlo 
objeví na všech místech, ve všech zemích, na 
všech kontinentech. Toto světlo bude zářit 
podle duchovního vzdělání člověka. Díky tomu 
se však vytvoří nové a přesnější pojetí 
Stvoření, nové pojetí duchovnosti. Tímto 
způsobem začne nová etapa duchovního 
vývoje. (200, 41) 
12 Až lidé dospějí k tomu, že budou smýšlet 
všeobecně v lásce, bude se každý snažit 
zdokonalit sám sebe, aby lépe konal 
spravedlnost vůči druhým a sloužil jim. 
Veškerý strach z trestu bude zbytečný; člověk 
bude dodržovat zákony nikoli ze strachu, ale z 
přesvědčení. Teprve pak se lidstvo duchovně a 
inteligentně vyvine. (291, 25) 
13. Až toto mé sémě vzejde v srdcích národů, 
které tvoří lidstvo, nastane v životě lidí 
naprostá změna. Jak velký rozdíl se projeví v 
jejich lidském životě i v duchovním uctívání 
Boha, srovnáme-li způsob života, víry, uctívání, 
"boje" a myšlení lidí z dřívějších dob a těch, 
kteří žijí duchovně. 
14 Z té doby fanatismu, modlářství, 
materializace a absurdních dogmat víry 
nezůstane kámen na kameni. Všechny chyby, 
které vaši předkové a vy sami odkázali příštím 
generacím, budou odstraněny. Vše, co v sobě 
nemá podstatu dobra a pravdy, nevydrží. Ale 
všechno dobré, co jste zdědili, zachovají. 
15. Toto učení, předkládané v duchovnější 
podobě než v minulých dobách, bude muset 
bojovat mezi lidmi, národy, církvemi a 

sektami, aby získalo uznání a pevnou pozici. 
Jakmile však skončí krátká doba zmatku, 
nastane mezi lidmi mír a oni se budou 
radovat, až si z mého slova vezmou význam, 
který vždy mělo. 
16 Myšlenky o mém božství, o duchovním 
životě a o účelu vaší existence se dostanou do 
správných kolejí, protože každý člověk bude 
dobrým vykladačem všeho, co vám v 
podobenstvích a alegoriích řekl váš Mistr, jeho 
poslové a proroci. 
17 Této formě vyjadřování lidé rozuměli jen 
částečně. Bylo to poučení, které jim bylo 
určeno podle jejich rostoucích duchovních a 
intelektuálních schopností chápání. Protože 
však chtěli vědět všechno najednou, zaplétali 
se do stále větších rozporů a mylných 
představ, protože tomu, co se dalo vykládat 
pouze duchovně, dávali hmotný výklad. (329, 
22 - 26) 
 
Osvícení prostřednictvím lidí poslaných 
Bohem 
18. Slíbil jsem vám, že pošlu duchy velkého 
světla, aby žili mezi vámi. Ti pouze čekají na 
čas, kdy se přiblíží k zemi, vtělí se a splní velké 
poslání obnovy. 
19 Když pak budou tito duchové žít na tomto 
světě, čemu je budete učit? Vpravdě vám 
říkám: Nic! Přijdou totiž učit, ne se učit. 
20 Budete žasnout, až je uslyšíte mluvit od 
dětství o hlubokých věcech, až je uvidíte, jak 
rozmlouvají s vědci a teology, jak udivují 
dospělé svými zkušenostmi a jak učí děti a 
mladé lidi správné cestě. 
21 Požehnaný dům, který přijme ve svém lůně 
jednoho z těchto duchů. Jak těžké bude 
břemeno odčinění, které ponesou ti, kdo se 
snaží zabránit naplnění poslání mých poslů! 
(238, 30 - 31) 
22 Znovu vám říkám, že na světě nebudete mít 
nouzi o muže obdařené velkým světlem, kteří 
vám budou svítit na cestu a zasévat váš život 
láskou. 
23 Lidstvo mělo vždy na zemi přítomnost 
těchto lidí, ale přicházejí časy, kdy na svět 
přijdou velké legie vysokých duchů světla, 
kteří zlikvidují falešný svět, který jste vytvořili, 
aby vzbudili nový, kde vládne mír a pravda. 
24. Budou hodně trpět zlobou lidí. To však 
není nic nového, protože žádný z Božích poslů 
neunikl pronásledování, posměchu a 
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nepřátelství. Musí přijít na svět a přebývat na 
něm, protože jejich přítomnost na zemi je 
nezbytná. 
25 Přijdou a s láskou promluví k lidským 
srdcím. Jejich slovo, prodchnuté Otcovou 
spravedlností, zasáhne aroganci a pýchu 
všech, kdo nahradili oděv pokory svého ducha 
nádherou marnosti, pýchy, falešné moci a 
falešné slávy. 
26. Ti první povstanou a budou ukazovat na 
mé posly prsty třesoucí se hněvem. To však 
poslouží mým služebníkům k tomu, aby v 
každé zkoušce, které jsou vystaveni, vydali 
světu velké svědectví o pravdě, kterou 
přinesli. 
27. V tuto chvíli nevíte, jakými způsoby se v 
lidském životě projeví. Říkám vám však, že 
někteří se objeví v lůně velkých náboženských 
společenství. Ti budou bojovat za sjednocení a 
duchovní harmonii všech lidí. 
28 Jiní povstanou mezi vědci a ovocem svých 
vnuknutí ukáží, že pravým konečným cílem 
vědy je duchovní zdokonalení člověka, a ne 
jeho ochuzení a zničení. 
29 Tak se ve všech oblastech života objeví moji 
služebníci, kteří budou nosit můj Zákon ve 
svých srdcích a slovy i skutky potvrzovat vše, 
co jsem k vám v tomto čase promluvil. (255, 
43 - 47) 
  
Proměna člověka  
30 Prorocky vám zvěstuji nový svět a 
oduševnělé lidstvo, ale až se toto slovo stane 
známým, opět se mu neuvěří. 
31 Generace za generací budou odcházet, 
lidská zpupnost rozpoutá bouře a záplavy, mor 
a pohromy a nářek lidstva bude otřásat 
vesmírem. 
32 Po tom všem však noví obyvatelé Země 
začnou žít introspekcí a zduchovněním, využijí 
obrovský poklad zkušeností, který jim odkázaly 
minulé generace, a božské semeno začne 
klíčit. 
33. V každém duchu existuje božský zárodek, 
neboť vzešel ode Mne, a stejně jako vaše děti 
dědí vlastnosti či charakter svých rodičů, tak i 
duchovní bytosti nakonec projeví to, co 
zdědily po svém nebeském Otci: lásku. (320, 9 
- 11) 
34 Po nové potopě bude duha zářit jako 
symbol míru a nové smlouvy, kterou lidstvo 
duchovně uzavře se svým Pánem..... 

35 Musíte být připraveni na těžký boj, neboť 
všichni budete muset bojovat proti drakovi zla, 
jehož zbraněmi jsou touha po slávě, nenávist, 
pozemská moc, prostopášnost, marnivost, 
sobectví, lež, modlářství a fanatismus - 
všechny síly zla zrozené z lidského srdce, proti 
nimž budete muset bojovat s velkou odvahou 
a vírou, dokud je neporazíte. 
36. Až bude drak vašich vášní zabit vašimi 
světelnými zbraněmi, objeví se před očima lidí 
nový svět - nový svět, i když je stejný, ale bude 
se zdát krásnější. Pak ji totiž lidé budou 
využívat pro své blaho a pokrok a do všech 
svých činů budou vštěpovat ideál 
zduchovnění. 
37. Srdce budou zušlechtěna, mysl lidí 
osvícena, duch bude moci dosvědčit svou 
existenci. Vše, co je dobré, bude vzkvétat, vše, 
co je povznášející, bude sloužit jako semeno 
pro lidská díla. (352, 61 - 64) 
38. Do propasti se člověk propadl a až tam ho 
provázelo svědomí, které čekalo na vhodný 
čas, aby bylo vyslyšeno. Brzy bude tento hlas 
ve světě slyšet s takovou silou, jakou si zatím 
nedokážete představit. 
39 To však způsobí, že lidstvo povstane z 
propasti pýchy, materialismu a hříchu, omyje 
se v řekách slz svého pokání a začne se vyvíjet 
vzhůru cestou zduchovnění. 
40 Budu pomáhat všem svým dětem, neboť Já 
jsem Vzkříšení a Život, který vzkřísí "mrtvé" z 
hrobu. 
41. V tomto životě, který dnes nabízím lidstvu, 
budou lidé plnit Mou Vůli a zříkat se svobodné 
vůle z lásky, přesvědčeni, že kdo plní Otcovu 
Vůli, není ani služebník, ani otrok, ale pravé 
Boží dítě. Pak poznáš pravé štěstí a dokonalý 
mír, které jsou plodem lásky a moudrosti.(79, 
32) 
42 Říkám vám, že v této "třetí éře" - i když se 
vám to zdá nemožné - nebude obnova a spása 
lidstva obtížná, protože dílo vykoupení je 
božské. 
43. Bude to Má láska, která přivede lidi zpět 
na cestu světla a pravdy. Má láska, která 
skrytě proniká do každého srdce, hladí 
každého ducha, projevuje se skrze každé 
svědomí, promění tvrdé skály v citlivá srdce, 
promění materialisty v duchovní bytosti a 
zatvrzelé hříšníky v lidi dobré, pokojné a dobré 
vůle. 
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44. Mluvím k tobě tímto způsobem, protože 
nikdo nezná lépe než já vývoj tvého ducha a 
vím, že dnešní člověk, navzdory svému 
velkému "materialismu", lásce ke světu a 
vášním rozvinutým až k největšímu hříchu, žije 
jen zdánlivě závislý na "těle" a na hmotném 
životě. Vím, že jakmile ve svém duchu pocítí 
láskyplný dotek Mé lásky, rychle ke Mně 
přijde, aby se zbavil svého břemene a 
následoval Mě na cestě pravdy, po které 
podvědomě touží jít. (305, 34 - 36) 
45 Buďte bdělí a budete svědky obrácení těch, 
kdo Mě zapřeli, stejně jako budete svědky 
návratu těch, kdo sešli z pravé cesty. 
46 Vědci, kteří zasvětili svůj život hledání živlů 
a sil zkázy, se, až budou cítit, že se blíží jejich 
soud, vrátí na cestu pravdy, aby své poslední 
dny věnovali morální a materiální obnově 
světa. 
47. Ostatní, kteří se ve své aroganci snažili 
zaujmout Mé místo v duchovních bytostech, 
sestoupí ze svých trůnů, aby Mě v pokoře 
napodobili. A dokonce i lidé, kteří kdysi 
rozdmýchávali národy a rozpoutávali války, si 
uvědomí své zločiny a budou s obavami 
usilovat o mír mezi lidmi. (108, 39) 
48 Až Mé světlo pronikne do všech srdcí a lidé, 
kteří vedou národy, kteří je poučují, a všichni 
ti, kteří mají nejdůležitější úkoly, se nechají 
vést a inspirovat oním vyšším světlem, kterým 
je svědomí, pak si budete moci důvěřovat, pak 
budete moci důvěřovat svým bratrům, 
protože Mé světlo bude ve všech a v Mém 
světle bude Má přítomnost a Má spravedlnost 
lásky. (358, 29) 
49. Lidstvo opět uslyší mé učení, ale ne proto, 
že by se můj Zákon vrátil k lidem, neboť byl 
vždy zapsán v jejich myslích. Budou to lidé, 
kteří se vrátí na cestu Zákona. 
50. Tento svět bude obrazem marnotratného 
syna z mého podobenství. Stejně jako on i ona 
najde Otce, který na ni čeká na jejím místě, 
aby ji zahrnul láskou a posadil ji ke svému 
stolu, aby se najedla. 
51. Hodina návratu tohoto lidstva ke Mně 
ještě nenastala, stále mu zbývá část jeho 
dědictví, kterou promrhá v hostinách a 
rozkoších, dokud nebude nahé, hladové a 
nemocné, aby pak pozvedlo oči ke svému Otci. 
52 Lidem, kteří se honí za statky tohoto světa, 
je třeba dopřát ještě několik "chvil", aby jejich 
zklamání bylo úplné; aby se nakonec 

přesvědčili, že zlato, moc, tituly a tělesné 
rozkoše jim nikdy nedají pokoj a blahobyt 
jejich ducha. 
53. Pro celé lidstvo se blíží hodina 
sebezpytování ve světle svědomí. Pak se 
učenci, teologové, vědci, vládci, boháči a 
soudci budou ptát sami sebe, jaké duchovní, 
morální či materiální plody sklidili a jaké 
mohou dát lidstvu k jídlu. 
54. Po této době se mnozí vrátí ke Mně, 
protože si uvědomí, že navzdory prestiži, které 
se těšili na zemi, jim chybělo něco, co by 
zaplnilo prázdnotu, do níž upadl jejich duch, 
který se může živit pouze z plodů duchovního 
života. (173, 19-20 + 57- 58) 
55. Z dnešního lidu bez duchovnosti a lásky 
vyvedu pokolení, která tolikrát prorokovalo 
Mé Slovo. Ještě předtím však budu pracovat 
na těchto národech, které si dnes nerozumějí, 
válčí a ničí se navzájem. 
56 Potom, až se nad vším vykoná Můj soud a 
plevel bude vyvrácen z kořenů, začne se rodit 
nové lidstvo, které již nebude ve své "krvi" 
nosit semena sváru, nenávisti nebo závisti, 
protože "krev" jeho rodičů se očistila v tyglíku 
bolesti a pokání. 
57. Přijmu je a řeknu jim: "Proste, proste a 
bude vám dáno", jak jsem vám řekl ve Druhém 
věku. Dnes však dodávám: umět se zeptat. 
(333, 54) 
 
Změny a otřesy ve všech oblastech života 
58. Hmotný svět, planeta, není blízko svému 
zániku, ale konec tohoto světa omylů a hříchů, 
temnoty a špatné vědy bude způsoben 
světlem Mého učení a na jeho troskách 
vybuduji nový svět pokroku a míru. (135, 5) 
59. Velkou proměnou projde lidstvo během 
krátké doby. Společenské organizace, zásady, 
víry, doktríny, zvyky, zákony a všechny řády 
lidského života se otřesou v základech. (73, 3) 
60 Lidé, národy, rasy a národy, ti všichni 
budou muset odpovědět na Boží volání, až 
lidský duch, unavený svým vězněním na zemi, 
povstane, přetrhne okovy materialismu a vydá 
výkřik duchovního osvobození. (297, 66) 
61 Přijde čas, kdy se objeví lidé, kteří skutečně 
milují můj zákon a jsou schopni spojit 
duchovní zákon se světským, to znamená 
věčnou moc s časnou. 
62 Nebude se to dít proto, aby byli duchové 
zotročeni jako v minulých dobách, ale aby jim 
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byla ukázána cesta ke světlu, které je pravou 
svobodou ducha. 
63. Pak se morálka vrátí do lůna rodin, ve 
vašich zvycích budou skutečná místa vzdělání 
a duchovnosti. Bude to čas, kdy svědomí 
vyslyší svůj hlas a kdy mé děti budou 
komunikovat s mým Božstvím z ducha do 
ducha, kdy se rasy spojí. 
64. To všechno způsobí, že zmizí mnohé 
rozdíly a spory, neboť ačkoli je váš svět tak 
malý, dosud jste nevěděli, jak žít společně jako 
jedna rodina, nebyli jste schopni Mi nabídnout 
jednotnou formu uctívání. 
65 Starověký Bábel vás odsoudil k tomuto 
rozdělení národů a ras, ale zřízení mého 
duchovního chrámu v srdci lidí vás od tohoto 
odčinění osvobodí a způsobí, že se budete 
skutečně milovat. (87,10) 
66. Přijde doba, kdy touha člověka rozvíjet 
svého ducha výš bude tak palčivá, že použije 
všechny prostředky, které má k dispozici, aby 
toto slzavé údolí proměnil ve svět, kde vládne 
harmonie, že dosáhne "nemožného", že půjde 
až k obětem a nadlidskému úsilí, aby zabránil 
válkám. 
67. Budou to lidé, kteří tento svět vychovají, 
kteří z lidského života odstraní kalich utrpení, 
kteří obnoví vše, co minulé generace zničily ve 
své slepé snaze o moc, ve své materializaci a 
nerozvážnosti. 
68. Oni budou těmi, kdo budou bdít nad 
pravým uctíváním Mne - uctíváním bez 
fanatismu a vnějších a zbytečných projevů 
uctívání. Budou se snažit, aby lidstvo 
pochopilo, že soulad mezi lidskými a 
duchovními zákony a jejich naplňování je tím 
nejlepším uctíváním, jaké mohou lidé Bohu 
nabídnout. (297, 68 - 69) 
69. Doba obřadů, oltářů a kostelních zvonů 
nyní mezi lidmi končí. Modlářství a 
náboženský fanatismus budou dávat poslední 
známky života. Přijde čas boje a chaosu, který 
jsem vám neustále oznamoval. 
70. Tehdy, až se po bouři vrátí všem 
duchovním bytostem mír, nebudou již lidé 
stavět královské paláce na Mou počest, ani 
nebudou svolávat zástupy zvukem zvonů, ani 
nebudou ti lidé, kteří se cítí být velcí, 
vykonávat moc nad lidskými masami. Přijde 
čas pokory, bratrství a duchovnosti, který 
lidstvu přinese rovnost duchovních darů. (302, 
37) 

71 V současné době je přítomen žnec, který 
má příkaz pokácet každý strom, který nenese 
dobré ovoce. V tomto velkém boji zvítězí 
pouze spravedlnost a pravda. 
72. Mnoho církví zanikne, některé zůstanou. V 
některých bude pravda zářit, v jiných se bude 
nabízet jen klam. Srp spravedlnosti však bude 
řezat tak dlouho, dokud nebude proseto každé 
semeno, které na zemi existuje. (200, 11) 
73. Toto je pokračování mého učení, ale ne 
konec časů, jak si to vykládá člověk. Svět se 
bude i nadále otáčet ve vesmíru, duchové 
budou i nadále přicházet na Zemi a inkarnovat 
se, aby naplnili svůj osud. Lidé budou i nadále 
obývat tuto planetu a změní se pouze způsob 
života lidí. 
74. Změny, kterými lidský život projde, budou 
velké, tak velké, že se vám bude zdát, jako by 
jeden svět končil a druhý začínal znovu. (117, 
14) 
75 K tomu všichni směřujete, k životu v radosti 
a pokoji, nikoli k propasti a "smrti", jak si 
myslíte, že očekáváte. 
76. Je pravda, že než přijde čas vašeho 
zduchovnění, budete muset prožít mnoho 
trpkých věcí. Ale ani smrt, ani válka, ani mor, 
ani hlad nezastaví běh života a duchovní vývoj 
tohoto lidstva. Jsem silnější než smrt, a proto 
tě vrátím k životu, pokud zahyneš, a dovolím ti 
vrátit se na zem, kdykoli to bude nutné. 
77. Stále vám mám mnoho věcí k odhalení, 
milované lidstvo, Má Kniha božské moudrosti 
stále skrývá mnohá překvapení. (326, 54) 
  

Kapitola 58 - Kristovo království míru a 
dokončení stvoření  
 
Rozhodující moc v Kristově království míru  
1 Jako jsem vám oznámil ty časy velkého 
utrpení, tak vám také říkám, že až zmatek 
skončí, nastane mezi lidmi harmonie; říkám 
vám, že až zmatek skončí, nastane mezi lidmi 
harmonie; říkám vám, že až zmatek skončí, 
nastane mezi lidmi harmonie. 
2 Arogantní, ti, kdo si myslí, že jsou velcí, ti, 
kdo jsou bez lásky a spravedlnosti, budou na 
onom světě na nějaký čas zadrženi, aby se na 
zemi rozvíjelo dobro, mír a spravedlnost a aby 
mezi nimi rostla duchovnost a dobrá věda. 
(50, 39 - 40) 
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3 V životě lidí zlo vždy potlačovalo dobro. 
Znovu vám však říkám, že zlo nezvítězí, ale že 
lidstvu bude vládnout můj zákon lásky a 
spravedlnosti. (113, 32) 
4. Duchové, kteří se vtělí do lidstva oněch dnů, 
budou ve své většině natolik oddáni dobru, že 
když se objeví lidé, kteří jsou nakloněni zlu, 
budou se muset podřídit, ať už budou jakkoli 
mocní, světlu pravdy, které jim tito lidé 
předloží - zcela v rozporu s tím, co se děje v 
současnosti. Protože zkažení mají většinu, 
vytvořili ze zla sílu, která dusí, infikuje a objímá 
dobro. (292, 55) 
5. V onom čase, učedníci, bude Nový 
Jeruzalém v srdci lidí. Dosáhnete vysokého 
stupně zduchovnění a Já pošlu nejen duchy s 
velkým vývojem, aby se mezi vás vtělili a 
přinesli vám Má poselství. Pošlu vám také 
duchy, kteří potřebují vaši ctnost a kteří se, 
žijíce mezi vámi, očistí od svých hříchů. 
6 v těch časech se stane opak dnešního, kdy 
vám pošlu čisté duchy a vy mi je vrátíte 
potřísněné. (318, 46) 
 
Nový člověk  
7. Lidé povstanou ze špíny, bahna a hříchu k 
zákonu a ctnosti a budou chodit po cestách 
lásky a milosti. Všude bude cítit Mého Ducha, 
každé oko Mě uvidí, každé ucho Mě uslyší a 
každá mysl pochopí Má zjevení a vnuknutí. 
8. Lidé, kteří byli považováni za nemotorné a 
nevzdělané, se náhle ocitnou osvícení a 
promění se v mé proroky. Z jejich rtů budou 
vycházet slova, která budou jako křišťálově 
čistá voda na vyschlá srdce. 
9 Tuto vodu budou proroci čerpat z pramene 
moudrosti a pravdy, kterým jsem já; v ní lidé 
naleznou zdraví, čistotu a věčný život. (68,38 - 
39) 
10 Mé království je vyhrazeno dětem dobré 
vůle, které z lásky ke svému Otci a bližnímu 
přijmou svůj kříž. Toto Království, o kterém k 
vám mluvím, není na určitém místě, může 
existovat jak na zemi, kterou obýváte, tak ve 
všech duchovních domovech, neboť Mé 
Království se skládá z míru, světla, milosti, síly, 
harmonie, a to vše můžete získat - i když v 
omezené podobě - již v tomto životě. 
Duchovní plnosti dosáhnete pouze mimo 
tento svět, který nyní obýváte. (108,32) 

11 Amen, říkám vám, že i když jsou lidé dnes 
více hmotou než duchem, zítra budou více 
duchem než hmotou. 
12. Lidé se snažili o úplné zhmotnění své mysli, 
ale tohoto úplného zhmotnění nedosáhnou. 
Mysl je totiž jako briliant a briliant jím nikdy 
nepřestane být, i když upadne do špíny. (230, 
54) 
13. Lidé zasvětí svou vědu, své síly, své talenty 
a svá srdce službě Mé Božské Věci, aniž by 
zanedbávali své povinnosti, své úkoly ve světě. 
Obrátí se ke zdravým požitkům, které jsou 
prospěšné pro jejich ducha i tělo. Budou 
bojovat za svou obnovu a svobodu, nenechají 
se nakazit, nevezmou si nic, co nepotřebují. 
Pak ze země zmizí zkaženost, nestydatost, 
duch získá absolutní vládu nad svou tělesnou 
schránkou [duší], a přestože stále obývá tělo, 
povede duchovní život plný lásky, bratrství a 
míru. 
14. To bude doba, kdy zmizí války, kdy bude 
existovat vzájemná úcta a vstřícnost, kdy si 
uvědomíte, že už nebudete smět disponovat 
životem bližního ani svým vlastním. Pak 
poznáš, že nejsi vlastníkem svého života, svých 
dětí a manželů ani této země, ale že Já jsem 
vlastníkem celého stvoření. Ale protože jste 
Mé milované děti, jste také vlastníky všeho, co 
je Moje. 
15. Ale ačkoli jsem Pánem a Vlastníkem všech 
stvořených věcí, nemohu svá stvoření zabít, 
nikomu ublížit ani způsobit bolest. Proč se 
tedy ti, kdo nejsou vlastníky života, zmocnili 
toho, co jim nepatří, aby s tím nakládali? 
16 Až lidé toto učení pochopí, udělají krok 
vzhůru ve svém duchovním vývoji a tento svět 
se stane domovem vyspělých duchovních 
bytostí. 
17. Nevíte, zda budete po této době znovu 
obývat tuto planetu. Určím ty, kdo prožijí tyto 
časy milosti, kdo spatří tuto pozemskou říši, 
která byla v jiné epoše údolím slz, zkázy a 
smrti. 
18 Moře, hory a pole, které byly svědky tolika 
bolestí, se pak promění v místo míru, v obraz 
světů, které jsou za nimi. 
19. Oznámil jsem vám, že až bitvy ustanou, Mé 
Království už bude blízko vás a tehdy váš duch 
rozkvete ve ctnostech. Mé učení bude 
přítomno ve všech duchovních bytostech a Já 
se dám poznat skrze muže a ženy. (231, 28 - 
30) 
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20. Připravil jsem věk, v němž lidstvo povstane 
v poslušnosti. Tví vnuci uvidí slávu, kterou 
vyliji na tuto zemi. 
21. Na tomto světě, který jsem vám dal jako 
pozemský ráj, se totiž musí naplnit Má Vůle a 
přijde čas, kdy na tuto planetu přijdou 
duchové, kteří dosáhli vysokého stupně 
vývoje, kteří bojovali. Mé božské světlo zastíní 
zemi a bude na ní vládnout naplnění mého 
zákona. (363, 44) 
 
Země jako země zaslíbení a odraz nebeského 
království  
22. Tato země, poskvrněná hříchem, 
pošpiněná zločinem a znesvěcená chamtivostí 
a nenávistí, bude muset znovu získat svou 
čistotu. Lidský život, který byl neustálým 
bojem mezi dobrem a zlem, se stane 
domovem Božích dětí, domovem míru, 
bratrství, porozumění a ušlechtilých snah. Aby 
však lidé tohoto ideálu dosáhli, musí projít 
zkouškami, které je probudí z duchovní 
letargie. (169, 14) 
23 Nebudu stavět nový svět na hříších, 
nenávisti a neřestech, ale na pevných 
základech obnovy, zkušenosti a pokání; 
všechno v tobě proměním. I z temnoty vzejde 
světlo a ze smrti stvořím život. 
24 I když lidé zemi znesvětili a znesvětili - zítra 
svými dobrými skutky učiní tento domov 
důstojným, bude uznán za zemi zaslíbenou, do 
níž přijdou plnit ušlechtilé úkoly. Kdo by pak 
mohl pochybovat o proměně světa? (82, 44 - 
45) 
25. V současné době stavím chrám Ducha 
svatého. Ale až bude postaven, nebudou už 
existovat žádné domy setkávání, kostely a 
poutní místa, nebo ztratí svůj smysl existence 
spolu se svými náboženskými symboly, obřady 
a tradicemi. Pak pocítíte mou velikost a mou 
přítomnost, poznáte vesmír jako církev a lásku 
k bližnímu jako uctívání. 
26 Z lůna Matky přírody vzejde nové poznání, 
které z vaší vědy učiní cestu k blahobytu, 
neboť ji na správnou cestu uvede svědomí, 
které je hlasem Božím. 
27 Mozek už nebude pánem světa, ale 
spolupracovníkem Ducha, který ho bude vést a 
osvěcovat. (126, 35 - 36) 
28 Až pak svět dosáhne svého obnoveného 
osvobození a pod vedením Eliášova světla 
vstoupí do tohoto spravedlivého a dobrého 

života, budete mít zde na zemi odlesk 
duchovního života, který vás čeká po skončení 
tohoto života, abyste se pak věčně těšili z 
pokoje a světla svého Otce. 
29 Pokud se však divíte, jak se všechny národy 
spojí v jeden lid, jako ty kmeny, které tvořily 
izraelský národ, říkám vám: Nebojte se, neboť 
jakmile budou všechny národy přivedeny na 
"poušť", návštěvy je spojí, a až se tak stane, 
"nová mana" bude padat z nebe na všechna 
potřebná srdce. (160, 39) 
30 Stejně jako byla zaslíbená země rozdělena 
izraelskému lidu, bude lidstvu rozdělena celá 
země. K tomu dojde, až nastane správný čas - 
po očištění. Protože je mou vůlí, aby se toto 
rozdělování uskutečnilo, bude v něm převládat 
spravedlnost a rovnost, aby všichni lidé mohli 
pracovat společně v jednom díle. (154, 49) 
31 Představte si pokrok lidstva, jehož morálka 
vychází ze zduchovnění; představte si lidstvo 
bez hranic a národních hranic, které bratrsky 
sdílí všechny životní prostředky, jež země dává 
svým dětem. 
32 Zkuste si představit, jak by vypadala lidská 
věda, kdyby jejím ideálem byla láska k 
druhému člověku, kdyby člověk získával 
poznání, které hledá, prostřednictvím 
modlitby. 
33 uvažte, jak mi bude milé, když se mi od lidí 
dostane uctívání lásky, víry, poslušnosti a 
pokory skrze jejich životy, aniž by se museli 
uchylovat k obřadům a vnějším formám 
uctívání. 
34. Jen takový bude život pro lidi, neboť v něm 
budou dýchat mír, budou se těšit svobodě a 
budou se živit jen tím, co obsahuje pravdu. 
(315, 57 - 58) 
35. Hříchy lidí budou smazány a vše se bude 
jevit jako nové. Světlo plné čistoty a panenství 
ozáří všechna stvoření, lidstvo uvítá nová 
harmonie a z ducha lidí pak vzejde chvalozpěv 
lásky k jejich Pánu, na který tak dlouho čekal. 
36 Matka Země, kterou její děti od nejstarších 
dob znesvěcovaly, se opět ozdobí svým 
nejkrásnějším svátečním rouchem a lidé ji už 
nebudou nazývat "Údolím slz", ani ji 
nepromění v pole krve a slz. 
37 Tento svět bude jako malá svatyně 
uprostřed vesmíru, z níž lidé pozvednou své 
duchy k Nekonečnu ve spojení plném pokory a 
lásky k nebeskému Otci. 
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38 Mé děti budou mít můj zákon vtištěný ve 
své mysli a mé slovo ve svém srdci, a jestliže v 
minulých dobách lidstvo nacházelo zalíbení ve 
zlu a potěšení v hříchu, pak nebudou mít jiný 
ideál než dobro a nebudou znát větší potěšení 
než chodit po mých cestách. 
39. Nemyslete si však, že se proto člověk 
zřekne své vědy nebo civilizace a odejde do 
osamělých údolí a do hor, aby vedl primitivní 
život. Ne, přesto se bude těšit z plodů stromu 
vědy, o který s takovým zájmem pečoval, a až 
bude jeho zduchovnění větší, bude i jeho věda 
lepší. 
40. Ale ke konci časů, až člověk projde celou 
tuto cestu a utrhne poslední ovoce ze stromu, 
si uvědomí bledost svých skutků, které se mu 
dříve zdály tak velké, a pochopí a pocítí 
Duchovní život a skrze něj bude obdivovat dílo 
Stvořitele jako nikdy předtím. Prostřednictvím 
inspirace se mu dostane velkých zjevení a jeho 
život se vrátí k prostotě, přirozenosti a 
zduchovnění. Než ten den přijde, uplyne ještě 
nějaký čas, ale všechny mé děti se ho dočkají. 
(111, 12-14) 
 
Dokončení stvoření  
41. Připravuji údolí, kde shromáždím všechny 
své děti k Velkému všeobecnému soudu. Budu 
soudit s dokonalostí, Má láska a milosrdenství 
zahrnou lidstvo a v onen den naleznete 
vykoupení a uzdravení ze všech svých 
špatností. 
42. Dnes, když odčiníš svá provinění, ať se tvůj 
duch očistí. Tak budete připraveni přijmout 
ode Mne dědictví, které jsem pro každého z 
vás připravil. (237, 6) 
43. Má láska spojí všechny lidi a všechny světy 
v jedno. Přede Mnou zmizí rozdíly mezi 
rasami, jazyky a kmeny, dokonce i rozdíly v 
duchovním vývoji. (60, 95) 
44. Můj Duch sestoupil na každou duchovní 
bytost a moji andělé jsou všude ve vesmíru a 
plní mé příkazy, aby vše uvedli do pořádku a 
na správnou cestu. Až všichni splní své poslání, 
zmizí nevědomost, zlo už nebude existovat a 
na této planetě bude vládnout jen dobro. 
(120, 47) 
45. Všechny světy, na nichž se mé děti 
zdokonalují, jsou jako nekonečná zahrada. 
Dnes jste ještě křehké výhonky, ale slibuji vám, 
že vám nebude chybět křišťálová voda mého 
učení a jejím zaléváním budete stále více růst 

v moudrosti a lásce, až jednoho dne na 
věčnosti, až stromy přinesou hojnost plně 
zralých plodů, se bude moci božský zahradník 
občerstvit ve své práci ochutnáváním plodů 
své vlastní lásky. (314, 34) 
46. Chci, aby na konci boje, až se všechny mé 
děti navěky spojí v duchovním domově, měly 
podíl na mém nekonečném štěstí jako 
Stvořitele, jako uznání toho, že se každý z vás 
podílel na božském díle konstruktivním nebo 
obnovujícím způsobem. 
47. Pouze jako duchovní bytosti objevíte, že ze 
všeho, co jsem od počátku stvořil, se nic 
neztratilo, že vše je ve Mně vzkříšeno, vše 
ožívá a obnovuje se. 
48. Proto, jestliže tolik bytostí dlouho bloudilo, 
jestliže mnohé místo skutků života konaly 
ničivé skutky, zjistí, že doba jejich bloudění 
byla jen dočasná a že jejich skutky, jakkoli byly 
špatné, naleznou nápravu ve Věčném životě a 
budou proměněny ve spolupracovníky Mého 
ustavičného tvůrčího díla. 
49. Co je pár století hříchu a temnoty, jakou 
lidstvo prožilo na zemi, když je srovnáte s 
věčností, s dobou vývoje a míru bez konce? 
Odešli jste ode Mne ze své svobodné vůle a 
pod vlivem svědomí se ke Mně vrátíte. (317, 
17 - 20) 
50 Tento svět není věčný a ani nemusí být. Až 
tento dům přestane sloužit svému účelu, který 
má nyní jako smysl existence, zmizí. 
51. Až tvůj duch už nebude potřebovat lekce, 
které mu dává tento život, protože očekává 
jiné, vyšší lekce v jiném světě, řekne na 
základě světla poznání získaného v tomto 
životním zápase: S jakou jasností nyní chápu, 
že všechna neštěstí tohoto života byla jen 
zkušenostmi a lekcemi, které jsem potřeboval, 
abych lépe porozuměl. Jak dlouhá se mi zdála 
ta "denní práce", když mě tížilo utrpení. Na 
druhou stranu, až to všechno skončí - jak 
krátké a pomíjivé se mi to zdá tváří v tvář 
věčnosti! (230, 47) 
52 Dostalo se mi pocty od všeho stvoření - od 
největších hvězd až po bytosti sotva 
postřehnutelné tvým pohledem. 
53 Vše podléhá vývoji, vše jde svou cestou, vše 
postupuje, vše se mění, vyvíjí se výše a 
zdokonaluje se. 
54. Až pak dosáhne vrcholu dokonalosti, bude 
můj duchovní úsměv jako nekonečný úsvit v 
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celém vesmíru, z něhož zmizí každá vada, bída, 
utrpení a nedokonalost. (254, 28) 
 
Chvalozpěv na obnovenou harmonii stvoření  
55 V mém duchu zní píseň chvály, jejíž tóny 
ještě nikdo neslyšel, nikdo ji nezná ani v nebi, 
ani na zemi. 
56 Tato píseň bude znít celým vesmírem, až 
bolest, bída, temnota a hřích vyhasnou. 
57 Tyto božské tóny se budou ozývat ve všech 
duchovních bytostech a Otec a děti se spojí v 
tomto chóru harmonie a blaženosti. (219, 13) 
58 Chci se ve vás pozvednout jako vítěz - chci, 
abyste se dívali na svého Otce jako na Krále 
zástupů, který ve vás přemáhá zlo, a na sebe 
jako na vojáky plné duchovní cti, plné 
spokojenosti a klidu v duši. 
59 Pak zazní chvalozpěv univerzální harmonie 
při největším z vítězství - při triumfu, který 
přijde, ale při němž ani váš Otec, ani vy sami 
nebudete zarmouceni, že jste "zvítězili" díky 
své lásce. 
60 Našimi "poraženými" nebudou duchovní 
bytosti - bude to zlo, všechny temnoty, hříchy 
a nedokonalosti. 
61 Otcův triumf bude spočívat ve spáse všech 
zaostalých duchů, kteří byli zakořeněni v 
temnotě a zlu. 
62. Jste na omylu, pokud se domníváte, že 
někdo bude ztracen. Už bych nebyl Bohem, 
kdyby jediný duch nenašel spásu. 
63. Všichni ti, které nazýváte démony, jsou 
také duchovní bytosti, které vyšly od Boha, a 
pokud jsou dnes ještě ztraceni, i oni najdou 
vykoupení. 
64. Kdy se v nich objeví pravé světlo? Když pak 
spolu s duchovními zástupy světla bojujete 
proti jejich nevědomosti a hříchu modlitbou a 
skutky lásky a milosrdenství. 
65 tvého Otce a tvým dokonalým štěstím bude 
Velký den Páně. Všeobecná hostina se 
uskuteční, až se všichni jednou budete krmit u 
Jeho stolu chlebem věčného života. (327, 47 – 
48) 
66. Neřekl jsem vám, že jste dědici Mé slávy? 
Takže jediné, co vám chybí, je získat zásluhy, 
aby byly vaše a vy jste si je mohli užívat. 
67. Vše, co jsem stvořil, nebylo pro Mne, ale 
pro Mé děti. Chci jen tvou radost, tvou věčnou 
blaženost. (18, 60 - 61) 
68. Všechna síla, která oživovala bytosti a 
dávala život organismům, se vrátí ke Mně; 

všechno světlo, které osvětlovalo světy, se 
vrátí ke Mně a všechna krása, která byla vylita 
na království stvoření, bude opět v Duchu 
Otce; a jakmile se vrátí ke Mně, promění se 
tento život v Duchovní esenci, která se vylije 
na všechny duchovní bytosti, na děti Páně; 
neboť vás nikdy nezbavím darů, které jsem 
vám dal. 
69 Moudrost, věčný život, harmonie, 
nekonečná krása, dobrota, to vše a ještě více 
bude v dětech Páně, až s Ním budou přebývat 
na místě dokonalosti. (18,54-56) 
 

XIV Velké poslání  
 

Kapitola 59 - Pověření šířit nové Boží 
slovo  
 
Pokyny pro výrobu knižních svazků, 
excerpčních vydání a překladů  
1 Toto je ohlášený čas, kdy jsem měl promluvit 
k lidstvu, a chci, abys v souladu se svými 
předpověďmi sestavil svazky knih s tímto 
slovem, které jsem ti dal, a později z nich 
pořizoval výpisky a rozbory a seznamoval s 
nimi své bližní. (6, 52 o.) 
2 Sestavte si knihu z mého slova, vezměte si z 
ní význam, abyste získali skutečnou představu 
o čistotě mého učení. Můžete odhalit chyby ve 
slově přenášeném hlasovým nosičem, ale ne 
ve významu. 
3. Moje vysílače nebyly vždy připraveny. Proto 
jsem vám řekl, abyste ji nečetli povrchně, ale 
abyste pronikli do jejího významu a mohli 
objevit její dokonalost. Modlete se a 
rozjímejte, abyste tomu porozuměli. (174, 30) 
4 Přinesl jsem vám toto slovo a dal jsem vám 
je slyšet ve vašem jazyce, ale dávám vám úkol 
přeložit je později do jiných jazyků, aby se o 
něm dozvěděli všichni; dávám vám úkol 
přeložit je do vašeho jazyka. 
5 Takto začnete budovat pravou "věž Izraele" - 
tu, která duchovně spojuje všechny národy v 
jeden celek, která spojuje všechny lidi v onom 
božském, neměnném a věčném zákoně, který 
jste se naučili na světě z Ježíšových úst, když 
vám řekl: "Milujte se navzájem." (34, 59 - 60) 
6 Chci, aby Mé slovo, až z něj budou vytvořeny 
knihy, které se budou šířit po zemi, bylo 
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vytištěno bezchybně, tak čisté, jak ze Mne 
vyšlo. 
7 Pokud ji takto necháte vstoupit do svých 
knih, bude z ní vycházet světlo, které osvítí 
lidstvo, a její duchovní význam pocítí a 
pochopí všichni lidé. (19, 47 - 48) 
8. Přikazuji vám své učení, abyste je předávali 
svým bližním ve stejné podobě, v jaké vám je 
dávám. Při výuce však nikdy nediskutujte 
násilným způsobem. Dávejte si pozor, abyste 
neodsuzovali to, co neznáte, ale pochopte, že 
k obrácení lidí k duchovnosti stačí čistý příklad. 
(174, 66) 
9 Připravte se, abyste mohli sdílet radostnou 
zvěst, kterou mnozí přijmou s radostí. 
10 Říkám vám "o mnohých", a ne "o všech", 
neboť někteří vám možná řeknou, že jim stačí 
to, co jim Bůh zjevil v první éře a co lidem 
přinesl Kristus. 
11 Ať tedy vaše rty, pohnuté a inspirované 
Mnou, řeknou nevěřícím lidem, že je třeba 
poznat nové zjevení, aby poznali veškerou 
pravdu, kterou Bůh lidem udělil v minulých 
dobách. (292, 67) 
 
Právo znát nové Boží slovo  
12 Je třeba, abyste se vydali na různé cesty 
země, ó milovaný lide. Vždyť i v mexickém 
národě mnozí dosud neuznali mé Dílo. 
13 Podívejte se, jak už ve světě povstávají ti, 
kdo říkají, že pracují v mém jménu, ačkoli jsou 
duchovně chudí. 
14. Ale vy, kteří jste byli hojně požehnáni Mým 
Božstvím, co je vaším úkolem? Aby se Mé 
učení stalo známým. Nesmíte se před světem 
skrývat ani mu odpírat pomoc, kterou 
potřebuje. (341, 16) 
15 Zde vás v tichosti připravuji; potom přijde 
den, kdy se budete muset vydat na cestu, aby 
se mé slovo dostalo do všech srdcí. 
16 V té době bude svět očištěn utrpením a mé 
slovo se mu už nebude jevit jako cizí jazyk, ale 
jako něco, čemu srdce a duch snadno 
porozumí a co pocítí. 
17 Dávám ti knihu, která mluví o pravdě a 
lásce, abys ji přinesl celému lidstvu. 
18. Na zemi není lidí, o nichž bych ti mohl říci, 
že nemusíš jít, protože oni toto zjevení 
nepotřebují. Který národ může tvrdit, že je 
skutečně křesťanský, a to nejen podle jména, 
ale i kvůli své lásce, milosrdenství a 
odpuštění? Který národ může prokázat svou 

duchovnost? Ve které části světa se milují? 
Kde se lidé skutečně řídí Kristovým učením? 
(124, 15 - 16) 
19 až toto poselství skončí, nebudu již mluvit 
prostřednictvím těchto vysílačů, ale zjevím se 
jemným způsobem v duchu. 
20 Ale mé slovo, vtisknuté do srdcí těch, kdo 
je slyšeli, a zapsané v nové knize, bude 
přineseno lidem a národům světa jako semeno 
pokoje, jako světlo pravého poznání, jako lék 
na každé zlo, které sužuje tělo a mysl lidí. 
21 Mé slovo nepřijde k srdcím, když si to přejí 
moji poslové, ale když je to má vůle. Neboť to 
budu já, kdo bude bdít nad svým semenem, 
kdo mu připraví půdu a vydláždí cestu. Budu 
to já, kdo se postará o to, aby se k lidem, 
národům a rodinám dostala moudře a ve 
správný čas. 
22 Přijde, když už je očekáván, když jsou srdce 
v očekávání, protože si vzpomínají na mé sliby, 
když se probudí z hlubokého snu o vlastní 
důležitosti, aroganci, materialismu a 
marnivosti. (315, 28 - 29) 
23 Poskytnu svému lidu prostředky, aby mohl 
předat mé poselství všem národům. Postarám 
se o to, aby na své cestě našla lidi dobré vůle, 
kteří jí pomohou nést mé proklamace až na 
konec světa. (323, 75) 
24 Skrze tebe bude Zákon znovu oznámen 
novým pokolením. Proto jsem vám řekl, že 
musíte být připraveni. Přišli jste přece 
připravit cestu pro budoucnost, aby v 
budoucnu nové generace už nebyly modláři a 
aby mezi nimi nepovstali falešní proroci, kteří 
by sváděli lidstvo. 
25. To vše musíš zjevit světu, Izraeli. V této 
době, kdy se objevily různé světonázory, 
povstane sekta proti sektě, denominace 
budou bojovat mezi sebou a odmítnou i vás. 
26 Protože jste však děti světla a pokoje, 
řekněte jim: "Pravda je obsažena ve smyslu 
Třetího zákona; tam je svědectví o přítomnosti 
a příchodu Pána v tomto čase." 
27 Upozorníš lidstvo na tuto knihu a budeš 
svědčit o její pravdivosti svým naplňováním 
mého zákona. (348, 42 - 43) 
 
Pokyny pro šíření nauky o Duchu svatém  
28. Pochopte, lidé: V této "Třetí éře" máte 
jako svědkové, kteří zažili tento Božský projev, 
za úkol toto poselství velmi věrně a opravdově 
šířit. Byli jste povoláni a vyvoleni, abyste 
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lidstvu přinášeli Dobrou zprávu a učili své 
bližní Duchovní cestě - jediné, která vede k 
míru, pravému světlu a všeobjímajícímu 
bratrství. (270, 10) 
29. Mějte trpělivost a pochopení, neboť to 
nejste vy, co lidstvo pozná, ale mé dílo, mé 
učení, a to je věčné. Vaším úkolem je svými 
slovy a skutky předávat poselství, které lidem 
odhaluje cestu k dokonalosti. (84, 11) 
30 stavějte na pevné zemi, aby to, co jsem ve 
vás vybudoval z duchovnosti a obnovy, 
nezničili nevěřící; postavil jsem vás na pevné 
zemi, aby vás nezničili nevěřící. 
31. Tuto pravdu však nesmíte skrývat ze 
strachu před světem; musíte ji světu ukázat v 
jasném denním světle. V tomto čase se 
nebudete chodit modlit do katakomb a 
milovat Mě. 
 
33. Zanechám ti knihu svého učení, abys mohl 
říci světu: "Hle, zde je to, co ti Mistr zanechal 
jako dědictví." A opravdu, kolik lidí, kteří uslyší 
čtení mého Slova, uvěří a kolik hříšníků bude 
obnoveno! 
34 Vezměte si všechna tato učení k srdci, aby 
vás zkoušky ve vašem životě nezastihly 
nepřipravené. (246, 69 - 70) 
35. Kolik učení, kolik forem uctívání Boha a 
kolik nových myšlenek o duchovním a lidském 
životě najdete. Pokud je umíte prozkoumat a 
posoudit, ukáže vám každý z nich jednu 
dobrou a správnou část a druhou, chybnou, 
vzdálenou od pravdy, kterou je spravedlnost, 
láska a dokonalost. 
36 Všude, kde objevíte omyl, nevědomost 
nebo zlo, šiřte podstatu mého učení, které, 
protože je moje, nesmí obsahovat žádnou 
směs nečistoty nebo omylu. 
37 Mé poučení je absolutní, vyčerpávající a 
dokonalé. (268,58 - 60) 
38. Již nyní vám říkám, že ti, kdo toto sémě 
skutečně zasejí se srdečností, s jakou jsem 
vám je svěřil, půjdou svou cestou v pokoji. 
dveře se otevřou těm, kteří byli hluší k jejich 
klepání; a i když se s nimi může bojovat, nikdy 
nebudou v boji poraženi, protože jejich ctnost 
jim umožní překonat všechny zkoušky. 
39 Ti však, kdo nedbají hlasu svého svědomí, 
neposlouchají Mé slovo a zrazují Mě, budou 
vždy vydáni na milost a nemilost svým 
nepřátelům, budou žít bez pokoje a pocítí 
strach ze smrti. (252, 24 - 25) 

40 Lidé, dříve než skončí války ve světě, Můj 
zákon lásky se dotkne všech duchovních 
bytostí, i když dnes nemůžete vědět, jakým 
způsobem. 
41 Toto poselství duchovního světla se 
dostane i k lidem, ale stane se tak pouze 
tehdy, když budete silní. 
42. Nikdo se neodváží tvrdit, že toto dílo je 
pravda, pokud o tom není přesvědčen, 
protože pak vám nikdo neuvěří. Pokud je však 
vaše víra absolutní a vaše přesvědčení 
pravdivé, nikdo vám nebude moci zabránit v 
tom, abyste přinesli radostnou zvěst všem 
srdcím. (287, 52-53) 
 

Kapitola 60 - Práce v Kristově duchu  
 
Nezbytné vlastnosti, ctnosti a schopnosti 
nových učedníků 
1 Jak těžké se vám zdá najít způsob, jak v této 
době naplnit své poslání. Říkám vám však, že 
to není těžké, protože lidstvo je připraveno 
přijmout Mé poselství. 
2 Slabí se vždy tváří v tvář boji sklesle chovali, 
zatímco silní ukázali, že víra v můj zákon 
všechno přemáhá. Tvým údělem, Izraeli, bylo 
sdělovat světu stále nová poselství a zjevení, a 
proto někdy pochybuješ, zda najdeš víru. 
3 Ale neboj se, vezmi semeno, které jsem ti 
svěřil, a zasej je. Uvidíš, kolik polí, která jsi 
považoval za neúrodná, se stane úrodnými, až 
budou zúrodněna pravdou Mého Slova. 
4. Nesnažte se plnit své poslání, protože se 
cítíte nehodní. Vpravdě vám říkám: Kdo má 
poslání a neplní je, jedná stejně špatně jako 
ten, kdo vědomě znesvěcuje Zákon. 
5 Nezapomínejte, že Otec od vás bude 
nakonec požadovat účet - jak z toho, co jste 
udělali zlého, tak z toho, čeho jste se zdrželi. 
Vězte, že jak jedno, tak druhé provinění 
způsobí vašemu duchu utrpení. 
6 Rozšiřujte Mé učení, mluvte k lidem o Mém 
Slově, přesvědčujte je svými skutky lásky, 
zvěte je, aby Mi naslouchali, a až přijdou se 
zástupy a v jejich srdcích se rozhoří světlo víry, 
nazvu je dětmi nového izraelského lidu. (66, 
14 - 17) 
7 Těm, kteří se zvednou z bahna, špíny a 
sobectví k životu služby a činné lásky k bližním, 
ukážu jako příklad, že Mé učení má světlo a 
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milost k obnově hříšníků. Tento příklad se 
rozšíří do všech srdcí. 
8 Kdo nechce být mezi těmi, kdo o Mně 
svědčí? Vpravdě vám však říkám, že pokud 
vaše skutky nebudou opravdu ze srdce, 
nepřinesou u vašich bližních ovoce a často vás 
budou nazývat pokrytci a falešnými kazateli. A 
já nechci, aby se to stalo tobě. 
9. Musíte vědět, že v dnešní době je velmi 
těžké lidi oklamat. Jejich mysl je bdělá, a i když 
jsou ztraceni v materialismu své existence, 
vnímají každý duchovní projev. Ale když 
nemůžeš oklamat své bližní, můžeš oklamat 
svého Otce? 
10 Ať se ve vaší bytosti usídlí láska k Mistrovi, 
abyste odpouštěli svým nepřátelům, jako On 
odpouští vám. Pak bude tvé srdce jako 
záchranné lano mezi lidmi. (65, 44 - 46) 
11 Nebojte se lidí, neboť vpravdě vám říkám: 
Budu mluvit tvými ústy, skrze tebe budu 
svědčit o svém slově a jeho ozvěna se dostane 
až na konec země, k velkým, k malým, k 
vládcům, k vědcům i teologům. (7, 37) 
12 Znovu vám říkám, že se nesmíte bát 
konfrontace. Řekněte tedy svým bližním s co 
největší přirozeností, že k vám přišel Pán. 
13 Řekněte jim, že ten, kdo zemřel na kříži, byl 
Ježíš - tělo, v němž se Kristus skryl, živý chrám, 
v němž přebývalo "Slovo Boží"; ale že Kristus, 
Božská Láska, žije a přichází v duchu ke svým 
dětem, aby je učil cestě, která je přivede do 
jeho duchovního království. (88, 62 - 63) 
14. Nebojte se odsudků a posměšků sekt a 
denominací. Jsou to ti, kteří sice mají v rukou 
knihy proroctví, ale nevyložili je správně, a 
proto nevěděli, jak Mě očekávat. Vy, kteří jste 
neznali proroctví, jež hovořila o Mém návratu 
jako o Duchu Svatém, jste Mě naopak 
očekávali. Nyní je tu třetí doba, ale lidstvo 
nepochopilo, jak vykládat evangelium (33,26). 
15 Jak budete schopni vést lidstvo k dosažení 
duchovnosti v epoše tak velkého zhmotnění a 
zmatení mysli? 
16 Uvědomte si, že vaše práce je obtížná, že 
musíte být silní a trpěliví v boji za její splnění. 
17 Musíte vynaložit velké úsilí, abyste napravili 
nesprávný výklad Mého zákona a také 
nedokonalý způsob, jakým Mi vzdáváte úctu. 
18 Musíte si však uvědomit, že myšlenky a 
způsoby uctívání nemůžete změnit během 
okamžiku, ale že se k tomu musíte vyzbrojit 

trpělivostí a dobrou vůlí a svými skutky dávat 
příklad lásky. (226, 60) 
19 Pouze ti, kdo mají čisté srdce, mohou jít do 
zemí a národů, aby šířili mé poselství, neboť 
jen oni budou hodni vydávat svědectví o 
pravdivosti tohoto díla. 
20 Až se tito vyslanci vydají do zemí, které na 
ně čekají, musí v jejich srdcích již vyhasnout 
veškerý náboženský fanatismus, nesmí v nich 
být ani nejmenší touha po lichocení či obdivu 
a jejich ruka se nesmí odvážit potřísnit penězi 
světa za dílo lásky, které konají. 
21 Nebudou prodávat zázraky ani stanovovat 
cenu za vzájemnou lásku. Mají být služebníky, 
ne pány. 
22 Přijde čas, kdy pochopíte velikost pravé 
pokory, a pak si uvědomíte, že ten, kdo uměl 
být služebníkem, byl ve skutečnosti svobodný 
ve svém úkolu konat dobro a šířit 
milosrdenství a že ho v životě provázela víra, 
důvěra a pokoj. (278, 11 - 12) 
23. Říkám vám, že to pocítíte, až bude váš 
duch připraven učit mé učení vaše bližní. To se 
stane, až najdete sami sebe. Pak uslyšíte hlas 
svědomí velmi jasně. Dokud tomu tak u vás 
nebude, nebudete schopni Mě skutečně cítit. 
(169,36) 
24 Pozorně naslouchejte tomuto slovu, abyste 
je pak mohli vykládat a zasévat do srdcí svých 
bližních. Nespokojte se s tím, že mu rozumíte: 
mluvte o něm, dávejte příklad a učte svými 
skutky. Buďte vnímaví, abyste věděli, kdy je 
ten správný okamžik promluvit a kdy je 
vhodný čas, aby vaše činy svědčily o mém 
učení. 
25 Dávám vám jeden jazyk, abyste šířili mé 
slovo, a tím jazykem je duchovní láska, které 
budou rozumět všichni lidé. 
26. Je to jazyk příjemný uchu a srdci lidí, který 
kámen po kameni zboří babylonskou věž, 
kterou si postavili ve svých srdcích. Pak skončí 
můj soud, protože všichni se budou považovat 
za bratry a sestry. (238, 27 - 28) 
27. Teprve až se vnitřně proměníte, pošlu vás 
do světa, abyste šířili Mé poselství. Neboť jen 
tehdy, když bude v učednících opravdová 
duchovnost, budou umět předávat to, co ode 
Mne přijali. (336, 38) 
28. Mějte na paměti, že Mé učení není 
omezeno na vaše představy a vaše chápání. 
Má božská moudrost nemá hranic. Nikdo 
nemůže tvrdit, že by znal nebo pochopil 
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některé z Mých zjevení ještě předtím, než 
jsem mu je zjevil. 
29. Zatímco vědci se snaží vše vysvětlit svými 
hmotnými znalostmi, Já odhaluji pokorným 
Duchovní život, Skutečný život, v němž je 
příčina, důvod a vysvětlení všeho, co existuje. 
30. Z vědomostí, které předáváš, vzejde 
představa, kterou budou mít lidé o mém díle. 
Mnozí budou z nedostatku pochopení 
posuzovat Mé učení podle vaší nenápadnosti, 
stejně jako byl v "druhé éře" Ježíš, Kristus, 
posuzován podle svého skromného vzhledu a 
prostého oděvu, a protože těch dvanáct, kteří 
ho následovali, bylo také prostě oblečeno. Já 
vám však po pravdě říkám, že nebyli zahaleni 
do hadrů a že odvrhli pozemské marnosti jen 
proto, že díky mému poučení pochopili, jaké 
jsou pravé hodnoty ducha. 
31. Říkám vám, učedníci, když lidé začnou 
studovat Mé Dílo a budou vás vyhledávat a 
vyptávat se vás, neupadejte do pokušení, 
abyste se nepovažovali za nadřazené kvůli 
poznání, které jste ode Mne obdrželi. Čím 
pokorněji se projevíte, tím ušlechtilejší a 
důvěryhodnější vás budou považovat. 
32 Tímto způsobem bude světlo, které 
rozpouští fanatismus a osvobozuje ducha, 
postupovat od člověka k člověku. A ti, kteří se 
nazývali křesťany, aniž by jimi byli, poznají a 
vyloží pravé Kristovo učení v tomto světle. 
Poskytne jim totiž povznášející představu o 
duchovním životě, o němž mluvil Ježíš ve svém 
učení. (226, 17 - 21) 
33 Nemohl jsi jít k lidem s falešnou nebo jen 
předstíranou přípravou, neboť jejich duch je 
vyvinutý a obvaz, který jim zakrýval oči, už 
dávno spadl. 
34. Přinášejte jim duchovno, nabízejte jim mír 
a vytvářejte ve svém okolí atmosféru pohody a 
bratrství, a uvidíte, že vám budou naslouchat a 
přijímat vaše slova, v nichž bude má inspirace 
a má síla. 
35. Kážete-li a učíte-li o pokoji, buďte sami 
pokojní; mluvíte-li o lásce, pociťujte ji dříve, 
než ji vyjádříte slovy; nabízejí-li vám i vaši 
bližní své plody, neodmítejte je. Zkoumejte 
vše, co jste poznali, a dodržujte to, co je v 
jejich učení přípustné a správné. 
36. Setkáte se také s těmi, kteří se stali 
fanatickými v praktikování svého náboženství, 
a proto se jejich chápání zmenšilo 
zhmotněním jejich uctívání. Pak jim trpělivě 

pomůžeš rozšířit jejich znalosti, ukážeš jim 
obzory, kterých může jejich duch dosáhnout, 
když se ponoří do mého učení. 
37. Budeš jim mluvit o Mém univerzálním 
Duchu, o nesmrtelnosti ducha, o jeho věčném 
vývoji. Budeš je učit pravé modlitbě, dialogu 
Ducha, a osvobodíš je od předsudků a omylů. 
Toto je dílo, které vám přikazuji - dílo lásky a 
trpělivosti. (277, 6 -7) 
38. Uzdravujte všechny neduhy, tělesné i 
duchovní, neboť máte za úkol utěšovat, 
posilovat a uzdravovat své bližní. Ale ptám se 
vás: Jak byste mohli rozdávat zdraví těm, kdo 
ho potřebují, kdybyste sami byli nemocní? 
Jaký pokoj by mohl proudit z tvého ducha, 
když je rušen starostmi, utrpením, trápením 
svědomí a nízkými vášněmi? 
39 Jen to, co jsi nashromáždil ve svém srdci, 
budeš moci nabídnout svým bližním. (298,1 - 
2) 
40 Přináším vám jasné a prosté učení, abyste 
se naučili žít mezi hříšníky, aniž byste se 
nakazili; razit si cestu mezi trním, aniž byste si 
ublížili; být svědky krutostí a hanebností, aniž 
byste se rozzuřili; žít ve světě plném bídy, aniž 
byste se snažili z něj uniknout, ale spíše toužili 
zůstat uprostřed něj, konat všemožné dobro 
těm, kdo ho potřebují, a všude roznášet sémě 
dobra. 
41 Protože se pozemský ráj kvůli hříchu lidí 
změnil v peklo, je nutné, aby lidé smyli své 
skvrny a navrátili tak svému životu jeho 
původní čistotu. (307, 26 - 27) 
42. Nebudu posílat jako posly ty, kdo jsou 
mrtví životu milosti, protože by neměli co dát. 
Toto poslání nesvěřím těm, kteří neočistili svá 
srdce od sobectví. 
43. Posel mého slova musí být můj učedník, 
jehož pouhá přítomnost dává pocítit můj 
pokoj v srdcích. Musí mít schopnost potěšit 
své bližní i v těch nejtěžších chvílích života a z 
jeho slov musí vždy vycházet světlo, které 
rozptýlí veškerou temnotu ducha nebo mysli. 
(323, 60 - 61) 
 
Správné chování při sdílení slova  
44. Mnoho způsobů a prostředků budou mít 
Moji noví učedníci k šíření tohoto 
požehnaného semene, ale nikdy 
nezapomínejte na pokoru a prostotu, protože 
tak jsem k vám přišel a stejným způsobem se 
budete přibližovat k srdcím, domovům a 
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národům. Přijdete-li tímto způsobem, budete 
uznáni za posly duchovního poselství a váš boj 
přinese plody skutečného zduchovnění, 
obnovy a bratrství. (82, 66) 
45 Chcete-li vědět, co máte dělat mezi lidmi, 
stačí, když uvážíte, co jsem mezi vámi dělal 
ode dne, kdy jste poprvé uslyšeli mé slovo. 
46. Odpustil jsem ti, přijal jsem tě s 
nekonečným milosrdenstvím a láskou, nechal 
jsem tě odpočinout od namáhavé práce dne. 
Nepřestal jsem posuzovat vaše společenské 
postavení, váš status ani vaši kastu. Očistil 
jsem malomocenství vašeho hříchu a uzdravil 
vaše neduhy. 
47. Při posuzování tvých nedostatků jsem byl 
chápavý, shovívavý a laskavý. Přivedl jsem vás 
zpět k pravému životu tím, že jsem vám dal 
Učení lásky, které vám umožňuje zachránit 
sebe tím, že zachráníte své bližní. 
48 v těchto mých skutcích, které jsem vykonal 
na každém z vás, můžete najít ten nejlepší 
příklad, který můžete uplatnit mezi těmi, kdo 
jsou v nouzi na těle i na duchu a kdo k vám 
budou přicházet v houfech. 
49. Když mluvím ke zdejším lidem, mluvím k 
lidstvu. Vaším zítřejším úkolem je oslovit srdce 
lidí a bratrsky jim předat Mé slovo, které 
dokončí dílo vykoupení. (258, 21 - 24) 
50 Musíte být pokorní. Nesmí vám vadit, že 
vás někdo uráží. Buďte jemní. Způsobí vám 
ponížení a utrpení. Ale tvé slovo, které bude 
mým poselstvím, nebudou moci vyhnat ze své 
mysli. Proto vám říkám: Pokud někteří 
zůstanou necitliví a hluší k vašemu volání, jiní 
se probudí z dlouhého spánku a vydají se na 
cestu obnovy a obrácení. 
51. Vyzbrojte se odvahou, vírou a silou, abyste 
mohli čelit boji. Ale upozorňuji vás: Nenechte 
se zastrašit, když mluvíte s některým ze svých 
bližních, protože ho vidíte dobře oblečeného 
nebo protože je oslovován jako kníže, pán 
nebo ministr. 
52. Vezměme si za příklad Pavla a Petra, kteří 
pozvedli svůj hlas před těmi, které svět 
nazýval pány. Byli velcí duchem, a přesto se 
nikomu nechlubili, že jsou pány; spíše se 
prohlašovali za služebníky. Následujte jejich 
příkladu a svědčte o mé pravdě láskou ke 
svým skutkům. (131, 60 - 62) 
53. Upozorňuji vás také, že ten, kdo používá 
mé slovo jako meč, aby ubližoval svým bližním, 
nebo jako žezlo, aby je ponižoval, se nemůže 

nazývat mým učedníkem. Nemůže to udělat 
ani ten, kdo se rozčiluje, když mluví o tomto 
učení, a ztrácí klid, protože nezaseje semeno 
víry. 
54 Vybavený učedník bude ten, kdo, když se 
ocitne napaden ve své víře, v nejsvětějším ze 
svých přesvědčení, bude umět zůstat klidný, 
protože bude jako maják uprostřed bouře. (92, 
9 -10) 
55. Když se snažíš hříšníka nabádat k dobru, 
nedělej to tak, že mu budeš vyhrožovat mým 
soudem, přírodními silami nebo bolestí, pokud 
se neobnoví, protože bys v něm vzbudil odpor 
k mému učení. Ukažte pravého Boha, který je 
samá láska, milosrdenství a odpuštění. (243, 
36) 
56. Necítíte se dotčeni výsměchem svých 
bližních, neboť jste si vědomi, že ten, kdo tak 
činí, není kvůli své nevědomosti schopen 
poznat pravdu. Náhradu za to najdete u těch, 
kteří k vám přijdou, aby vás prozkoumali, a 
pak jsou překvapeni vnitřním mírem, který 
prozařuje každého z mých opravdových žáků. 
57. Na druhou stranu byste se nikdy neměli 
vysmívat těm, kteří jsou modláři ve svém 
náboženském fanatismu. Ačkoli Mě hledají v 
hmotných podobách, uctívají Mě v nich. 
58. Nemusíte na jejich chyby upozorňovat své 
bližní, abyste je odstranili. Spíše byste tím 
vyvolali jejich hněv a zvýšili jejich fanatismus. 
Bude stačit, když mé učení budete uplatňovat 
v praxi s duchovností, kterou vyžaduje, abyste 
přivedli omyly svých bližních na světlo pravdy. 
59. Budeš muset mít mnoho trpělivosti, velké 
milosrdenství a opravdovou lásku, chceš-li, 
aby se lidstvo brzy naučilo poznávat duchovní 
obsah mého slova a mít k němu opravdovou 
úctu, stejně jako rozpoznat v každém lidském 
tvoru duchovního a pozemského bratra v 
Bohu. (312, 20 - 22) 
60. Dokázal jsem vám, že je možné odstranit 
temnou pásku z očí nevědomého nebo 
zaslepeného, aniž bychom mu ublížili, aniž 
bychom ho urazili nebo zranili. Chci, abyste tak 
učinili i vy. Dokázal jsem vám na sobě, že 
láska, odpuštění, trpělivost a shovívavost mají 
větší moc než přísnost, odsuzování nebo 
použití síly. (172, 63) 
61. Znovu ti zanechávám stopu, abys mě mohl 
následovat. Když se vydáte hledat lidi, abyste 
jim přinesli radostnou zvěst, neproste je, aby 
vás poslouchali. Plňte svůj úkol důstojně a ti, 
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kdo vám uvěří, budou těmi, které jsem si 
vyvolil, abych z nich učinil své učedníky. (10, 
50) 
 
Správný způsob kázání slova 
62. Nedal jsem vám své slovo, abyste je hlásali 
na ulicích a náměstích. Ježíš to skutečně dělal, 
ale uměl odpovědět na každou otázku a 
podrobit zkoušce ty, kdo se ho pokoušeli 
zkoušet. 
63. Jsi malý a slabý, proto nesmíš vyvolávat 
hněv svých bližních. Nesnažte se na sebe 
upozorňovat - myslete si, že nemáte nic 
zvláštního. Také se nesnažte lidem dokazovat, 
že se všichni mýlí a že jen vy znáte pravdu, 
protože tak svým semenem nedosáhnete 
ničeho dobrého. 
64. Chceš-li se duchovně a mravně rozvíjet, 
neodsuzuj chyby svých bližních, abys neupadl 
do stejného omylu. Napravujte své 
nedokonalosti, pokorně se modlete ke svému 
Mistru, abyste se nechali inspirovat jeho 
laskavostí, a pamatujte na jeho radu, abyste 
nikdy nezveřejňovali své dobré skutky, aby se 
vaše levice nikdy nedozvěděla, co udělala vaše 
pravice. 
65 Také vám říkám, že není třeba vyhledávat 
lidi, abyste s nimi mluvili o mém učení, neboť 
mé milosrdenství k vám přivede ty, kdo 
potřebují vaši pomoc. 
66. Kdyby však nastaly chvíle, kdy byste při 
plnění mého Zákona pocítili potřebu vykonat 
dobročinný skutek a neměli byste ve své 
blízkosti nikoho potřebného, netrapte se z 
toho důvodu a nepochybujte o mém slově. 
Právě v tuto hodinu byste se měli modlit za 
své nepřítomné bratry, kterým se dostane 
mého milosrdenství, pokud opravdu věříte. 
67. Nesnažte se vědět víc než vaši bratři. 
Pochopte, že všichni získáváte znalosti vhodné 
pro váš rozvoj. Kdybych vám udělil Své světlo, 
aniž byste měli zásluhy, mysleli byste si, že jste 
velcí, a byli byste zkaženi ve své marnivosti a 
vaše moudrost by byla falešná. 
68. Chci tě vidět pokorného. Ale abyste takoví 
byli přede Mnou, musíte to projevovat i svým 
bližním. 
69. Učedníci, láska a moudrost nejsou nikdy 
oddělené, jedna je součástí druhé. Jak je 
možné, že se někteří snaží tyto dvě ctnosti 
oddělit? Obojí je klíčem, který otevírá bránu 

svatyně a umožní vám dosáhnout plného 
poznání Mého učení. 
70. Řekl jsem ti: Chceš mít mnoho přátel? Pak 
využijte dobroty, srdečnosti, shovívavosti a 
milosrdenství. Jedině s pomocí těchto ctností 
bude totiž váš duch schopen prozářit cestu 
bližního, protože všechny jsou přímým 
projevem lásky. Duch totiž obsahuje lásku ve 
svém nitru, neboť je božskou jiskrou a Bůh je 
láska. (30, 29 - 36) 
71. Nyní mluvím k těm, kteří mají plnit své 
poslání apoštolů a proroků v jiných zemích, 
aby se nechlubili posláním, které jsem jim 
svěřil. Ty nesmí vyvolávat rozruch bojem proti 
náboženským společenstvím nebo vyznáním. 
72. Jiní budou ti, kdo proti vám vzbudí 
rozhořčení, aniž by si uvědomovali, že vám 
pomohou šířit Mé učení tím, že vzbudí 
zvědavost mnohých, která se pak změní ve 
víru. (135, 28) 
73. Když v tobě zakotvím Své božské poselství, 
musí se stát bratrským poselstvím. Aby však 
zapůsobila na materialistické srdce lidstva a 
pohnula jím, musí mít pečeť pravdy, kterou 
jsem vám zjevil. Jestliže něco skrýváte, jestliže 
něco zamlčujete, nevydali jste pravdivé 
svědectví o tom, co bylo Mým zjevením ve 
třetí éře, takže nenajdete víru. (172, 62) 
74. V jak velké morální a duchovní zaostalosti 
se lidstvo nachází! Jak velká je zodpovědnost 
těch, kteří v této době přijali milost a světlo 
Mého Slova! 
75. Učedníci, staňte se mistry, vyžeňte ze 
svých srdcí strach z lidí, zažeňte lhostejnost a 
netečnost, uvědomte si, že jste skutečnými 
nositeli nebeského poselství. Jste to vy, kdo 
musí podat vysvětlení všeho, co se v této době 
děje, kdo se musí snažit ukázat principy Mého 
učení, na které lidstvo zapomnělo. 
76. Nebudeš opakovat Má slova svým bližním, 
jak jsem ti řekl. Trénujte se, abyste to uměli 
vysvětlit. Nehledejte slova, kterými byste 
ohromili svou výmluvností. Mluvte 
jednoduchým způsobem, který nejlépe 
vyjadřuje pravdu Ducha. (189, 11 - 13) 
77 Buďte neúnavní, noví učedníci, když 
mluvíte o této pravdě. Nevycvičené rty, vy, 
kteří ze strachu nevyslovujete mé slovo, 
otevřete se v okamžiku svého rozhodnutí. 
Jediné slovo vyřčené v mém jménu může 
zachránit hříšníka, uzavřít propasti, zastavit ty, 
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kdo se vzpouzejí ve zlu. Znáte sílu mého slova? 
Znáte sílu své autority? 
78. Mluvte příkladnými skutky a konejte 
spravedlivě tu část Mého díla, kterou jsem 
vám svěřil. Zbytek udělám já. (269, 6) 
79. Když vidíte, že jiní vaši bližní učí Kristovu 
jménu a slovu, nedívejte se na ně svrchu. Je 
totiž psáno, že Můj návrat nastane, až se 
slovo, které jsem vám přinesl ve Druhém věku, 
rozšíří po celé zemi. 
80. Ale říkám vám, že na světě jsou stále 
místa, která toto poselství ještě neobdržela. 
Jak by mohlo dnešní hluboce duchovní Učení 
zasáhnout tyto národy, aniž by předtím přijaly 
Božské sémě lásky, které vám dal Vykupitel ve 
svém Slově a ve své Krvi? (288, 44) 
81. Jakmile pochopíš a pocítíš pravdu, zakusíš, 
jak snadné je pro ducha následovat kroky 
svého Mistra i v těch nejtěžších zkouškách. 
Udělejte vše, co je pro vás možné, neboť od 
vás nebudu chtít víc, než můžete udělat. Pak 
zanecháte cestu vydlážděnou pro nové 
generace. 
82. Kladu vám děti do blízkosti vašich srdcí a 
pověřuji vás, abyste je vedli po správné cestě. 
Shromážděte je, mluvte s nimi o Mně s láskou 
a oddaností. 
83 Vyhledávejte vyděděnce - ty, kteří žijí 
ztraceni mezi bídou a neřestí. Dávám duchovní 
sílu vašim slovům, aby byla cestou ke spáse, 
když projdou vašimi rty. 
84. Otevři před nevědomými Knihu pravého 
života, aby se jejich duch probudil a stal se 
velkým v pronikání zjevení Ducha svatého. 
Buďte jako váš Mistr a budete vyslyšeni. (64, 
70) 
85. Chci, aby ti, kdo nalezli cestu, ji snadno 
učili a usnadňovali ji svým bližním, aby ji 
nepokládali za překážku, jak to mnozí dělali, a 
bránili tak těm, kdo Mě hledají, přijít ke Mně. 
(299, 34) 
86. Vám, spiritualistům, svěřuji úkol zbořit 
bariéru, kterou lidstvo postavilo mezi sebe a 
Boha - bariéru falešné víry, pouze zdánlivé víry 
ve Věčného, materializací a zbytečných úkonů 
uctívání. 
87. Vám, lidé, dávám úkol srazit z podstavce 
zlaté tele, které lidé stále uctívají, i když se 
považují za vzdálené modlářství a pohanství. 
(285, 54 - 55) 
88. Odstraňte falešný dojem, který mají lidé o 
duchovních naukách, jako by byly založeny na 

nevědomosti, klamu a podvodu. Ukažte mé 
učení v celé jeho čistotě a vznešenosti, aby 
rozptýlilo nevědomost, fanatismus a 
zatvrzelost, které lidem brání myslet na své 
duchovní JÁ, které připravily o veškerou 
svobodu jednání. (287, 42) 
89. Vy, kteří jste obdrželi tato zjevení, jste byli 
vybráni, abyste lidstvu zvěstovali Můj nový 
projev prostřednictvím lidské schopnosti 
chápání. Kdo má vydat toto svědectví, když ne 
ty? 
90. Pokud očekáváte, že tuto radostnou zvěst 
lidstvu přinesou hodnostáři nebo duchovní 
náboženských společenství, jste na omylu. 
Neboť vpravdě vám říkám, že i kdyby mě 
viděli, neotevřeli by své rty, aby lidem řekli: 
"Hle, tam je Kristus, jděte k němu!" (92, 13) 
91. Nespěte v očekávání těch časů, o nichž 
jsem k vám mluvil, abyste pak vstali a řekli 
lidem: "To, co máte nyní před očima, bylo již 
předpovězeno." 
92. Ne, lidé, je nutné, abyste to oznámili 
předem, abyste to prorokovali, abyste 
připravili půdu pro příchod všeho, co jsem 
vám předpověděl a slíbil. Pak splníte své 
poslání průkopníků zduchovnění na Zemi. 
93. Pak, až se ve světě začnou objevovat 
zázračné věci a Duch Páně k vám bude 
promlouvat skrze události, které jste nikdy 
neviděli, a až duch člověka začne zjevovat dary 
a schopnosti, které jste si nikdy nedokázali 
představit, uvidíte, jak se otřásají všechna 
vyznání, teorie, normy, instituce a vědy, a pak 
lidstvo uzná, že ti, kdo pokorně hlásali zdánlivě 
podivné učení, měli pravdu, neboť jejich slova 
se potvrdila, když se naplnila. 
94. Pak uvidíte, že národy země se zajímají o 
duchovní poučení, že teologové porovnávají 
Kristovo učení s novými zjeveními a uvidíte, že 
mnozí, kteří byli vždy lhostejní k duchovním 
věcem, se živě zajímají o studium zjevení této i 
minulých dob. (216, 16 - 17) 
 
Poslání utěšovat a uzdravovat ty, kteří trpí 
fyzicky i duchovně.  
95. Svým vyvoleným jsem svěřil velké dary. 
Jedním z nich je uzdravování - hojivý balzám, 
abyste tímto darem mohli plnit jeden z 
nejkrásnějších úkolů mezi lidmi, protože vaše 
planeta je slzavým údolím, kde je vždy bolest. 
96. S touto schopností máš před sebou široké 
pole k poskytování útěchy podle Mé vůle. 
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Tento balzám jsem vložil do tvé bytosti, do 
nejcitlivějších strun tvého srdce, a ty ses jím 
občerstvoval, před jeho zázraky se skláněla tvá 
šíje, tvé srdce se obměkčovalo bolestí lidí a 
vždy jsi kráčel cestou milosrdenství. 
97 Rozdávejte dál tento léčivý balzám, který 
není ve vašich rukou, protože se předává 
pohledy soucitu, útěchy, porozumění, předává 
se dobrými myšlenkami a proměňuje se v 
léčivé rady, ve slova světla. 
98. Dar uzdravování nemá žádná omezení. 
Nikdy nezapomínejte, že jste jím prodchnuti; a 
kdyby vás bolest učinila kořistí, protože jste 
vystaveni zkoušce, kdybyste ji nemohli 
odstranit tímto balzámem, nezapomínejte na 
mé učení, zapomeňte na své utrpení a myslete 
na jiné, pro které je trápení větší. Pak uvidíte 
zázraky na sobě i na svých bližních. (311,18 - 
19) 
99 Jak moc musíš být vybaven k tomu, abys 
nahlédl do srdcí a poznal, co skrývají, co 
skrývají a co potřebují! 
100. Učil jsem vás pečovat o duchy, léčit je, 
dávat jim světlo a ukazovat jim cestu k 
vzestupu. 
101. Kdo slyší toto slovo a uchovává je ve 
svém srdci, bude schopen stát se průvodcem 
ducha, lékařem a rádcem. Ve svém slově bude 
mít dar pokoje a útěchy pro své bližní, kteří 
potřebují světlo. (294, 3 - 4) 
102. Dávám vám kapku hojivého balzámu, 
abyste, až budete pronásledováni, mohli mezi 
lidmi konat zázračná uzdravení. Vždyť během 
velkých epidemií, kdy propuknou vědě 
neznámé nemoci, se projeví autorita mých 
učedníků. 
103. Svěřuji ti klíč, kterým otevřeš i ten 
nejzrezivělejší zámek, to jest nejzatvrzelejší 
srdce, a dokonce i brány vězení, abys dal 
svobodu nevinným a zachránil viníky. 
104. Budeš vždy žít v pokoji a důvěře ve Mne, 
protože kamkoli půjdeš, budeš pod ochranou 
Mých andělů. Budou se snažit naplnit vaše 
poslání a budou vás doprovázet do domovů, 
nemocnic, věznic, na pole sváru a války - 
kamkoli půjdete rozsévat Mé semeno. (260,37 
- 38) 
105. Přijdou lidé a mezi nimi "Tomáš", 
představovaný vědou a materialismem, s 
bdělýma očima, aby zkoumal; a to nejen 
očima, ale také prsty ruky, aby zkoumal, aby 
se dotýkal, protože jen tak může uvěřit v mou 

přítomnost a v duchovní události; ty, které se 
budou mezi lidstvem vyskytovat jedna za 
druhou a o nichž musí lidé vydávat svědectví, 
aby "Tomáš třetího věku" ve své pochybnosti a 
materialismu byl přemožený mou láskou. 
(319, 38) 
106. Dám vám pokyn, kdy se máte pustit do 
práce, neboť to bude doba tak velkých a 
jasných znamení, že uslyšíte volání 
duchovního světa a volání tohoto světa, které 
vám svými událostmi naznačí, že nadešla 
hodina vašeho boje. Budu k vám mluvit z 
ducha do ducha a povedu vás po cestě. 
107. Chci však, abyste dříve, než přijdete k 
lidem jako učitelé, přišli jako lékaři, a pak, až 
utišili jejich bolest, mohli pít z pramene čisté 
vody Mého Slova. Nejdříve hledejte ránu, vřed 
nebo nemoc, uzdravte jejich utrpení a pak se 
obraťte k jejich duchu. 
108. Jděte ke svým bližním jako Ježíš v "druhé 
éře" a přineste před Mé slovo uzdravující 
balzám. Ale co je to za balzám, ó učedníci? Je 
to voda z pramenů, požehnaná a proměněná v 
lék pro nemocné? Žádní lidé. Balzám, o 
kterém k vám mluvím, je ve vašem srdci. Tam 
jsem ji vložil jako vzácnou esenci a jen láska ji 
může odemknout, aby mohla nezadržitelně 
proudit. 
109. Když ji budeš chtít vylít na nějakého 
nemocného, nebudou to tvé ruce, které 
uzdraví, ale Duch, který přetéká láskou, 
milosrdenstvím a útěchou. Kamkoli 
nasměrujete své myšlenky, stane se zázrak. 
110. Na bytosti a prvky přírody můžete 
působit mnoha způsoby, abyste všem přinesli 
útěchu. Ale také vám řeknu toto: Nebojte se 
nemocí a buďte ke všem trpěliví a milosrdní. 
111. Pokud jde o posedlé a ty, kdo jsou 
zmateni ve své lidské mysli, i vy můžete léčit, 
protože tuto schopnost máte a měli byste ji 
dát do služeb bytostem, které jsou v zoufalství 
a zapomnění. Osvoboďte je a odhalte tuto 
moc před nevěřícími. Jedním z velkých poslání 
tohoto lidu je přinášet světlo tam, kde je tma, 
rušit každé otroctví a každou nespravedlnost a 
přivést tento svět k poznání svého Pána a k 
tomu, aby sám sebe, své nitro, spatřil v plném 
poznání pravdy. (339, 39-41) 
 
Čas odjezdu na celosvětovou misi  
112. Protože je v současnosti svět tak slepý, že 
nemůže vidět světlo pravdy, ani ve svém nitru 
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neslyší mé volání, modlete se a získejte 
duchovní půdu. V současné době byste totiž 
nebyli slyšet, protože všechny národy jsou 
zaměstnány přípravami, ničením a obranou. 
113 Lidé budou muset být ještě slepější, až 
zoufalství, nenávist, teror a bolest dosáhnou 
svých mezí. 
114 Nebyla by to ani vhodná hodina k předání 
mého poselství, neboť byste byli jako volající 
uprostřed pouště; nikdo by vás neposlouchal. 
(323, 27 - 29) 
115 Teprve až bude země postižena od pólu k 
pólu a všechny národy, všechna společenská 
zřízení a všechny domovy budou odsouzeny až 
ke kořenům a až lidstvo smyje každou skvrnu, 
vyjdete vybaveni mým jménem, abyste 
přinesli mé učení svým bratřím. (42, 54) 
116. Až přijde čas, povstaňte, milovaný lide, a 
dejte pocítit Mému svatému Slovu své bližní. 
Rozptýlíte se po celém světě jako dobří 
učedníci a toto nové evangelium, které vám 
zanechávám, se bude šířit. Toto světlo 
vycházející z šesté pečeti osvítí lidstvo této 
doby a spolu s ním budou odhalena tajemství. 
117. Mé učení zapustí kořeny v jiných 
národech a vše, co lidé neobjevili, poznají díky 
světlu, které jim dává Sedm pečetí. Vy však 
budete mluvit o těchto naukách, které jste 
přijali, a poučovat lidi o plnění mých přikázání. 
(49,43) 
 

XV. Napomenutí, varování, pokyny  
 

Kapitola 61 - Napomenutí a varování 
Páně  
 
Nabídky a objednávky  
1 Izraeli, neplň pouze své závazky vůči světu. 
Plňte také zákon, neboť jste na sebe vzali 
povinnost vůči Otci a její plnění musí být 
přísné, vznešené a duchovní. 
2. Učím vás, abyste se odvrátili od 
materialismu a přestali být fanatiky a 
modloslužebníky; abyste neuctívali hmotné 
předměty vytvořené člověkem a neklaněli se 
jim. Nechci, aby ve vašich srdcích byly kořeny 
modlářství, fanatismu a falešných kultů. 
Nepřinášejte Mi oběti, které ke Mně nedorazí; 

žádám pouze o vaši obnovu a naplnění ve 
zduchovnění. 
3 Obnovte své dřívější zvyky, neohlížejte se 
zpět a nehledejte, čeho jste se vzdali a co 
byste již neměli dělat. Pochopte, že jste se 
vydali cestou svého vzestupného vývoje a 
nesmíte se zastavit. Cesta je úzká a vy ji musíte 
dobře znát, protože zítra po ní budete muset 
vést své bratry a já nechci, abyste sešli z cesty. 
4 Já jsem trpělivý Otec, který čeká na vaše 
pokání a vaši dobrou vůli, aby vás zahrnul svou 
milostí a svým milosrdenstvím. (23, 60 - 63) 
5 Mé slovo vám vždy radí k dobrotě a ctnosti: 
abyste nemluvili špatně o svých bližních, a tím 
je zahanbovali; abyste se nedívali s 
opovržením na ty, kdo trpí nemocemi, které 
nazýváte nakažlivými; abyste nepropagovali 
války; abyste neměli hanebné zaměstnání, 
které ničí mravy a podporuje neřesti; abyste 
neproklínali nic stvořeného, neodnášeli nic 
cizího bez svolení majitele a nešířili pověry. 
6 Navštěvujte nemocné, odpouštějte těm, kdo 
vás urážejí, střežte ctnost a buďte dobrým 
příkladem; milujte mne i své bližní, neboť v 
těchto dvou přikázáních je shrnut celý zákon. 
7 Poučte se z mého ponaučení a vyučujte ho 
svými činy. Když se neučíte, jak budete hlásat 
mé učení? A pokud necítíte, co jste se naučili, 
jak budete učit jako dobří apoštolové? (6, 25 - 
26) 
8 Lidé, chcete-li pokročit, překonejte 
setrvačnost, která je ve vás. Chcete-li být 
skvělí, aplikujte mé zásady na svou práci. 
Chcete-li poznat sami sebe, studujte sami sebe 
prostřednictvím mého slova. 
9. Pochopte, jak moc potřebujete mé slovo, 
které nabízí lásku, moudrost, radu a pomoc. 
Ale zároveň se cítíte zodpovědní za to, co vám 
dávám, protože nejste jediní, kdo na světě 
potřebuje pomoc. Je mnoho lidí, kteří po 
těchto naukách lační a žízní, a vy se musíte 
připravit na to, že k nim půjdete s poselstvím 
Mé lásky. (285, 50 - 51) 
10. Velmi velká je odpovědnost, kterou má 
tento lid vůči lidstvu. Musí být příkladem 
pravého zduchovnění, musí ukazovat cestu 
vnitřní náboženské praxe, milé oběti, úcty 
hodné Boha. 
11 Otevřete svá srdce a uslyšte v nich hlas 
svědomí, abyste mohli posoudit své činy a 
zjistit, zda věrně vykládáte mé učení, nebo zda 



244 
 

si i vy špatně vykládáte smysl mého učení. 
(280, 73) 
12 Mé učení ztrácí smysl, pokud ho neuvádíte 
do praxe. 
13 Dobře víte, milovaní učedníci, že smyslem 
mého zákona a mého učení je konat dobro, a 
proto ten, kdo je nosí jen v mysli nebo na 
rtech, aniž by je uplatňoval ve svých skutcích, 
jedná proti své povinnosti. (269,45) 
14. Lidé, kteří máte v srdci světlo ze zkušeností 
tohoto života a v mysli světlo, které vám 
zanechal vývoj během různých životů na zemi, 
proč zaměstnáváte svou mysl tím, co je pro ni 
zbytečné, a proč často pláčete z důvodů, které 
si vaši bolest nezaslouží? Hledejte pravdu ve 
všem; je ve všech směrech jasná a zřetelná 
jako denní světlo. (121, 48 - 49) 
15 Nezapomínejte a buďte si vždy vědomi, že 
na vašem spravedlivém a ctnostném životě 
závisí víra, kterou vzbuzujete ve svých bližních, 
to znamená, že vás budou zkoumat a 
pozorovat i ve vašem soukromém životě, aby 
ve vašich skutcích hledali potvrzení učení, 
které hlásáte. (300, 57) 
16. Řekni mi: Odvrátil jsem tě, když jsi 
přestoupil? Nechal jsem tě na holičkách, 
opustil tě, když tě zastavilo nějaké klopýtnutí? 
Projevil jsem se s vámi jako krutý, když jste 
padli poraženi bolestí? 
17 přesto vidím, že ti, které s takovou láskou 
nazývám svými učedníky, opouštějí své bližní v 
nesnázích, zavrhují toho, kdo se odchýlil od 
správné cesty, místo aby ho s láskou přitáhli k 
sobě a pomohli mu napravit jeho cesty, a 
někdy se stávají soudci, když se vměšují do 
věcí, které jim nepřísluší soudit. 
18 Je to v souladu s mým učením? Ne, řekněte 
Mi o svém svědomí, neboť chci, abyste se 
přesně soudili, abyste odstranili mnohé 
hrubosti, které trápí vaše city, a abyste se 
začali stávat Mými učedníky. (268, 46) 
 
Víra, naděje, láska, pokora, sebedůvěra  
19 Jste-li pokorní, budete velcí. Velikost 
nespočívá v aroganci a marnivosti, jak si mnozí 
myslí. "Buďte mírní a pokorného srdce," říkal 
jsem vám vždy. 
20. Poznejte mě jako Otce a milujte mě, 
nehledejte pro svou tělesnou schránku trůn 
ani jméno, které by vás odlišovalo od 
ostatních. Buďte prostě mužem mezi 

ostatními muži a mějte v sobě dobrou vůli. 
(47, 54) 
21 Chci na vás vidět víru, kterou vyznávali 
nemocní, kteří ke mně přišli ve druhé době, 
víru ochrnutého, slepého a nevyléčitelné ženy. 
Chci se cítit milován jako Otec, žádoucí jako 
Lékař a vyslyšen jako Mistr. (6, 46) 
22 Neochabujte ve víře ani v naději. Vždy 
mějte na paměti, že konec této životní cesty 
přijde. Nezapomínejte, že váš původ byl ve 
Mně a že i váš konečný cíl bude ve Mně, a tím 
cílem je věčnost, neboť duchovní smrt 
neexistuje. 
23 Mějte věčnost za ideál svého úsilí a 
neztrácejte odvahu v životních vzestupech a 
pádech. Víte, zda je toto vaše poslední 
inkarnace na Zemi? Kdo ti může říci, že v 
tomto těle, které máš dnes, splatíš všechny 
své dluhy, které jsi nadělal vůči Mé 
spravedlnosti? Proto vám říkám: Využijte čas, 
ale nespěchejte. Přijímáte-li svá utrpení s vírou 
a odevzdaností a vyprazdňujete-li kalich s 
trpělivostí, vpravdě vám říkám, že vaše zásluhy 
nebudou neplodné. 
24 Dbejte na to, aby duch stále postupoval, 
abyste se nikdy nepřestali zdokonalovat. (95, 4 
- 6) 
25 Žijte pro Otce tím, že budete milovat jeho 
děti, své bratry a sestry, a dosáhnete 
nesmrtelnosti. Pokud propadnete sobectví a 
uzavřete se do své sebelásky, sotva po sobě 
zanecháte sémě a vzpomínku na sebe. 
26 Buďte mírní a pokorní v srdci, a budete 
vždy plní mé milosti. (256, 72 - 73) 
27 Velký je tvůj osud! Nenechte se však 
ovládnout hrozivými předzvěstmi, ale raději se 
naplňte odvahou a nadějí při pomyšlení, že 
dny hořkosti, které se blíží, jsou nezbytné pro 
probuzení a očištění lidí, bez nichž byste nebyli 
schopni prožít vítězný příchod doby 
zduchovnění. 
28. Naučte se povznést nad nepřízeň osudu, 
nedovolte, aby se vašeho srdce zmocnila 
sklíčenost, a pečujte o své zdraví. Povzbuzujte 
ducha svých bratří a sester tím, že o Mně 
budete mluvit a ukazovat jim Mé učení, které 
rozněcuje víru a naději. 
29. Podívejte se, jak sklíčeně žije mnoho lidí. 
Jsou to bytosti, které se nechaly porazit v 
životním boji. Podívejte se, jak brzy zestárli a 
zešedivěli, jejich tváře jsou povadlé a jejich 
výraz melancholický. Jsou-li však ti, kdo by 
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měli být silní, slabí, mládí uvadá a děti vidí ve 
svém okolí jen sklíčenost. 
30. Vy, lidé, nezbavujte své srdce všech těch 
blahodárných potěšení, která, ač pomíjivá, 
můžete užívat. Jezte v klidu svůj skromný 
chléb a vpravdě vám říkám, že vám bude 
chutnější a vydatnější. 
31. Vezměte si z mých slov, že to, co od vás 
chci, je důvěra, víra, optimismus, pokoj mysli a 
síla, aby navzdory vašim těžkostem a soužení 
nebyla ve vašich srdcích žádná hořkost. Jakou 
laskavost nebo povzbuzení byste mohli 
poskytnout těm, kteří to potřebují, kdyby vaše 
srdce bylo plné utrpení, smutku nebo 
nespokojenosti? 
32 Právě ve svých zkouškách máte dávat 
nejlepší příklad povznesení, víry a pokory. 
33. Ten, kdo je schopen dát svému životu toto 
zduchovnění, cítí vždy klid, a dokonce i když 
spí, je jeho spánek klidný a odpočinkový, 
čehož duch využívá, aby se odpoutal od těla 
směrem k záhrobí, kde přijímá ony božské 
proudy síly, z nichž se živí a na nichž umožňuje 
tělu podílet se. (292, 45 - 51) 
 
Modlitba, studium, bdělost, obnova a 
spiritualizace  
34 Milovaní učedníci, znovu vám říkám: Bděte 
a modlete se, neboť tělo je slabé a ve svých 
slabostech může svést Ducha. 
35 Duch, který umí "bdít", nikdy nesejde z 
cesty, kterou mu vytyčil jeho Pán, a dokáže své 
dědictví a svůj dar uplatnit, dokud nedosáhne 
svého rozvoje. 
36. Tento člověk projde svými zkouškami, 
protože žije bděle a nikdy nedovolí tělu [duši], 
aby ho ovládlo. Ten, kdo bdí a modlí se, vždy 
vyjde z životních krizí jako vítěz a bude pevně 
kráčet po cestě života. 
37. Jak rozdílné je chování toho, kdo se 
zapomíná modlit a "bdít"! Dobrovolně se zříká 
obrany nejlepšími zbraněmi, které jsem do 
člověka vložil: vírou, láskou a světlem poznání. 
Je to ten, kdo neslyší vnitřní hlas, který k němu 
promlouvá prostřednictvím intuice, svědomí a 
snů. Jeho srdce a mysl však tomuto jazyku 
nerozumí a poselství svého ducha nevěří. (278, 
1 - 3) 
38 Modlete se za zmatené duchy, za ty, kdo 
jsou připoutáni k zemi, za ty, kdo se ještě 
nemohou odpoutat od svých těl v nitru země, 
za ty, kdo trpí a pláčou kvůli 

nepochopitelnému smutku, který se kvůli nim 
drží na zemi. 
39 Odpusťte i jim a už nesuďte ty, kdo zasévají 
zlo do vašich srdcí. Kdyby tvé oči viděly, jak 
klečí a prosí tě o odpuštění, nebyl bys k nim 
tak nespravedlivý. Pomoz jim vzlétnout do 
nekonečna, pozvedni je svou láskyplnou 
vzpomínkou, pochop, že již nepatří tomuto 
světu. (107, 15) 
40. Nesmíš se spokojit se svými prvními skutky 
a myslet si, že jsi získal dostatek zásluh pro 
zdokonalení svého ducha. Abyste se však 
mohli denně učit novým lekcím a objevovat 
větší zjevení, věnujte vždy nějaký čas studiu 
Mého díla. 
41 Zvídavý učedník vždy uslyší odpověď na své 
otázky a ve chvílích zkoušky vždy uslyší mou 
otcovskou radu. 
42 Pokročilý učedník bude zdrojem lásky ke 
svým bližním, bude se skutečně cítit obdařen 
svým Otcem dědictvím a pozná, že nastal čas, 
aby se vydal plnit své velké duchovní poslání 
mezi lidmi. (280, 40 - 42) 
43. Čím více se zdokonalujete, tím blíže uvidíte 
cíl. Nevíte, jestli jste jen krůček od spasení, 
nebo vás čeká ještě dlouhá cesta. Říkám vám 
jen, abyste se ochotně a poslušně řídili tímto 
slovem, které je hlasem mého božského 
Ducha. 
44 Dávejte si pozor, abyste neporušili zákon, 
abyste se opakovaně nedopustili stejné chyby. 
Vezměte si k srdci nápravu - je to prosba, 
kterou vám adresuje váš Otec, protože nechci, 
abyste na zemi žili nadarmo a potom plakali 
nad svou neposlušností. (322, 60) 
45. Nebojte se řečí lidí ani jejich soudů, bojte 
se soudu svého Boha. Pamatujte, že jsem vám 
řekl, že jsem neúprosný jako Soudce. Proto po 
Mně vždy toužte jako po Otci, jako po Bohu, 
aby vám na vaší cestě životem nic nechybělo. 
(344, 31) 
46 Nediv se, lide můj. Žijte stále bděle a buďte 
věrnými strážci. Nebojte se slov, která vám 
říkají vaši vlastní bratři a sestry, aby vás 
přesvědčili, že se mýlíte. 
47. Stůjte pevně, protože "vojákům", kteří jsou 
věrní Mé Věci, těm z vás, kteří čelí těmto 
těžkým časům zmatku světových názorů, 
vyznání a náboženství, dám velkou odměnu. 
48. Všech svých bližních si budeš vážit stejně, 
jako si vážíš Mého díla, a budeš poukazovat na 
pokyny, které ti opět zanechám. Pokud se vám 
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lidé posmívají, nechte je to dělat, protože k 
nim pronikne světlo Mého Svatého Ducha, a 
pak se v jejich srdcích objeví pokání. (336, 18) 
49. Nestůjte na místě, učedníci! Jak jsem vám 
vždycky říkal, ať vaše cesta zůstane pevně na 
cestě dobra a pokroku, neboť přicházejí časy, 
kdy člověku pomůže jen dobro, kdy ho na 
cestě boje a sváru podrží jen ctnost a pravda. 
50 Blíží se dny, kdy padne klam, kdy faleš, 
pokrytectví, sobectví, každé špatné sémě 
skončí krutým navštívením, pádem a ranou. 
51 Proto vám Mistr říká: Buďte silnější a 
silnější v dobrém! Buďte přesvědčeni, můj 
lide, že za dobro, které konáte, nemůžete 
přijmout zlo. Jestliže za dobro, které konáte na 
zemi, sklidíte zlé ovoce nebo zlou odměnu, je 
toto zlé ovoce dočasné, není to ovoce 
konečné, říkám vám v pravdě. Musíte vytrvat, 
dokud nesklízíte. (332, 31) 
 
Varování určená církvím zjevení  
52 Běda tomu, kdo si mé slovo vykládá podle 
svého, neboť se mi za to bude zodpovídat. 
53 Na zemi se mnoho lidí věnuje falšování 
pravdy, aniž by si uvědomovali odpovědnost, 
kterou mají jako spolupracovníci na Otcově 
díle lásky. 
54 V tomto čase soudu, který mnozí neznají, 
protože si neumějí vyložit události, které 
prožívají, je soud v každém duchu a požaduje 
od něj během jeho pouti tímto světem 
výpověď o jeho skutcích v rámci zákona lásky i 
mimo něj. 
55 Kdokoli by v těchto spisech změnil význam 
mých zjevení, která byla dána z vnuknutí, bude 
přede mnou odpovědný za své jednání. 
56. Proto musíte postupovat poctivě, neboť 
tato učení jsou mým odkazem lásky k mým 
dětem, které, ať už inkarnované nebo v duchu, 
čekají na podrobnější učení. (20, 12 - 14) 
57 Nechci na tobě vidět lež, Izraeli, neboť 
jednoho dne se to ukáže a svět si řekne: "To 
jsou učedníci Mistra? Jsou-li to falešní 
učedníci, pak byl falešný i Mistr, který mezi 
nimi přebýval, aby jim předával lži." (344, 10) 
58 Vy jste ti, kdo mají ulevit lidem od bolesti, 
naučit se modlit rouhače, kteří už dlouho 
nepozvedají svého ducha k modlitbě. 
59 K tomu se však musíte denně více 
zduchovňovat a osvobozovat se od 
materializace. 

60. Nechci totiž, abyste byli přehnaně vzrušení 
spiritisté, ne. Fanatismus je v Mých očích 
odporný a chci ho mezi vámi odstranit. 
Svědomí vám napoví, jak žít v souladu se vším. 
(344, 17 - 18) 
61. Slyšte mě, lidé, slyšte mě, učedníci: právě 
vám dávám světlo a osvobozuji vás z pout, 
okovů a temnot. Přesto vás nezmocňuji, 
abyste z tohoto díla udělali další náboženství, 
ani abyste ho naplnili obrazy a obřady jako 
obvykle - ne! 
62. Vězte přesně, v čem spočívá svoboda, 
kterou vám přináším, abyste ji nenahradili 
novým fanatismem. 
63. Ještě sis neuvědomil, že tvá mysl a s ní i 
duch byly zastaveny ve svém vývoji? Cožpak si 
nevzpomínáte na záplavu falešných obav a 
předsudků, které jste zdědili po svých předcích 
a od nichž jsem vás osvobodil, abyste mohli 
bez překážek spatřit pravdu a přijmout světlo? 
(297, 20 - 21) 
64. Země bude vlhká a připravená přijmout 
semena mých rozsévačů, a zde je na místě, 
abyste se zamysleli nad odpovědností těchto 
rozsévačů. Bylo by správné, aby tento národ 
poté, co se lidstvo zbaví fanatismu a 
nesmyslného uctívání, přišel s novou 
modloslužbou? Ne, milovaní žáci a studenti. 
Proto vás na každém kroku čekají lekce a 
zkoušky. (292, 44) 
 
Varování před pokračováním hlásání po roce 
1950 a falešnými "Kristovými hlásáními".  
65. Po dni určeném mým božstvím už mé 
slovo neuslyšíte. Ale bude to zapsáno ve 
vašem svědomí, ve vašem srdci a v knihách. 
66 Kdo později povstane jako hlasatel a vzývá 
můj paprsek, nezná soud, který vynáší sám 
nad sebou. 
67. Varuji vás, abyste nenaslouchali falešným 
prorokům, falešným hlasatelům a falešným 
'Kristům'. Probouzím vás, abyste se včas 
vyhnuli zmatku a zabránili pronikání duchů 
temnoty mezi vás. Dávejte pozor, protože z 
těchto učení mi budete muset skládat účty, 
pokud nebudete vybaveni. (229, 40 - 41) 
68. Toto je již poslední období, kdy jsem s 
vámi v této podobě. Věřte tomu a věřte také, 
že se nevrátím na tento svět, abych učinil své 
slovo slyšitelným hmotně, natož abych se stal 
člověkem. 
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69. Připravte se, protože se k vám dostanou 
zvěsti od lidí, kteří tvrdí, že jsem se vrátil, že 
Kristus přišel na zem. Pak zůstanete věrní a s 
přesvědčením řeknete: "Pán je duchovně se 
všemi svými dětmi". 
70. Jestliže však spíte a neoduševníte se, 
budete popírat, že jsem odvolal své slovo, a 
protože se stanete rouhači a neposlušnými, 
budete vzývat můj paprsek na zástupy a říkat 
jim: "Žádejme toho, který nám dal své slovo, 
aby k nám mluvil dál. Přinášejme mu písně a 
chvalozpěvy, aby nás vyslyšel." 
71. Ale vpravdě ti říkám: Můj paprsek se 
nevrátí k lidské mysli, neboť nebudu 
podporovat tvou pošetilost. 
72. Co byste očekávali? Že tě slova zdánlivého 
světla uvedou do zmatku. Není to to, po čem 
vaše srdce touží? Připravte se tedy na tuto 
zkoušku a na vaši poslušnost a pokoru zazáří 
světlo mé inspirace. 
73. Oznamuji vám, že pokud do roku 1950 
nedojde ke spojení těchto církví v jeden lid, 
velmi brzy nastane zmatek, protože se najdou 
tací, kteří budou tvrdit, že se Mistr nadále 
dává poznat, a pak běda tomuto lidu! Copak 
jste tuto hrozbu ještě nepředvídali? 
74. Stále se mezi vámi neprobudil duch 
bratrství a jednoty a vy očekáváte, že to budou 
události, které vás sjednotí. Pokud to však 
očekáváte, místo toho uvidíte morové rány, 
nepokoje, války a soudy přírodních sil, které 
propuknou, až už na světě nebude žádné 
místo, kde by byl mír - ani na povrchu země, 
ani v jejím nitru, ani na moři, ani na obloze. 
(146, 24 - 26) 
75 Vybavte se, abyste vždy, když se 
shromáždíte - ať už v těchto církevních 
domech, ve svých domovech nebo pod širým 
nebem -, cítili mou duchovní přítomnost na 
těchto shromážděních. 
76 Dávejte však pozor, neboť se objeví i falešní 
učedníci, kteří budou hlásat, že mají přímý 
styk s Otcem, a budou dávat falešné pokyny a 
vnuknutí. 
77 Učil jsem vás rozeznávat pravdu od klamu, 
poznávat strom po ovoci. (260. 65 - 66) 
78. Oznámil jsem vám, že přijde doba, kdy se 
objeví mnoho "spiritualismů", a že pak budete 
muset být vyškoleni, abyste rozpoznali, které z 
nich jsou založeny na pravdě a které na klamu. 
79. Uvidíte, že se objeví falešné projevy, které 
Mi budou připisovány; pověsti o božských 

poslech přinášejících světu poselství; sekty 
nazývané Sedm pečetí a mnoho zmatených a 
nejasných učení. 
80. To vše bude důsledkem velkého 
duchovního zmatku, který lidstvo připravilo. 
Ale nebojte se, na druhé straně se ujistěte, že 
žijete bděle a modlitebně, pak nepodlehnete 
duchovnímu zmatku, protože mé slovo bude 
světlem ve chvílích největší temnoty, které 
vám umožní vidět mou křišťálově čistou a 
věčnou pravdu. (252, 15 - 17) 
 
neřesti, pokrytectví, zkaženost  
81 Marnivost zapustila kořeny v těch, kdo si 
mysleli, že dosáhli plného poznání pravdy, 
považovali se za učené, silné, neomylné, velké 
a absolutní, aniž by si uvědomovali, že se často 
mýlili. 
82. Nechci, aby se v tomto lidu, který se právě 
začíná formovat ve světle těchto nauk, zítra 
objevili lidé, kteří zmateni svou ješitností 
vytrubují, že jsou reinkarnací Krista nebo 
novými Mesiáši. 
83 Ti, kdo se dopouštějí takových činů, budou 
těmi, kdo si myslí, že dosáhli pochopení celé 
mé pravdy, ale ve skutečnosti se vzdalují od 
cesty vyznačené Kristem, která je cestou 
pokory. 
84 Studujte Ježíšův život na zemi a najdete 
hluboké a nezapomenutelné učení o pokoře. 
(27, 3 - 6) 
85. Jednou z nejzávažnějších charakterových 
vad je pokrytectví. Nemluvte hlasitě o lásce, 
dokud nejste schopni milovat Mě ve svých 
bližních. 
86. Kolik z těch, kdo odsuzují Jidášův polibek, 
si nechce uvědomit, že oni dali svému bratru 
polibek předstíraného bratrství a zradili ho 
zezadu! Kolik z těch, kdo říkají, že slouží 
potřebným, vidím přinášet světlo, pravdu, 
charitu výměnou za peníze? 
87. Proč jsi, když tě někdo zastrašoval svými 
otázkami, jednal jako Petr ve chvílích své 
slabosti, zapíral jsi Mě a tvrdil jsi, že Mě ani 
neznáš? Proč se bojíš lidské jurisdikce a 
nebojíš se té mé? 
88. Ale vpravdě vám říkám, že mezi Boží 
spravedlností a vašimi hříchy je přímluva 
Marie, vaší nebeské Matky, která se za vás 
vždy přimlouvá. (75,34) 
89 Nikdo nemá právo soudit jednání svého 
bližního, neboť když to nedělá ten, kdo je 
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čistý, proč by to měl dělat ten, kdo má v srdci 
skvrny? 
90. Říkám ti to proto, že vždy dychtivě 
zkoumáš sémě svého bratra v naději, že na 
něm najdeš chyby, a pak mu ukážeš své sémě 
a ponížíš ho tím, že mu řekneš, že tvé dílo je 
čistší a dokonalejší. 
91. Jediný soudce, který umí zvážit vaše 
skutky, je váš Otec, který přebývá v nebi. Až se 
objeví se svými váhami, nebude mít v Jeho 
očích větší zásluhy ten, kdo více rozumí, ale 
ten, kdo umí být bratrem svému bližnímu a 
dítětem svého Pána. (131, 55 - 57) 
92 Učte se a jednejte, poučujte a prociťujte 
tím, co děláte a říkáte, potvrzujte mé učení 
svými skutky. Nechci mezi svými učedníky 
pokrytce. Uvažte, co by se stalo s lidstvem a s 
vámi samotnými, kdyby toto dílo, založené s 
takovou láskou a trpělivostí, padlo kvůli 
nedostatku morálky, ctnosti a pravdivosti ve 
vašich životech. (165, 25) 
93. Už se nežeňte za požitky a 
lehkomyslnostmi tohoto světa. Následujte 
ideál, aby váš život byl bezúhonný, neboť po 
celou dobu vaší existence vám budu 
poskytovat uspokojení, které je podnětem pro 
vaše srdce. (111, 61) 
94. Běda vám, jestliže zlé sklony jsou silnější 
než ctnosti, které máte ve svém duchu, a 
jestliže mé učení nepřináší ovoce! Jestliže 
neuvažujete a nepronikáte do mého Slova a 
myslíte si, že plníte mou Vůli, mé světlo vás 
probudí. Pokud však znáte celou pravdu, 
vzpomenete si, že jsem vás poslal na svět, 
abyste konali blahodárné skutky. (55, 6) 
95. Běda těm, kdo v této době svou 
hanebností a neposlušností dávají špatný 
příklad dětem, které jsem poslal (na zem) s 
duchovním posláním! Budete jako zástupy, 
které s křikem a posměchem vedly Ježíše na 
Golgotu a zasévaly hrůzu do srdcí dětí, které si 
nedokázaly vysvětlit, proč mučí a zabíjejí 
člověka, který jen rozdával požehnání. 
96. Pokaždé, když Ježíš padl, ti nevinní plakali. 
Ale vpravdě vám říkám, že jejich pláč byl spíše 
duchovní než tělesný. Kolik z nich Mě později 
následovalo a milovalo, aniž by se jim ze srdce 
vymazala vzpomínka na to, čeho byly jejich 
nevinné oči svědky. (69, 50 - 51) 
 
Falešné pokuty a falešná očekávání  

97. Vyvarujte se špatně chápaných pokání a 
neochuzujte své tělo o to, co potřebuje. 
Naopak, ušetřete ho toho, co mu škodí, i 
kdyby to pro něj znamenalo oběť. To bude 
pokání, které prospívá vašemu duchu, a proto 
se líbí Otci. (55,40) 
98. V Bohu už vidíš méně soudce než Otce 
dokonalé a neochvějné lásky a já ti říkám, že je 
dobře, že v Bohu vidíš svého Otce. 
99. Přesto vám musím říci, abyste neusnuli, že 
i vy, podobně jako onen starověký lid, můžete 
upadnout do nového omylu, a tento omyl 
může spočívat v tom, že se nesnažíte morálně 
a duchovně zdokonalovat, nebo že si neděláte 
starosti s tím, že neustále a těžce hřešíte, a 
věříte, že Otec je nade vší lásku a odpustí vám. 
100. Jistě, Bůh je láska a neexistuje žádné 
provinění, byť by bylo sebevážnější, které by 
neodpustil. Dobře však vězte, že z této božské 
lásky pramení neúprosná spravedlnost. 
101 Toho všeho si buďte vědomi, aby to, co 
jste do sebe přijali jako poznání mého učení, 
odpovídalo pravdě a abyste zničili všechny 
mylné představy, které by ve vás mohly být. 
102. Nezapomínej, že i když ti Otcova láska 
odpouští, skvrna - navzdory odpuštění - 
zůstává na tvém duchu otisknutá a že ji musíš 
smýt svými zásluhami, a tak se stát hodným 
lásky, která ti odpustila. (293,43 - 44) 
103 Probudil tě hlas, laskavý a utěšující hlas, 
který tě volá do království světla a života, ale 
který se může proměnit ve spravedlnost, 
pokud se rozhodneš nadále ponižovat svého 
ducha a neposlouchat zákon. 
104 Poslušným a pokorným mé slovo říká: 
"Stůjte pevně, neboť z mé milosti mnoho 
získáte a mnoho vykonáte pro své bratry a 
sestry. 
105 Bláznivým říká můj hlas: Pokud 
nevyužijete této požehnané příležitosti 
uniknout špíně hříchu nebo temnotě 
nevědomosti, v níž žijete, uvidíte, jak se časy a 
věky přehoupnou přes vašeho ducha, aniž 
byste se dozvěděli, co Pán přinesl ve svém 
poselství, ani jaké duchovní dary zjevil svému 
lidu. 
106. Je pravda, že pro všechny nastane 
vhodný čas, aby se zachránili a vystoupili k 
výšinám. Ale běda tomu, kdo ten den odkládá! 
Běda tomu, kdo promešká příležitost k rozvoji 
svého ducha, protože se věnuje marnostem 
tohoto světa! Neví, jak dlouho bude muset 
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čekat na další příležitost, a nezná ani hořkost 
své odplaty. 
107 V tom není nejmenší odplata nebo 
nejmírnější trest ze strany Otce, ale jeho 
přísná a neúprosná spravedlnost. 
108 Víš, zda dnes, když jsem se ocitl mezi 
vámi, jsi nepropásl nebo nenechal nevyužité 
předchozí příležitosti, a víš, jak dlouho tvůj 
duch čekal, až dostane tuto novou příležitost 
splnit poslání, které mu bylo svěřeno už 
dávno? 
109. Co tvé srdce nebo tvá mysl ví o minulosti 
jeho ducha, o jeho osudu, o jeho dluzích, 
povinnostech a odčinění? Nic! 
110. Proto nesmíš rušit dokonalost ducha a 
pokoušet ho láskou k dobrotám světa. Musí jít 
jinou cestou, za jinými cíli, za jinými ideály. 
(279, 16 - 19) 
 
Varování národům a mocným země  
111. Běda lidem, jestliže v jejich srdcích 
konečně nepropukne milosrdenství a činná 
láska! Běda lidem, pokud nakonec 
nedosáhnou plného poznání svých zlých 
skutků! Jejich vlastní ruka na ně vypouští 
zuřivost přírodních sil a snaží se vylít na 
národy kalich bolesti a hořkosti. I když budou 
sklízet výsledky své práce, někteří budou stále 
říkat: "To je Boží trest." (57, 82) 
112. Běda národům, které tvrdošíjně lpí na 
svém modlářství, fanatismu a tradici! 
Nebudou schopni vidět mé světlo ani pocítit 
nekonečné štěstí z probuzení ducha. 
113. Pravda, mé učení otřese světem. Ale až 
boj skončí, pocítíme na zemi pravý mír - ten, 
který pramení z mého ducha. Jen hloupí, 
tvrdohlaví a zatvrzelí budou nadále trpět. 
(272, 12 - 13) 
114. Dávám se pocítit v tvrdých lidských 
srdcích - v těch, kteří mají v úmyslu 
rozdmýchat války -, aby si uvědomili, že Má 
Vůle je silnější než jejich válečnické úmysly. 
Pokud srdce těchto lidí zůstane zatvrzelé a 
nenechá se změnit Mou vůlí, Moje 
spravedlnost se projeví na celém světě. (340, 
33) 
115 Stejně jako v Noemových dobách se lidé 
budou proroctvím vysmívat, a teprve když 
pocítí, že potopa už pohřbívá jejich těla, 
začnou věřit a činit pokání. 
116. Mé Milosrdenství tě vždy chtělo zastavit v 
tvé zbrklosti, ale ty jsi Mi nikdy nechtěl 

naslouchat. Sodoma a Gomora byly podobně 
varovány, aby pocítily strach a činily pokání a 
vyhnuly se zkáze. Nechtěli však naslouchat 
mému hlasu a zahynuli. 
117. Také jsem vyzval Jeruzalém, aby se modlil 
a vrátil se k pravému uctívání Boha. Jeho 
nevěřící a tělesné srdce však odmítlo mé 
otcovské napomenutí a muselo se přesvědčit 
o pravdě tím, co se stalo. Jak hořké to byly dny 
pro Jeruzalém! 
118. Poznáváte nyní pravdu, že jste stále 
stejní? Neboť jste nechtěli opustit své 
duchovní dětství, abyste rostli a stoupali po 
cestě moudrosti, která je v mém slově. 
119. Posílám vám všem toto poselství, které 
poslouží lidem a národům jako proroctví, k 
probuzení, k bdělosti. Blahoslavení jste, pokud 
věříte v jeho obsah. 
120 Přemýšlejte o jejich významu, ale pak se 
dívejte a modlete, protože pokud tak učiníte, 
vnitřní světlo vás povede a vyšší moc vás bude 
chránit, dokud nebudete v bezpečí. (325, 73-
77) 
 

Kapitola 62 - Slova pro přítomné 
publikum v Mexiku  
 
Slova pro přítomné publikum v Mexiku 
1 Učedníci, jděte do svého nitra, slyšte a ciťte 
Mě jako dřív. Vzpomeňte si, jak jste vyznali, že 
toto Slovo je vaším životem a světlem vašeho 
osudu. Nezapomeňte, že vám dnes říkám: Co 
potřebujete, bude vám dáno v pravý čas. 
2 Nalijte znovu olej do svých lamp, aby plamen 
víry a poznání znovu zazářil. 
3 Nespi, probuď se a modli se, neboť Mistr tě 
může překvapit, až vstoupí do tvého příbytku, 
jako to dělával v dobách duchovního 
povznesení, kdy jsi Mou přítomnost cítila na 
každém kroku. 
4 Pak uvidíte, jak váš život znovu osvítí světlo, 
které vás přestalo osvěcovat, aniž byste si 
toho byli vědomi, a vrátí vám důvěru v 
budoucnost plnou hojnosti a moudrosti. (4, 27 
- 29) 
5. Mnozí z vás si říkají spiritualisté, protože 
věří v mou přítomnost při mém projevu skrze 
lidskou mysl a protože jsou často přítomni, 
aby slyšeli mé slovo. Chci však, abyste byli 
duchovními skrze praktikování dobra, skrze 
poznání podstaty života, skrze lásku k 
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bližnímu, skrze službu Bohu prostřednictvím 
velkorysé, plodné a ctnostné existence. (269, 
55) 
6 některým jsem dal skromný původ ve světě, 
aby si ve svém životě vzali Mistra za příklad; 
jiným jsem dal bohatý domov, aby podobně 
napodobovali Ježíše, který, ač král, opustil svůj 
"trůn" a sloužil chudým, nemocným a 
hříšníkům; jiným jsem dal bohatý domov, aby 
napodobovali Ježíše, který, ač král, opustil svůj 
"trůn" a sloužil chudým, nemocným a 
hříšníkům. 
7 Zásluhy toho, kdo sestoupí ze svého 
společenského postavení, aby sloužil svým 
bližním, ať už je to kdokoli, jsou stejně velké 
jako zásluhy toho, kdo se na cestě lásky 
povznese ze svého ubohého a neznámého 
života na výšinu spravedlivých. (101, 55 - 56) 
8 Ptáš se mě, proč jsem k tobě přišel, protože 
vidím, že jsi zapomněla na cestu k návratu do 
lůna, z něhož jsi vyšla, a znovu ti ji ukazuji. 
9. Cesta je můj Zákon a jeho následováním 
dosáhne duch nesmrtelnosti. Ukazuji vám 
bránu, která je stejně úzká jako cesta, kterou 
jsem vám ukázal v době svého učení. (79, 2 - 
3) 
10. Vy, kteří Mě slyšíte, připravte cestu těm, 
kteří Mě duchovně přijmou. Nebyla to 
náhoda, která přivedla do Mé Přítomnosti ty, 
kdo obdrželi Mé poučení, stejně jako to 
nebude náhoda, která rozvine dary Ducha u 
těch, kdo budou pociťovat Mou Přítomnost, 
aniž by potřebovali lidského hlasatele. (80, 4) 
11 Určil jsem vás, abyste na zemi šířili dobro, 
které je pravou duchovností. 
12 Cítíte se příliš neschopní a bezvýznamní? 
Považujete se za příliš nečisté na to, abyste 
takový úkol mohli naložit na svého ducha? 
Důvodem je, že neznáte Mou moudrost a Mé 
milosrdenství, že nepozorujete nezakrytými 
smysly příklady učení, které vám dávám na 
každém kroku skrze přírodu. 
13 Cožpak nevidíš, jak sluneční paprsky, 
osvětlující všechno, dosáhnou i té 
nejznečištěnější louže, vypaří ji, vynesou do 
atmosféry, očistí ji a nakonec ji promění v 
oblak, který prochází nad zemí a činí ji 
úrodnou? (150, 51 - 53) 
14 Zbav svého ducha zde v Mé přítomnosti 
všech nečistot a osvoboď ho. Nebojte se, 
neboť mi nevyzradíte žádné tajemství, znám 
vás lépe než vy sami sebe. Vyznejte se mi ve 

svém nitru, já vám budu rozumět lépe než 
kdokoli jiný a odpustím vám vaše prohřešky a 
viny, neboť já jediný vás mohu soudit. 
15 Ale až se smíříš se svým Otcem a uslyšíš ve 
svém nitru chvalozpěv vítězství, který zpívá 
tvůj duch, usedni v pokoji k mému stolu a jez a 
pij pokrm Ducha, který je obsažen ve smyslu 
mého slova. (39,71) 
16. Mnozí z vás přicházejí s pláčem po 
proklínání bolesti. Odpouštím vám vaše chyby, 
protože pocházejí z vaší nevědomosti. 
17. Zklidněte své srdce a učiněte svou mysl 
vnímavou, abyste pochopili, co vám nyní 
říkám, děti-učedníci života: pokud opět 
pocítíte, že vaše srdce proniká bolest, oddělte 
se na krátkou dobu od všeho, co vás 
obklopuje, a zůstaňte sami. Tam, v intimitě své 
ložnice, promluvte se svým duchem, vezměte 
svou bolest a prozkoumejte ji, jako byste brali 
do ruky nějaký předmět, abyste ho 
prozkoumali. 
18 Tímto způsobem zkoumejte svůj smutek, 
rozeznávejte, odkud pochází a proč přišel. 
Naslouchejte hlasu svého svědomí a vpravdě 
vám říkám, že z tohoto rozjímání načerpáte 
poklad světla a pokoje pro své srdce. 
19 Světlo ti ukáže cestu, jak odstranit bolest, a 
pokoj ti dá sílu vytrvat, dokud zkouška 
neskončí. (286, 26 - 28) 
20. Musíte i nadále usilovat o duchovní a 
fyzickou odolnost. Pokud jsou mezi vámi 
dodnes nemoci, je to proto, že jste se kvůli 
nedostatku duchovnosti a víry nedokázali 
povznést nad bídu a bolest tohoto života. 
21 Moje učení vás učí nejen věřit v Boží moc, 
ale také věřit v sebe sama. (246, 40 u. - 41 o.) 
22 Dnes říkáte: "Bůh je v nás", ale vy to říkáte, 
aniž byste to cítili nebo chápali, protože vaše 
zhmotnění vám brání cítit Mou Přítomnost ve 
vaší bytosti. Jakmile se však zduchovnění stane 
součástí vašeho života, zažijete pravdu o mé 
přítomnosti v každém člověku. Můj hlas bude 
znít ve svědomí, vnitřní soudce bude slyšet a 
bude cítit Otcovo teplo. (265, 57) 
23 Toto poučení přichází do tvého srdce, kde 
se zrodila předsevzetí ke zlepšení a ušlechtilé 
city. 
24 Jestliže jste mnoho trpěli a plakali, až jste 
mi byli ochotni otevřít dveře svého srdce, 
vpravdě vám říkám: Kdo mnoho trpěl, odčinil 
zároveň svá provinění a bude mu odpuštěno. 
(9, 37 - 38) 
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25. Pláčete, můj lide, protože ve svém kajícím 
srdci cítíte lásku Mistra. Bylo vám řečeno, že 
nikdo, kdo předstoupí před Otce s těžkou 
vinou v duchu, nezíská odpuštění a že bude 
muset trpět věčné zatracení. 
26. Ale jak jsi pochopil Mou božskou 
spravedlnost jako tak zrůdnou? Nevšimli jste 
si, jak jsem skrze Ježíše jasně ukázal, že má 
nejněžnější slova a nejlaskavější pohledy jsou 
určeny těm, kdo nejvíce zhřešili? Jak bych 
mohl na světě hlásat nějaké učení a na 
věčnosti dělat opak? (27, 41) 
27 V hořkých a těžkých chvílích svého života se 
utěšujte myšlenkou, že můj moudrý a 
dokonalý zákon soudí všechny věci. 
28 Byl jsem ve vaší bolesti, abyste mě skrze ni 
hledali. Sužoval jsem vás chudobou, abyste se 
naučili prosit, být pokorní a chápat druhé. 
29 Dokonce jsem vám odepřel i denní chléb, 
abych vám ukázal, že ten, kdo zůstává v 
důvěře, je jako ptáci, kteří si nedělají starosti o 
zítřek; vidí východ slunce jako symbol mé 
přítomnosti, a když se probudí, první, co 
udělají, je, že vyšlou své trylky jako modlitbu 
díků a důkaz své důvěry. (5, 55 - 57) 
30. Někdy mi říkáš: "Pane, kdybych měl 
všechno, kdyby mi nic nechybělo, 
spolupracoval bych na Tvém duchovním díle a 
praktikoval bych dobročinnost." To je pro tebe 
jako pro mne. Ale vězte, že jako lidé jste 
nestálí a že všechna dnešní předsevzetí, 
protože nic nemáte, by se změnila, kdybych 
vám splnil vše, po čem toužíte. 
31 Pouze Boží láska k jeho dětem je neměnná. 
32 Vím předem, že kdybych vám dal hojné 
dary, zahynuli byste, neboť znám vaše volby a 
slabosti. (9, 55 - 57) 
33 Když jsem vám řekl, abyste se vzdali 
rozkoší, špatně jste si vyložili mé slovo a 
nakonec jste si mysleli, že je mi milejší vidět 
vás trpět než se radovat; to já jsem vám říkal, 
abyste se vzdali rozkoší; to já jsem vám říkal, 
abyste se vzdali rozkoší. 
34 Když jsem tvůj Otec, jak si můžeš myslet, že 
tě raději vidím plakat než se usmívat? 
35. Když jsem ti řekl, aby ses zřekl rozkoší, měl 
jsem na mysli pouze ty, které škodí duchu 
nebo tvému tělu. Já však říkám, že byste měli 
získat pro ducha a srdce blahodárné 
uspokojení, které je pro vás dosažitelné. 
(303,27) 

36. Ani jsem tě nežádal, abys ve Mne věřil, 
když jsi sem našel cestu. Byl jsem to já, kdo tě 
předběhl a dal ti důkaz tím, že jsem uzdravil 
tvé fyzické nemoci, dal tvému duchu mír nebo 
něco, co jsi považoval za nedosažitelné. 
37 Když jste pak ve mne uvěřili a věrně se 
věnovali plnění mého zákona, ukázal jsem 
každému jeho úkol, aby nesešel z cesty a vzal 
na sebe jen to, co mu náleží, a dával svým 
bratrům a sestrám milosrdenství a lásku, jako 
jsem to udělal vám. 
38. Myslíte si, že všichni, kdo učí, jsou mistři? 
Myslíte si, že všichni, kdo si říkají Boží 
služebníci, jsou Mými vyslanci nebo že jsem 
jim dal úkol, který plní? Myslíte si, že všichni, 
kdo ve světě vládnou, řídí a velí, mají potřebné 
schopnosti k plnění tohoto úkolu? Ne, lidé! Jak 
málo je těch, kdo vykonávají pověření, které 
jim bylo vpravdě svěřeno! Zatímco někteří si 
přivlastňují postavení, které jim nepřísluší, ti, 
kteří by je měli zastávat, se cítí poníženi a 
odsunuti zpět. (76, 36 - 37) 
39. Nemyslete si, že se cítím dotčen, když 
někdo nevěří v Mou přítomnost při tomto 
zjevení, neboť ničím nebude dotčena Má 
pravda. Kolik lidí pochybovalo o existenci 
božské bytosti, která stvořila všechny divy 
vesmíru, a přesto jim slunce nepřestalo dávat 
své světlo. (88, 7) 
40. Dnes otevři dveře svého srdce a mysli 
světlu Mého učení. Jakými skutky mě chcete 
oslavit? 
41. Všichni mlčíte, duch mlčí přede Mnou a 
tělo také. Skloníte krk a pokoříte se. Přesto 
nechci, aby se Mé děti přede Mnou 
pokořovaly. Chci, aby byly hodny pozvednout 
svou tvář a pohlédnout na Mou, neboť 
nehledám služebníky ani otroky, nehledám 
tvory, kteří se cítí jako psanci, vyděděnci, 
přicházím ke svým dětem, které tolik miluji, 
aby slyšíce hlas Mého Otce pozvedly svého 
ducha na cestě k jeho vzestupu. (130, 39 - 40) 
42. Milovaní učedníci, horlivě bděte nad Mým 
dílem, řiďte se Mými pokyny, a tím Mi vydáte 
svědectví. Maria, vaše milující Matka, k vám 
také sestupuje a naplňuje vás milostí, učí vás 
dokonalé lásce a proměňuje vaše srdce v 
pramen milosrdenství, abyste mezi svými 
bližními konali velké skutky lásky a poznali 
pravdu. Ona je Mou spolupracovnicí a kromě 
Mého Slova jako Mistra a Soudce je tu Její 
Slovo jako Matky a Obhájkyně. Milujte ji, lidé, 
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a vzývejte její jméno. Vpravdě vám říkám, že 
Maria nad vámi bdí a stojí při vás nejen v 
těchto dnech zkoušky, ale navždy. (60, 24) 
43 Nazvala jsem vás "mariánským lidem", 
protože umíte milovat a uznávat Božskou 
Matku a přicházíte k ní jako dítě, které prosí o 
něhu, nebo jako hříšník, který hledá přímluvu. 
44. Mariina přítomnost ve světě je důkazem 
mé lásky k lidem. Její čistota je nebeský zázrak, 
který vám byl zjeven. Ode mne sestoupila na 
zem, aby se stala ženou a v jejím lůně mohlo 
vyklíčit božské sémě, Ježíšovo tělo, skrze které 
mělo promluvit "Slovo". V současnosti se 
znovu odhaluje. (5, 9 - 10) 
45 Je nutné, aby lidské srdce od základu 
poznalo vzácné poselství, které její Duch 
přinesl světu, a když poznáte celou pravdu, 
měli byste ze svého srdce vymýtit každé 
modlářské a nadšené uctívání, které jste jí 
zasvětili, a místo toho jí nabídnout svou 
duchovní lásku. (140, 43) 
46 Někteří mi říkají: "Pane, proč nám všem 
nedovolíš, abychom Tě viděli jako naši bratři a 
sestry, kteří svědčí, že Tě vidí?" 
47. Ach, vy slabá srdce, která musíte vidět, 
abyste uvěřila! Jakou zásluhu shledáváš v tom, 
že vidíš Ježíše ve vidění v lidské podobě, ačkoli 
tvůj duch Mě může neomezeně a dokonale 
vnímat skrze lásku, víru a cit v Mé Božské 
Podstatě? 
48 Pácháš zlo, když závidíš těm, kdo mají dar 
vidět duchovní v obrazech nebo symbolech v 
omezené míře, neboť to, co vidí, není přesně 
to božské, ale symbol nebo alegorie, která k 
nim promlouvá o duchovním. 
49 Buďte spokojeni se svými dary a zkoumejte 
svědectví, která dostáváte, a vždy hledejte 
smysl, světlo, poučení a pravdu. (173, 28 - 30) 
50. Nikdy nefalšujte Mé učení. Představte Mé 
Dílo jako knihu, která obsahuje pouze čistotu, 
a až dokončíte svou cestu, přijmu vás. Nebudu 
se dívat na skvrny ve tvém duchu a dám ti Svůj 
Božský polibek, který bude největší odměnou, 
až dorazíš do Zaslíbené země. Dal jsem vám 
totiž v tomto čase hrst semene, abyste se 
naučili sít na úrodných polích a rozmnožili ho 
tam. (5, 27) 
51 Posuďte svou odpovědnost, milovaní lidé, 
uvědomte si, že každý den, který zmeškáte, je 
dnem, o který oddálíte příchod této radostné 
zvěsti do srdcí svých bližních - že jeden pokyn, 

který ztratíte, je o jeden bochník chleba méně, 
který můžete nabídnout potřebným. (121, 40) 
52. Už znáte chuť ovoce z tohoto stromu a já 
vás varuji, abyste se v budoucnu nenechali 
oklamat falešnými proroky, ale měli byste také 
"bdít" nad svými bližními tím, že je budete učit 
rozpoznávat podstatu mého učení. 
53 Je psáno, že po mém odchodu povstanou 
falešní proroci, kteří budou mému lidu 
namlouvat, že jsou mými posly, a přijdou v 
mém jménu, aby pokračovali v díle, které jsem 
mezi vámi vykonal. 
54. Běda vám, budete-li se klanět falešným 
prorokům a falešným učitelům nebo budete-li 
k mému učení přidávat slova bez duchovního 
obsahu, neboť pak nastane velký zmatek. 
Proto vám znovu a znovu říkám: "Bděte a 
modlete se." (112, 46 - 47) 
55 Nepřipravíte-li se, budou k vašim uším 
doléhat nejasné hlasy, které vás zmatou, a vy s 
nimi později zmatete své bratry. 
56. Učiním vás bdělými, abyste se po skončení 
těchto projevů nepokoušeli znovu se jich 
ujmout, protože to nebudou duchové světla, 
kteří se projevují, ale zmatené bytosti, které 
chtějí zničit to, co jste předtím vybudovali. 
57 Naproti tomu ten, kdo se umí připravit, kdo 
se snaží být užitečný, místo aby chtěl 
vyniknout, kdo trpělivě čeká, místo aby 
události uspěchal, jasně uslyší mé učení, které 
se dostane k jeho duchu skrze dary, jež jsou v 
něm: Dary inspirace, intuice a předvídavosti 
prostřednictvím modlitby, duchovního vidění a 
prorockých snů. (7,13 - 14) 
58. Dnes se díváte na tyto hlasatele, kteří k 
vám mluví ve vytržení, a jakkoli je nedůvěra 
některých z vás velká, myslíte si, že je možné, 
aby se Mé projevy uskutečnily prostřednictvím 
těchto vysílačů. Když však lidé uvidí mé 
učedníky hlásat božská zjevení v jejich 
normálním stavu, budou o nich pochybovat. 
59 Ve vaší vlastní církvi se objeví ti, kteří 
budou pochybovat, když vás uslyší mluvit pod 
mým vnuknutím, a budete muset mít velkou 
výbavu a duchovní čistotu, abyste našli víru. 
(316, 52 - 53) 
60. Jestliže na svých cestách pozoruješ lidi, 
kteří svými skutky nebo způsobem myšlení 
dokazují duchovní zaostalost tváří v tvář Mým 
zjevením, neděs se, neboť musíš vědět, že 
všichni lidé nikdy nepochodovali ve stejném 
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rytmu. Věřte, že už jim zanechávám slova, 
která je probudí, až přijde čas. 
61 Slova, kterým nyní nerozumíte, jsou právě 
ta, kterým tito lidé budou rozumět. (104,42 - 
43) 
62. Věřte a jednejte bez fanatismu. Povstaňte 
a postavte se na úroveň, ze které můžete 
poučovat všechny své bližní bez ohledu na víru 
nebo doktríny. 
63 Neváhejte prokazovat dobro potřebnému 
člověku jen proto, že uctívá Boha zaostale 
nebo nedokonale. Raději nechte svou 
nezištnou práci, aby si získala jeho srdce. 
64 Neuzavírejte se do skupin a neomezujte si 
tak pole působnosti. Buď světlem pro každého 
ducha a balzámem v každém soužení. (60, 27) 
65. Jestliže o tobě tvoji bližní mluví pohrdavě, 
protože jsi odpověděl na mou výzvu, zacpi si 
uši a mlč; jsou to nevědomci. Kdybyste však 
tuto záležitost brali jako příležitost je soudit, 
běda vám, neboť jste již osvíceni světlem 
svého svědomí a víte, co děláte. (141,27) 
66. Proto, můj lide, nepožadujte, aby všichni 
lidé smýšleli a věřili jako vy. Nikdy nesmíte 
odsuzovat lidi, nesmíte vynášet soudy ani 
trestat toho, kdo vás neposlouchá, kdo 
nepřijímá vaše návrhy, vaše učení nebo vaše 
rady. Na všechny své bližní byste měli pohlížet 
se stejnou hlubokou úctou a s opravdovou 
duchovní láskou. Pak se dozvíte, že každý ve 
své náboženské praxi, ve svém učení, ve svém 
způsobu dosáhl místa, k němuž mu daly právo 
jeho duchovní schopnosti; a k místu, kde vidíte 
lidi, je dovedl jejich vlastní vývoj. (330, 29) 
67 Již nyní vám říkám, že nejste o nic víc než 
kdokoli jiný, že přesvědčení, které jste si 
vypěstovali, totiž že jste privilegovaným 
národem, je omyl, neboť Stvořitel ve své 
dokonalé lásce ke všem svým tvorům nikoho 
neupřednostňuje. 
68. Říkám vám to proto, že zítra máte svým 
bližním představit Učení, které jsem vám 
přinesl v tomto čase, a nechci, abyste se těm, 
kdo přijdou po vás, jevili jako nadřazené 
bytosti, ani aby se zdálo, že zásluhy vás učinily 
hodnými toho, abyste byli jediní, kdo slyšel Mé 
slovo. 
69 Měli byste být chápaví, pokorní, prostí, 
ušlechtilí a milosrdní bratři a sestry. 
70. Měli byste být silní, ale ne arogantní, 
abyste neponižovali slabé. Pokud máte velké 
znalosti mého učení, nikdy se jimi nechlubte, 

aby se vaši bližní necítili vedle vás méněcenní. 
(75, 17 - 19) 
71. I zde, mezi mými pracovníky, je mnoho 
těch, kteří, aniž by pochopili mé učení, se 
považovali za vyšší bytosti, hodné obdivu a 
úcty, když věděli, že jsou obdařeni duchovním 
darem. V této souvislosti se tě ptám, zda 
můžeš schvalovat, aby se vyšší duch pyšnil 
svými dary, když základními vlastnostmi, které 
musí mít, jsou pokora a láska? (98, 15) 
72. Pamatujte, že jsem vám kdysi řekl: 
Nestvořil jsem vás proto, abyste byli jako 
parazitické rostliny. Nechci, abyste se spokojili 
s tím, že nikomu nepácháte zlo. Chci, abyste 
našli uspokojení z toho, že jste konali dobro. 
Každý, kdo nekoná dobro, ačkoli by ho konat 
mohl, udělal víc zla než ten, kdo, protože nebyl 
schopen konat dobré skutky, omezil se na 
konání zla, protože to bylo to jediné, co uměl. 
(153, 71) 
73. Ó Mé milované děti, vy, které naříkáte jako 
ztracené ovce a bázlivým hlasem voláte po 
svém Pastýři! Když zavíráš oči před 
skutečností, která tě obklopuje, nakonec si 
myslíš, že jsem příčinou všeho tvého neštěstí 
na zemi; jiní věří, že mi je lhostejné jejich 
trápení i neštěstí. 
74 Jak jsi nevděčný, když takto smýšlíš o svém 
Otci, a jak nespravedlivě soudíš mou 
dokonalou spravedlnost! 
75. Myslíš, že tě neslyším, když říkáš, že se 
živíš jen hořkostí, že svět, který obýváš, je 
světem bez štěstí a že život, který vedeš, nemá 
smysl? 
76 cítíš mě jen tehdy, když si myslíš, že tě 
trestám, že ti odpírám jakoukoli milost, 
zapomínáš na Otcovu něhu a dobrotu; 
stěžuješ si na svůj život, místo abys blahořečil 
jeho dobrodiní. 
77 Je to proto, že zavíráte oči před pravdou a 
vidíte ve svém okolí jen utrpení a slzy a 
propadáte zoufalství, protože věříte, že vše 
zůstane bez odměny. 
78 Jak jiný by byl tvůj život, kdyby místo této 
vzpoury a nepochopení bylo tvou první 
myšlenkou každý den žehnání tvému Otci a 
tvými prvními slovy díkůvzdání za tolik 
dobrodiní, která ti Jeho láska dala! 
79. Vy však již nejste schopni pociťovat tyto 
ctnosti, protože "tělo" [duše] narušilo vašeho 
ducha a vy jste zapomněli na Mé učení; proto 
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k vám mluvím o těchto pocitech, které jste 
vyhnali ze svého srdce. (11, 4 - 9) 
80. Zhřešili jste, porušili jste manželství, 
dopustili jste se zločinů a nyní, tváří v tvář 
pravdě mého slova, které vám ukazuje vaše 
prohřešky, zapomínáte na své prohřešky a 
věříte, že váš Pán je nespravedlivý, když k vám 
mluví o zkouškách a odčinění. (17, 33) 
81. Byli jste velmi zkoušeni, nejdražší učedníci. 
Protože každá zkouška je pro tebe tajemstvím, 
nevíš, zda tě má posílit v boji, odhalit ti něco, 
co neznáš, nebo odčinit nějaký zločin. Nikdy 
však před zkouškami neustupujte, protože 
nebyly poslány za tímto účelem, ani 
nepřesahují vaše morální a duchovní síly. (47, 
26) 
82. Proč se mnozí z vás obávají, že jsem vám 
do osudu vepsal zkoušky, bolesti, tresty nebo 
neštěstí? Jak si můžeš myslet, že Ten, který tě 
dokonale miluje, ti dává cestu plnou trní? 
Vpravdě vám říkám, že nešťastná a plná 
neštěstí je ta cesta, kterou si volíte podle své 
vůle v domnění, že na ní naleznete radost, 
svobodu a štěstí, aniž byste chápali, že se 
odkláníte právě od té cesty, která je vám 
určena a na níž lze nalézt pravý mír, bezpečí, 
sílu, zdraví, blahobyt a hojnost. 
83. Tato cesta, kterou ti nabízím ve Svém 
učení, je pro tvého ducha předurčena od jeho 
stvoření, abys na ní nakonec našel to, po čem 
toužíš. (283, 10 -11) 
84. Soudíte povrchně, jako byste byli děti, a 
neuvažujete o tom, že zkoušky, které vás 
bičují, jsou vaším dílem. Proto, když jsou na 
vás vypuštěny, si přejete, aby od vás odešly, 
aby se osud změnil tak, abyste netrpěli, abyste 
již nepili kalich utrpení. 
85 Důvodem je to, že nedokážete svým 
duchovním zrakem proniknout do skutečnosti, 
abyste pochopili, že vše, co sklízíte, jste sami 
zaseli a že každé utrpení jste si přivodili sami. 
86. Ne, nikdy jste nepochopili, jak proniknout 
k pravdě, a proto, když do vašeho srdce 
vstoupí bolest, považujete se za oběti Boží 
nespravedlnosti. Přesto vám říkám, že v Bohu 
nemůže existovat ani ta nejmenší 
nespravedlnost. 
87. Boží láska je neměnná, nezměnitelná a 
věčná. Kdo tedy věří, že božského ducha může 
zachvátit hněv, zloba a zuřivost, ten se 
dopouští velkého omylu. Takové slabosti jsou 

u lidí myslitelné pouze tehdy, když jim chybí 
duchovní zralost a ovládání vášní. 
88. Někdy mi říkáš: "Pane, proč musíme 
"platit" následky skutků, které nejsou naše, a 
proč musíme sklízet hořké ovoce, které 
přinesli jiní?" - Na to ti odpovídám, že tomu 
nerozumíš, protože nevíš, kým jsi býval a jaké 
byly tvé skutky. (290, 9 - 12) 
89. Milovaní lidé: Vaše srdce jsou naplněna 
uspokojením při pomyšlení, že jste Mými 
učedníky v této "třetí éře". Přesto vám říkám, 
že nesmíte dovolit, aby vás zaslepila 
marnivost. Kdybyste totiž podlehli této 
slabosti, sami byste už neposlouchali své 
svědomí, když by vám vyčítalo vaše přestupky. 
Kdo nezačne očišťovat a zušlechťovat svůj 
lidský život, nemůže očekávat duchovní 
pokrok, protože jeho kroky budou zavádějící a 
jeho skutky nebudou mít zárodek pravdy. 
90. Uvažuj tedy, že ve svých lekcích někdy 
sestupuji od duchovního poučování k radám, 
aby ses ve svém lidském životě choval 
správně. Pak promlouvám k srdci člověka, 
nabádám ho k obnově, aby pochopilo, jakou 
škodu neřesti působí tělu a jaké zlo působí 
duchu. 
91 Řekl jsem vám, že člověk, který se nechá 
ovládat neřestí, zapomněl, že ducha nelze 
přemoci - že zapomněl, že pravá síla spočívá v 
překonávání zla ctností. 
92. Ten člověk, poražený tělem, se ponížil, 
porušil svou sebeúctu, klesl ze svého vysokého 
postavení člověka na ubohého tvora, příliš 
zbabělého na to, aby bojoval. 
93 Místo světla, chleba a vína přináší tento 
člověk do svého domu stín, utrpení a smrt, 
čímž ztěžuje svůj kříž i kříž své manželky a dětí 
a brání duchovnímu rozvoji všech, kdo jsou 
kolem něj. (312, 32 - 35) 
94. Pochopte, že každý z vás, kdo se vzdá zlé 
cesty, způsobí, že moc zla ztratí část své moci; 
že váš život, je-li spravedlivý ve svých skutcích, 
slovech a myšlenkách, zanechá na své cestě 
dobré sémě; že vaše rady, vycházejí-li ze 
zbožného srdce, budou mít moc konat 
zázraky; a že modlitba, rodí-li se ze soucitné a 
milující myšlenky, bude poselstvím světla pro 
toho, za koho se modlíte. (108, 16) 
95. Zde se Mnou se očišťujete od každé 
skvrny. Ach, kdybyste si takovou čistotu 
dokázali udržet po celý život! Ale tato 
atmosféra duchovnosti a bratrství, kterou 
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vytváříte v těchto hodinách společenství a 
poučení, ve světě nepanuje. Vzduch, který 
dýcháte, je otrávený hříchem. 
96. Ale ty jsi pocítil, jak v míře, v jaké si Moje 
učení přivlastňuješ, od tebe postupně odpadá 
článek za článkem řetězu, který tě spojuje se 
světem. (56, 26- 27) 
97 Žij stále bděle, neboť na tvé cestě se objeví 
ti, kdo říkají, že patří ke Mně; ale nevěř jim v 
první chvíli, věř kvůli tomu, co vyznávají v 
pokoře, v moudrosti a v lásce. 
98. Jiní vám budou tvrdit, že jsou ve styku se 
Mnou, zatímco oni jsou první oklamaní. Proto 
musíte být vždy ostražití, pokud jde o úkol, 
který máte, a o pozici, kterou zastáváte. 
Musíte otevřít oči a uši a také odpustit mnoho 
věcí. (12, 55 - 56) 
99 Buďte aktivní, nespěte! Nebo chcete čekat, 
až vás pronásledování zastihne ve spánku? 
Propadnete opět modloslužbě? Budete čekat, 
až se cizí doktríny prosadí silou nebo 
strachem? 
100. Buďte bdělí, neboť z Východu povstanou 
falešní proroci a zmatou národy. Spojte se, aby 
váš hlas zazněl po celé zeměkouli a vy jste 
mohli včas varovat lidstvo. (61, 25) 
101. Lidstvo čekají velká soužení; v každé 
bolesti a katastrofě zůstaňte bdělí a modlete 
se. Mnohá utrpení se zmírní, jiná nenastanou, 
protože je zastaví ti, kdo se modlí. 
102. Když stoupenci jiných vyznání a sekt 
uvidí, že tento lid následují velké zástupy, 
povstanou z těchto vyznání ti, kteří vás budou 
pronásledovat. Ale nebojte se, protože pokud 
zůstanete klidní, Duch svatý vám vloží na rty 
slova světla, která umlčí ty, kdo vás 
pomlouvají. 
103. Nedávám vám vražedný meč, abyste se 
bránili, dávám vám meč lásky. Každý záblesk 
jeho světla bude ctností, která z něj vyzařuje. 
104 Jak velkou milost naleznete u Otce, když 
svými slovy přemůžete zástupy 
pronásledovatelů Mého díla a svými skutky 
lásky je přivedete ke Mně. 
105. Toto je učení, které jsem vám dal ve 
Druhém věku a na které jste již zapomněli. 
106 Lidská mysl bude trpět neklidem, když se 
pokusí pochopit trojičně-mariánské učení o 
Duchu. Zhmotnělý člověk je totiž vůči 
duchovnímu nepohodlný. (55, 58 -63) 
107. Kolik lidí nechalo na Mém stole jídlo, 
které jsem jim s takovou láskou nabídl, aniž by 

se ho dotkli. Kdy znovu zažijí čas milosti, jako 
je ten současný, kdy jim bylo souzeno přijít na 
zem, aby slyšeli Mé slovo? 
108. Jsou to tvrdé horniny, které potřebují 
bouře a čas, aby se opotřebovaly. Jejich 
dědictví jim bude odepřeno, dokud ho 
nebudou umět střežit a vážit si ho. Ale budou 
ji opět vlastnit, neboť jsem vám řekl, že to, co 
Otec dává svým dětem, jim nikdy nebude 
odňato, ale pouze jim bude ponecháno. (48, 8) 
109. Někteří z vás budou proměněni a 
vybaveni mým učením, aby mohli jít hledat ty, 
kdo jsou ztraceni na poušti. Takto totiž 
vnímám lidský život - jako poušť. Někteří se cítí 
osamělí uprostřed milionů duší, které 
chřadnou žízní, aniž by jim někdo nabídl 
trochu vody; tam pošlu své nové apoštoly. 
110. Chci, aby mé jméno někteří znovu 
vyslovovali s láskou a jiní ho slyšeli s dojetím. 
Chci, aby se o něm dozvěděli i ti, kteří ho 
neznají. Jsou lidé - staří muži, ženy a děti - 
kteří o mé existenci nic nevědí. Chci, aby Mě 
všichni poznali a věděli, že ve Mně mají toho 
nejlaskavějšího Otce - aby Mě všichni slyšeli a 
milovali. (50, 3) 
111. Mé slovo se setkalo s vaším sobectvím. 
Proto jsem vám řekl, abyste to, co vám dávám, 
sdělili svým bližním. Vy se však chcete pouze 
občerstvit Mými projevy, aniž byste na sebe 
brali povinnosti vůči druhým. 
Mistr tě však nepovolal, aby ti dal zbytečné 
lekce; řekl ti, aby ses naučil tuto božskou lekci, 
abys ji později ve svém životě mohl použít a 
aplikovat ji na své bližní. 
113. V této chvíli ti zjevuji, že tvůj duch má 
starý dluh vůči každému, kdo k tobě přichází s 
trápením, s potřebou nebo s prosbou. Uvažte, 
s jakou láskou je stavím na vaši životní cestu, 
abyste mohli naplnit své zadostiučinění tím, že 
je učiníte předmětem své aktivní lásky. (76, 
20) 
114. Plňte, abyste se nemuseli vracet na zem v 
časech bolesti, abyste sklízeli ovoce svých 
chyb nebo svého sobectví. Splňte své poslání; 
pak se také vrátíte, ale bude to v době míru, 
abyste se občerstvili v péči o sémě, které jste 
na začátku zanechali. Nyní vás Mojžíš 
nepovede, aby vás vysvobodil, jako to udělal v 
"Prvním čase"; povede vás vaše svědomí. (13. 
17) 
115. Zde je mnoho těch, kteří jindy byli učiteli 
zákona nebo vědci. Nyní se jejich mysl 
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probouzí k duchovnímu poznání a jsou 
přesvědčeni, že v omezeném lidském poznání 
nenajdou nejvyšší pravdu. 
116. Zde jsou ti, kteří byli v jiných dobách 
mocní a bohatí na zemi a nyní poznali 
chudobu a pokoru. Žehnám jim pro jejich 
poddajnost a touhu po dokonalosti. To je 
důkaz Mé láskyplné spravedlnosti, neboť jsem 
je přivedl znovu na zem, abych jim ukázal další 
stránku Knihy věčné moudrosti. (96, 16 - 17) 
117. Svět ti dává mnoho radostí, z nichž 
některé jsem ti udělil já a jiné vytvořil člověk. 
Nyní jste zažili, že jste je nemohli získat, což v 
některých vyvolalo vzpouru a v jiných smutek. 
118. Musím vám říci, že mnohým v této době 
není dopřáno usnout nebo zahynout v 
rozkoších a uspokojeních "těla", protože jejich 
úkol je zcela jiný. 
119. Vpravdě vám říkám, že v lidstvu 
neexistuje jediný duch, který by nepoznal 
všechny požitky a nejedl všechny plody. Dnes 
tvůj duch přišel (na zem), aby se těšil ze 
svobody lásky ke Mně, a ne aby byl novým 
otrokem světa, zlata, chtíče nebo modlářství. 
(84, 47) 
120. Pohleďte na lidi, národy, národy, jak 
pokládají své životy za ideál. Jsou stráveni na 
pohřební hranici svých bojů, sní o slávě světa, 
o majetku, o moci. Umírají pro pomíjivou slávu 
země. 
121 Ale vy, kteří začínáte ve svém duchu 
rozněcovat božský ideál, jehož cílem je 
dosažení věčné slávy, nechcete, když ne svůj 
život, tak alespoň jeho část věnovat plnění 
svých povinností jako bližních? 
122. Nad vámi zuří neviditelná bitva, kterou si 
mohou uvědomit jen připravení. Všechno zlo, 
které z lidí vyzařuje v myšlenkách, slovech a 
skutcích, všechen hřích staletí, všichni zmatení 
lidé a nadpozemští duchové, všechny úchylky, 
nespravedlnosti, náboženský fanatismus a 
modlářství lidí, pošetilé, ctižádostivé touhy a 
faleš se spojily v sílu, která vše strhává, 
zachycuje a proniká, aby to obrátila proti Mně. 
To je moc, která se staví proti Kristu. Velká 
jsou jejich vojska, silné jejich zbraně, ale 
nejsou silní proti mně, nýbrž proti lidem. 
123 S těmito vojsky budu bojovat mečem své 
spravedlnosti a budu v bitvě se svými vojsky, 
jichž budete součástí podle mé vůle. 
124. Zatímco tento boj trápí lidi, kteří se honí 
za rozkošemi, vy, kterým jsem svěřil dar 

vycítit, co se děje na onom světě, byste měli 
bdít a modlit se za své bratry, neboť tak 
budete bdít sami za sebe. 
125 Kristus, knížecí bojovník, již vytasil svůj 
meč; je třeba, aby ten jako srp s kořenem 
odťal zlo a svými paprsky vytvořil světlo ve 
vesmíru. 
126. Běda světu i tobě, budou-li tvé rty mlčet! 
Jsi duchovní potomstvo Jákobovo a jemu jsem 
slíbil, že skrze tebe budou spaseny a 
požehnány národy země. Sjednotím vás jako 
jednu rodinu, abyste byli silní. (84, 55 - 57) 
127 Vím, že se v lůně tohoto lidu dějí velké 
skutky, ale stačí mi, že to vím, i když vaše 
jména svět nezná. 
128. Jen já znám skutečnou hodnotu vašich 
děl, neboť ani vy je nemůžete posoudit. Někdy 
se ti bude zdát, že malé dílo je velmi velké, a o 
jiných si ani nebudeš vědom, že se ke Mně 
dostaly. (106, 49 -50) 
129. Vy, zástupy lidí, kteří jste Mě slyšeli - kdy 
vyjdete ze svého ústraní a temnoty? 
Odkládáte přípravu záměrně, protože se bojíte 
konfrontace? Vpravdě vám říkám, že se bojí 
jen ten, kdo se duchovně nepřipravil, neboť 
ten, kdo zná Mé Slovo a miluje svého Pána a 
svého bližního, se nemá čeho bát a místo aby 
se lidem vyhýbal, snaží se s nimi setkat, aby se 
s nimi podělil o to, co přijal. Po prostudování a 
prozkoumání mého učení ho uvádí v život. 
(107,41) 
130. Toto poselství má světlo pro všechna 
náboženství, pro všechny sekty a denominace 
a pro různé způsoby vedení lidí. Ale co jste 
udělali s mým slovem, učedníci? Chcete, aby 
strom rozkvetl právě takto? Nechte ji rozkvést, 
protože vám oznámí, že později přinese ovoce. 
131. Proč tato poselství skrýváte a nepřinášíte 
světu překvapení této nové éry s touto dobrou 
zprávou? Proč se neodvažujete říci světu, že 
mezi vámi zní Kristův hlas? Mluv a vydávej 
svědectví o mém poučení svými skutky lásky, 
neboť kdyby si někteří zavřeli uši, aby tě 
neslyšeli, jiní je otevřou a tvůj hlas jim pak 
bude sladký a melodický jako slavičí píseň. 
(114, 46) 
132. Lidstvo očekává mé nové učedníky, ale 
jestliže vy, kteří jste mými dělníky, opustíte 
osivo a polní nářadí ze strachu před míněním 
světa, co se stane s tímto lidstvem? Necítili 
jste odpovědnost za své poslání? 
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133. Vaše svědomí vás nikdy neklame a vždy 
vám řekne, zda jste splnili svou povinnost. 
Neklid, který pociťujete, je známkou toho, že 
jste se neřídili mými pokyny. (133, 10) 
134. Někdy si stěžuješ, že počet následovníků 
Mého Slova roste pomalu. Říkám vám však, že 
si musíte stěžovat sami na sebe, protože máte 
za úkol zvětšovat a rozmnožovat zástupy, 
které tvoří toto společenství. Pokud však vaše 
srdce postrádají víru, pokud vaše duchovní 
dary nejsou rozvinuté, pokud vaše mysl 
postrádá světlo duchovního poznání, jak 
chcete přesvědčit nevěřící? Jak ho chcete 
vnitřně pohnout svou vírou a láskou, když tyto 
ctnosti nemáte rozvinuté ve svých srdcích? 
135. Kdo nechápe, nemůže vést k pochopení; 
kdo necítí, neprobudí cit. Pochopte nyní, proč 
se vaše rty zadrhávaly a koktaly, když jste 
museli vydat svědectví mému slovu. 
136. Kdo miluje, nemusí koktat, kdo věří, 
nebojí se. Ten, kdo cítí, má mnoho příležitostí 
prokázat svou upřímnost a pravdomluvnost. 
(172, 24 - 26) 
137. Dnes chcete vysvětlit, proč jste Izraelci, a 
nemáte argumenty; chcete vysvětlit, proč jste 
duchovní, a chybí vám slova. Snažíte se 
vysvětlit, jaké jsou vaše duchovní dary, a chybí 
vám důkazy a duchovní vývoj, abyste je 
přesvědčivě vysvětlili. Ale až se váš vzestupný 
vývoj stane skutečností, přiletí k vám potřebná 
slova, protože svými skutky lásky vysvětlíte, 
kdo jste, kdo vás učil a kam směřujete. (72, 27) 
138. Říkám vám: Na co čekáte, abyste se mohli 
podělit o radostnou zvěst? Budete prorokovat 
o troskách? Říkám ti a zjevuji ti vše, abys měl 
vždy moudrou odpověď na jakoukoli otázku, 
kterou ti mohou položit tvoji bližní. Pamatujte, 
že budete napadeni závažnými argumenty, 
které naplní strachem ty, kdo nejsou 
připraveni. 
139. Pamatujte si Mé slovo a nezapomínejte 
na velké zázraky, které jsem vám udělil, aby 
každý z vás byl živým svědectvím Mé pravdy. 
Ten, kdo vás zkoumá a pátrá v mém slově, 
uvidí, že v ničem neodporuje tomu, co jsem 
vám řekl a prorokoval v minulých dobách. 
140 Boj bude velký - tak velký, že někteří z 
těch, kdo byli Mými učedníky, budou naplněni 
strachem a zapřou Mě a řeknou, že Mě nikdy 
neslyšeli. 
141. Ty, kdo zůstanou věrni mým přikázáním a 
postaví se boji, přikryji pláštěm, pod nímž se 

budou bránit, a z každé kritické situace vyjdou 
bez úhony. 
142. Kdo toto semeno špatně zasévá nebo kdo 
poskvrňuje čistotu tohoto díla, toho v každou 
hodinu stihne soud, pronásledování od lidí a 
neklid. Každý člověk pozná strom, který 
vypěstoval, po chuti jeho ovoce. 
143. Pro dobu duchovního boje svého lidu 
mám připraveny velké zázraky - zázraky a 
skutky, které ohromí učence a vědce. Nikdy tě 
nenechám napospas tvým vlastním silám. 
Nenechte se vyvést z míry, když se vám lidé 
posmívají; nezapomínejte, že ve "druhé" éře 
se dav posmíval i vašemu Mistrovi. (63, 42 - 
44) 
144. Vpravdě vám říkám, že svět je proti vám, 
a proto vás připravuji, abyste věděli, jak bránit 
věc své víry zbraněmi lásky a milosrdenství. 
Říkám vám, že zvítězíte, i když se o vašem 
vítězství neví. 
145. Nyní vaše oběť nebude krvavou obětí, ale 
přesto zažijete pomluvy a opovržení. Mistr vás 
však bude bránit a utěšovat, neboť žádný 
učedník nebude opuštěn. (148, 17) 
146. Lidé, nezvykejte si už na zkaženost, 
bojujte s ní, aniž byste se chlubili čistotou, a 
nerozhořčujte se nad prohřešky svých bližních. 
Buďte taktní, přesní a laskaví ve své řeči i ve 
svých činech a svět vám bude naslouchat a 
bude věnovat pozornost i vašim učitelským 
slovům. Je nutné, abych vám znovu opakoval, 
že než toto učení předáte dál, musíte ho žít? 
(89, 66) 
147. Je nutné, aby se Můj lid objevil mezi 
národy a dal příklad bratrství, harmonie, lásky 
a porozumění jako voják míru mezi těmi, kdo 
opět zneužívají Božího učení k hádkám, 
vzájemnému ubližování a braní života. (131, 
58) 
148 Nakonec pochopte, že všichni milujete 
téhož Boha, a nehádejte se kvůli rozdílům v 
podobě, v níž ten či onen tuto lásku 
uskutečňuje. 
149. Musíte se naučit chápat, že existují 
bytosti, v nichž víra, tradice a zvyky zapustily 
tak hluboké kořeny, že pro vás nebude snadné 
je vykořenit v prvním okamžiku, kdy je budete 
učit. Mějte trpělivost a v průběhu let toho 
dosáhnete. (141, 9) 
150 S blížícím se koncem roku 1950 se mezi 
mnohými z vás objeví nejistota a pochybnosti. 
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151. Proč o Mých zjeveních pochybují někteří, 
kteří se těší větší inteligenci než ti, kdo věří v 
Můj projev? Protože to není lidské poznání, 
ani intelekt, který může posoudit Mou pravdu, 
a když to člověk pochopí, zmocní se ho strach 
před vším novým, před vším, co je mu 
neznámé, aby to nevědomky odmítl. 
152. Ale vy, slabí, nevzdělaní, kteří nemůžete 
dosáhnout výšky těch, které uznává jejich 
inteligence, vy jste ti, kteří věří, a jste schopni 
proniknout do tajemství duchovního. Proč? 
Protože je to Duch, kdo zjevuje mysli věčný 
život a jeho zázraky. 
153 Lidská inteligence představuje sílu, s níž 
budete nyní bojovat, a člověk si jejím 
prostřednictvím vytvořil představy a pojmy o 
duchovnu, které mu nebyly zjeveny 
prostřednictvím ducha. 
154 Pro tento boj máte být silní - silou, která 
rovněž vychází z ducha. Vaše síla se nikdy 
nebude opírat o vaše tělo, ani o moc peněz, 
ani o pozemské prostředky pomoci. Pouze 
vaše víra v pravdu, která ve vás žije, vás učiní 
vítězem v tomto konfliktu. (249, 44 - 46) 
155 Nebojte se, když vás někdo označí za 
bloudící - oslovte všechny. Uvažujte o tom, že 
toto dílo, které je pro vás pravdivé, se může 
ostatním zdát falešné, protože v jejich očích 
postrádá posvěcení, kterého se dostalo 
náboženstvím, aby mohla být uznána. 
156. Věříte-li ve Mne, věříte-li, že se zjevuji ve 
slovech těchto hlasatelů, nebojte se soudu 
svých bližních. Mé učení je totiž tak výmluvné 
a Mé poselství obsahuje tolik pravd, že pokud 
umíte tyto zbraně dobře používat, těžko 
můžete být poraženi. 
157. Nikdo vás nebude moci odsoudit za to, že 
horlivě hledáte pravdu, dokonalost. Na to 
máte všichni svaté právo a proto vám byla 
dána svoboda usilovat o světlo. (297, 51 - 53) 
158. Až začneš plnit své poslání a půjdeš k 
národům, k nejvzdálenějším národům, 
dokonce i do pralesů, setkáš se s lidmi a dáš 
jim pochopit, že jste všichni bratři, vydáš jim 
svědectví o Mé duchovní Nauce. Pak budete 
žasnout nad důkazy lásky, které vám dám. 
159 Tam, mezi lidmi odříznutými od civilizace, 
ale také velmi vzdálenými lidské zkaženosti, 
objevíš velké duchovní bytosti, které rozšíří 
řady izraelského lidu. 

160 Nemocní dostanou na tvé cestě hojivý 
balzám a uzdraví se; trpící budou naposledy 
plakat, ale jejich slzy budou slzami radosti. 
161 Vzhledem k těm důkazům, které podáte, 
budou zástupy dobrořečit Pánu a jeho 
učedníkům; budete oslavováni, jako tomu bylo 
v onen den, kdy váš Mistr vstoupil do 
Jeruzaléma. 
162. Ale i mezi těmi, kdo vás povzbuzují, 
budou muži a ženy plní duchovních darů, které 
máte. U některých vás ohromí jejich dar 
proroctví, u jiných bude můj hojivý balzám 
nevyčerpatelný a u dalších bude mé slovo 
tryskat jako křišťálově čistá voda. Tak uvidíte, 
že se dary Ducha svatého objeví mezi vašimi 
bratry a sestrami jako nevyčerpatelné 
semeno. (311, 38 - 40) 
163. Lidé, v národech nyní panuje zdánlivý 
mír, ale vy nebudete hlásat, že nastal mír. 
Zavřete pusu. Skutečný mír nemůže vzniknout 
na základech strachu nebo materiálního 
pohodlí. Mír musí pramenit z lásky, z bratrství. 
164 Lidé nyní staví na písku, a ne na skále, a 
když se pak vlny opět zvednou a narazí na tyto 
zdi, stavba se zhroutí. (141,70 - 71) 
165. Od "první éry" k vám mluvím 
prostřednictvím svých proroků, abych vás 
vedl, ale ne abych vás nutil plnit svůj Zákon. 
166. Ale čas pokročil a lidský duch se vyvinul, 
dospěl a nyní může chápat své poslání jako 
duch. Lidstvo, které je tak blízko propasti, 
záhubě, od vás potřebuje duchovní pomoc. 
167. Je to bitva, poslední bitva, ta nejstrašnější 
a nejhrozivější mezi temnotou a Světlem. V 
této době se spojují všichni duchové temnoty 
a všichni duchové Světla se musí této síle 
postavit. 
168. Vy, kteří jste Mě slyšeli, kteří v sobě 
nosíte světlo Ducha Svatého, probuďte se! 
Neztrácejte čas pozemskými radostmi, 
dočasnými cíli. Bojujte za lidstvo, bojujte za 
příchod Otcova království na tento svět. Je to 
poslání, které dávám všem, od těch nejméně 
vzdělaných až po ty nejvzdělanější. 
169 Duchovní svět je s vámi a především otec 
plný lásky, plný soucitu - otec, který s 
nekonečnou bolestí vidí utrpení, které si lidé 
navzájem způsobují. 
170 Toto je boj světla proti temnotě a každý z 
vás musí bojovat, dokud nezvítězí. (358, 20-
23) 
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Kapitola 63 - Učení pro církve a 
všechny Kristovy učedníky  
 
Duchovní dílo Krista  
1 Radujte se v mé přítomnosti, milovaný lide, 
udělejte si v srdci slavnost, jásejte radostí, 
neboť jste konečně spatřili "den Páně". 
2 Báli jste se příchodu onoho dne, protože jste 
stále smýšleli jako staří a mysleli jste si, že 
srdce vašeho Otce je pomstychtivé, že je 
uražený kvůli urážkám, kterých se mu dostalo, 
a že proto má připravený srp, bič a kalich 
utrpení, aby se pomstil těm, kteří ho tolikrát a 
tolikrát urazili. 
3 Jaké však bylo vaše překvapení, když jste 
zjistili, že v Boží mysli nemůže být ani hněv, ani 
zlost, ani odpor. I když svět vzlyká a naříká 
jako nikdy předtím, důvodem není to, že mu 
Otec dal toto ovoce k jídlu a tento kalich k pití, 
ale to, že je to úroda, kterou nyní lidstvo sklízí 
kvůli svým skutkům. 
4 Je pravda, že všechny pohromy, které se v 
této době rozpoutaly, vám byly předem 
oznámeny. Nemyslete si však, že když vám 
byly oznámeny, že vám je Pán váš posílá za 
trest. Naopak, vždy jsem vás varoval před 
zlem, před pokušeními a pomáhal jsem vám, 
abyste se vymanili z pádů. Navíc jsem vám 
poskytl všechny prostředky, které potřebujete 
k tomu, abyste se zachránili. Musíte si však 
také uvědomit, že jste vždy byli hluší a nevěrní 
k Mým výzvám. (160, 40 - 41) 
5 Běda těm, kdo se v tomto čase nesnaží 
rozsvítit svou lampu, neboť zabloudí. Hle, jak 
všude ještě vládnou stíny, ačkoli je čas světla! 
6. Z Mého Slova víš, že jsem si tento národ 
[Mexiko] vybral, abych se v něm zjevil při 
Svém "třetím příchodu"; neznáš však důvod. 
Mistr, který nechce mít před svými učedníky 
tajemství, je pro vás tajemstvím. Přichází, aby 
vám zjevil vše, co potřebujete vědět, abyste 
mohli přesně odpovědět těm, kdo se vás ptají. 
7 Viděl jsem, že obyvatelé tohoto koutu země 
Mě vždy hledali a milovali, a i když jejich 
uctívání nebylo vždy dokonalé, přijal jsem 
jejich úmysl a jejich lásku jako květ nevinnosti, 
oběti a bolesti. Na oltáři Mého Božství je tato 
voňavá květina přítomna odjakživa. 
8 Byli jste připraveni splnit toto velké poslání 
ve "třetí éře". 
9. Dnes víš, že jsem se ve tvém středu převtělil 
do izraelského lidu, protože jsem ti ho zjevil. 

Víte, že semeno, které žije ve vaší bytosti, a 
vnitřní světlo, které vás vede, je totéž, které 
jsem vylil na Jákobův dům v první éře. 
10 Vy jste Izraelité podle ducha, duchovně 
vlastníte símě Abrahamovo, Izákovo a 
Jákobovo. Jste ratolestmi onoho požehnaného 
stromu, který bude lidstvu poskytovat stín a 
ovoce. 
11 Proto tě nazývám prvorozeným a proto 
jsem tě v tomto čase vyhledal, abych skrze 
tebe světu oznámil své třetí Zjevení. 
12 Mou vůlí je, aby "lid Izraele" byl duchovně 
vzkříšen mezi lidmi, aby mohl vidět pravé 
"vzkříšení v těle". (183, 33 - 35) 
13 Mysleli jste si, že dám své slovo všem 
národům země? Ne! I v tom se Mé nové 
zjevení podobá tomu z minulých dob, kdy jsem 
se zjevil jednomu lidu, který měl za úkol vydat 
se na cestu, šířit Dobrou zprávu a zasít 
semeno, které obdržel v Mém Poselství. (185, 
20) 
14 Nechte na jiných národech, aby se 
probudily do nových časů, až uvidí země 
zpustošené povodněmi, národy zničené válkou 
a morové rány ničící život. Tyto národy - 
zpupné ve svých vědách a ukolébané 
nádherou svých kostelů - neuznávají mé slovo 
v této nenápadné podobě a necítí mé zjevení v 
duchu. Proto se musí nejprve zatřást země a 
příroda řekne lidem: Čas se naplnil a Pán k 
vám přišel. 
15. Aby se lidstvo probudilo, otevřelo oči a 
potvrdilo, že jsem to Já, kdo přišel, musí být 
nejprve postižena lidská moc a arogance. 
Vaším úkolem je však bdít, modlit se a 
připravovat se. (62, 53) 
16. Kdysi jsem vám slíbil, že se vrátím k lidstvu, 
a tady jsem, abych tento slib splnil, i když 
uplynulo mnoho staletí. Váš duch toužil po Mé 
Přítomnosti v touze po pokoji, v hladu po 
pravdě, v touze po poznání a Můj Duch 
sestoupil, aby vám dal slyšet poučení podle 
doby, v níž žijete. Jak mohou lidé chtít dál žít 
tak, jak žili dosud? Není již v souladu s dobou 
setrvávat v duchovní stagnaci nebo v duchovní 
setrvačnosti v praktikování obřadů a tradic. 
(77, 19) 
17. Mnozí uznávaní lidé na světě Mě v této 
podobě nebudou schopni poznat a budou Mě 
popírat. Ale nedivte se tomu, neboť jsem vám 
to oznámil už dávno, když jsem vám řekl: 
"Požehnaný buď, Otče, že zjevuješ svou 
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pravdu nezletilým a skrýváš ji před učenými a 
rozumnými." "Ať je to pravda," odpověděl 
jsem. 
18. Není to však proto, že bych před někým 
skrýval svou pravdu, ale spíše proto, že ti, 
jejichž mysl je nezatížená, ve své [duchovní] 
chudobě nebo bezvýznamnosti Mě mohou 
lépe cítit, zatímco ti, kdo jsou nadaní, jejichž 
mysl je plná teorií, filozofií a učení víry, Mě 
nemohou ani pochopit, ani cítit. Pravda, která 
je určena všem, však přijde ke každému v 
určený čas. (50, 45) 
19 Kdo zná můj zákon a tají ho, nemůže se 
nazývat mým učedníkem. Kdo předává mou 
pravdu pouze rty, a ne srdcem, ten si mě 
nebere za vzor. Kdo mluví o lásce a svými 
skutky dokazuje opak, je zrádcem mého učení. 
20. Kdo popírá čistotu a dokonalost Marie, je 
pošetilý, protože ve své nevědomosti 
zpochybňuje Boha a popírá jeho moc. Kdo 
neuznává Mou pravdu ve "třetí éře" a popírá 
nesmrtelnost ducha, ten ještě spí a nedbá na 
proroctví z minulých dob, která ohlašovala 
zjevení, jež lidstvo prožívá v této době. (73,28 
- 29) 
21. Přijdou a budou mě zkoušet, protože ti 
chtějí dokázat, že jsi v omylu. Když jim 
neřeknu své jméno, řeknou, že nejsem já, a 
když jim odpovím na jejich otázky položené se 
zlými úmysly, budou mě zapírat s ještě větší 
horlivostí. 
22. Pak jim řeknu: Kdo chce vstoupit do 
Království světla, musí o to usilovat srdcem. 
Kdo však chce žít, aniž by Mne poznal, 
zadržuje před svým duchem božské poznání, 
takže vše, co je jasné a světlé zjevení, je pro 
něj tajemstvím a záhadou. (90, 49 - 50) 
23. Nyní jsem s vámi jen dočasně, jako kdysi. 
Už se blíží doba, kdy k vám nebudu mluvit, ale 
lidstvo Mou přítomnost nepocítilo. 
24. Z "hory", z níž vám posílám Své Slovo a 
rozjímám o vás, budu muset v předvečer 
Svého odchodu zvolat: "Lidstvo, lidstvo, ty, 
které jsi nepoznalo, Kdo byl s tebou!" A tak se 
stane, že se v předvečer Svého odchodu 
vrátím k Bohu. Stejně jako ve Druhé éře, 
krátce před svou smrtí, jsem pohlédl na město 
z hory a v slzách zvolal: "Jeruzaléme, 
Jeruzaléme, ty, který jsi nepoznal dobro, které 
bylo s tebou. 
25 Neplakal kvůli světu, ale kvůli duchu lidí, 
kteří byli dosud bez světla a kteří museli prolít 

ještě mnoho slz, aby dosáhli pravdy. (274, 68 – 
69) 
26 ode dne, kdy jsem vám skrze Ježíše dal své 
slovo a poslední napomenutí, uplynulo mnoho 
staletí, ale dnes se vám zjevuji jako Duch 
svatý, abych splnil svůj slib, který jsem vám 
dal. 
27 Nestal jsem se člověkem, přicházím v 
Duchu a uvidí mě jen ti, kdo jsou k tomu 
uzpůsobeni. 
28. Zatímco vy věříte v Mé slovo a následujete 
Mě, jiní Mé projevy nepřijímají a popírají je. 
Musel jsem jim předložit velké důkazy a díky 
nim jsem postupně překonal jejich nedůvěru. 
29. Láska a trpělivost, kterou jsem ti vždycky 
prokazoval, ti dávají pochopit, že takto tě 
může milovat a poučovat jen tvůj Otec. Bdím 
nad tebou a ulehčuji ti tvůj kříž, abys 
neklopýtl. Dávám ti pocítit svůj pokoj, abys 
mohl jít svou cestou s důvěrou ve mne. (32, 4) 
30. Mé Slovo, Má Učební Promluva, je dnes 
zdánlivě určeno jen tobě, ale ve skutečnosti je 
určeno všem, neboť jeho moudrost a láska 
zahrnuje celý vesmír, sjednocuje všechny 
světy, všechny vtěleného i vtěleného ducha. 
Přijďte ke Mně, pokud Mě potřebujete; 
hledejte Mě, pokud se cítíte ztraceni. 
31 Já jsem váš Otec, který zná vaše utrpení a 
utěšuje vás. Vštěpuji vám lásku, kterou tolik 
potřebujete, pro sebe i pro své okolí. 
32 Jestliže vpravdě poznáváte mou přítomnost 
podle moudrosti, kterou zjevuji 
prostřednictvím těchto hlasatelů, poznáváte 
také, že nastal čas začít budovat duchovní 
cestu. 
33. Ach, kéž by si pospíšili všichni ti, kteří byli 
povoláni; vpravdě vám říkám, že by byl Pánův 
stůl přeplněn učedníky a všichni by jedli stejné 
jídlo! Ne všichni pozvaní však přišli, věnovali se 
jiným zaměstnáním a odsunuli Boží volání na 
druhé místo. 
34 Blahoslavení ti, kdo přišli ve spěchu, neboť 
dostali svou odměnu. (12, 76 - 80) 
35. Ne všichni, kteří zde naslouchají, obdrželi v 
této době duchovní dary. Podívejte se, kolik je 
u stolu prázdných míst, protože mnohé z mých 
malých dětí po obdržení dobrodiní odešly a 
vyhnuly se povinnostem a příkazům. Ach, 
kdyby ještě tady na zemi znali sliby, které Mi 
každý duch dal, než přišel na zem! (86, 43) 
36. V této chvíli vám odkazuji třetí zákon, ale 
vy jste nepochopili ani první dva. Kdybyste byli 



261 
 

tehdy připraveni, nebylo by nutné, abyste 
Moje slovo slyšeli hmotně, protože bych pak 
mluvil duchovně a vy byste Mi odpověděli 
svou láskou. (86, 49) 
37. To je světlo "třetí éry". Zkoušejte však 
toho, kdo říká, že k vám nemluví Bůh, ale 
tento muž. Vpravdě vám říkám, že dokud Můj 
božský paprsek neosvítí jeho mysl, nebudete z 
něj moci dostat slova duchovní hodnoty a 
pravdy, i kdybyste mu hrozili smrtí. 
38. Není nic divného na tom, že stejně jako 
duch využívá své tělo, aby mohl mluvit a dávat 
o sobě vědět, tak se od něj na krátkou dobu 
odděluje, aby umožnil Otci všech duchů dát o 
sobě vědět místo něj: Bůh. 
39. Přicházím k vám, protože nevíte, jak ke 
mně přijít, a učím vás, že nejpříjemnější 
modlitba, která dojde k Otci, je ta, která 
vychází z vašeho ducha v tichosti. Právě tato 
modlitba přitahuje Můj paprsek, skrze který 
Mě slyšíte. Nejsou to zpěvy a slova, co těší Mé 
Božství. (59, 57 - 59) 
40. Nemůžeš říci, že Mé slovo není jasné nebo 
že obsahuje nedostatky, neboť ode Mne 
nemůže pocházet žádná dvojznačnost. Pokud 
v něm najdete nějakou chybu, přičtěte ji 
špatnému přenosu hlasu nebo svému 
špatnému porozumění, ale nikdy ne Mému 
učení. Běda hlasateli, který zkazí mé slovo! 
Běda tomu, kdo špatně předává mé učení a 
znehodnocuje je, neboť zakusí neustálé 
výčitky svědomí a ztratí pokoj svého ducha! 
(108, 51) 
41 Říkám ti, abych ti vyšel vstříc: Nechcete-li, 
abych použil hříšná těla, abych vám dal svou 
lásku, ukažte mi spravedlivého, čistého, ukažte 
mi mezi vámi někoho, kdo umí milovat, a 
ujišťuji vás, že ho použiji. 
42 Pochopte, že se používám k tomu, abych 
přivedl hříšníky, neboť nepřicházím zachránit 
spravedlivé; ti už jsou v království světla. (16, 
25) 
43. Všimněte si, jak toto semínko, ačkoli jste 
se o něj špatně starali, neumírá; podívejte se, 
jak překonalo temnotu a nástrahy, překážky a 
zkoušky a den za dnem dál klíčí a rozvíjí se. 
Proč toto semeno neumírá: Protože pravda je 
nesmrtelná, věčná. 
44 Uvidíte tedy, že když se někdy zdá, že toto 
učení mizí, je to právě tehdy, když vyraší nové 
a bujné výhonky, které lidem pomohou udělat 

další krok vpřed na cestě k oduševnění. (99, 
20) 
45 Prozkoumejte Mé učení a řekněte Mi, zda 
by toto učení mohlo být součástí některého z 
vašich náboženství. 
46. Zjevil jsem vám jeho komplexní 
charakteristiku a univerzální význam, který se 
neomezuje na části lidstva nebo na [určité] 
národy, ale přesahuje planetární oběžnou 
dráhu vašeho světa a zahrnuje nekonečno se 
všemi jeho světy života, kde stejně jako v 
tomto světě přebývají také děti Boží. (83, 6) 
47. Uvědomte si, že mé slovo není a ani 
nemůže být novým náboženstvím. Toto dílo je 
světlou cestou, na níž se všechny ideologie, 
vyznání a náboženství duchovně spojí, aby 
vstoupily do bran zaslíbené země. (310, 39) 
48 Moje poučení, jímž se živí váš duch, vás 
chce proměnit v mistry, ve věrné apoštoly 
Ducha svatého. (311, 12) 
49. Představím vás lidem jako své služebníky, 
jako trinitářsko-mariánské spiritualisty třetího 
věku - spiritualisty proto, že máte být více 
duchem než hmotou; trinitářské proto, že jste 
přijali mé Zjevení ve třech dobách; mariánské 
proto, že milujete Marii, svou univerzální 
Matku, která nad vámi bdí, abyste si na cestě 
života nezoufali. (70, 36) 
50 Nejen ti, kdo slyšeli Mé slovo lidským 
rozumovým orgánem, budou nazýváni syny 
tohoto lidu. Každý, kdo vezme svůj kříž - 
každý, kdo miluje tento zákon a šíří toto 
semeno, bude nazván dělníkem na mé vinici, 
apoštolem mého díla a dítětem tohoto lidu, i 
když mě neslyšel prostřednictvím tohoto 
hlásání. (94, 12) 
51. Jak si můžete myslet, lidé, že to, že se 
scházíte na různých místech shromáždění, je 
důvodem k tomu, abyste si drželi odstup? 
Pouze nevědomost vám brání uvědomit si 
duchovní pouta, která spojují všechny Pánovy 
děti. (191, 51) 
52. Když navštěvuješ to či ono nebo různá 
místa shromáždění a slyšíš stejné slovo 
prostřednictvím jejich mluvčích, tvé srdce je 
naplněno radostí a vírou a považuješ toto 
učení za pravý důkaz, že tato společenství jsou 
jednotná díky své duchovnosti. Když se však 
zúčastníte vadného projevu, cítíte, že jste byli 
zraněni ve svých srdcích, a chápete, že v 
těchto lidech není jednota nebo projev, který 
by měl být přítomen. (140, 71) 
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53. Chci, abyste byli mými dobrými a 
pokornými učedníky - těmi, kteří si nečiní 
nároky na jmenování nebo pocty ve 
společenství, ale aby vaším ideálem bylo 
pouze dosáhnout dokonalosti skrze ctnosti a 
řídit se mými pokyny, aby se váš život stal 
příkladem. K čemu by vám byla čestná místa, 
tituly nebo jména, kdybyste neměli žádné 
zásluhy, abyste je mohli právem vlastnit? (165, 
17) 
54. Moje dílo není jedním z mnoha učení, není 
další sektou na světě. Toto zjevení, které jsem 
vám dnes přinesl, je Věčný zákon. Kolik rituálů 
jste k ní však přidali kvůli nedostatku 
duchovnosti a porozumění, kolik bezbožností, 
až jste ji nakonec zkreslili. Kolik úkonů uctívání 
jsi zavedl do Mé nauky, když jsi říkal a věřil, že 
vše, co jsi udělal, bylo inspirováno a nařízeno 
Mnou. (197, 48) 
55. Brzy se ocitnete uprostřed lidí, kteří jsou 
unaveni vnějšími kulty a unaveni jejich 
"náboženským fanatismem". Proto vám říkám, 
že poselství o zduchovnění, které jim 
přinesete, zasáhne jejich srdce jako svěží a 
osvěžující rosa. 
56. Myslíte si, že když k nim přijdete s 
fanatickými kulty a způsoby jednání, které jsou 
v rozporu s oduševněním, že by vás pak svět 
mohl uznat za nositele Božího poselství? 
Vpravdě vám říkám, že byste byli považováni 
za fanatiky nové sekty! 
57 Vzhledem k jasnosti, s jakou k tobě mluvím, 
se najdou tací, kteří Mi řeknou: "Mistře, jak je 
možné, že bychom měli zavrhnout mnohé z 
kultovních činů, které nám Roque Rojas 
zanechal jako dědictví?" 
58. Proto ti říkám, že jsem ti dal onen příklad z 
druhé doby, když jsem lidem dal pochopit, že 
kvůli dodržování obřadů, formalit, tradic a 
svátků zapomněli na Zákon, který je tím 
podstatným. 
59 Připomněl jsem vám tento čin vašeho 
Mistra, abyste pochopili, že i dnes byste měli 
zapomenout na tradice a obřady, i když jste se 
je naučili od Roque Rojase, stejně jako je 
tehdejší lidé zdědili od Mojžíše. 
60. Tím nechci říct, že vás naučili něco 
špatného - to ne. Museli se uchýlit pouze k 
symbolům a činům, které lidem pomáhaly 
pochopit Boží zjevení. Jakmile však bylo 
tohoto cíle dosaženo, bylo nutné odstranit 
všechny nyní zbytečné formy uctívání nebo 

alegorie, aby mohlo zazářit světlo pravdy. 
(253, 29 - 32) 
61 kolik bolesti způsobili Mému Srdci 
služebníci, kteří nepochopili Můj Zákon, a kolik 
bolesti způsobují v současnosti ti, kteří, ačkoli 
jsem je vycvičil a jmenoval, dnes dali útočiště 
pochybnostem, nejistotě a v důsledku svého 
nepochopení a sobectví řekli, že zůstanu mezi 
lidmi ještě nějakou dobu, že podle jejich lidské 
vůle sešlu ještě jednou Svůj univerzální 
paprsek a budu se dávat poznat ještě dlouho. 
62. Proto jsem ti řekl: Kdy jsem ve svém slově 
projevil nerozhodnost, nejistotu nebo 
nesoulad vůle? Nikdy, opravdu, protože bych 
už nebyl dokonalý, nebyl bych už tvým Bohem 
a tvým Stvořitelem. 
63. Ve Mně je rozhodnost, jediná vůle, a proto 
mluvím jasně jako jasné denní světlo, aby Mě 
všichni pocítili v Mé Přítomnosti, Mé Podstatě 
a Mé Síle, aby mysl poznala [základní] Rozum a 
Slovo, které jsem dal skrze lidskou schopnost 
chápání. 
64 Mistr vám říká: Člověk postavil budovy a 
nazval je kostely a lidé, kteří do nich vstupují, 
se v nich klanějí, pěstují fanatismus a 
modlářství a uctívají to, co člověk sám stvořil. 
To je v mých očích odporné, a proto jsem od 
vás, lide Izraele, odstranil vše, co jste původně 
znali a slyšeli, abyste zanechali svého 
fanatismu. 
65. Domy modlitby izraelského lidu budou 
známy lidstvu, nebudou zavřené, neboť budou 
poskytovat útočiště slabým a ztraceným, 
unaveným a nemocným. Skrze vaše vybavení, 
poslušnost Mé nejvyšší Vůli a dodržování 
Mého Zákona se osvědčím ve skutcích pravých 
učedníků Mého Božství. 
66 Ať vás nezarmucuje, že se objevují také 
falešní hlasatelé, falešní církevní vůdci, falešní 
"pracovníci", že jejich rouhavé rty promlouvají 
k lidu a tvrdí, že Mé slovo a Můj univerzální 
paprsek zůstanou mezi lidem jako poučení. 
67 Oznámím, kdo je podvodník, kdo 
nezachovává zákon podle mé vůle, kdo je ten, 
kdo vyjadřuje jen svou vlastní vůli, a oznámím 
dílo, které špatně vykonal, a zákon, který 
vytvořil, a ti budou zavrženi a vyhnáni. 
68. Já totiž zadržím božskou milost a moc a 
pokušení je chytí do svých sítí, a proto ten, kdo 
je hledá, nepocítí ve svém duchu milost mého 
svatého Ducha. (363, 52 - 56) 
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69 Aniž byste hlásali, že jste moji apoštolové, 
budete jimi. I když jste mistři, budete říkat, že 
jste žáci. 
70 Nebudete nosit oděv, kterým byste se 
odlišovali od ostatních, nebudete nosit v ruce 
knihu, nebudete stavět domy setkávání. 
71 Ani na zemi nebudete mít žádné středisko 
nebo základ mého díla, ani nikdo nebude nad 
lidmi, aby zaujal mé místo. 
72. Vůdci, které jste dosud měli, jsou poslední. 
Modlitba, zduchovnění a praktikování mého 
učení přivedou zástupy na cestu světla. 
(246,30 - 31) 
73 Je spravedlivé, ptám se Svých učedníků, 
abyste dokonalé dílo, jako je to, které jsem 
vám zjevil, předkládali lidstvu takovým 
způsobem, aby bylo posuzováno jako odchylka 
nebo aby bylo považováno za další z nauk a 
teorií, které vznikly v této době jako ovoce 
převládajícího duchovního zmatku? 
74 Bylo by správné, abyste vy, které jsem 
miloval a vychovával svým Slovem, aby vaše 
svědectví bylo čisté, padli do rukou pozemské 
spravedlnosti jako oběti svých omylů nebo 
abyste byli pronásledováni a rozptýleni, 
protože vás vaši sousedé považují za škodlivé? 
75. Myslíte si, že učení - správně dodržované - 
může způsobit takové události? Ne, žáci. 
76. Dovol mi, abych k tobě takto mluvil, neboť 
vím, proč to dělám. Až k vám zítra nebudu 
mluvit tímto způsobem, budete vědět, proč 
jsem k vám takto mluvil, a řeknete: "Mistr 
přesně věděl, kolika slabostmi budeme trpět. 
Jeho moudrosti nic neunikne." (252,26 - 27) 
77 Připravuji vás na dobu, kdy už nebudete 
naslouchat Mému Slovu, protože pak vás lidé 
nazvou lidem bez Boha, lidem bez místa k 
uctívání, protože nebudete mít žádné 
velkolepé církevní stavby, abyste Mě uctívali, 
nebudete slavit slavnostní obřady ani Mě 
hledat v obrazech. 
78. Zanechám ti však knihu jako závěť, která 
bude tvou obranou ve zkouškách a cestou, po 
níž budeš směřovat své kroky. Tato slova, 
která dnes slyšíte prostřednictvím hlasatele, 
budou zítra plynout z Písma, abyste se jimi 
mohli znovu osvěžit, a uslyší je zástupy lidí, 
kteří budou v té době přidáni. (129, 24) 
79 V současné době odkazuji lidstvu novou 
knihu, nový testament, své slovo "třetí éry", 
božský hlas, který k člověku promluvil při 
uvolnění šesté pečeti. 

80. Není nutné, aby se vaše jména nebo 
skutky zapsaly do historie. V této knize bude 
mé slovo jako zvučný a jasný hlas, který 
navěky promlouvá k lidskému srdci, a můj lid 
zanechá potomkům stopu svých kroků na této 
cestě oduševnění. (102, 28 - 29) 
81. Místa setkávání, kde se mé slovo dává 
poznat, se rozmnožila, každé z nich je jako 
škola pravého poznání, kde se shromažďují 
lidé, kteří tvoří mé učedníky a dychtivě 
přicházejí, aby se naučili nové lekci. 
82. Kdyby každá z těchto komunit vydala 
svědectví o všech dobrodiních, která obdržela 
z mého milosrdenství, svědectví o těchto 
zázracích by nemělo konce. A kdybys měl 
shromáždit v knize všechno, co jsem řekl od 
prvních do posledních slov prostřednictvím 
všech svých hlasatelů, bylo by to dílo, které 
bys nemohl vykonat. 
83. Já však pošlu lidstvu prostřednictvím svého 
lidu "knihu", která bude obsahovat podstatu 
mého slova a svědectví o skutcích, které jsem 
mezi vámi vykonal. Nebojte se tohoto poslání, 
neboť vás budu inspirovat, aby v této knize 
byla zaznamenána ta učení, která jsou 
nezbytná. (152, 39 - 41) 
84. Podstata tohoto slova se nikdy nezměnila 
od počátku jeho projevu, kdy jsem k vám 
promluvil prostřednictvím Damiany Ovieda. 
Význam Mého učení je stále stejný. 
85 Ale kde je podstata těchto slov? Co se s 
nimi stalo? Skryté jsou spisy těch božských 
poselství, která byla první v této době, kdy se 
mezi vámi tak hojně šířilo mé slovo. 
86. Je nutné, aby tato učení vyšla na světlo, 
abyste zítra mohli dosvědčit počátek tohoto 
projevu. Tak se dozvíte datum mého prvního 
učení, jeho obsah a datum posledního učení, 
které vám přinese rok 1950, určený rok, jímž 
má skončit tento čas zjevení. (127, 14 - 15) 
87. Je nutné, abys mluvil s těmi, kdo zatajují 
Mé slovo a překrucují Mé učení. Mluvte s nimi 
zcela jasně a já vám pomohu, abyste před nimi 
mohli obhájit svůj názor. Neboť právě lidé jsou 
příčinou toho, že se zítra na mém díle najde 
chyba a že se můj zákon zfalšuje, protože k 
mému dílu přidali něco, co do něj nepatří. 
(340, 39) 
88 Přinesl jsem vám toto slovo a dal jsem vám 
je slyšet ve vašem jazyce, ale dávám vám úkol 
přeložit je později do jiných jazyků, aby se o 
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něm dozvěděli všichni; dávám vám úkol 
přeložit je do vašeho jazyka. 
89 Tak začnete budovat pravou "věž Izraele" - 
tu, která duchovně sjednocuje všechny národy 
v jeden celek, která spojuje všechny lidi v 
onom božském, neměnném a věčném zákoně, 
který jste se naučili na světě z Ježíšových úst, 
když vám řekl: "Milujte se navzájem!" (34, 59 - 
60) 
 
Duchovní Izrael a židovský národ 
90 "Izraelem" jsem nazval lid, který v 
současnosti shromažďuji kolem svého nového 
zjevení, neboť nikdo neví lépe než já, jaký 
duch přebývá v každém z povolaných této 
"třetí éry". 
91. "Izrael" má duchovní význam a já vám 
dávám toto jméno, abyste si byli vědomi, že 
jste součástí Božího lidu. "Izrael" totiž 
nepředstavuje lidi na zemi, ale svět duchů. 
92 Toto jméno bude na zemi opět známo, ale 
bez omylu, ve svém pravém významu, který je 
duchovní. 
93. Musíte znát původ a význam tohoto 
jména; vaše víra, že jste dětmi tohoto lidu, 
musí být naprostá a musíte mít dokonalé 
znalosti o tom, od koho a proč jste toto 
označení obdrželi, abyste byli schopni odolat 
útokům, které na vás zítra přijdou od těch, kdo 
jménu Izrael přikládají jiný význam. (274, 47 - 
50) 
94 Chci od vás poslušnost, chci, abyste 
vytvořili lid silný svou vírou a duchovností, 
neboť tak jako jsem učinil, že se rozmnožila 
pokolení pocházející z Jákoba navzdory velkým 
těžkostem, které postihly tento lid, tak učiním, 
abyste vy, kteří nesete toto sémě ve svém 
duchu, vytrvali ve svých zápasech, aby se váš 
lid opět rozmnožil jako hvězdy na nebi a jako 
písek na moři. 
95. Dal jsem ti poznat, že duchovně patříš k 
izraelskému lidu, abys mohl plněji poznat svůj 
osud. Zároveň jsem vám však doporučil, 
abyste proroctví, která se toho týkají, veřejně 
nehlásali, dokud je lidstvo samo neobjeví. 
96 Protože na zemi ještě existuje izraelský lid, 
Žid podle těla, odepře vám toto jméno a 
neudělí vám je, ačkoli to není dobrý důvod ke 
sporu. 
97. Oni o vás zatím nic nevědí, ale vy o nich 
víte hodně. Zjevil jsem vám, že tento lid, který 
bloudí po zemi a nemá klid ducha, krok za 

krokem a aniž by o tom věděl, směřuje k 
Ukřižovanému, kterého pozná jako svého Pána 
a kterého bude prosit o odpuštění za svou tak 
velkou nevděčnost a tvrdost tváří v tvář jeho 
lásce. 
98. Mé Tělo bylo sňato z kříže, ale pro ty, kteří 
Mě po staletí zapírali, zůstávám na něm přibitý 
a stále čekám na okamžik jejich probuzení a 
pokání, abych jim dal všechno, co jsem jim 
nabízel a oni nechtěli přijmout. (86, 11- 13) 
99. V této době nebuďte jako židovský lid 
"druhé doby", který kvůli svázanosti tradicí, 
konzervativnosti a fanatismu nemohl jíst 
nebeský chléb, který mu přinesl Mesiáš, na 
něhož čekal po mnoho staletí. Když přišla 
hodina, nemohlo Ho poznat, protože jeho 
zhmotnění mu bránilo vidět světlo pravdy. 
(255, 19) 
100. Ze vzdálených zemí a národů uvidíš své 
bratry přicházet v touze po osvobození svých 
duchů. Z oné starobylé Palestiny budou také 
přicházet v zástupech, jako když izraelské 
kmeny procházely pouští. 
101 Její pouť je dlouhá a strastiplná od chvíle, 
kdy ze svého lůna vyhnala toho, kdo jí nabídl 
své království jako nové dědictví. Ale už se blíží 
k oáze, kde si odpočine a rozjímá o mém slově, 
aby pak, posílena poznáním mého zákona, 
pokračovala v cestě, která jí ukazuje její tak 
dlouho zapomenutý vývoj. 
102. Tehdy uslyšíš mnohé říkat, že tvůj národ 
je nová země zaslíbení, nový Jeruzalém. Přesto 
jim řeknete, že tato zaslíbená země je za 
hranicemi tohoto světa, a že aby se do ní 
člověk dostal, musí tak učinit v duchu, poté, co 
prošel velkou pouští zkoušek tohoto času. 
Také jim řeknete, že tento národ je jen oázou 
uprostřed pouště. 
103. Ale pochopte, lidé, že oáza musí 
poskytovat stín vyčerpaným poutníkům a také 
nabízet svou křišťálově čistou a svěží vodu 
vyprahlým rtům těch, kdo v ní hledají útočiště. 
104. Co je ten stín a ta voda, o nichž k vám 
mluvím? Mé učení, lidé, Mé božské poučení o 
laskavosti. A do koho jsem vložil toto bohatství 
milosti a požehnání? Lidé, ve vás, abyste stále 
více osvobozovali své srdce od veškerého 
sobectví a v každém svém skutku ho ukazovali 
jako čisté zrcadlo. 
105. Nenaplnila by se vaše mysl a srdce 
radostí, kdybyste svou láskou dokázali obrátit 
tento lid, tolik připoutaný ke svým tradicím a 
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duchovně stagnující, k trinitárně-mariánskému 
učení o Duchu? Nebyla by mezi vámi radost, 
kdyby se "starý Izrael" obrátil skrze 
prostřednictví "nového Izraele", to znamená, 
kdyby první získal milost skrze druhého? 
106 Až dosud nic nepřesvědčilo židovský 
národ, že se musí rozejít se starými tradicemi, 
aby dosáhl svého morálního a duchovního 
vzestupu. Jsou to lidé, kteří věří, že plní 
Jehovovy a Mojžíšovy zákony, ale ve 
skutečnosti stále uctívají své zlaté tele. 
107. Blíží se čas, kdy se tento bloudící lid, 
rozptýlený po celém světě, přestane dívat na 
zem a pozvedne oči k nebi, aby hledal Toho, 
který jim byl od počátku zaslíben jako jejich 
Vykupitel a kterého špatně posoudili a zabili, 
protože Ho považovali za chudého a nenašli v 
Něm nic dobrého. (35, 55 - 58) 
108. Neberte skutečnost, že jsem si vybral 
jeden národ země mezi ostatními, jako 
přednost: Miluji všechny své děti a národy, 
které vytvořily, stejně. 
109 Každý národ si s sebou na zem přináší 
poslání a osud, který si "Izrael" přinesl, je být 
mezi lidmi Božím prorokem, majákem víry a 
cestou k dokonalosti. 
110. Má proroctví a zjevení, která jsem vám 
dal od prvních dob, nebyla správně vyložena, 
protože ještě nenastala hodina, aby jim lidstvo 
porozumělo. 
111 V minulosti byl "Izrael" lidem země, dnes 
jsou to lidé rozptýlení po celém světě, zítra 
budou Boží lid tvořit všechny duchovní bytosti, 
které budou spolu se svým Otcem tvořit 
Božskou rodinu v dokonalé harmonii. (221,27 - 
30) 
 
Učednictví a spiritualita  
112 Učte se milovat jeden druhého, žehnat, 
odpouštět, být mírní a milující, dobří a 
ušlechtilí a pochopte, že pokud to nebudete 
dělat, váš život nebude ani v nejmenším 
odrážet skutky Krista, vašeho Mistra. 
113. Mluvím k vám všem a žádám vás, abyste 
odstranili chyby, které vás po mnoho staletí 
brzdily ve vývoji. (21, 22 - 23) 
114. Nezapomeňte, že váš původ je v mé 
lásce. Dnes je tvé srdce zatvrzelé sobectvím, 
ale jakmile se stane znovu vnímavé pro každou 
duchovní inspiraci, pocítí lásku k bližnímu a 
bude soucítit s bolestí druhých, jako by byla 

tvá vlastní. Pak budete moci naplnit přikázání, 
které vám říká: "Milujte se navzájem." (80, 15) 
115. Tento svět je tím správným polem pro 
práci. Je v něm bolest, nemoc, hřích ve všech 
podobách, neřest, nesvár, zbloudilé mládí, 
stáří bez důstojnosti, věda zneužitá ke zlu, 
nenávist, válka a lež. 
116. Na těchto polích musíte pracovat a 
zasévat. Pokud se vám však zdá, že boj, který 
vás čeká mezi lidmi, je obrovský, pak vám 
vpravdě říkám, že je sice velký, ale nedá se 
srovnat s tím, který musíte začít vy sami: s 
bojem ducha, rozumu a svědomí proti 
tělesným vášním, jejich sebelásce, sobectví a 
zhmotnění. Ale dokud nezvítězíte sami nad 
sebou, jak můžete upřímně mluvit o lásce, 
poslušnosti, pokoře a duchovnosti ke svým 
bližním? (73, 18 - 19) 
117. Ctností se pohrdá a považuje se za něco 
škodlivého nebo zbytečného. Nyní nadešel 
čas, abys pochopil, že jedině ctnost ti přinese 
spásu, dá ti pocit klidu a naplní tě 
uspokojením. Ctnost však musí projít mnoha 
překážkami a útrapami, než může vstoupit do 
všech srdcí. 
118. Vojáci, kteří je brání, musí bojovat s 
velkým úsilím a velkou vírou. Kde jsou tito 
vojáci dobra, činné lásky a míru? Myslíte si, že 
ano? 
119. Vnitřně se zkoumejte a odpovězte mi, že 
tomu tak není. Na oplátku vám říkám, že vy 
všichni můžete při dobré vůli patřit k těmto 
vojákům. Za jakým účelem si myslíš, že jsem k 
tobě přišel? (64, 16) 
120 Lásko, mluv, když musíš, mlč, když je to 
vhodné, nikomu neříkej, že jsi moje vyvolená. 
Vyhýbejte se lichotkám a nedávejte najevo, co 
dobrého děláte. Pracujte v tichosti a svými 
skutky lásky dosvědčujte pravdu mého učení. 
121 Milovat je tvůj osud. Milujte, neboť tak 
smyjete své vady, a to jak ze svého 
současného života, tak z těch předchozích. 
(113, 58 - 59) 
122. Odmítejte lichotky, neboť jsou zbraní, 
která ničí vaše ušlechtilé city. Je to meč, který 
může zabít víru, kterou jsem zažehl ve vašich 
srdcích. 
123. Jak můžeš dovolit, aby lidé zničili oltář, 
který máš v nejhlubším nitru své bytosti? (106, 
47 - 48) 
124. Nezaměňujte pokoru se skromností 
oblečení. Nevěří ani tomu, že je pokorný ten, 
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kdo má v sobě pocit méněcennosti a z tohoto 
důvodu je nucen sloužit druhým a klanět se 
jim. Říkám vám, že pravá pokora je v tom, kdo, 
ačkoli je schopen posoudit, že je někdo, a ví, 
že má nějaké vědomosti, je ochoten se pokořit 
před druhými a s potěšením se s nimi dělí o to, 
co má. 
125. Jaký vděčný pocit zažíváš, když zakoušíš, 
že člověk, který je mezi lidmi vážený, ti 
projevuje náklonnost, porozumění a pokoru. 
Stejný pocit můžete přenést i na ty, kteří jsou 
pod vámi nebo kteří se tak cítí. 
126 Umět se sklonit, umět si podat ruku bez 
pocitu nadřazenosti, naučit se být chápavý. 
Říkám vám, že v těchto případech je potěšen 
nejen ten, kdo důkaz náklonnosti, pomoc 
nebo útěchu přijímá, ale i ten, kdo ji dává, 
neboť ví, že nad ním je Někdo, kdo mu sám 
dává důkazy lásky a pokory, a On je jeho 
Bohem a Pánem. (101, 60 + 62) 
127 Žijte čistě, pokorně, prostě. Naplňujte vše, 
co je spravedlivé v lidské oblasti, i vše, co se 
týká vašeho ducha. Odstraňte ze svých životů 
to, co je zbytečné, umělé a škodlivé, a místo 
toho se osvěžte vším, co je ve vaší existenci 
dobré. (131, 51) 
128. V nikom nevidět nepřítele, ve všech 
lidech vidět své bratry a sestry, to je vaše 
poslání. Pokud v tom vytrváte až do konce, 
zvítězí na zemi spravedlnost a láska, a to vám 
poskytne mír a bezpečí, po kterých tolik 
toužíte. (123, 65) 
129. Dejte svému srdci svobodu, aby mohlo 
začít cítit bolest druhých. Nenechte se 
zaměstnat a úzkostlivě vnímat jen to, co se vás 
týká. Nebuďte už lhostejní ke zkouškám, 
kterými lidstvo prochází. 
130 Kdy bude vaše láska tak veliká, že bude 
moci obejmout mnohé bližní, abyste je 
milovali tak, jako milujete ty, kteří mají v sobě 
vaši krev a jsou tělem z vašeho těla? 
131. Kdybyste věděli, že jste více duchem než 
tělem, mnozí by tomu nevěřili. Ale já vám 
říkám: Jistě jste bratři a sestry spíše duchem 
než tělem, neboť duch patří věčnosti, zatímco 
tělo je pomíjivé. 
132 Uvažujme tedy o tom, že rodiny vznikají 
dnes zde na zemi a zítra se rozpadají, zatímco 
duchovní rodina existuje navždy. (290, 39 - 41) 
133. Myslíte si snad vy, kteří slyšíte tato slova, 
že bych mohl zasít do vašich srdcí nechuť nebo 
zlou vůli vůči těm vašim bližním, kteří se hlásí k 

jiným vyznáním? Nikdy, žáci, to vy musíte začít 
dávat příklad bratrství a harmonie, dívat se na 
všechny a milovat je se stejnou láskou, s jakou 
se díváte na ty, kteří sdílejí váš způsob 
myšlení. (297, 49) 
134. Vím, že čím větší bude vaše poznání, tím 
větší bude vaše láska ke Mně. Když vám říkám: 
"Milujte mě", víte, co vám tím říkám? Milujte 
pravdu, milujte dobro, milujte světlo, milujte 
se navzájem, milujte pravý život. (297, 57 - 58) 
135 Vězte, žáci, že cílem vašeho boje je takový 
stav mysli, kterého už žádná bolest nemůže 
dosáhnout, a tohoto cíle se dosahuje 
prostřednictvím zásluh, bojů, zkoušek, obětí a 
odříkání. 
136. Všimněte si případů trpělivosti, víry, 
pokory a odevzdanosti, které občas objevíte u 
některých svých bližních. Jsou to duchové, 
které jsem poslal, aby byli příkladem ctnosti 
mezi lidmi. Na první pohled je osud těchto 
tvorů smutný, ale ve své víře vědí, že přišli 
splnit poslání. 
137. Ve své historii jste obdrželi velké příklady 
mých poslů a učedníků, jména, která jsou vám 
známá, ale proto nezanedbávejte malé 
příklady, s nimiž se setkáte na své cestě 
životem. (298, 30 - 32) 
138. Nemyslete si, že pouze v lůně izraelského 
lidu byli proroci, průkopníci a duchové světla. 
Některé z nich jsem poslal i k jiným národům, 
ale lidé je považovali za bohy, a ne za vyslance, 
a z jejich učení vytvořili náboženství a kulty. 
(135, 15) 
139 Vždy se nejprve podívejte na "břevno", 
které máte v oku vy, učedníci, abyste měli 
právo podívat se na "třísku", kterou má váš 
bratr. 
140 Tímto vám chci říci, že byste neměli 
používat mé učení k tomu, abyste odsuzovali 
způsoby jednání svých bližních v rámci jejich 
různých denominací. 
141 Vpravdě vám pravím, že na všech těch 
cestách jsou srdce, která Mne hledají 
ušlechtilým životem plným obětí. 
142 Přesto se Mne žák stále znovu ptá, proč 
připouštím, aby rozdílnost světových názorů, 
které si někdy odporují, vytvářela rozdíly a 
způsobovala nepřátelství mezi lidmi. 
143. Na to vám Mistr říká: Bylo to dovoleno, 
protože neexistují dva duchové, kteří by měli 
naprosto stejné chápání, stejné světlo, stejnou 
víru, a také proto, že vám byla dána svoboda 
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vůle zvolit si svou cestu. Nikdy jste nebyli 
nuceni jít cestou Zákona, ale byli jste k tomu 
vyzváni, čímž jste si zachovali svobodu získat 
skutečné zásluhy v touze po pravdě. (297, 23 - 
24) 
144 Chci, abyste se naučili nebýt lehkomyslní 
ve svých úsudcích a nenechali se unáhlit 
prvním dojmem. 
145. Dávám vám tento pokyn, abyste si při 
výkladu mého slova a také při posuzování 
nauk, náboženství, filozofií, kultů, duchovních 
zjevení nebo věd uvědomili, že to, co znáte, 
není vše, co existuje, a že pravda, kterou 
znáte, je jen minimální částí absolutní pravdy, 
která se zde zjevuje jedním způsobem, ale 
může se zjevovat mnoha jinými, vám 
neznámými způsoby. (266, 33) 
146 respektujte náboženské přesvědčení 
svých bližních, a když vstoupíte do jejich 
kostelů, odkryjte své hlavy v upřímné 
zbožnosti s vědomím, že jsem přítomen při 
každé bohoslužbě. 
147. Nezapírejte svět, abyste Mne následovali, 
ani se ode Mne neodlučujte pod záminkou, že 
máte ve světě povinnosti. Naučte se spojit oba 
zákony do jednoho. (51, 53) 
148. Nežehnám snad celému lidstvu, aniž bych 
někoho zvýhodňoval? Dobří a pokorní, stejně 
jako arogantní a zločinci jsou obklopeni tímto 
"pláštěm" požehnání. Proč si Mě nevezmete 
za vzor? Cítíte odpor k jednání druhých? 
149. Nezapomínejte, že jste součástí lidstva, 
že byste ho měli milovat a odpouštět mu, ale 
ne ho odmítat, protože to by znamenalo cítit 
odpor k sobě samým. Vše, co vidíte na svém 
bližním, máte ve větší či menší míře i vy sami. 
150. Proto chci, abyste se naučili poznávat své 
nitro, abyste poznali svou duchovní a morální 
tvář. Tak budete umět posoudit sami sebe a 
budete mít právo dívat se na druhé. 
151 Nehledejte chyby na svých bližních, stačí 
vám ty, které máte. (286, 41 - 42) 
152. Věříte, že plníte mé přikázání milovat 
jeden druhého, když sobecky omezujete svou 
lásku na svou rodinu? Domnívají se 
náboženská společenství, že plní toto nejvyšší 
přikázání, když uznávají pouze své věřící a 
odmítají ty, kteří patří k jinému vyznání? 
153 Mohou velké národy světa, které se chlubí 
civilizací a pokrokem, tvrdit, že dosáhly 
duchovního pokroku a že se řídí Ježíšovým 

poučením, když jejich veškerým úsilím je 
příprava na bratrovražednou válku? 
154. Ach, vy muži, vy jste nikdy nedocenili 
hodnotu mého slova a nikdy jste nechtěli 
sedět u stolu Páně, protože se vám zdálo příliš 
skromné! Můj stůl však na vás stále čeká s 
chlebem a vínem života pro vašeho ducha. 
(98, 50 - 51) 
155. Nepovažuj mou práci za břemeno a 
neříkej, že plnění krásného úkolu milovat Otce 
a své bližní je pro tvého ducha těžké. To, co je 
skutečně těžké, je kříž tvé vlastní špatnosti i 
špatnosti druhých, pro který musíš plakat, 
krvácet, a dokonce i zemřít. Nevděk, 
nepochopení, sobectví a pomluvy na vás 
dolehnou jako břemeno, pokud jim 
poskytnete útočiště. 
156 Vzpurnému člověku se může zdát plnění 
mého zákona těžké a obtížné, protože je 
dokonalý a nepřeje špatnostem ani lžím. Pro 
poslušného člověka je však zákon jeho 
obranou, oporou a spásou. (6, 16 - 17) 
157. Také vám říkám: Lidé musí věřit v lidi, 
musí mít víru a důvěru jeden v druhého, 
protože musíte dojít k přesvědčení, že se 
všichni na zemi navzájem potřebujete. 
158. Nemysli si, že se Mi líbí, když říkáš, že ve 
Mne věříš, zatímco Já vím, že pochybuješ o 
celém světě. Očekávám totiž od vás toto: že 
mě budete milovat láskou, kterou prokazujete 
svým bližním, že budete odpouštět těm, kdo 
vás urážejí; že budete s láskou pomáhat těm 
nejchudším, nejmenším nebo nejslabším; že 
budete milovat své bližní bez rozdílu a že 
budete ve všech svých skutcích co 
nejobětavější a nejpravdivější. 
159. Učte se ode Mne, neboť jsem o vás nikdy 
nepochyboval, věřte ve své spasení a věřte, že 
se zvednete, abyste dosáhli pravého života. 
(167, 5 - 7) 
160 Milujte svého Otce, mějte slitování s 
bližním, oddělte se od všeho, co škodí vašemu 
lidskému životu nebo vašemu duchu. To je to, 
co vás učí moje učení. V čem vidíte obtíže a 
nemožnosti? 
161. Ne, milovaní lidé, není nemožné 
poslouchat Mé slovo: to není obtížné, ale vaše 
zdokonalení, obnova a zduchovnění, protože 
vám chybí vznešené city a vysoké touhy. 
Protože však vím, že všechny vaše 
pochybnosti, nevědomost a nerozhodnost 
musí zmizet, budu vás dál učit, neboť pro Mne 
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není nic nemožného. Mohu proměnit kameny 
v chléb věčného života a způsobit, že ze skal 
vytryskne křišťálově čistá voda. (149, 63 - 64) 
162. Připomínám vám Zákon - ten, který nelze 
vymazat z vašeho svědomí, ani zapomenout ve 
vašem srdci, ani zpochybnit, protože jej 
nadiktovala Moudrá Inteligence, Univerzální 
Inteligence, aby každý člověk vnitřně vlastnil 
světlo, které ho povede na cestě k Bohu. 
163. Je třeba mít hluboké znalosti Zákona, aby 
se všechny životní činy zakládaly na pravdě a 
spravedlnosti. Bez znalosti Zákona se 
nevyhnutelně dopustíte mnoha chyb. Ale já se 
vás ptám: Copak tě tvé svědomí nikdy 
nepřivedlo ke světlu poznání? Vpravdě vám 
říkám, že svědomí nikdy nebylo nečinné ani 
lhostejné. Je to vaše srdce, je to také vaše 
mysl, která odmítá vnitřní světlo, fascinována 
nádherou vnějšího světla, tedy poznáním 
světa. (306, 13 - 14) 
164. Dnes, když vám podrobně vysvětluji své 
učení, vám musím vysvětlit, že cokoli děláte 
mimo zákony, které řídí ducha nebo tělo, je ke 
škodě obou. 
165. Svědomí, intuice a znalosti jsou průvodci, 
kteří vám ukáží bezpečnou cestu a pomohou 
vám vyhnout se pádům. Tato světla patří 
duchu, ale je třeba, aby zářila. Jakmile se v 
každém z vás objeví tato jasnost, zvoláte: 
"Otče, Tvé semeno spásy vyklíčilo v mé bytosti 
a Tvé slovo konečně vykvetlo v mém životě." 
(256, 37 - 38)  
166. Přišel jsem, abych vašemu duchu dal 
velikost, která se zakládá na naplňování mého 
zákona, jímž je má láska. Musíte však dokázat, 
že jste hodni této velikosti, a to tím, že splníte 
své poslání následovat svého Mistra. (343, 29) 
167. Vždycky ti budu říkat: Využívej 
uspokojení, které ti tvůj svět může 
poskytnout, ale užívej je v rámci mého zákona, 
a budeš dokonalý. 
168. Znovu a znovu slyšíte výčitky svědomí, a 
to proto, že jste nesladili tělo a ducha skrze 
zákon, který jsem vám dal. 
169 Často pokračujete v hříchu, protože 
věříte, že vám nebude odpuštěno. To je mylný 
názor, neboť mé Srdce je dveřmi, které jsou 
vždy otevřené tomu, kdo činí pokání. 
170. Nezůstala ve vás žádná naděje, která by 
vás povzbudila v naději na lepší budoucnost? 
Nenechte se ovládnout sklíčeností a 
zoufalstvím. Pamatujte na mou lásku, která je 

stále s vámi. Hledejte u Mne odpověď na své 
pochybnosti a brzy pocítíte osvícení novým 
zjevením. Světlo víry a naděje bude zářit 
hluboko ve vašem duchu. Pak budeš obhájcem 
slabých. (155, 50 - 53) 
171. Vždy žij duchovně bděle, abys mohl ze 
srdce odpustit těm, kdo ti ublížili. Předem si 
myslete, že ten, kdo ubližuje svému bližnímu, 
tak činí jen proto, že mu chybí duchovní 
světlo; ale já vám říkám, že odpuštění je to 
jediné, co může do těchto srdcí vnést světlo. 
Zášť nebo pomsta prohlubují temnotu a 
přinášejí utrpení. (99, 53) 
172 Tvé svědomí, které od tebe vyžaduje a 
očekává dokonalé skutky, tě nenechá na 
pokoji, dokud svým bližním neudělíš pravé 
odpuštění. 
173. Proč bys měl nenávidět ty, kdo tě 
pohoršují, když jsou to jen stupně, abys mě 
mohl dosáhnout? Když odpustíte, získáte 
zásluhy, a až budete v nebeském království, 
poznáte na zemi ty, kteří vám pomohli při 
duchovním vzestupu. Pak budeš prosit Otce, 
aby i oni našli prostředky ke spáse a přišli ke 
svému Pánu, a tvá přímluva jim tuto milost 
zajistí. (44, 44 - 45) 
174. Neodvracej se od těch, kdo se ve svém 
zoufalství rouhají proti mně nebo proti tobě. 
Dávám ti za ně kapku svého balzámu. 
175. Buďte připraveni odpustit každému, kdo 
vám ublíží v tom, co je vám nejdražší. Vpravdě 
vám říkám, že pokaždé, když v některé z 
těchto zkoušek upřímně a pravdivě odpustíte, 
bude to další krok, který na své duchovní cestě 
rozvoje uděláte. 
176. Budeš tedy cítit zášť a odmítat odpuštění 
těm, kdo ti pomáhají přiblížit se ke Mně? 
Zřekneš se duchovního potěšení z toho, že si 
Mne bereš za příklad, a dovolíš, aby ti násilí 
zatemnilo mozek a oplatilo ti každou ránu? 
177. Vpravdě vám říkám, že toto lidstvo ještě 
nezná moc odpuštění a zázraky, které působí. 
Jakmile uvěří v Mé Slovo, budou o této pravdě 
přesvědčeni. (111, 64 - 67) 
178. Milovaný lid: Sjednoťte se se svými 
bratry, abyste ve společenství se Mnou díky 
lásce, kterou jsem vám vnukl, mohli odpouštět 
i ta nejtěžší provinění. Proč bys neměl odpustit 
tomu, kdo neví, co dělá? Neví to, protože si 
neuvědomuje, že toto zlo páchá sám na sobě. 
(359, 25) 
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179 Odpouštějte tak často, jak často jste 
uraženi. Ani neuvažujte o tom, kolikrát musíte 
odpustit. Váš osud je tak vysoký, že se nesmíte 
nechat chytit do těchto nástrah na cestě, 
protože vás dále čekají velmi velké úkoly. 
180 Váš duch by měl být vždy připraven k 
lásce, porozumění a dobru, abyste mohli 
vystoupit na vyšší úrovně. 
181 Stejně jako kdysi mnozí z vašich bratří a 
sester svými skutky zapsali krásné stránky do 
Věčné knihy Ducha, měli byste i vy v jejich 
pokračování pokračovat v této historii jako 
příklad a pro radost nových generací, které 
přijdou na zem. (322, 52) 
182 Pěstujte mír, milujte ho a šiřte ho všude, 
neboť jak moc ho lidstvo potřebuje! 
183 Nenech se zneklidnit proměnlivými 
životními osudy, abys vždy zůstal silný a 
připravený dát to, co máš. 
184 Mír, který je dědičným vlastnictvím 
každého ducha, v této době uprchl a ustoupil 
válce, umučil národy, zničil instituce a zničil 
duchy. 
185 Důvodem je to, že lidské srdce ovládlo zlo. 
Šíří se nenávist, nezměrná ctižádost a 
bezuzdná chamtivost, které škodí. Jak krátká 
však bude jejich vláda. 
186. Pro vaši radost a uklidnění vám oznamuji, 
že vaše osvobození je již blízko, že mnoho lidí 
pracuje na tomto cíli a touží dýchat v 
atmosféře bratrství, čistoty a zdraví. (335, 18) 
187 Dobročinnost bys měl praktikovat po celý 
svůj život, to je tvůj úkol. Máte mnoho talentů, 
abyste mohli nezištně pomáhat různými 
způsoby. Pokud víte, jak se připravit, 
dosáhnete toho, co nazýváte nemožným. 188. 
Akt lásky, který vykonáte s mincí, ačkoli je také 
aktem lásky, bude tím méně vznešený. 
189. Musíte přinášet lásku, odpuštění a mír do 
srdcí svých bližních. 
190 Nechci, aby se v mém zákoně chránili 
farizeové a pokrytci. Chci učedníky, kteří cítí 
bolest svých bližních. Všem, kdo činí pokání, 
odpustím, ať se hlásí k jakékoliv sektě nebo 
církvi, a pravou cestu jim objasním. (10, 104 - 
107) 
191 Poslouchejte mě: Buďte na světě pokorní 
a rozsévejte v něm dobro, abyste mohli sklízet 
jeho plody v nebi. Jestliže vám není příjemné 
mít svědky, když konáte zlo - proč vám je 
příjemné mít, když konáte dobré skutky? Čím 

se můžeš chlubit, když jsi jen splnil svou 
povinnost? 
192 Pochop, že chvalozpěvy škodí tvému 
duchu, protože jsi ještě tak nezkušený a lidský. 
193. Proč ihned po vykonání dobrého skutku 
očekáváte, že vám Otec dá odměnu? Kdo 
takto smýšlí, nejedná altruisticky, a proto je 
jeho láska falešná a jeho láska má daleko k 
pravdě. 
194 Ať vás svět vidí konat dobré skutky, ale ne 
s úmyslem získat pocty, nýbrž jen proto, 
abyste dávali dobré příklady a učení a svědčili 
o Mé pravdě. (139, 56 - 58) 
195. Až se tvůj duch ocitne v "Duchovním 
údolí", aby skládal účty ze svého pobytu a ze 
svých skutků na zemi, budu se tě nejvíce ptát 
na všechno, o co jsi prosil a co jsi udělal ve 
prospěch svých bližních. Pak si v ten den 
vzpomenete na má slova. (36,17) 
196. Ve druhé éře Mi lidstvo dalo dřevěný kříž, 
na který Mě lidé odsoudili k mučednické smrti. 
Ale na svém duchu jsem nesl jinou, těžší a 
krvavější: vaši nedokonalost a nevděčnost. 
197 Byl bys schopen nést na svých bedrech 
kříž lásky a oběti za bližního a vstoupit tak do 
Mé Přítomnosti? Hle, proto jsem tě poslal na 
zem, a proto se tvůj návrat uskuteční, až přede 
Mne předstoupíš se splněným posláním. Tento 
kříž bude klíčem, který vám otevře brány 
zaslíbeného království. (67,17 - 18) 
198. Nežádám vás, abyste všechno opustili, jak 
jsem to žádal od těch, kteří Mě následovali ve 
Druhé éře. Někteří z nich opustili své rodiče, 
jiní své společníky, opustili své domovy, 
pobřeží, rybářské lodě a sítě, to vše opustili, 
aby následovali Ježíše. Ani vám neříkám, že je 
nutné, abyste v této době prolili svou krev. 
(80, 13) 
199. Pochopte, že se musíte duchovně i fyzicky 
proměnit, že mnohé zvyky a tradice - dědictví 
po předcích - musí z vašeho života zmizet, 
abyste uvolnili místo zduchovnění. (63, 15) 
200. V současné době všichni nechápete, co 
znamená "zduchovnění", ani nechápete, proč 
vás žádám, abyste dosáhli tohoto vnitřního 
povznesení. Můžeš být ochotný a poslušný 
Mých přikázání, když si ani neuvědomuješ, co 
po tobě žádám? 
201 Někteří však chápou ideál, který Mistr 
vnuká svým učedníkům, a ti spěchají 
následovat jeho pokyny. (261,38) 
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202. Pokud se opravdu chcete stát mistry v 
oduševňování, musíte být vytrvalí, trpěliví, 
pilní a pozorní, neboť pak budete mít 
příležitost sklízet postupně na své cestě plody 
své práce, díky nimž budete hromadit 
zkušenosti, které jsou světlem, poznáním 
pravého života. (172, 9) 
203. Přináším vám novou lekci, díky níž se 
naučíte žít na zemi duchovně, což je pravý 
život určený lidem Bohem. 
204. Už jsem vám řekl, že "zduchovnění" 
neznamená bigotnost, náboženský fanatismus 
ani nadpřirozené praktiky. Zduchovnění 
znamená soulad ducha s tělem, dodržování 
Božích a lidských zákonů, prostotu a čistotu 
života, absolutní a hlubokou víru v Otce, 
důvěru a radost ze služby Bohu v bližním, 
ideály dokonalosti mravů a ducha. (279, 65 - 
66) 
205 Ptáte se, co znamená "sedm stupňů 
nebeského žebříku", a váš Mistr vám s jistotou 
říká: Číslo sedm znamená duchovnost, je to 
duchovnost, kterou chci vidět ve svém 
vyvoleném lidu Izraeli. 
206. Musíte ke Mně přijít se všemi svými 
ctnostmi a rozvinutými schopnostmi. V 
sedmém stupni neboli etapě svého vývoje ke 
Mně dorazíte a uvidíte, jak Nebe otevírá své 
brány, aby vás přijalo. (340, 6) 
207. Především pochop, že dokud lidé 
nedosáhnou úplného zduchovnění, budou 
potřebovat hmotné kostely a budou si před 
oči stavět sochy nebo obrazy, které jim mají 
dát pocítit mou přítomnost. 
208. Stupeň zduchovnění nebo "materialismu" 
lidí můžete posoudit podle povahy jejich 
náboženského kultu. Materialista Mě hledá v 
pozemských věcech, a když Mě nevidí podle 
svých přání, představuje Mě nějakým 
způsobem, aby měl pocit, že Mě má před 
sebou. 
209. Kdo Mě chápe jako Ducha, cítí Mě v sobě, 
mimo sebe a ve všem, co ho obklopuje, 
protože se stal Mým vlastním chrámem. (125, 
49 - 51) 
210. Obětujte Mi duchovní úctu a nebuďte 
jako ti, kdo staví kostely a oltáře pokryté 
zlatem a drahými kameny, jako ti, kdo konají 
dlouhé poutě, trestají se surovým a krutým 
bičováním, vrhají se na kolena s modlitbami ze 
rtů a modlitebními litaniemi, a přesto Mi 
nedokázali odevzdat svá srdce. Napomenul 

jsem vás skrze svědomí, a proto vám říkám: 
Kdo mluví a vypráví o tom, co udělal, a 
vytrubuje to, nemá u nebeského Otce žádné 
zásluhy. (115, 9) 
211. Abyste naplnili můj zákon, musíte se 
modlit a stále pozvedat svého ducha k Otci. 
212. Viděl jsem, že k modlitbě raději 
vyhledáváš samotu a ticho, a děláš dobře, když 
hledáš inspiraci v modlitbě nebo když Mi chceš 
poděkovat. Stejně tak vám však říkám, abyste 
se modlili v jakékoli situaci, abyste v nejtěžších 
chvílích svého života věděli, jak se dovolávat 
Mé pomoci, aniž byste ztratili klid, 
sebeovládání, víru v Mou přítomnost a důvěru 
v sebe sama. (40, 34 - 35) 
213 V tichosti mi vyprávějte svá utrpení, 
svěřte se mi se svými touhami. I když vím 
všechno, chci, abyste se postupně učili 
formulovat svou vlastní modlitbu, dokud 
nebudete připraveni vést dokonalý dialog 
svého ducha s Otcem. (110, 31) 
214. Uvědomili jste si, jaký účinek má 
modlitba, a pochopili jste, jak obrovskou moc 
má, když ji vyšlete - jak k odvrácení duchovní 
potřeby, tak k prosbě o vyřešení materiální 
potřeby. 
215. Vzpomeňte si, že často stačilo vyslovit 
slovo "Otec", aby se celá vaše bytost zachvěla 
a aby vaše srdce zaplavila útěcha, kterou dává 
jeho láska. 
216. Věz, že kdykoli mě tvé srdce vroucně 
volá, i Můj duch se chvěje radostí. 
217 Když Mi budeš říkat "Otče", když toto 
jméno v tobě zazní, tvůj hlas bude slyšet v 
nebi a ty vyrveš nějaké tajemství z Boží 
Moudrosti. (166, 49 - 51) 
218. Je třeba, abyste se naučili prosit, čekat a 
přijímat a abyste nikdy nezapomněli předávat 
dál to, co vám dávám, což je největší zásluha. 
Modlete se za ty, kdo den za dnem umírají ve 
válce. Dám těm, kdo se modlí s čistým srdcem, 
aby před rokem 1950 každý, kdo padl ve válce, 
duchovně povstal ke světlu. (84, 53) 
219 Dnes jste stále ještě učedníci a ne vždy 
jste schopni pochopit mou lekci. Prozatím však 
mluvte k Bohu svým srdcem, svými 
myšlenkami, a On vám odpoví v hloubi vaší 
bytosti. Jeho poselství, které bude promlouvat 
ve vašem svědomí, bude jasný, moudrý a 
láskyplný hlas, který budete postupně 
objevovat a na který si později zvyknete. (205, 
47) 
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220. Nebuďte překvapeni ani rozhořčeni, když 
vám řeknu, že veškerá nádhera, moc a 
okázalost vašich náboženských společenství 
musí zmizet a že - až se tak stane - bude již 
prostřen duchovní stůl, u něhož se budou sytit 
zástupy hladové po lásce a pravdě. 
221. Mnoho lidí, když uslyší tato slova, popře, 
že jsou moje. Pak se jich ale zeptám, proč jsou 
rozhořčeni a co vlastně hájí? Jejich život? To 
obhajuji. Můj zákon? I já na to dohlížím. 
222 Nebojte se, neboť nikdo nezemře, když 
bude hájit mou věc; zemře jen zlo, neboť 
dobro, pravda a spravedlnost přetrvají navěky. 
(125, 54 - 56) 
223. Zdá se vám neuvěřitelné, že by tento 
vědecký a materialistický svět měl opět pocítit 
příklon ke spiritualizaci? Říkám vám, že nic 
není neuvěřitelné, protože má moc je 
neomezená. Vnitřní povznesení, víra, světlo a 
dobrota jsou pro ducha nutnější než jídlo, pití 
a spánek pro tělo. 
224. I když dary, schopnosti a vlastnosti ducha 
dlouho dřímaly, na mé zavolání se probudí a 
způsobí, že se lidem vrátí oduševnění se všemi 
svými zázraky a zjeveními, které budou větší 
než v minulých dobách, neboť nyní jim lépe 
rozumíte. (159, 7 – 8) 
 
Vývoj  
225. Stejně jako se vyvíjí lidské tělo, vyvíjí se v 
něm i duch. Tělo však ve svém vývoji naráží na 
hranice, zatímco duch potřebuje mnoho těl a 
věčnost, aby dosáhl své dokonalosti. To je 
důvod vaší reinkarnace. 
226 Narodil ses čistý, prostý a čistý jako 
semeno z otcovského a mateřského tvůrčího 
ducha Božího. Nenechte se však mýlit, neboť 
být čistý a jednoduchý není totéž jako být 
velký a dokonalý. 
227 Můžete to srovnat s dítětem, které se 
právě narodilo, a zkušeným člověkem, který 
učí děti. 
228. To bude tvým osudem ve všech fázích 
života, jakmile se tvůj duch vyvine. Ale jak 
pomalu postupuje tvůj duch! (212, 57 – 60) 
229 Studujte, přemýšlejte pozorně, neboť 
někteří jsou zmateni při pomyšlení, jak je 
možné, že váš duch - je-li částečkou mého 
božství - trpí? A je-li světlo ducha jiskrou světla 
Ducha svatého - jak může vidět sám sebe 
dočasně zahaleného do tmy? 

230 Uvědomte si, že tato cesta rozvoje slouží k 
tomu, abyste získali dostatečné zásluhy vůči 
Bohu, díky nimž můžete svého ducha 
proměnit z nevědomé a nerozvinuté mysli ve 
velkého ducha světla po pravici Otce. (231, 12) 
231 Chci, abyste byli dobří, a navíc si přeji, 
abyste se stali dokonalými. Ačkoli jsi na pohled 
nepatrný, jsi větší než hmotné věci a světy, 
protože máš věčný život, jsi jiskrou mého 
světla. 
232. Jste duchovní bytosti. Musíte vědět, co je 
to duch, abyste pochopili, proč vás volám na 
cestu dokonalosti. (174,60 u.) 
233 Podléháte zákonu evoluce, to je důvod 
vašich reinkarnací. Jen můj duch se nemusí 
vyvíjet: Jsem neměnný. 
234. Od počátku jsem vám ukázal žebřík, po 
kterém musí duchovní bytosti stoupat, aby Mě 
dosáhly. Dnes nevíte, na jaké úrovni bytí se 
nacházíte, ale až odhodíte svou schránku, 
poznáte svůj stupeň vývoje. Nezastavujte se, 
protože byste byli překážkou pro ty, kdo 
přijdou po vás. 
235. Buďte duchovně sjednoceni, i když 
obýváte různé úrovně, a jednoho dne budete 
sjednoceni na sedmé, nejvyšší úrovni a budete 
se těšit z mé lásky. (8, 25 - 27) 
236. Řekl jsem ti, že jsi nepřišel na zem jen 
jednou, ale že tvůj duch na sebe vzal tělesné 
schránky tolikrát, kolikrát to bylo nutné pro 
jeho rozvoj a zdokonalení. Nyní musím dodat, 
že záleží také na vás, zda je doba k dosažení 
cíle kratší nebo delší, podle vašeho přání. (97, 
61) 
237. Kdo z vás může dokázat, že neexistoval 
před tímto životem? Kdo z těch, kteří jsou si 
naprosto jisti, že se dožijí dalšího vtělení, může 
dokázat, že jejich účet u Otce byl vyrovnán a 
že mají stále zásluhy na straně "mít"? 
238. Nikdo neví, na jaké úrovni dokonalosti se 
nachází. Proto bojujte, milujte a vytrvejte až 
do konce. (46, 58 - 59) 
239 Abych vám mohl dát tato nová zjevení, 
bylo nutné, abyste během doby, která 
uplynula mezi Mým zjevením lidstvu jako 
člověk a Mým příchodem v duchu v této době, 
prošli mnoha reinkarnacemi na zemi, aby váš 
duch věděl, jak reagovat, když se vás budu 
ptát na minulou lekci, a když mu budu dávat 
nová zjevení, aby jim byl schopen porozumět. 
(13, 52) 
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240 Kolikrát se budeš muset vrátit na zem, 
abys měl tělo, skrze které budeš moci stále 
jasněji odhalovat poselství, které přinášíš 
světu? 
241 Ať tvůj duch jako skřivan zakouší a užívá si 
své jaro v tomto životě a ať na své pouti najde 
potřebnou zkušenost k návratu ke Mně. 
242 Zatímco bohatí hromadí poklady, které 
jsou příliš pomíjivé, vy byste měli hromadit 
zkušenosti, pravé poznání. (142, 72) 
243 V této době budete bojovat proti 
nevědomosti lidstva, které je sice zhmotněné 
ve všech oblastech, ale díky zkušenostem 
získaným v minulých inkarnacích je méně 
kruté a více vyvinuté. 
244 Znáte-li dnes někoho, kdo nechápe a 
nevyjadřuje své uctívání Boha tak, jak to dělá 
většina - ačkoli vás to odcizuje a pohoršuje -, 
už nekřičíte, aby byl upálen zaživa. (14, 21 - 
22) 
245. Bojíte se mluvit se svými bližními o 
reinkarnaci ducha? Nejste přesvědčeni o 
láskyplné spravedlnosti, kterou obsahuje? 
246. Srovnejte tuto formu vykoupení s věčným 
trestem v neutuchajícím pekelném ohni, což je 
představa, kterou lidstvo používá k zastrašení 
lidského ducha. Řekni mi, který z těchto dvou 
druhů ti dává představu božské, dokonalé a 
milosrdné spravedlnosti. 
247 Jedno odhaluje krutost, bezmeznou zášť, 
pomstu, druhé obsahuje jen odpuštění, 
otcovskou lásku, naději na dosažení věčného 
života. Jak velké je zkreslení, které mé učení 
utrpělo v důsledku špatných výkladů! 
248. Připravuji tě na boj, protože vím, že se s 
tebou bude bojovat kvůli tomu, co budeš učit. 
Kdyby však vaše bližní, kteří s vámi v této době 
bojují, překvapila smrt a já bych se jich zeptal - 
až budou umírat v hříchu - čemu dají 
přednost: věčnému ohni, v nějž věří, nebo 
možnosti očistit se v novém životě - věru, 
říkám vám, dali by přednost druhému řešení, i 
kdyby zaslepeni fanatismem proti němu za 
svého života bojovali. (120, 15 - 17) 
249 Stačí vědět - jak jsem vám řekl ve svém 
slově - že převtělení ducha je pravda, a už se 
ve vašich srdcích rozhoří světlo a vy ještě více 
obdivujete mou milující spravedlnost. 
250 Porovnejte teorie a různé výklady, které 
těmto naukám daly jednotlivé denominace, a 
rozhodněte se pro tu, která je 
nejspravedlivější a nejrozumnější. 

251. Ale vpravdě vám říkám, že toto je jedno 
ze zjevení, které nejvíce podnítí ducha v této 
době, kdy se probouzí vnitřní poznání této 
velké pravdy. (63, 76) 
252 Musíte potvrdit, že reinkarnace ducha je 
jednou z velkých pravd, které má lidstvo 
poznat a kterým má věřit. 
253. Někteří to tuší, přijímají a věří v to z 
intuice jako v něco, co nemůže chybět v mé 
milující spravedlnosti vůči lidem. Najdou se 
však i mnozí, kteří vás budou nazývat rouhači 
a lháři. 
254. Nebojte se, totéž se stalo mým 
apoštolům, když hlásali vzkříšení z mrtvých, 
jak učil Ježíš. Kněží a soudci je za kázání 
takového učení uvrhli do vězení. 
Později svět toto zjevení přijal, i když vás 
mohu ujistit, že nebyl schopen pochopit plný 
význam tohoto učení, takže je nutné, abych 
přišel v této době a poučil vás, že "vzkříšení 
těla" se může vztahovat pouze na převtělení 
ducha, protože to je podstatou a důvodem 
života - to, co je ve skutečnosti věčné. K čemu 
by měla být vzkříšena mrtvá těla, když jsou jen 
pomíjivým oděvem ducha? 
256. Tělo klesá do země a mísí se s ní. Tam se 
očišťuje, proměňuje a neustále stoupá k 
novému životu, zatímco duch stále stoupá, 
stále postupuje k dokonalosti, a když se vrací 
na zem, je to pro něj vzkříšení k lidskému 
životu a také pro jeho nový tělesný obal je to 
vzkříšení ve spojení s duchem. 
257. Hmotné však není pomíjivé, kdežto 
duchovní ano, a proto vám znovu říkám, že 
hledám vašeho ducha, že ho učím a že ho chci 
mít u sebe. (151,56 - 58) 
258. Tvůj duch za sebou táhne řetěz vytvořený 
životy, které jsem ti dal jako příležitost k 
tvému zdokonalení a které jsi nevyužil. Každá 
existence tvoří článek řetězu. Pokud však 
přizpůsobíte svůj život Mému učení, pokud 
budete dodržovat Zákon, nepřijdete již na 
tento svět, abyste trpěli. 
259. Necháš-li čas plynout, aniž bys studoval 
Mé slovo, Já, který jsem čas, tě překvapím. 
Studujte, abyste mohli zaujmout své místo v 
Mém díle. 
260. Chci, aby skončilo nepochopení a různé 
názory na mé božství. Pochopte, že všichni 
pocházíte od jednoho Boha. (181, 63 - 65) 
261 Rozjímejte o vesmíru a oceňujte ho v celé 
jeho dokonalosti a kráse. Byl stvořen, aby se 
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jím Pánovy děti mohly inspirovat a vidět v něm 
obraz Otce. Pokud takto pojímáte stvoření, 
povznesete svou mysl k mému božství. (169, 
44) 
262 Světlo tohoto věku rozbíjí temný závoj, 
který zahaloval lidského ducha; rozbíjí řetězy, 
které ho svazovaly a bránily mu dosáhnout 
pravé cesty. 
263. Amen, říkám vám: Nemyslete si, že Mé 
učení zakazuje zkoumat všechny oblasti 
poznání, neboť jsem to Já, kdo probouzí váš 
zájem, obdiv a zvědavost. Proto jsem vám dal 
schopnost myšlení, aby se mohla bez překážek 
pohybovat směrem, kterým chce. 
264. Dal jsem ti světlo inteligence, abys mohl 
pochopit, co vidíš na své cestě. Proto vám 
říkám: objevujte, zkoumejte, ale dbejte na to, 
aby váš přístup k pronikání do Mých tajemství 
byl uctivý a pokorný, protože pak to bude 
skutečně přípustné. 
265. Nezakázal jsem vám znát knihy, které 
napsali lidé, ale musíte být vycvičeni, abyste 
neklopýtli a neupadli do omylu. Pak se dozvíte, 
jak člověk začínal svůj život a svůj boj a jak 
daleko došel. 
266. Až budeš připraven, musíš se obrátit k 
Mému prameni učení a zjevení, abych ti ukázal 
budoucnost a cíl, který tě čeká. (179, 22 - 23) 
267. Ujišťuji vás: Pokud se rozhodnete se 
zájmem a láskou proniknout do smyslu těchto 
nauk, objevíte na každém kroku skutečné 
zázraky duchovní moudrosti, dokonalé lásky a 
božské spravedlnosti. Pokud se však na tato 
zjevení díváte lhostejně, nepoznáte vše, co 
obsahují. 
268 Nepřecházejte kolem mého zjevení, jako 
mnozí z vás procházejí životem: vidí, aniž by se 
dívali, slyší, aniž by slyšeli, a myslí, aniž by 
rozuměli. (333,11 - 12) 
269. Nechci, abyste studovali Mého ducha 
nebo cokoli, co patří k duchovnímu, jako by to 
byly hmotné předměty. Nechci, abyste Mě 
studovali po způsobu vědců, protože byste 
upadli do velkých a žalostných omylů. (276, 
17) 
270. Cílem veškerého Mého učení je, abyste 
viděli vše, co vaše bytost obsahuje, neboť z 
tohoto poznání se rodí světlo, které vám 
umožní najít cestu, jež vede k Věčnosti, k 
Dokonalosti, k Bohu. (262, 43) 
 
Očista a dokonalost  

271 Dnes Mi předkládáte svá utrpení, abych je 
zmírnil, a vpravdě vám říkám, že je to Můj 
úkol, že jsem kvůli tomu přišel, protože jsem 
Božský Lékař. 
272. Než však ve vašich ranách začne působit 
můj hojivý balzám, než k vám dojde mé 
pohlazení, soustřeďte se na sebe a zkoumejte 
svou bolest, zkoumejte ji, důkladně o ní 
přemýšlejte po celou dobu, kterou vám to 
zabere, abyste si z tohoto rozjímání odnesli 
poučení, které toto zkoumání obsahuje, a také 
poznání, které je v něm ukryto a které musíte 
znát. Toto poznání bude zkušeností, bude 
vírou, bude pohledem do tváře pravdy, bude 
vysvětlením mnoha zkoušek a lekcí, kterým 
nerozumíte. 
273 Prozkoumejte bolest, jako by byla něčím 
hmatatelným, a objevíte v ní krásné semínko 
zkušenosti, velkou lekci své existence, neboť 
bolest se stala učitelem vašeho života. 
274 Kdo považuje bolest za učitele a pokorně 
naslouchá jejím výzvám k obnově, pokání a 
nápravě, ten později pozná štěstí, pokoj a 
zdraví. 
275 Pečlivě se prozkoumejte a uvidíte, jak 
velký užitek z toho budete mít. Poznáte své 
nedostatky a nedokonalosti, napravíte je, a 
přestanete tak soudit druhé. (8, 50 - 53) 
276. Stačilo by, abych to chtěl, a byl bys čistý. 
Ale jaká by to byla zásluha, kdybych to byl já, 
kdo tě očistil? Ať každý odčiní své přestupky 
proti Mému Zákonu, to je zásluha. Pak totiž 
budete vědět, jak se v budoucnu vyvarovat 
pádů a chyb, protože bolest vám to 
připomene. 
277 Pokud mezi spáchaným přestupkem a 
jeho přirozenými následky dojde k upřímnému 
pokání, bolest tě nepostihne, protože pak už 
budeš dost silný na to, abys tuto zkoušku snesl 
s odevzdaností. 
278. Svět pije velmi hořký kalich, ale já jsem 
ho nepotrestal. Po své bolesti však přijde ke 
Mně, který ji volá. Pak ti, kdo byli nevděční, 
budou umět děkovat Tomu, kdo jejich 
existenci zahrnul jen dobrodiními. (33, 30 - 31) 
279 Odložte přílišnou lásku ke svému tělu a 
smilujte se nad svým duchem, pomozte mu 
očistit se a povznést. Až toho dosáhnete, 
zažijete, jak budete silní na duchu i na těle. 
280. Pamatujte, že pokud je mysl nemocná - 
jak by mohl být v srdci klid? A pokud má duch 
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výčitky svědomí - může se těšit z míru? (91, 72 
- 73) 
281 Kdyby vám tato země dala všechno, po 
čem toužíte, kdyby na ní nebyly velké 
duchovní zkoušky, kdo z vás by pak toužil přijít 
do mého království? 
282 Nerouhejte se ani neproklínejte bolest, 
protože jste ji vytvořili svými přestupky. 
Snášejte to trpělivě, očistí vás to a pomůže 
vám to přiblížit se ke Mně. 
283. Uvědomujete si, jak silně jste zakořeněni 
ve slávě a uspokojení tohoto světa? No, přijde 
čas, kdy touha odstranit vás z něj bude velmi 
silná. 
284 Kdo je schopen projít svými zkouškami 
skrze duchovní povznesení, zakouší v tomto 
překonání pokoj. Kdo chodí po zemi s očima 
upřenýma k nebi, neklopýtne a jeho nohy 
nezraní trní na cestě smíření. (48, 53 - 55 o) 
285. Naplňte svůj osud! Nechtěj se ke Mně 
vrátit, aniž bys předtím prošel cestu, kterou 
jsem ti ukázal, protože by pro tebe bylo 
bolestné vidět na svém duchu skvrny, které 
ještě nesmyl, protože nedošel konce svého 
odčinění. 
286 Reinkarnace vás minuly, ale mnozí z vás si 
nevážili nekonečné milosti a lásky, kterou vás 
Otec spolu s nimi obdařil. 
287. Uvažujte: čím větší je počet příležitostí, 
tím větší je vaše odpovědnost, a pokud tyto 
příležitosti nevyužijete, s každou z nich se 
bude zvyšovat břemeno odčinění a 
kompenzační spravedlnosti. To je břemeno, 
jehož nesnesitelnou tíhu mnohé bytosti 
nechápou a které vám může odhalit pouze mé 
učení. (67, 46) 
288 Zkoušky, v nichž lidé žijí, jsou plody, které 
nyní sklízejí, jsou výsledkem jejich vlastní setby 
- sklizně, která je někdy výsledkem semene, 
jež zaseli před rokem, a v jiných případech 
plodem toho, co zaseli před lety nebo v jiných 
inkarnacích. (178, 2) 
289. Nemyslete si, že důsledky neposlušnosti 
jsou okamžité - ne. Říkám vám však toto: dříve 
či později se budete muset zodpovídat za své 
skutky, i když se vám někdy zdálo, že vaše 
přestupky nemají žádné následky, protože čas 
plynul a Má spravedlnost nedala žádné 
znamení. 
290. Ale vy už z Mého Slova víte, že jsem 
neúprosný Soudce, a až přijde váš soud, 
otevřete oči pro světlo svědomí. (298, 48) 

291. Ó duchovní bytosti, které Mi nasloucháte, 
nedovolte, aby vás problémy pozemského 
života poznamenaly, natož aby vás ohýbaly. 
Hledejte světlo, které obsahuje každá zkouška, 
aby vám pomohlo stát se silnými a 
umírněnými. 
292 Jestliže se duchu nepodaří podmanit si 
tělo [duši], ohne ho a ovládne; z tohoto 
důvodu duchovní bytosti slábnou a věří, že 
umírají s tělem. (89, 11 - 12) 
293 Zažil jsi ve svém životě nějakou fyzickou 
vášeň, která ovládla celou tvou bytost a 
znemožnila ti slyšet hlas svědomí, morálky a 
rozumu? 
294 To se stalo, když duch klesl níže, protože 
tehdy ho přemohla pokušení a moc šelmy zla, 
která sídlí v těle. 
295 A není pravda, že když se vám podařilo 
osvobodit se od této vášně a překonat její vliv, 
zažili jste hluboký pocit štěstí a míru? 
296 Tento pokoj a radost jsou důsledkem 
vítězství ducha nad tělem - vítězství získaného 
v nesmírném boji, v "krvavé" vnitřní bitvě. 
Stačilo však, aby duch načerpal novou sílu a 
povstal, podněcován a veden svědomím, a už 
přemáhal pudy těla [duše] a osvobodil se od 
dalšího stahování do záhuby. 
297 V tomto boji, v tomto odříkání, v tomto 
boji proti sobě samým jste viděli umírat něco, 
co ve vás přebývalo, aniž by to byl váš život. 
Byla to jen nesmyslná vášeň. (186,18 - 19) 
298 Uvědomte si, že nejmocnějšího nepřítele 
máte sami v sobě. Až ho přemůžete, uvidíte 
pod svýma nohama "sedmihlavého draka", o 
kterém k vám mluvil apoštol Jan. Teprve pak 
můžete vpravdě říci: "Mohu pozvednout svou 
tvář ke svému Pánu a říci mu: Pane, budu tě 
následovat." Pak to totiž nebudou říkat jen rty, 
ale Duch. (73, 20) 
Brzy si uvědomíte, že to není život, kdo je k 
vám lidem krutý, ale že jste to vy, kdo je krutý 
sám k sobě. Trpíte a způsobujete, že lidé 
kolem vás trpí kvůli nedostatku porozumění. 
Cítíte se osamělí, vidíte, že vás nikdo nemá 
rád, a stáváte se sobeckými a zatvrzelými. 
(272,34) 
300. Pochop, že všechna utrpení tohoto 
života, který žiješ, jsou důsledkem lidských 
chyb, neboť Já, který tě miluji, bych ti nemohl 
nabídnout tak hořký kalich. 
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301 Od nejstarších dob jsem vám zjevil Zákon 
jako cestu, kterou se můžete uchránit před 
pádem, zkázou a "smrtí". (215, 65) 
302. Dnes ještě nejste schopni pochopit smysl 
svých zkoušek. Považujete je za zbytečné, 
nespravedlivé a nerozumné. Ještě vám však 
řeknu, kolik spravedlnosti a rozvahy se skrývá 
v každém z nich, až zestárnete, a v ostatních, 
až překročíte práh tohoto světa a budete 
obývat duchovní oblasti. (301,44) 
303 Znovu vám říkám, že vnímám každou 
myšlenku a každou prosbu, zatímco "svět" 
není schopen přijmout mé vnuknutí, ani se 
nepřipravil na to, aby mu v mysli zazářily mé 
božské myšlenky, ani neslyší můj hlas, když 
odpovídám na jeho volání. 
304 ale já k vám mám důvěru a věřím ve vás, 
protože jsem vás stvořil a obdařil duchem, 
který je mou jiskrou, a svědomím, které je 
mou podobou. 
305. Kdybych vám řekl, že neočekávám, že se 
zdokonalíte, bylo by to, jako bych prohlásil, že 
jsem selhal v největším díle, které vzešlo z Mé 
Božské Vůle, a to není možné. 
306. Vím, že žiješ v době, kdy tvůj duch vyjde 
vítězně ze všech pokušení, na která na své 
cestě narazí. Poté povstane plná světla k nové 
existenci. (238, 52 - 54) 
 
Tato a druhá strana pozemských věcí  
307 Pracujte na sobě, nečekejte, až vás smrt 
překvapí nepřipravené. Co jste si připravili na 
dobu, kdy se vrátíte do duchovního života? 
Chceš být překvapen, dokud jsi ještě spoután 
pouty hmoty, vášní, pozemského majetku? 
Chceš vstoupit na onen svět se zavřenýma 
očima, aniž bys našel cestu, a vzít si s sebou 
únavu tohoto života, která se otiskla do 
ducha? Připravte se, učedníci, a nebudete se 
bát příchodu fyzické smrti. 
308. Nevzdychej, že musíš opustit toto údolí 
země, neboť i když uznáváš, že jsou v něm 
zázraky a sláva, říkám ti po pravdě, že jsou jen 
odleskem krás duchovního života. 
309 Pokud se neprobudíte - co budete dělat, 
až se ocitnete na začátku nové cesty, kterou 
osvětluje světlo, jež se vám zdá neznámé? 
310. Odejdi z tohoto světa bez slz, aniž bys 
zanechal bolest v srdcích svých blízkých. 
Odpojte se, až přijde ten okamžik, a zanechte 
na tváři svého těla úsměv míru, který vypovídá 
o osvobození vašeho ducha. 

311 Smrt těla vás neodděluje od bytostí, které 
vám byly svěřeny, ani vás nezbavuje duchovní 
odpovědnosti za ty, kteří byli vašimi rodiči, 
sourozenci nebo dětmi. 
312 Pochopte, že pro lásku, povinnost, city, 
zkrátka pro ducha smrt neexistuje. (70, 14 - 
19) 
313 Pracuj s velkou horlivostí, aby se tvůj duch 
- až přijde smrt a ty zavřeš oči svého těla pro 
tento život - cítil povznesený, dokud nedojde 
do domova, kterého dosáhl svými zásluhami. 
314. Učedníci tohoto díla zakusí na počátku 
tělesné smrti, jak snadno se přetrhají pouta, 
která poutají ducha k tělu. Nebude to bolet, 
protože musí opustit pozemské pohodlí. Duch 
nebude bloudit jako stín mezi lidmi, klepat 
ode dveří ke dveřím, od srdce k srdci v touze 
po světle, po lásce a míru. (133, 61 - 62) 
315. Pozvedněte svého ducha, abyste 
nacházeli potěšení jen ve věčných, krásných a 
dobrých věcech. Pokud by se tak nestalo, váš 
duch - zhmotněný životem, který jste vedli - se 
bude velmi trápit, když se bude odpoutávat od 
svého těla a všeho, co za sebou zanechává, a 
bude po nějakou dobu zmateně a v hořké 
bolesti bloudit v [duchovních] prostorách, 
dokud nedosáhne svého očištění. 
316 Žijte v mém zákoně, pak se nemusíte bát 
smrti. Nevolejte ho však ani po něm netoužte 
dříve, než nastane čas. Ať přijde, vždyť vždy 
poslouchá mé příkazy. Dbejte na to, aby vás 
našel připravené, pak vstoupíte do 
duchovního světa jako děti světla. (56, 43 - 44) 
317 Žijte ve svých domovech v míru, udělejte z 
nich svatyni, aby neviditelné bytosti, které 
zmateně bloudí v "Duchovním údolí", mohly 
ve vaší bytosti nalézt světlo a mír, které 
hledají, a mohly vystoupit na onen svět. (41, 
50) 
318. Vám, kteří žijete v duchu a stále lpíte na 
hmotných cílech, říkám: odvraťte se od toho, 
co vám už nepatří. Není-li totiž země věčným 
domovem pro člověka, tím méně je jím pro 
ducha. Tam, v duchovním údolí, na vás čeká 
život plný světla, ke kterému dojdete krok za 
krokem po cestě dobra. 
319. Těm, kdo Mi naslouchají jako lidé, říkám, 
že dokud mají toto tělo, které je doprovází na 
jejich pozemské cestě životem, musí se o něj 
starat a udržovat ho až do poslední chvíle. Je 
to totiž hůl, o kterou se duch opírá, a nástroj k 
boji. Svýma hmotnýma očima se duch dívá na 
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tento život a svými ústy mluví a může potěšit 
své bratry. (57, 3) 
320. Nyní se vás Mistr ptá: Kde jsou vaši mrtví 
a proč naříkáte nad zmizením bytostí, které 
milujete? Vpravdě vám říkám, že v mých očích 
nikdo nezemřel, neboť všem jsem dal věčný 
život. Všichni jsou naživu; ti, o nichž jste si 
mysleli, že jsou ztraceni, jsou se Mnou. Kde si 
myslíte, že vidíte smrt, tam je život; kde vidíte 
konec, tam je začátek. Tam, kde si myslíš, že je 
vše tajemství a nezměrné tajemství, je Světlo, 
zářící jako věčný úsvit. Tam, kde si myslíte, že 
je nicota, je všechno, a tam, kde se domníváte, 
že je velké ticho, je "koncert". (164, 6) 
321 Kdykoli smrt ukončí existenci vaší tělesné 
schránky, je to jako odpočinek pro ducha, 
který se po opětovném vtělení vrací s novými 
silami a větším světlem a pokračuje ve studiu 
té božské lekce, kterou nedokončil. Takto v 
průběhu věků dozrává pšenice, která je vaším 
duchem. 
322. Zjevil jsem vám mnoho věcí o duchovním 
životě, ale říkám vám, že nyní nepotřebujete 
vědět všechno, ale jen to, co je nezbytné pro 
váš příchod do věčné vlasti. Tam vám řeknu 
vše, co je vám určeno vědět. (99, 32) 
323. Dokážete si představit blaženost toho, 
kdo se vrátí do duchovního života a na zemi 
naplní osud, který mu určil jeho Otec? Jeho 
uspokojení a pokoj jsou nekonečně větší než 
všechna uspokojení, která může duch v 
lidském životě sklidit. 
324. A nabízím vám tuto příležitost, abyste byli 
mezi těmi, kdo se radují, až se vrátí do svého 
království, a ne mezi těmi, kdo trpí a pláčou v 
hlubokém zděšení nebo pokání. (93, 31 - 32) 
325. Již se blíží konec tohoto projevu, aby pak 
pokračoval ve vyšší formě skrze zahájení 
dialogu ducha s duchem s vaším Stvořitelem, 
který používají vyšší duchovní bytosti, jež se 
Mnou přebývají. (157,33) 
326 Když k vám mluvím o svém duchovním 
světě, mám na mysli zástupy poslušných 
duchovních bytostí, které jako praví služebníci 
konají jen to, co jim jejich pán přikáže. 
327. Ty jsem vám poslal, aby byli rádci, 
ochránci, lékaři a opravdovými bratry a 
sestrami všech lidí. Nestěžují si, protože mají v 
sobě klid. Neptají se, protože světlo jejich 
vývoje a zkušenosti z dlouhých cest jim dávají 
právo osvěcovat lidskou mysl. Jsou ochotně a 

pokorně po ruce při každém volání o pomoc a 
v každé nouzi. 
328. To já jsem je pověřil, aby se mezi vámi 
zviditelnili a dali vám své pokyny, svědectví a 
povzbuzení. Jdou před tebou, očišťují ti cestu 
a poskytují ti svou pomoc, abys neztratil srdce. 
329 Zítra budeš i ty patřit k této armádě 
světla, která pracuje v nekonečném světě 
duchovních bytostí pouze z lásky ke svým 
lidským bratrům a sestrám, s vědomím, že tím 
oslavuje a miluje svého Otce. 
330. Chcete-li být jako oni, zasvěťte svůj život 
dobru. Dělte se o svůj pokoj a chléb, s láskou 
přijímejte potřebné, navštěvujte nemocné a 
vězně. Vneste světlo na cestu svým bližním, 
kteří tápou při hledání pravé cesty. Naplň 
nekonečno ušlechtilými myšlenkami, modli se 
za ty, kteří jsou nepřítomní, a modlitba je k 
tobě přivede. 
331. Až smrt zastaví tlukot tvého srdce a 
světlo v tvých očích zhasne, probudíš se do 
světa, který je úžasný svou harmonií, řádem a 
spravedlností. Tam začnete chápat, že Boží 
láska vám může vynahradit všechny vaše 
práce, zkoušky a utrpení. 
332 Když duch přijde do tohoto domova, cítí 
se stále více prostoupen nekonečným mírem. 
Okamžitě si vzpomene na ty, kteří ještě žijí 
daleko od této blaženosti, a ve své touze, aby i 
ti, které miluje, dosáhli tohoto božského daru, 
se připojí k duchovním zástupům, které bojují 
a pracují pro spásu, blaho a mír svých 
pozemských bratří a sester. (170, 43 - 48) 
333. Kdo viděl bitvy, které tyto legie Světla 
svádějí proti nájezdům zmatených bytostí, 
které vás neustále ohrožují? Neexistuje lidský 
pohled, který by objevil tento boj, který proti 
sobě neustále svádějí, aniž byste si toho 
všimli. (334, 77) 
334 Zde vidíte pokračování mého díla, můj 
příchod "potřetí" jako ducha útěchy, 
obklopeného mými velkými zástupy andělů, 
jak je psáno. 
335. Tito duchové v Mém doprovodu 
představují část útěchy, kterou jsem ti slíbil, a 
v jejich spásných radách a příkladech ctnosti 
jsi již obdržel důkazy jejich milosrdenství a 
pokoje. Skrze ně jsem vám udělil dobrodiní a 
oni byli prostředníky mezi vámi a mým 
Duchem. 
336. Když jste vnímali jejich dary milosti a 
jejich pokoru, cítili jste se inspirováni konat 
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stejně spravedlivé skutky jako oni ve svém 
životě. Když navštívili váš domov, cítili jste se 
poctěni jejich duchovní přítomností. 
337 Buďte požehnáni, pokud jste poznali jejich 
vznešenost. Ale Mistr vám říká: Myslíte si, že 
to byly vždy ctnostné bytosti? Cožpak nevíte, 
že jich na zemi žilo mnoho a že poznali slabost 
a těžká provinění? 
338. Ale podívejte se na ně nyní: už na sobě 
nemají žádnou skvrnu, a to proto, že 
naslouchali hlasu svědomí, probudili se k lásce 
a litovali svých minulých přestupků. V tomto 
tyglíku se očistili, aby důstojně povstali, a dnes 
Mi slouží tím, že slouží lidstvu. 
339 Jejich duch se z lásky ujal úkolu pomáhat 
svým bližním, aby napravili vše, co zanedbali, 
když obývali zemi, a jako božského daru se 
chopili příležitosti zasít semeno, které předtím 
nezaseli, a odstranit každé nedokonalé dílo, 
které vykonali. 
340. Proto jste nyní s úžasem svědky jejich 
pokory, trpělivosti a mírnosti a občas jste 
viděli, jak trpí pro své zadostiučinění. Jejich 
láska a znalosti, které jsou větší než překážky, 
na něž narážejí, však překonají vše a jsou 
ochotni jít až k oběti. (354, 14 -15) 
341 Máš nějakou představu o duchovním 
domově, který jsi opustil, abys přišel na zem? 
"Ne, Mistře," říkáš mi, "nic netušíme a nic si 
nepamatujeme. 
342 Ano, lidé, je to tak dlouho, co jste opustili 
čistotu a nevinnost, že si ani nedokážete 
představit onu existenci v míru, onen stav 
blahobytu. 
343. Nyní však, když jste vycvičeni, abyste 
slyšeli hlas svědomí a přijímali od něj jeho 
zjevení, je vám přístupná cesta, která vede do 
zaslíbeného království ty, kdo se ke Mně 
obrátí. 
344 Není to onen ráj míru, z něhož "první" 
odešli, ale onen nekonečný svět ducha, svět 
moudrosti, ráj pravé duchovní blaženosti, ráj 
lásky a dokonalosti. (287, 14 - 15) 
 
Božská zjevení  
345 V tuto chvíli k vám promlouvá Otec všech 
bytostí. Láska, která vás stvořila, se projevuje v 
každém, kdo slyší toto slovo. (102, 17) 
346 Mluví k vám jediný existující Bůh, kterého 
jste nazvali Jehova, když vám ukázal svou moc 
a zjevil vám Zákon na hoře Sinaj, kterého jste 
nazvali Ježíš, protože v něm bylo mé Slovo, a 

kterého dnes nazýváte Duchem svatým, 
protože já jsem Duch pravdy. (51, 63) 
347. Když k vám mluvím jako Otec, otevírá se 
před vámi kniha Zákona. Když k vám mluvím 
jako Mistr, je to kniha lásky, kterou ukazuji 
svým učedníkům. Když k vám mluvím jako 
Duch Svatý, je to Kniha Moudrosti, která vás 
osvěcuje skrze Mé učení. Ty tvoří jedno učení, 
neboť pocházejí od jednoho Boha. (141, 19) 
348 Bůh je světlo, láska, spravedlnost. Každý, 
kdo tyto vlastnosti ve svém životě projevuje, 
bude reprezentovat a ctít svého Pána. (290,1) 
349 Neříkejte, že jsem Bůh chudoby nebo 
smutku, protože si myslíte, že Ježíše vždy 
následovaly zástupy nemocných a trpících. 
Hledám nemocné, smutné a chudé, ale proto, 
abych je naplnil radostí, zdravím a nadějí, 
neboť já jsem Bůh radosti, života, pokoje a 
světla. (113, 60) 
350. Ano, lidé, Já jsem váš počátek i konec, Já 
jsem Alfa i Omega, i když vám ještě nesděluji 
ani nezjevuji všechna učení, která mám pro 
vašeho ducha připravena a která poznáte, až 
když už budete velmi daleko od tohoto světa. 
351. Mnoho nových lekcí vám zjevím v této 
době, ale dám vám to, co jste schopni ovládat, 
aniž byste se dělali velkými nebo se před lidmi 
předváděli s pyšnou nadřazeností. Víte, že kdo 
se pyšní svými skutky, ničí je právě touto 
pýchou. Proto jsem vás učil pracovat v tichosti, 
aby vaše skutky nesly ovoce lásky. (106, 46) 
352. Stále nejste schopni pochopit mnohá 
zjevení, která jsou určena k tomu, aby se stala 
součástí vašeho poznání, a o nichž lidé 
předpokládali, že jejich poznání patří pouze 
Bohu. Jakmile někdo projeví přání vykládat je 
nebo se snaží do nich proniknout, je okamžitě 
označen za rouhače nebo za opovážlivce. (165, 
10) 
353. Ještě se musíte mnohému naučit, abyste 
byli vnímaví k mým vnuknutím a výzvám. Jak 
často vnímáte duchovní vibrace, aniž byste 
byli schopni pochopit, kdo vás volá! Tento 
"jazyk" je pro vás natolik matoucí, že mu 
nerozumíte a nakonec duchovní projevy 
přisuzujete halucinacím nebo hmotným 
příčinám. (249, 24) 
354. Nedivte se, že ačkoli jsem Pánem všech 
stvořených věcí, objevuji se mezi vámi a 
žádám o lásku. Já jsem Bůh tichosti a pokory. 
Nechlubím se svou velikostí, spíše skrývám 
svou dokonalost a svou nádheru, abych se 
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přiblížil tvému srdci. Kdybyste Mě spatřili v 
celé Mé slávě, jak byste plakali nad svými 
přestupky! (63, 48) 
355. Cítíš, že jsem ti velmi blízko; dávám ti to 
najevo v těžkých chvílích tvého života. Přál 
jsem si, abyste ze svých srdcí připravili Můj 
příbytek, abyste v něm cítili Mou Přítomnost. 
356. Jak to, že Mě nemůžeš cítit, ačkoli jsem v 
tobě? Někteří Mě vidí v přírodě, jiní Mě cítí jen 
mimo veškerou hmotu, ale vpravdě vám 
říkám, že jsem ve všem a všude. Proč Mě stále 
hledáte mimo sebe, když jsem také ve vás? (1, 
47 - 48) 
357 I kdyby na světě neexistovala žádná 
náboženství, stačilo by, kdybyste se soustředili 
na základ svého bytí a našli Mou Přítomnost 
ve svém vnitřním chrámu. 
358 Říkám ti také, že by stačilo pozorovat vše, 
co ti život předkládá, abys v něm objevil Knihu 
moudrosti, která ti neustále ukazuje své 
nejkrásnější stránky a nejhlubší učení. 
359 Pak pochopíš, že není správné, aby svět 
bloudil, zatímco v srdci nosí správnou cestu, 
ani aby bloudil v temnotách nevědomosti, 
zatímco žije uprostřed tolika světla. (131, 31 - 
32) 
360. Dnes se můj univerzální jazyk dává slyšet 
všem, aby jim řekl: Ačkoli jsem v každém z vás, 
ať nikdo neříká, že Bůh existuje jen v člověku, 
neboť v Bohu jsou bytosti a všechny stvořené 
věci. 
361 Já jsem Hospodin, vy jste jeho stvoření. 
Nebudu vás nazývat služebníky, ale dětmi, ale 
uvědomte si, že já jsem nade všemi. Milujte 
Mou vůli a dodržujte Můj zákon; buďte si 
vědomi, že v Mých nařízeních není možná 
žádná nedokonalost ani chyba. (136, 71 - 72) 
362 Stvořil jsem vás, abyste se milovali a cítili 
se Mnou milováni. Potřebuješ mě stejně jako 
já tebe. Kdo říká, že tě nepotřebuji, nemluví 
pravdu. Kdyby tomu tak bylo, nebyl bych tě 
stvořil a nebyl bych se stal člověkem, abych tě 
zachránil obětí, která byla velkým důkazem 
lásky; byl bych tě nechal zahynout. 
363. Musíte si však uvědomit, že když se živíte 
Mou láskou, je to právě tak, že totéž nabízíte 
svému Otci, neboť vám stále říkám: "Žízním, 
žízním po vaší lásce." Vždyť to, co vám říkám, 
je, že se živíte Mou láskou. (146, 3) 
364. Jak můžeš věřit, že méně miluji toho, kdo 
více trpí? Jak můžeš považovat svou bolest za 
znamení, že tě nemiluji? Kdybys jen pochopil, 

že jsem k tobě přišel právě z lásky! Neřekl 
jsem vám, že spravedlivý je již spasen a že 
zdravý nepotřebuje lékaře? Pokud se cítíte 
špatně a ve světle svého svědomí poznáváte, 
že jste hříšníci, vězte, že jsem přišel hledat 
právě vás. 
365. Pokud věříte, že Bůh někdy prolévá slzy, 
jistě to není kvůli těm, kteří se těší z Jeho 
nebeského království, ale kvůli těm, kteří jsou 
zmatení nebo pláčou. (100, 50 - 51) 
366 Dům mého Otce je pro vás připraven. 
Když k němu přijdeš, budeš ho užívat v pravdě. 
Jak by mohl otec žít v královské komnatě a 
užívat si lahodných pokrmů, když ví, že jeho 
vlastní děti jsou jako žebráci u bran jeho 
vlastního domu? (73, 37) 
367 Uč se zákonu, miluj, co je dobré, ať se 
láska a milosrdenství stanou skutkem, dej 
svému duchu svatou svobodu, aby se povznesl 
do svého domova, a budeš Mě milovat. 
368. Chceš dokonalý příklad, jak jednat a jak 
být, abys Mě dosáhl? vezmi si za příklad Ježíše, 
miluj Mě v Něm, hledej Mě skrze Něj, přijď ke 
Mně po Jeho božské dráze. 
369 Nemilujte Mne však v Jeho tělesné 
podobě nebo v Jeho obraze, ba ani 
nenahrazujte praktikování Jeho učení obřady 
nebo vnějšími formami, jinak zůstanete 
navěky ve svých rozdílech, ve svém 
nepřátelství a fanatismu. 
370. Milujte Mne v Ježíši, ale v Jeho Duchu, v 
Jeho Učení, a naplníte věčný Zákon, neboť v 
Kristu se spojuje spravedlnost, láska a 
moudrost, skrze kterou jsem lidstvu dal poznat 
existenci a všemohoucnost Jeho Ducha. (1, 71 
- 72) 
 
Člověk a jeho osud  
371. Dlouho jste ke Mně již nepřilnuli, již 
nevíte, co ve skutečnosti jste, protože jste 
dovolili, aby mnohé vlastnosti, schopnosti a 
dary, které do vás vložil váš Stvořitel, ležely ve 
vaší bytosti ladem. Spíte, pokud jde o ducha a 
svědomí, a právě v jejich duchovních kvalitách 
spočívá skutečná velikost člověka. Žijete jako 
bytosti, které jsou z tohoto světa, protože v 
něm vznikají a zanikají. (85, 57) 
372 Mistr se vás ptá, milovaní učedníci: Co je 
vaše na tomto světě? Všechno, co máš, ti dal 
Otec, abys to mohl používat, dokud budeš 
chodit po zemi a dokud ti bude bít srdce. 
Protože váš duch pochází z Mého Božství, 
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protože je dechem Nebeského Otce, protože 
je vtělením atomu Mého Ducha, protože i vaše 
tělo bylo utvořeno podle Mých zákonů a svěřil 
jsem vám ho jako nástroj vašeho ducha, nic 
vám nepatří, milované děti. Všechno stvořené 
patří Otci a on vás učinil dočasnými vlastníky. 
Pamatujte, že váš hmotný život je pouhým 
krokem ve věčnosti, je to paprsek světla v 
nekonečnu, a proto musíte dbát na to, co je 
věčné, co nikdy neumírá, a to je duch. (147, 8) 
373 Duch povede mysl a mysl, vedená pouze 
srdcem [duší] toužícím po lidské velikosti, 
nebude vládnout vašemu životu. 
374 Uvažujte: necháte-li se určovat tím, co 
vám mozek přikazuje, přetížíte ho a 
nedosáhnete dál, než co mu jeho malé síly 
dovolí. 
375. Říkám ti: chceš-li vědět, proč jsi pocítil 
inspiraci ke konání dobra a proč tvé srdce 
plane láskou, nech své srdce a své rozumové 
schopnosti vést Duchem. Pak budete žasnout 
nad mocí svého Otce. (286, 7) 
376 Správné je, když duch zjevuje moudrost 
lidské mysli [duši], a ne když mysl dává 
"světlo" duchu. 
377 Mnozí nepochopí, co vám zde říkám, a to 
proto, že jste již dávno zvrátili řád svého 
života. (295, 48) 
378 Vězte, učedníci, že zduchovnění umožňuje 
svědomí, aby se projevilo s větší jasností, a 
kdo tento moudrý hlas slyší, nebude oklamán. 
379 Seznamte se se svědomím, je to přátelský 
hlas, je to světlo, kterým Pán dává zazářit 
svému světlu - ať už jako Otec, jako Mistr nebo 
jako Soudce. (293, 73 - 74) 
380. Buďte neúnavní v opakovaném čtení 
mého slova. Jako neviditelné dláto bude 
obrušovat ostré hrany vašeho charakteru, 
dokud nebudete připraveni řešit i ty nejtěžší 
problémy svých bližních. 
381. Objevíte v nich utrpení, omezení odčinění 
a povinnosti nápravy, jejichž příčiny mohou 
být velmi rozmanité. Některé z nich nemají 
původ, který by bylo zvlášť obtížné pochopit, 
zatímco jiné budete moci objasnit pouze 
intuicí, zjevením a jasnovidectvím, abyste 
ulehčili svým bližním od těžkého břemene. 
382 Tyto duchovní dary způsobí tento zázrak 
pouze tehdy, pokud je ten, kdo jimi operuje, 
inspirován láskou k bližnímu. (149,88) 
383. Proč lidé mluví o "nadpřirozenu", když 
všechno ve Mně a v Mých skutcích je 

přirozené? Nejsou naopak špatné a 
nedokonalé skutky lidí "nadpřirozené", 
protože přirozené by bylo, aby vždy jednali 
dobře vzhledem k tomu, z čeho vyšli, a 
vzhledem k vlastnostem, které mají a které v 
sobě nosí? Ve Mně má všechno jednoduché a 
hluboké vysvětlení, nic nezůstává v temnotě. 
384. "Nadpřirozeným" nazýváš vše, čemu 
nerozumíš nebo co považuješ za zahalené 
tajemstvím. Jakmile se však váš duch díky 
zásluhám povznese a uvidí a objeví to, co 
předtím vidět nemohl, zjistí, že vše ve Stvoření 
je přirozené. 
385. Kdyby se před několika staletími lidstvu 
vyprávělo o pokrocích a objevech, které člověk 
učiní v současné době, i vědci by pochybovali a 
považovali by takové zázraky za nadpřirozené. 
Dnes, kdy jste vyspělí a krok za krokem 
sledujete pokroky lidské vědy, je však 
považujete za přirozená díla, i když je 
obdivujete. (198, 11 - 12) 
386. Musím ti říci: nemysli si, že duch ke 
svému rozvoji nezbytně potřebuje lidské tělo a 
život ve světě. Lekce, které dostává na tomto 
světě, jsou však velmi užitečné pro jeho 
zdokonalení. 
387 Hmota pomáhá duchu v jeho vývoji, v 
jeho zkušenostech, v jeho odčinění a v jeho 
zápasech. To je úkol, který mu náleží, a 
můžete to najít potvrzené v tomto projevu 
Mého Božství skrze člověka, kdy využívám 
jeho mozek a používám ho jako přijímací 
zařízení k předávání Svého poselství. 
Pochopte, že nejen duch je určen pro 
duchovní účely, ale že i ta nejmenší věc v 
hmotném světě byla stvořena pro duchovní 
účely. 
388. Myšlenku a výzvu směřuji k tvému duchu, 
aby překonal vliv hmotného, který ho ovládá, 
a dal své světlo srdci a mysli, přičemž využije 
dar intuice. 
389 Toto mé světlo je pro tvého ducha cestou 
k jeho osvobození, toto mé učení mu nabízí 
prostředky, jak se povznést nad lidský život a 
být ředitelem všech svých skutků, pánem 
svých citů a ne otrokem nízkých vášní ani obětí 
slabostí a potřeb. (78, 12 - 15) 
390. Kdo jiný než Já může vládnout duchům a 
určovat jejich osud? Nikdo. Proto ten, kdo se 
snaží zaujmout místo svého Pána v touze po 
vládě, vytváří pro sebe říši, která odpovídá 
jeho sklonům, rozmarům, touze po moci a 
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marnivosti - říši hmoty, nízkých vášní a 
hanebných citů. 
391 Svědomí nemůžeš potlačit, neboť v něm je 
dokonalá spravedlnost. V duchu má moc nad 
ušlechtilými city jen čistota, jen dobro ho 
pohání - jedním slovem, duch se živí jen tím, 
co je pravdivé a dobré. (184, 49 - 50) 
392. Protože jsem vše, co jsem stvořil na zemi, 
stvořil pro občerstvení člověka, používej to 
vždy pro své dobro. Nezapomínejte však, že ve 
vás existuje hlas, který vám ukazuje hranice, v 
nichž můžete využívat vše, co vám příroda 
nabízí, a měli byste tento vnitřní hlas 
poslouchat. 
393 Tak jako se snažíš o domov pro své tělo, o 
ochranu, obživu a uspokojení, abys zpříjemnil 
svou existenci, tak bys měl také duchu 
poskytnout to, co potřebuje ke svému blahu a 
vzestupu. 
394. Pokud ho to táhne do vyšších oblastí, kde 
je jeho pravý domov, nechť se vznese. Nedržte 
ho v zajetí, neboť hledá Mne, abych ho živil a 
posiloval. Říkám vám: pokaždé, když mu 
dovolíte, aby se takto osvobodil, vrátí se 
šťastně do své tělesné schránky. (125, 30) 
395 Duch chce žít, hledá svou nesmrtelnost, 
chce se očistit a očistit, je hladový po poznání 
a žíznivý po lásce. Nechte ji myslet, cítit a 
jednat, dovolte jí, aby část času, který máte k 
dispozici, věnovala sama sobě, aby se v ní 
mohla projevit a osvěžit svou svobodou. 
396. Ze všeho, čím jsi zde na světě, zůstane po 
tomto životě pouze tvá duchovní bytost. Ať 
hromadí ctnosti a zásluhy a uchovává je v 
sobě, aby, až přijde hodina jejího osvobození, 
nebyla "chudou duší" u bran zaslíbené země. 
(111, 74 - 75) 
397 Nechci pro vás žádné další vykoupení ani 
bolest; chci, aby duchové všech mých dětí, 
jako hvězdy krášlí oblohu, osvětlovali mé 
království svým světlem a naplňovali srdce 
vašeho Otce radostí. (171, 67) 
398 Mé Slovo usmíří ducha s tělem [duší], 
protože mezi nimi dlouho panovalo 
nepřátelství, abyste se naučili, že vaše tělo, 
které jste považovali za překážku a pokušení 
na cestě rozvoje ducha, může být nejlepším 
nástrojem pro plnění vašich úkolů na zemi. 
(138, 51) 
399 Dbejte na soulad mezi duchovní a 
tělesnou schránkou, abyste mohli snadno plnit 
mé pokyny. Udělejte tělo poddajné 

láskyplným způsobem, použijte přísnost, když 
je to nutné. Dávejte si však pozor, aby vás 
fanatismus nezaslepil, abyste se k němu 
nechovali krutě. Forma vaší bytosti je jedna 
vůle. (57, 65) 
400. Říkám vám, abyste nejen očistili svého 
ducha, ale také posílili své tělo, aby nové 
generace, které z vás vzejdou, byly zdravé a 
jejich duchové byli schopni splnit své náročné 
poslání. (51, 59) 
401. Chci, abyste vytvářeli domovy, které věří 
v jediného Boha - domovy, které jsou chrámy, 
kde se praktikuje láska, trpělivost a 
sebezapření. 
402 V nich budete učiteli dětí, které budete 
obklopovat něhou a porozuměním, nad nimiž 
budete bdít a soucitně sledovat všechny jejich 
kroky. 
403 Obdarujte svou láskou toho, kdo je 
obdařen krásou, i toho, kdo je ošklivý na 
pohled. Krásná tvář není vždy odrazem stejně 
krásného ducha. Na druhou stranu se za 
těmito zdánlivě ošklivými tvory může skrývat 
duch plný ctností, kterého byste si měli velmi 
vážit. (142, 73) 
404 Myslete vážně na generace, které přijdou 
po vás, myslete na své děti. Tak jako jste jim 
dali tělesné bytí, máte povinnost dát jim i 
duchovní život - víru, ctnost a zduchovnění. 
(138, 61) 
405 Bděte nad ctností svých rodin a nad 
pokojem svých domovů. Podívejte se, jak se i 
ti nejchudší mohou stát majiteli tohoto 
pokladu. 
406. Uvědomte si, že lidská rodina je 
ztělesněním duchovní rodiny: muž se v ní 
stává otcem, a tak se věrně podobá svému 
nebeskému Otci. Žena se svým mateřským 
srdcem plným něhy je obrazem lásky Božské 
Matky a rodina, kterou spolu tvoří, je 
ztělesněním duchovní rodiny Stvořitele. 
407 Domov je chrám, kde se nejlépe naučíte 
plnit mé zákony, pokud by rodiče byli ochotni 
na sobě pracovat. 
408. Osud rodičů a dětí je ve mně. Je však 
povinností jedněch i druhých, aby si vzájemně 
pomáhali v plnění svých povinností a závazků k 
odčinění křivd. 
409 Jak snadný by byl kříž a snesitelná 
existence, kdyby se všichni rodiče a děti 
milovali! Nejtěžší zkoušky by byly odlehčeny 
láskou a porozuměním. Jejich odevzdání se 
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Boží vůli bude odměněno mírem. (199, 72 - 
74) 
410 Studujte duchovní bytosti, které vás 
obklopují, a ty, kteří vám zkříží cestu životem, 
abyste mohli ocenit jejich přednosti, přijmout 
poselství, které vám přinášejí, nebo jim dát to, 
co od vás mají přijmout. 
411 Proč pohrdáte svými bližními, které vám 
osud postavil do cesty? Zavřeli jste před nimi 
dveře svého srdce, aniž byste věděli, jakou 
lekci vám měli přinést. 
412 Často jsi od sebe odháněl právě toho, kdo 
tvému duchu přinesl poselství pokoje a 
útěchy, a pak si stěžuješ, když jsi naplnil svůj 
kalich hořkostí. 
413 Život s sebou přináší nečekané změny a 
překvapení, a co si počneš, když zítra budeš 
muset toužebně hledat toho, koho jsi dnes 
povýšeně zavrhl? 
414 Uvažuj, že je možné, že zítra budeš muset 
s touhou hledat toho, kdo je dnes odmítán a 
opovrhován, ale často už bude pozdě. (11, 26 - 
30) 
415 Jaký krásný příklad harmonie vám nabízí 
vesmír! Zářivá nebeská tělesa plná života, 
vibrující v prostoru, kolem nichž krouží další 
nebeská tělesa. Já jsem zářivé, božské nebeské 
těleso, které dává život a teplo duchovním 
bytostem; ale jak málo se jich pohybuje po své 
předurčené dráze a jak mnoho je těch, kteří 
krouží daleko od jejich dráhy! 
416 Mohl bys Mi říci, že hmotná nebeská 
tělesa nemají svobodu vůle a že na druhé 
straně právě tato svoboda způsobila, že lidé 
sešli z cesty. Proto vám říkám: jak záslužný 
bude boj každého ducha, který se navzdory 
daru svobodné vůle uměl podřídit zákonu 
souladu se svým Stvořitelem. (84,58) 
417. Ať si nikdo, kdo se nazývá učedníkem 
tohoto duchovního učení, nestěžuje Otci, že je 
ve svém hmotném životě chudý a nemá 
mnoho vymožeností, kterých mají jiní 
dostatek, nebo že trpí nouzí a nedostatkem. 
Tyto stížnosti se rodí z hmotné přírody, která, 
jak víte, má jen jednu existenci. 
418 Tvůj duch nemá právo takto mluvit ke 
svému Otci, ani se projevovat nespokojeně či 
reptat nad svým osudem, neboť všechny 
duchovní bytosti prošly na své dlouhé 
vývojové cestě po zemi celým žebříčkem 
zkušeností, požitků a lidských uspokojení. 

419 Oduševňování duchů už dávno začalo a 
pomáhá mu bolest a bída, kterou vaše srdce 
odmítají snášet a trpět. Každé duchovní a 
hmotné dobro má svůj význam, který musíte 
rozpoznat, abyste nepopírali hodnotu jednoho 
nebo druhého. (87, 26 – 27) 
420 Každý člověk, každé stvoření má přidělené 
místo, kterého se nemá vzdát, ale nemá ani 
zaujmout místo, které mu nepatří. (109, 22) 
421 Proč se bojíte budoucnosti? Chcete 
nechat všechny zkušenosti, které vaše mysl 
nashromáždila v minulosti, nevyužité? Chcete 
opustit semeno, aniž byste sklidili úrodu? Ne, 
žáci. Pamatujte, že nikdo nemůže změnit svůj 
osud, ale může oddálit hodinu svého vítězství 
a zvětšit utrpení, které je na každé cestě. (267, 
14) 
422 Otcovo království je dědictvím všech dětí, 
této milosti lze dosáhnout pouze velkými 
zásluhami ducha. Chci, abyste nepovažovali za 
nemožné získat milost, která vás přivede blíž 
ke Mně. 
423. Nebuďte smutní, když v Mém slově 
uslyšíte, že do "zaslíbené země" se dostanete 
jen s velkým úsilím a námahou. Radujte se, 
neboť kdo směřuje svůj život k tomuto cíli, 
nebude trpět zklamáním a nebude se cítit 
oklamán. Nečeká ho stejný osud jako mnohé, 
kdo usilují o slávu světa, ale po dlouhé námaze 
jí nedosáhnou, nebo ji dosáhnou, ale brzy 
zažijí smutek, když vidí, jak se rozplývá, až z ní 
nic nezbude. (100, 42 - 43) 
424 Dávám ti klíč k otevření dveří tvé věčné 
blaženosti. Tímto klíčem je láska, z níž pramení 
milosrdenství, odpuštění, porozumění, pokora 
a pokoj, s nimiž musíte procházet životem. 
425 Jak velké je štěstí tvého ducha, když 
vládne nad hmotou a těší se ze světla Ducha 
svatého! (340, 56 – 57) 
426 Tato země, která vždy posílala na onen 
svět úrodu nemocných, unavených, 
narušených, zmatených duchovních bytostí 
nebo těch, které byly jen málo zralé, mi brzy 
nabídne plody hodné mé lásky. 
427 Pokud budete žít zdravě a povzbudivě, 
nemoc a bolest budou stále více opouštět váš 
život. Až pak přijde smrt, najde vás připravené 
na cestu do duchovního domova. (117, 24 - 
25) 
428. Nezoufejte, ó duchovní bytosti, kterým 
adresuji zvláště Své slovo. Vytrvejte na mé 
cestě a poznáte pokoj. Vpravdě vám říkám, že 
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všichni jste předurčeni k tomu, abyste zažili 
blaženost. Nebyl bych vaším Otcem, kdybyste 
nebyli stvořeni, abyste se Mnou sdíleli 
nebeské království. 
429 Nezapomeň však, že k tomu, aby tvá 
blaženost byla úplná, je třeba, abys krok za 
krokem přinášel své zásluhy, aby se tvůj duch 
cítil hoden oné božské odměny. 
430. Uvědomte si, že jsem s vámi a provázím 
vás po celou cestu. Plně Mi důvěřujte, protože 
víte, že Mé poslání je spojeno s vaším a Můj 
osud s vaším! (272, 61) 
 
neřesti, prohřešky, odchylky  
431 Porozumějte mému učení, abyste se ve 
svém životě nedopouštěli dalších chyb; neboť 
každá urážka, kterou způsobíte svým bližním, 
ať už slovy nebo skutky, bude nesmazatelnou 
připomínkou ve vašem svědomí, která vás 
bude nesmiřitelně kárat. 
432 Znovu vám říkám, že vás všech je 
zapotřebí, aby se naplnil Boží plán a skončila 
tak velká duchovní bída mezi lidmi. 
433 Dokud bude existovat sobectví, bude 
existovat i bolest. Přeměňte svou lhostejnost, 
sobectví a pohrdání v lásku, v soucit a brzy 
uvidíte, že k vám přijde mír. (11, 38 - 40) 
434 Usilujte o svůj pokrok v lidském životě, ale 
nikdy se nenechte ovládat přílišnou ctižádostí, 
protože pak ztratíte svobodu a zotročí vás 
materialismus. (51, 52) 
435 Odpouštím vám vaše prohřešky, ale 
zároveň vás napravuji, abyste ze svých srdcí 
vyhnali sobectví, protože to je jedna ze 
slabostí, která nejhlouběji stahuje ducha. 
436 Povzbuzuji vás skrze svědomí, abyste 
pamatovali na své povinnosti mezi bratry a 
sestrami a na své cestě rozsévali skutky lásky a 
odpuštění, jak jsem vás učil ve Druhém věku. 
(300, 29) 
437 Síla hmoty a vliv světa z vás dnes udělaly 
egoisty. Ale hmota není věčná, stejně jako svět 
a jeho vliv, a Já jsem trpělivý Soudce, jehož 
spravedlnost je Pánem života a času. Nesmíte 
soudit ty, kdo mě zapírají, protože pak vás 
shledám vinnějšími než oni. 
438. Zvedl jsem svůj hlas, abych odsoudil své 
katy? Což jsem jim nepožehnal láskou a 
laskavostí? Kdybys tak pochopil, že mnozí z 
těch, kteří kvůli tomuto zločinu na čas zbloudili 
ve světě, jsou dnes očištěni v duchovním 
světě! (54, 47 - 48) 

439 Ani ty se nesnaž odhalit skryté pocity 
svého bližního, neboť v každé bytosti existuje 
tajemství, které mohu znát pouze Já. Kdybys 
však objevil to, co - protože to patří jen tvému 
bratru - by mělo být posvátné tobě, nedávej to 
najevo, neroztrhávej ten závoj, spíše ho 
zhušťuj. 
440. Jak často jsem viděl, že lidé pronikali do 
srdce svého bratra, dokud neobjevili jeho 
mravní nebo duchovní nahotu, aby se v ní 
potěšili a okamžitě ji dali najevo. 
441 Ať se nikdo z těch, kdo takto znesvětili 
soukromý život bližního, nediví, když ho někdo 
odhalí a zesměšní v jeho způsobu života. Ať 
tedy neříká, že mu měří loket spravedlnosti, 
protože to bude loket nespravedlnosti, kterým 
změřil své bližní. 
442 Važ si druhých, přikryj pláštěm 
milosrdenství odhalené a chraň slabé před 
pomluvami lidí. (44, 46 - 48) 
443 Ne všichni, kdo "chodí po ulicích a 
uličkách" a mluví o událostech minulých časů a 
vykládají proroctví nebo vykládají zjevení, jsou 
mými posly; mnozí totiž zneužívají těchto 
poselství z marnivosti, ze zatrpklosti nebo z 
lidského prospěchu, aby uráželi a soudili, 
ponižovali nebo zraňovali, a dokonce 
"zabíjeli". (116, 21) 
444 Povstaň, lidstvo, objev cestu, objev důvod 
života! Spojte se, lidé s lidmi, milujte se všichni 
navzájem! Jak tenká je přepážka, která 
odděluje jeden domov od druhého, a přesto - 
jak jsou si jeho obyvatelé vzdáleni! A na 
hranicích vašich zemí - kolik podmínek se tam 
vyžaduje, abyste cizince nechali projít! Když to 
děláte i mezi lidskými bratry - co jste udělali 
jen s těmi, kteří jsou v jiném životě? Spustili 
jste mezi ně a sebe oponu - když ne oponu své 
zapomnětlivosti, tak oponu své nevědomosti, 
která je jako hustá mlha. (167, 31) 
445. Vidíš ty lidi, kteří žijí jen proto, aby ukojili 
přílišnou touhu po moci, neberou ohled na 
životy svých bližních, aniž by respektovali 
práva, která jsem jim Já, jejich Stvořitel, udělil? 
Vidíte, že jejich díla hovoří jen o závisti, 
nenávisti a chamtivosti? Proto se za ně musíte 
modlit více než za ostatní, kteří světlo tolik 
nepotřebují. 
446. Odpusť těmto lidem všechnu bolest, 
kterou ti způsobují, a svými čistými 
myšlenkami jim pomoz, aby se vzpamatovali. 
Nedělejte mlhu, která je obklopuje, ještě 
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hustší, protože až se jednoho dne budou 
muset zodpovídat ze svých činů, budu volat k 
odpovědnosti i ty, kteří místo aby se za ně 
modlili, posílali jim svými zlými myšlenkami 
jen tmu. (113, 30) 
447 Vzpomeňte si, že v Zákoně vám bylo 
řečeno: "Nebudete mít jiné bohy kromě mne." 
Přesto existuje mnoho bohů, které si lidská 
ctižádost vytvořila, aby je uctívala, vzdávala 
jim hold, a dokonce jim obětovala život. 
448. Pochopte, že můj zákon není zastaralý a 
že, aniž byste si toho byli vědomi, k vám 
neustále promlouvá skrze svědomí; lidé však 
nadále zůstávají pohany a modláři. 
449 Milují svá těla, pochlebují své marnivosti a 
oddávají se svým slabostem; milují poklady 
země, jimž obětují svůj klid a svou duchovní 
budoucnost. Vzdávají hold tělu a někdy v 
touze po požitcích dosahují degenerace a 
dokonce i smrti. 
450. Přesvědčte sami sebe, že jste si zamilovali 
věci tohoto světa více než svého Otce. Kdy jste 
se pro Mne obětovali tím, že jste Mne milovali 
ve svém bližním a sloužili Mi? Kdy obětuješ 
svůj spánek nebo ohrozíš své zdraví, abys 
poskytl pomoc a zmírnil utrpení svých 
bližních? A kdy jsi pro jeden z ušlechtilých 
ideálů, které moje učení inspiruje, podstoupil 
téměř smrt? 
451. Uvědomte si, že uctívání, které provádíte 
hmotným životem, je pro vás přednější než 
uctívání duchovního života. Proto jsem vám 
řekl, že máte jiné bohy, které uctíváte a 
kterým sloužíte více než pravému Bohu. (118, 
24 - 26) 
452 Jste tak zvyklí na hřích, že vám váš život 
připadá nejpřirozenější, nejnormálnější a 
nejpřípustnější, a přesto se zdá, jako by 
Sodoma a Gomora, Babylon a Řím vyložily na 
toto lidstvo všechnu svou zkaženost a hřích. 
(275, 49) 
453. Dnes žijete v době duchovního zmatku, 
kdy zlo nazýváte dobrem, kdy věříte, že vidíte 
světlo tam, kde je tma, kdy dáváte přednost 
zbytečnostem před podstatnými věcmi. Mé 
vždy připravené a vstřícné milosrdenství však 
včas zasáhne, aby vás zachránilo a ukázalo 
vám cestu pravdy plnou světla - cestu, z níž 
jste sešli. (358, 30) 
454 Abyste zvítězili ve všech zkouškách, 
dělejte to, čemu vás Mistr naučil: bděte a 
modlete se, aby vaše oči byly stále bdělé a aby 

vás nepřemohlo pokušení. Pamatujte, že zlo 
má velký smysl pro detekci, aby vás 
pokoušelo, aby vás srazilo na kolena, porazilo 
a využilo vaší slabosti. Buďte bystrozrací, 
abyste věděli, jak ji odhalit, až na vás bude 
číhat. (327,10 o.) 
455 Vpravdě vám pravím, že lidstvo z těchto 
temnot cestu ke Světlu nalezne. Tento krok 
však bude probíhat pomalu. Co by se stalo s 
lidmi, kdyby v okamžiku pochopili všechno zlo, 
které způsobili? Někteří by přišli o rozum, jiní 
by si vzali život. (61, 52) 
 
Očista a zduchovnění lidstva  
456 Zapomněli jste na zákon a čekali jste, až 
vám přírodní síly připomenou mou 
spravedlnost: hurikány, řeky vylévající se z 
břehů, zemětřesení, sucha, záplavy jsou 
volání, která vás probouzejí a mluví k vám o 
mé spravedlnosti. 
457. Jaké jiné ovoce Mi může lidstvo v této 
době nabídnout než nesvár a materialismus? 
Ani tento lid, který po léta naslouchal Mému 
učení, Mi nemůže nabídnout potěšující úrodu. 
(69, 54 - 55) 
458 Neslyšíte volání spravedlnosti? Copak 
nevidíte, jak přírodní síly pustoší jednu oblast 
za druhou? Myslíte si, že kdybyste žili 
ctnostným životem, bylo by třeba, aby se Moje 
spravedlnost projevila tímto způsobem? 
Vpravdě vám říkám, že bych vás nemusel 
očišťovat, kdybych vás shledal čistými. (69, 11) 
459 I když se vám v současné době zdá 
nemožné vytvořit v lidstvu mír, říkám vám, že 
mír přijde, ba co víc: že člověk bude žít ve 
zduchovnění. 
460. Než tato doba nastane, postihne svět 
mnoho pohrom. Toto utrpení však bude pro 
dobro lidstva, a to jak pozemské, tak 
duchovní. Bude to jako "Zatím a nic víc" za 
bezuzdné páchání zla, sobectví a touhu po 
požitcích. 
461 Tak nastane rovnováha, neboť síly zla již 
nebudou moci zvítězit nad silami dobra. 
462. Toto očištění, protože se vždy týká těch 
nejcitlivějších a nejmilejších, má podobu 
trestu, aniž by jím bylo. Ve skutečnosti je totiž 
prostředkem spásy pro ty duchy, kteří sešli z 
cesty nebo ji ztratili. 
463 Kdo soudí pozemsky, nemůže v bolesti 
objevit nic užitečného; kdo však uvažuje, že 
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vlastní ducha, který bude žít věčně, získává z 
téže bolesti světlo, vytrvalost a obnovu. 
464 Pokud uvažujete duchovně - jak můžete 
věřit, že bolest je pro lidstvo zlem, když 
pochází od Boha, který je samá láska? 
Čas plyne a přijde doba, kdy se začnou 
objevovat ony velké zkoušky a ze světa unikne 
i poslední zbytek míru, který se nevrátí, dokud 
lidstvo nenajde cestu Mého Zákona a nebude 
naslouchat onomu vnitřnímu hlasu, který mu 
to bude bez ustání říkat: Bůh žije! Bůh je v 
tobě! Poznejte Ho, pociťujte Ho, smiřte se s 
Ním! 
466. Pak se váš způsob života změní. Zmizí 
sobectví a každý bude užitečný ostatním. Lidé 
budou inspirováni mou spravedlností, aby 
vytvořili nové zákony a vládli národům s 
láskou. (232,43 - 47) 
467 V materiální oblasti rovněž zažijete 
proměnu: řeky budou oplývat vodou, 
neúrodná pole budou úrodná, přírodní síly se 
vrátí do svých obvyklých kolejí, protože mezi 
člověkem a Bohem, mezi člověkem a božskými 
díly, mezi člověkem a zákony diktovanými 
Stvořitelem života zavládne harmonie. (352, 
65) 
468. Neznepokojujte se, milovaní svědkové. 
Oznamuji vám, že toto materialistické lidstvo, 
které tak dlouho věřilo jen tomu, čeho se 
dotýká, co vidí a chápe svými omezenými 
intelektuálními schopnostmi a co dokazuje 
svou vědou, se stane duchovním a bude 
schopno na Mne pohlédnout svým duchovním 
pohledem a hledat pravdu. (307, 56) 
469 Kdybys byl duchovně připraven, byl bys 
schopen vidět v nekonečnu zástupy 
duchovních bytostí, které by se podobaly 
nesmírně velkému bílému oblaku před tvýma 
očima, a když by se od něj oddělili vyslanci 
nebo vyslankyně, viděl bys je, jak se k tobě 
blíží jako jiskry světla. 
470. Tvůj duchovní zrak ještě není pronikavý, a 
proto ti musím říci o tom, co je za hranicí, o 
všem, co ještě nejsi schopen vidět. Říkám vám 
však, že přijde čas, kdy se všichni stanete 
vidoucími a budete se těšit z onoho úžasného 
života, který vám nyní připadá vzdálený, ale ve 
skutečnosti vibruje blízko vás, obklopuje vás a 
osvěcuje, inspiruje vás a bez ustání klepe na 
vaše dveře. (71, 37 - 38) 
471 Citlivost, předtucha, zjevení, proroctví, 
inspirace, vidění, dar spásy, vnitřní slovo - 

všechny tyto a další dary budou vycházet z 
Ducha a lidé skrze ně potvrdí, že pro lidi 
nastala nová doba. 
472 Dnes pochybujete o existenci těchto 
duchovních darů, protože někteří je skrývají 
před světem, protože se bojí jeho mínění; zítra 
bude nejpřirozenější a nejkrásnější je mít. 
473. Přicházím k tobě v tomto "třetím čase", 
protože jsi nemocný na těle i na duchu. Zdravý 
člověk nepotřebuje lékaře, ani spravedlivý 
očistu. (80, 5 - 6) 
474 I dnes potřebujete duchovní, soudce a 
učitele. Jakmile však bude váš duchovní a 
morální stav vysoký, nebudete již tyto opory 
ani hlasy potřebovat. V každém člověku bude 
soudce, služebník, učitel a oltář. (208,41) 
 

XVI Proroctví a podobenství, útěcha 
a zaslíbení  

 

Kapitola 64 - Proroctví  
 
Naplnění starých a nových proroctví  
1 Co proroci hlásali, se v tomto čase stane. Mé 
nové slovo se dostane k filozofům a teologům, 
mnozí se mu budou posmívat a jiní budou 
pobouřeni. Zatímco se tak bude dít, jejich 
užaslé oči spatří naplnění proroctví, která jsem 
vám nyní oznámil. (151, 75) 
2 Tito proroci v minulých dobách neměli na 
zemi žádnou zákonnou pravomoc ani 
zmocnění, nebyli nuceni podřizovat se žádné 
autoritě a soustředili se pouze na plnění 
příkazů svého Pána, který vložil své slovo na 
ústa těch, které si vybral. 
3 Plni víry a odvahy nic jim nebránilo v tom, 
aby učili lidi mému zákonu a odvraceli je od 
náboženského fanatismu tím, že je 
seznamovali s lhostejností a omyly kněží. (162, 
7 – 8) 
4 Lidstvo, zdá se ti bolest, bída a chaos, které 
tě v této době obklopují, nepředvídatelné? 
5 Jestliže se divíte, je to proto, že jste se 
nezajímali o má proroctví a nepřipravovali se 
na ně. 
6 Všechno bylo předpovězeno, všechno bylo 
předpovězeno, ale vám chyběla víra, a proto 
teď pijete velmi hořký kalich. 
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7 I dnes prorokuji lidskou schopností chápání. 
Některá proroctví se naplní brzy, jiná až ve 
vzdálené době. 
8. Lidé, kteří je slyší, mají velkou odpovědnost 
za to, aby je lidstvo poznalo. Obsahují totiž 
světlo, které lidem umožňuje pochopit 
skutečnost, v níž žijí, a zastavit se tak v jejich 
zběsilém běhu k propasti. (276, 41 - 42) 
9. Mnohé z toho, co jsem k vám v této době 
mluvil, je proroctví, někdy se vztahuje k 
příštím časům, někdy k časům budoucím. 
Proto mnoho lidí nechce tomuto božskému 
poselství přikládat význam. 
10 Toto slovo však bude plno světla mezi lidmi 
budoucích věků, kteří v něm rozpoznají a 
objeví velká zjevení, jejichž přesnost a 
dokonalost bude vědce udivovat. (216, 13) 
 
Velké proroctví národů z 10. ledna 1945 ke 
konci druhé světové války 
11 V této chvíli mluvím k národům země. 
Všichni mají Mé světlo; ať se s ním zamyslí nad 
tím, že se odvážili nakládat se životem, jako by 
byli jeho vlastníky. 
12 Vpravdě vám říkám, že vaše zkáza a bolest 
vyvolala v mnohých hluboké pokání a 
probudila ke světlu miliony lidí, kteří Mě 
hledají a vzývají, a od nich ke Mně stoupá 
nářek s prosbou: Otče, copak válka v roce 
1945 neskončí a Ty neosušíš naše slzy a 
nepřineseš nám Pokoj? 
13 Zde jsem mezi vámi, sedm národů! Sedm 
hlav, vy, kteří jste se přede Mnou ve světě 
vyvýšili! 
14 ANGLIE: Osvěcuji tě, má spravedlnost tě 
bude stále tvrdě postihovat, ale dávám ti sílu, 
dotýkám se tvého srdce a říkám ti: tvé nároky 
na moc padnou, tvé bohatství ti bude odňato 
a nebude dáno nikomu. 
15. NĚMECKO: V této chvíli pronásleduji vaši 
pýchu a říkám vám: Připravte se, neboť vaše 
potomstvo nezahyne. Žádali jste mě o nové 
země, ale lidé mi překazili mé vznešené plány. 
Skloním tvou šíji a řeknu ti: Vezmi Mou sílu a 
důvěřuj, že tě zachráním. 
16. Pokud však ve Mne nebudete důvěřovat a 
oddáte se své pýše, zůstanete sami a budete 
otroky světa. Ale to není Má vůle, neboť nyní 
je čas, kdy svrhnu pány a osvobodím otroky a 
zajatce. Vezměte si mé světlo a znovu se 
postavte. 

17 RUSKO: Můj duch vidí všechno. Svět 
nebude váš. Budu to já, kdo vám všem bude 
vládnout. Mé jméno nebudete moci vymazat, 
neboť Kristus, který k vám promlouvá, bude 
vládnout všem lidem. Osvoboďte se od 
materialismu a připravte se na nový život, 
protože pokud se tak nestane, zlomím vaši 
aroganci. Dávám vám své světlo. 
18 ITÁLIE: Už nejsi pánem jako kdysi, dnes tě 
zničil posměch, nevolnictví a válka. V důsledku 
své degenerace procházíte velkou očistou. Já 
vám však říkám: obnovte se, zbavte se 
fanatismu a modlářství a uznejte Mě za 
Nejvyššího Pána. Vliji na vás nové inspirace a 
světlo. Vezměte si můj uzdravující balzám a 
odpusťte si navzájem. 
19 FRANCIE: Přinášíš přede mne svou bolest. 
Tvůj nářek dosáhne až k Mému vznešenému 
trůnu. Přijímám tě. Dříve jste se k Pánu 
vznášeli, teď mi ukazujete jen řetězy, které s 
sebou vláčíte. 
20 Nehlídal jsi ani ses nemodlil. Oddali jste se 
tělesným rozkoším a drak si vás vzal za svou 
kořist. 
21 Já vás však zachráním, neboť nářek vašich 
žen a pláč vašich dětí ke mně přichází. Chcete 
se zachránit a já k vám natahuji ruku. Ale 
vpravdě vám říkám: Bděte, modlete se a 
odpouštějte! 
22 SPOJENÉ STÁTY: V tuto chvíli vás také 
přijímám. Dívám se na tvé srdce - není z 
kamene, ale z kovu, ze zlata. Tvůj mozek z 
kovu vidím ztvrdlý. Nenacházím v tobě žádnou 
lásku, neobjevuji žádnou duchovnost. Já vidím 
jen megalomanii, ctižádost a chamtivost. 
23. "Udržujte to," ale já se vás ptám: Kdy mezi 
vámi mé sémě zapustí hluboké kořeny? Kdy 
zboříte své "zlaté tele" a svou "babylonskou 
věž", abyste místo nich vztyčili pravý chrám 
Páně? 
24 Dotýkám se tvého svědomí od prvního do 
posledního a odpouštím ti. Osvěcuji tě, abys v 
nejtěžší hodině, kdy návštěva dosáhne 
vrcholu, neměl zatemněnou mysl, ale myslel 
jasně a pamatoval si, že Já jsem nad tebou. 
25 Dávám vám světlo, moc a autoritu. 
Nezasahujte do mých vznešených rad, protože 
pokud neuposlechnete mé příkazy nebo 
překročíte hranici, kterou jsem stanovil, 
postihne vás bolest, zkáza, oheň, mor a smrt. 
26 JAPONSKO: Přijímám tě a mluvím s tebou. 
Vstoupil jsem do tvé svatyně a prohlédl si 
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všechno. Nechcete být poslední, vždy jste 
chtěli být první. Vpravdě vám však říkám, že 
toto sémě není přede Mnou příjemné. 
27 Je třeba, abys vyprázdnil kalich utrpení, aby 
se tvé srdce očistilo. Je nutné, aby se váš 
"jazyk" mísil s jinými "jazyky". Je nutné, aby se 
k vám svět přiblížil. Až bude svět připraven a 
očištěn, přinese vám semeno, které mu 
předám. Neboť nevidím nikoho připraveného. 
Nevidím v tobě duchovní zárodek Mého 
Božství. Přesto vám vydláždím cestu. 
28. Brzy nastane na celém světě chaos 
světonázorů, zmatek věd a teorií. Ale po 
tomto chaosu k vám přijde světlo. Všechny vás 
připravuji, odpouštím vám a ujišťuji se, že 
jdete správnou cestou. 
29. Až přijde čas a národům nastane mír, 
nebraňte se, nepřekážejte mým vznešeným 
záměrům a neodporujte mé vůli. Až národy 
uzavřou mír, nesmíte je bodnout do zad, 
neboť tehdy na vás vynesu svůj soud. 
Třicet. Sedm národů! Sedm hlav! Otec tě 
počal. Před tebou, pod tvou vládou, je svět. Jsi 
za to zodpovědný Mně! 
31. Světlo "Knihy sedmi pečetí" ať je v každém 
z národů, aby se lidé mohli připravit podle Mé 
vůle. Můj pokoj s vámi! (127, 50 - 65) 
 
Války a přírodní katastrofy - znamení na 
obloze  
32. Tentýž svět, který nyní obýváte, byl dlouho 
bitevním polem. Člověk se však nespokojil s 
obrovskou zkušeností, kterou mu odkázali 
jeho předkové - s trpkou a bolestnou 
zkušeností, která leží před lidmi této doby jako 
kniha, kterou otevřelo svědomí. 
33. Srdce lidí je však příliš tvrdé, než aby 
přijalo ovoce zkušenosti, které je jako odkaz 
světla. Jediné, co zdědili po svých předcích, je 
nenávist, pýcha, zášť, chamtivost, arogance a 
pomstychtivost, které jim byly předány krví. 
(271, 65) 
34. Uvědomte si, že je čas soudu, neboť 
vpravdě vám říkám, že každé provinění bude 
odčiněno. Země sama se bude zodpovídat ze 
špatného zacházení člověka s ní a s jejími 
přírodními královstvími. 
35. Všechno, co bylo zničeno, vás bude volat k 
odpovědnosti, a tím přiměje lidi, aby si 
uvědomili, že byli Stvořitelem stvořeni s 
úmyslem lásky a že právě Vůle, která je mohla 

zničit, o ně pečuje, chrání je a žehná jim. (180, 
67) 
36. Předávám ti toto poselství, které musíš 
předat přes moře. Mé slovo přejde Starý 
kontinent a zasáhne i lid Izraele, který se vrhl 
do bratrovražedného boje o kus země, aniž by 
si uvědomoval bídu svého ducha. 
37. Nedovedete si představit, jakou zkouškou 
svět projde. Všichni čekají na mír, ale ten se 
naplní až poté, co Mi přírodní síly podají 
svědectví. (243,52) 
38. Mé přírodní síly se rozpoutají a zpustoší 
celé země. Vědci objeví novou planetu a váš 
svět ozáří "déšť hvězd". To však nepřinese 
lidstvu katastrofu, ale pouze ohlásí příchod 
nové doby. (182, 38) 
- V evangeliích je toto znamení soudu ohlášeno 
slovy: "Hvězdy budou padat z nebe". 
39 Už jsem vám zjevil, že můj lid je rozptýlen 
po celé zemi, to znamená, že duchovní 
semeno je rozptýleno po celém světě. 
40. Dnes se neshodnete, a dokonce se 
navzájem přehlížíte kvůli maličkostem. Když 
však hrozí, že vás materialistické doktríny 
všechny přemohou, vy, kteří myslíte a cítíte 
duchem, se nakonec stanete jedním. Až ten 
čas přijde, dám vám znamení, abyste se 
navzájem poznali - něco, co můžete vidět a 
slyšet stejným způsobem. Když pak budete 
svědčit jeden druhému, budete žasnout a 
říkat: "To Pán nás navštívil."" (156, 35 - 36) 
 
Proroctví o rozdělení mexických komunit  
41. Nyní mě dobře poslouchejte, lidé, a dejte 
se do poslušnosti mého slova důstojně a 
opravdově. 
42. Vidím, že ve svých srdcích nosíte smutek, 
protože očekáváte, že ne všechny tyto zástupy 
budou zachovávat Zákon, který jsem napsal ve 
vašem duchu. Přesto vám říkám, že dnes, 
stejně jako v "první éře", se lidé rozdělí. 
43. Mnoho jsem k vám mluvil a všem jsem 
vytyčil jedinou cestu. Proto vám říkám: Jestliže 
Mě některé z Mých dětí neposlechnou, bude 
nad tímto lidem vynesen rozsudek, až přijde 
den stanovený vůlí vašeho Otce, který ukončí 
tento projev. 
44 Přišel jsem k vám v tomto čase jako 
vysvoboditel, ukazuji vám cestu pouští, 
duchovní "denní práci" v boji za vysvobození a 
záchranu a nakonec vám slibuji novou zemi 
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zaslíbení, která je pokojem, světlem a 
blažeností pro ducha. 
45 Blahoslavení jsou ti, kdo se vydají na tuto 
cestu a následují Mě v touze po osvobození a 
zduchovnění, neboť se nikdy nebudou cítit 
opuštění ani slabí ve zkouškách, které jim tato 
rozlehlá poušť přinese. 
46. Běda však těm, kdo porušují víru, kdo 
milují věci světa více než duchovní - těm, kdo 
se nadále drží svých modlářských tradic! Podle 
názoru, že mi slouží, budou poddanými 
"faraona", což je "tělo", materialismus, 
modlářství. 
47 Kdo chce přijít do zaslíbené země, do vlasti 
Ducha, musí na své cestě světem zanechat 
stopu dobra. 
48 Pojďte po této cestě a nebojte se. 
Vkládáte-li totiž svou naději ve mne, není 
možné, abyste zbloudili. Pokud se bojíte nebo 
nemáte důvěru, vaše víra není absolutní a já 
vám říkám, že kdo mě chce následovat, musí 
být přesvědčen o mé pravdě. (269, 50-51 
 

Kapitola 65 - Podobenství, útěcha a 
zaslíbení  
 
Podobenství o špatných správcích  
1 V touze po milosrdenství se k jednomu 
domu přiblížil zástup hladových, nemocných a 
nahých lidí. 
2 Správci domu ji připravovali neustále, aby u 
svého stolu pohostili kolemjdoucí. 
3 Hostině přišel předsedat majitel, vlastník a 
pán těch pozemků. 
4 Čas plynul a potřební vždy našli v domě jídlo 
a přístřeší. 
5 Jednoho dne ten pán uviděl, že voda na stole 
je kalná, že jídlo není zdravé a chutné a že 
ubrusy jsou potřísněné. 
6 Zavolal k sobě ty, kdo měli na starosti 
přípravu stolu s jídlem, a řekl jim: "Viděli jste 
plátna, ochutnali jídlo a napili se vody?" 
7 "Ano, Pane," odpověděli. 
8 "Než tedy dáte jídlo těmto hladovým, dejte z 
něj nejprve jíst svým dětem, a pokud shledají 
jídlo dobrým, dejte je těmto hostům." 
9 Děti si vzaly z chleba, z ovoce a z toho, co 
bylo na stole, ale jejich chuť byla odporná, a 
tak se proti tomu vzbouřily a nespokojeně 
naříkaly. 

10 Tehdy řekl majitel pozemku těm, kteří ještě 
čekali: "Pojďte pod strom, neboť vám nabídnu 
plody své zahrady a chutné jídlo." 
11 Služebníkům však řekl toto: "Očistěte 
poskvrněné, odstraňte špatnou chuť ze rtů 
těch, které jste zklamali. Nemám v tobě 
zalíbení, neboť jsem ti řekl, abys přijímal 
všechny hladové a žíznivé, nabízel jim nejlepší 
jídlo a čistou vodu, a ty jsi neuposlechl. Vaše 
práce se mi nelíbí." 
12 Pán těch zemí sám připravil hostinu: chléb 
byl vydatný, ovoce zdravé a zralé, voda svěží a 
osvěžující. Pak pozval čekající - chudáky, 
nemocné a malomocné - a všichni hodovali a 
jejich radost byla veliká. Brzy byli zdraví a bez 
utrpení a rozhodli se na panství zůstat. 
13 Začali obdělávat pole a stali se polními 
dělníky, ale byli slabí a nevěděli, jak se řídit 
pokyny toho Pána. Smíchali různé druhy 
semen a úroda se zhoršila, pšenici udusil 
plevel. 
14 Když přišel čas žní, přišel pán panství a řekl 
jim: "Co to děláte, když jsem vám dal na 
starost jen dům, abyste přijímali hosty? 
Semeno, které jste zaseli, není dobré, jiné je k 
obdělávání polí. Jdi a vyčisti půdu od bodláčí a 
plevele a pak znovu spravuj dům. Studna 
vyschla, chléb neposiluje a ovoce je hořké. 
Udělejte těm, kteří tudy procházejí, to, co 
jsem udělal já vám. Až nasytíš a uzdravíš ty, 
kdo se k tobě obracejí, až odstraníš bolest 
svých bližních, pak ti dám odpočinout ve svém 
domě." (196, 47 - 49) 
 
Podobenství o přechodu pouště do Velkého 
města 
15 Dva poutníci kráčeli pomalým krokem 
rozlehlou pouští a nohy je bolely od horkého 
písku. Mířili ke vzdálenému městu a jen 
naděje, že dorazí do cíle, je na jejich náročné 
cestě oživovala, protože chléb a voda 
postupně docházely. Mladší z nich začal být 
unavený a požádal svého společníka, aby 
pokračoval v cestě sám, protože mu docházely 
síly. 
16 Starý poutník se snažil dodat mladíkovi 
odvahu a řekl mu, že možná brzy narazí na 
oázu, kde znovu naberou ztracenou sílu, ale 
ten se neosmělil. 
17 Stařec ho nehodlal v té pustině opustit, a 
přestože byl i on unavený, naložil si 
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unaveného společníka na záda a s obtížemi 
pokračoval v cestě. 
18 Když si mladík odpočinul a uvážil, jakou 
námahu působí tomu, kdo ho nese na 
ramenou, odpoutal se od jeho šíje, vzal ho za 
ruku a tak se vydali na cestu. 
19 Nesmírná víra oživila srdce starého 
poutníka a dodala mu sílu překonat únavu. 
20 Jak předpokládal, na obzoru se objevila 
oáza, v jejímž stínu na ně čekal chlad 
pramene. Nakonec k němu dorazili a pili z 
osvěžující vody, dokud se nenapili do sytosti. 
21 Upadli do klidného spánku, a když se 
probudili, cítili, že únava zmizela, neměli hlad 
ani žízeň. V srdci pocítili klid a sílu dorazit do 
města, které hledali. 
22 Moc se jim odtud nechtělo, ale cesta 
musela pokračovat. Naplnili své nádoby 
křišťálově čistou vodou a pokračovali v cestě. 
23 Starý poutník, který byl mladému oporou, 
řekl: "Vodu, kterou neseme, budeme užívat 
jen s mírou. Je možné, že na cestě potkáme 
poutníky, kteří vyčerpáním umírají žízní nebo 
jsou nemocní, a pak bude nutné jim nabídnout 
to, co neseme." 
24 Mladík namítl, že by bylo nerozumné dávat 
něco, co by nemuselo stačit ani jim samotným, 
a že v takovém případě by to mohli prodat za 
požadovanou cenu, když je stálo tolik úsilí 
získat tento vzácný prvek. 
25 Stařec se s touto odpovědí nespokojil a 
odpověděl mu, že pokud chtějí mít klid, budou 
se muset o vodu podělit s potřebnými. 
26 Mladý muž se zachmuřil a řekl, že vodu ze 
své nádoby raději vypije sám, než aby se o ni 
podělil s někým, koho by mohli cestou potkat. 
27 Předtucha starce se opět naplnila, neboť 
před sebou spatřili karavanu mužů, žen a dětí, 
která se ztratila na poušti a byla na pokraji 
zkázy. 
28 Dobrý stařec spěšně přistoupil k těm lidem 
a dal jim napít. Unavení se okamžitě cítili 
posíleni, nemocní otevřeli oči, aby poděkovali 
tomu poutníkovi, a děti přestaly plakat žízní. 
Karavana se zvedla a pokračovala v cestě. 
29 Vznešený poutník měl v srdci klid, zatímco 
ten druhý, když viděl, že je jeho nádoba 
prázdná, s obavami řekl svému společníkovi, 
aby se vrátili a šli k prameni nahradit vodu, 
kterou spotřebovali. 
30 "Nesmíme se vracet," řekl dobrý poutník, 
"máme-li víru, narazíme dál na nové oázy." 

31. Mladík však pochyboval, bál se a raději se 
na místě rozloučil se svým společníkem, aby se 
v touze vrátil k prameni. Oni, kteří byli 
společníky v utrpení, se rozešli. Zatímco jeden 
pokračoval v cestě, inspirován vírou ve svůj cíl, 
druhý v domnění, že by mohl v poušti 
zahynout, běžel k prameni s posedlostí smrtí v 
srdci. 
32 Nakonec dorazil udýchaný a vyčerpaný. 
Spokojeně se však napil, zapomněl na 
společníka, kterého nechal jít samotného, a 
také na město, kterého se zřekl, a rozhodl se, 
že bude od nynějška žít v poušti. 
33 Netrvalo dlouho a nedaleko projížděla 
karavana vyčerpaných a žíznivých mužů a žen. 
Dychtivě se přiblížili, aby se napili vody z toho 
pramene. 
34 Náhle však spatřili muže, který jim zakázal 
pít a odpočívat, pokud mu nezaplatí tyto 
dávky. Byl to mladý poutník, který se zmocnil 
oázy a stal se pánem pouště. 
35 Ti lidé ho smutně poslouchali, protože byli 
chudí a nemohli si koupit ten vzácný poklad, 
který by uhasil jejich žízeň. Nakonec se 
rozloučili s tím málem, co měli u sebe, koupili 
si trochu vody, aby utišili palčivou žízeň, a 
pokračovali v cestě. 
36 Brzy se ten muž změnil z pána na krále, 
neboť tudy neprocházel vždy jen chudý člověk; 
byli tam i mocní muži, kteří mohli dát za 
sklenici vody celé jmění. 
37 Tento muž si už nevzpomněl na město za 
pouští, natož na bratrského společníka, který 
ho nesl na ramenou a uchránil ho před smrtí v 
té pustině. 
38. Jednoho dne uviděl přijíždět karavanu, 
která neomylně mířila do Velkého města. (38) 
S úžasem viděl, jak muži, ženy a děti vycházejí 
ven plni síly a radosti a zpívají píseň chvály. 
39 Muž nechápal, co vidí, a jeho překvapení se 
ještě zvětšilo, když uviděl, že v čele karavany 
stojí ten, který byl jeho společníkem na cestě. 
40 Karavana zastavila před oázou, zatímco oba 
muži stáli proti sobě a udiveně se na sebe 
dívali. Nakonec se obyvatel oázy zeptal toho, 
kdo byl jeho společníkem: "Řekni mi, jak je 
možné, že existují lidé, kteří přejdou tuto 
poušť, aniž by pocítili žízeň nebo únavu?" 
41 Udělal to proto, že vnitřně přemýšlel o 
tom, co s ním bude ode dne, kdy ho nikdo 
nepřijde požádat o vodu nebo přístřeší. 



289 
 

42 Dobrý poutník řekl svému společníkovi: 
"Došel jsem do Velkého města, ale ne sám. 
Cestou jsem potkával nemocné, žíznivé, 
ztracené, vyčerpané a všem jsem dodával 
novou odvahu skrze víru, která mě oživuje, a 
tak jsme od oázy k oáze jednoho dne dorazili k 
branám Velkého města. 
43 Tam jsem byl předvolán před pána onoho 
království, který, když viděl, že znám poušť a 
mám soucit s pocestnými, mě pověřil, abych 
se vrátil a byl pocestným průvodcem a rádcem 
při strastiplném přechodu pouště. 
44 A tady mě vidíte, jak vedu další karavanu, 
kterou musím dovést do Velkého města. - A 
vy? Co tu děláš?" zeptal se toho, kdo zůstal v 
oáze. - Ten mlčel a styděl se. 
45 Dobrý pocestný mu řekl: "Vím, že sis tuto 
oázu přivlastnil, že prodáváš vodu a vybíráš 
peníze za stín. Tyto statky ti nepatří; božská 
moc je uložila na poušti, aby je mohl využít 
ten, kdo je bude potřebovat. 
46. Vidíte ty davy lidí? Nepotřebují oázu, 
protože necítí žízeň ani únavu. Stačí, když jim 
předám poselství, které jim Pán Velkého 
města posílá mým prostřednictvím, a už se 
vydávají na cestu a s každým krokem nacházejí 
novou sílu díky vysokému cíli, který mají: 
dosáhnout onoho Království. 
47 Přenech pramen žíznivým, aby se u něj 
občerstvili a uhasili žízeň ti, kdo trpí na poušti. 
48. Tvá pýcha a sobectví tě zaslepily. Co ti však 
bylo platné, že jsi pánem této malé oázy, když 
žiješ v této pustině a připravil ses o možnost 
poznat Velké město, k němuž jsme společně 
směřovali? Už jsi zapomněl na ten vznešený 
cíl, který jsme oba měli?" 
49. Když ten muž mlčky naslouchal tomu, kdo 
byl věrným a nesobeckým společníkem, 
propukl v pláč, protože pocítil lítost nad svými 
prohřešky. Strhl ze sebe falešné roucho 
nádhery a hledal výchozí bod, kde začínala 
poušť, aby se vydal po cestě, která ho měla 
dovést do Velkého města. Nyní se však vydal 
na cestu ozářený novým světlem, světlem víry 
a lásky k bližním. 
- Konec podobenství - 
50. Já jsem Pán velkého města a Eliáš stařec 
mého podobenství. On je "hlas volajícího na 
poušti", on je ten, kdo se vám dává znovu 
poznat v naplnění zjevení, které jsem vám dal 
při proměnění na hoře Tábor. On je ten, kdo 
vás ve Třetí éře vede do Velkého města, kde 

vás očekávám, abych vám dal věčnou odměnu 
své lásky. 
51 Následujte Eliáše, milovaný lide, a vše se 
změní ve vašem životě, ve vašem uctívání 
Boha i ve vašich ideálech; vše se promění. 
52. Věřili jste, že vaše nedokonalé praktikování 
náboženství bude trvat věčně? - Ne, moji žáci. 
Až zítra váš duch uvidí na obzoru Velké město, 
řekne stejně jako jeho Pán: "Mé království 
není z tohoto světa" (28,18-40). 
 
Podobenství o velkomyslnosti krále  
53 Byl jednou jeden král, který obklopen svými 
poddanými oslavoval vítězství nad vzpurným 
lidem, který se stal jeho vazalem. 
54. Král a jeho lid zpívali vítězný chvalozpěv. 
Tehdy král promluvil ke svému lidu takto: "Síla 
mého ramene zvítězila a způsobila, že se mé 
království rozrostlo, ale podmaněné budu 
milovat tak, jako miluji vás, dám jim pole na 
svých statcích, aby pěstovali vinnou révu, a 
mou vůlí je, abyste je milovali tak, jako je 
miluji já." 
55 Čas plynul a mezi lidem, který si onen král 
získal svou láskou a spravedlností, se objevil 
muž, který se vzbouřil proti svému pánovi a 
pokusil se ho zabít ve spánku, ale pouze ho 
zranil. 
56 Tváří v tvář svému zločinu onen muž ve 
strachu utekl, aby se ukryl v nejtemnějších 
lesích, zatímco král naříkal nad nevděčností a 
nepřítomností svého poddaného, neboť jeho 
srdce ho vroucně milovalo. 
57. Ten byl na útěku zajat lidem nepřátelským 
králi, a když ho obvinili, že je poddaným toho, 
jehož vládu neuznávají, ten na ně vyděšeně z 
plných plic vykřikl, že je uprchlík, protože 
právě zabil krále. Oni mu však neuvěřili a 
odsoudili ho k smrti na hranici, protože byl 
předtím umučen. 
58 Když už krvácel a chtěli ho hodit do ohně, 
stalo se, že tam procházel král se svými 
služebníky, kteří hledali vzbouřence, a když 
viděl, co se tu děje, pozvedl onen vládce ruku 
a řekl pacholkům: "Co to děláte, vzpurní lidé?" 
Při zvuku králova majestátního a velitelského 
hlasu se před ním vzbouřenci poklonili. 
59 Nevděčný poddaný, který stále ležel v 
okovech u ohně a jen čekal na vykonání 
rozsudku, se podivil a zděsil, když viděl, že král 
není mrtev, a krok za krokem se k němu 
přibližoval a rozvazoval ho. 
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60 Odvedl ho od ohně a ošetřil mu rány. Pak 
mu dal napít vína, oblékl ho do nového bílého 
roucha, políbil ho na čelo a řekl mu: "Poddaný 
můj, proč jsi ode mne utekl? Proč jsi mi ublížil? 
Neodpovídej mi slovy, chci jen, abys věděl, že 
tě miluji, a proto ti nyní říkám: Pojď a následuj 
mě." 
61 Lid, který byl svědkem těchto scén 
milosrdenství, v úžasu zvolal a vnitřně se 
změnil: "Hosianna, Hosianna!" Vyznávali, že 
jsou poslušnými vazaly tohoto krále, a přijímali 
od svého pána jen samé výhody, a poddaný, 
který se kdysi vzbouřil, ohromen tolikerou 
láskou svého krále, se rozhodl oplatit tyto 
projevy bezmezné náklonnosti tím, že bude 
svého pána, podmaněného jeho tak 
dokonalým jednáním, navždy milovat a 
uctívat. 
- Konec podobenství - 
62. Hle, lidé, jak jasné je mé slovo! Lidé však 
proti Mně bojují a ztrácejí se Mnou přátelství. 
63. Jakou škodu jsem lidem způsobil? Jakou 
škodu jim způsobuje Moje učení a Můj zákon? 
64. Vězte, že jakkoli často Mě urážíte, pokaždé 
vám bude odpuštěno. Pak jste ale také povinni 
odpustit svým nepřátelům, kdykoli vás urazí. 
65. Miluji tě, a když se ode Mne vzdálíš na 
krok, udělám stejný krok, abych se k tobě 
přiblížil. Když přede mnou zavřeš brány svého 
chrámu, budu na ně klepat, dokud neotevřeš a 
já nebudu moci vstoupit. (100,61-70) 
 
Blahoslavenství a požehnání  
66 Blahoslavený, kdo trpělivě snáší své 
utrpení, neboť právě v jeho tichosti najde sílu, 
aby dál nesl svůj kříž na cestě rozvoje. 
67. Blahoslavený, kdo snáší ponížení s 
pokorou a dokáže odpustit těm, kdo ho urazili, 
neboť já ho ospravedlním. Běda však těm, kdo 
soudí činy svých bližních, neboť i oni budou 
souzeni. 
68 Blaze tomu, kdo plní první přikázání Zákona 
a miluje mě víc než všechno stvořené. 
69. Blahoslavený je ten, kdo Mi dovolí soudit 
jeho spravedlivou či nespravedlivou věc. (44, 
52 - 55) 
70 Blaze tomu, kdo se na zemi pokořuje, 
neboť já mu odpustím. Blaze tomu, kdo je 
pomlouván, neboť já dosvědčím jeho nevinu. 
Blaze tomu, kdo mi vydává svědectví, neboť já 
mu požehnám. A kohokoli špatně posoudí 

kvůli praktikování Mého učení, toho uznám. 
(8,30) 
71. Blahoslavení ti, kdo padají a znovu vstávají, 
kdo pláčou a blahoslaví Mě, kdo zraněni 
vlastními bratry ve Mně v hloubi svého srdce 
důvěřují. Tito maličcí, trpící, vysmívaní, ale 
pokorní, a proto silní duchem, jsou vpravdě 
Moji učedníci. (22,30) 
72. Blahoslavený, kdo žehná vůli svého Pána, 
blahoslavený, kdo žehná svému utrpení, 
protože ví, že smyje jeho skvrny. To mu totiž 
dává oporu při výstupu na duchovní horu. 
(308, 10) 
73 Všichni očekávají světlo nového dne, úsvit 
míru, který bude počátkem lepšího věku. 
Utlačovaní očekávají den svého osvobození, 
nemocní doufají v lék, který jim navrátí zdraví, 
sílu a radost ze života. 
74. Blahoslavení ti, kdo umí čekat do poslední 
chvíle, neboť to, co ztratili, se jim vrátí i s 
úroky. Tomuto očekávání žehnám, neboť je 
důkazem víry ve Mne. (286, 59 -60) 
75 Požehnání věrným, požehnání těm, kdo 
zůstanou vytrvalí až do konce svých zkoušek. 
Blahoslavení, kdo nepromarnili sílu, kterou jim 
dává mé poučení, neboť v nadcházejících 
trpkých časech budou snášet životní peripetie 
se silou a světlem. (311, 10) 
76. Blahoslavení ti, kdo Mi žehnají na oltáři 
stvoření a umí pokorně přijmout následky 
svých přestupků, aniž by je přičítali božským 
trestům. 
77. Blahoslavení jsou ti, kdo umí poslouchat 
Mou vůli a přijímají své zkoušky s pokorou. 
Všichni mě budou milovat. (325, 7 - 8) 
 
Podněty pro vzestupný rozvoj  
78. Blahoslavení ti, kdo mě s pokorou a vírou 
prosí o povznesení svého ducha, neboť 
dostanou, oč prosí svého Otce. 
79 Blaze těm, kdo umí čekat, protože má 
milosrdná pomoc se jim dostane do rukou v 
příhodnou chvíli. 
80 Učte se prosit a také čekat - s vědomím, že 
mé vůli lásky nic neunikne. Důvěřujte, že má 
vůle se projevuje v každé vaší potřebě a v 
každé vaší zkoušce. (35, 1 -3) 
81 Blahoslavení ti, kdo sní o ráji míru a 
harmonie. 
82 Blahoslavení ti, kdo opovrhují 
malichernostmi, marnostmi a vášněmi, které 



291 
 

člověku neprospívají, tím méně jeho duchu, a 
pohlížejí na ně s lhostejností. 
83 Blahoslavení jsou ti, kdo se zbavili 
fanatických kultů, které nikam nevedou, a 
opustili starobylé a mylné názory, aby přijali 
absolutní, holou a čistou pravdu. 
84. Žehnám těm, kteří odmítají vnější, aby se 
místo toho věnovali duchovnímu rozjímání, 
lásce a vnitřnímu míru, protože stále více 
poznávají, že svět nedává mír, že ho můžete 
najít v sobě. 
85. Blahoslavení ti z vás, jichž pravda 
nevyděsila a kteří jí nebyli pobouřeni, neboť 
věru pravím vám, že světlo padne jako 
vodopád na ducha vašeho, aby navždy uhasilo 
touhu vaši po světle. (263, 2 – 6) 
86 Blahoslavený, kdo slyší mé učení, přijme je 
za své a následuje je, neboť bude vědět, jak žít 
ve světě, bude vědět, jak zemřít světu, a až 
přijde jeho hodina, vstane z mrtvých na 
věčnosti. 
87. Blahoslavený je ten, kdo se ponoří do 
mého slova, neboť se naučil chápat důvod 
bolesti, smysl nápravy a odčinění, a místo aby 
si zoufal nebo se rouhal, čímž by zvětšoval svá 
muka, povstává plný víry a naděje do boje, aby 
břemeno jeho dluhů bylo denně lehčí a kalich 
utrpení méně hořký. 
88 Veselost a pokoj jsou vlastní lidem víry - 
těm, kdo souhlasí s Otcovou vůlí. (283, 45 - 47) 
89. Tvůj pokrok nebo vzestupný vývoj ti 
umožní objevit Mou pravdu a vnímat Mou 
božskou přítomnost jak v duchovním, tak v 
každém Mém díle. Tehdy vám řeknu: 
"Blahoslavení ti, kdo mě všude poznávají, 
neboť to jsou ti, kdo mě opravdu milují. 
Blahoslavení ti, kdo Mě dokážou cítit duchem, 
a dokonce i tělem, neboť to jsou ti, kdo dali 
jemnost celé své bytosti, kdo se skutečně 
zduchovnili." (305, 61 - 62) 
90. Víš, že ze Svého vysokého trůnu zahaluji 
vesmír Svým mírem a Svým požehnáním. 
91 Vše je Mnou požehnáno v každou hodinu, v 
každý okamžik. 
92. Ode Mne není a nikdy nebude žádné 
prokletí nebo odsouzení pro Mé děti. Proto, 
aniž bych viděl spravedlivé nebo hříšníky, 
sesílám na všechny své požehnání, svůj 
polibek lásky a svůj pokoj. (319,49 - 50) 
MŮJ POKOJ S VÁMI. 
 

Boží volání  
 
Výzva k lidem této doby:  
"Lidé, lidé, vstaňte, čas vás tlačí, a pokud to 
neuděláte ještě dnes, neprobudíte se v tomto 
pozemském životě. Chceš spát dál navzdory 
mému poselství? Chceš, aby tě probudila smrt 
těla - stravujícím ohněm pokání tvého ducha 
bez hmoty? Buďte upřímní, postavte se do 
pozice duchovního života tváří v tvář Pravdě, 
kde nic nemůže omluvit váš materialismus, 
kde se skutečně vidíte v hadrech - 
potřísněných, špinavých a roztrhaných - které 
bude váš duch nosit jako oděv. Věru, říkám 
vám, že tam při pohledu na svou bídu a v 
pocitu tak velké hanby pocítíte nesmírnou 
touhu umýt se ve vodách nejhlubšího pokání, 
protože budete vědět, že jen čistí můžete jít 
na hostinu Ducha. Podívejte se na sebe mimo 
lidský egoismus se všemi jeho slabostmi, které 
jsou nyní vaší pýchou, vaším uspokojením, a 
řekněte Mi, zda jste soucítili s bolestí lidí, zda 
se ve vašich srdcích ozývají vzlyky žen nebo 
pláč dětí. Řekni mi tedy, čím jsi byl pro muže? 
Byl jsi s nimi v životě?" (228,62 - 63) 
 
Výzva intelektuálům: 
"Pojďte ke mně, vy intelektuálové, kteří jste 
unaveni smrtí a zklamáni v srdci. Pojďte ke 
mně, vy, kteří jste zmatení a místo lásky 
nenávidíte. Dám ti odpočinout a dám ti 
pochopit, že duch poslušný mých přikázání se 
nikdy neunaví. Seznámím vás s vědou, která 
nikdy nezmate inteligenci." (282, 54) 
 
Volání k unaveným a obtíženým:  
"Pojďte ke mně, vy soužení, osamělí a 
nemocní. Vy, kteří s sebou vláčíte okovy 
hříchu, vy ponížení, hladoví po spravedlnosti a 
žízniví, buďte se Mnou; v Mé přítomnosti zmizí 
mnohé z vašeho zla a pocítíte, že vaše 
břemeno bude ulehčeno. Chceš-li vlastnit 
statky ducha, dám ti je; žádáš-li Mě o 
pozemské statky, abys je dobře využil, dám ti 
je také, protože tvá žádost je ušlechtilá a 
spravedlivá. Pak se stanete dobrými správci a 
já vám dám rozmnožit tyto statky, abyste se o 
ně mohli podělit se svými bližními. (144, 80 - 
81) 
 
Výzva k duchovnímu Izraeli 
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"Izraeli, staň se vůdcem lidstva, dej mu tento 
chléb věčného života, ukaž mu toto duchovní 
dílo, aby se různá náboženství zduchovnila v 
mém učení a aby tak království Boží přišlo ke 
všem lidem." (249,66) 
"Slyš mě, milovaný Izraeli! Otevřete své 
duchovní oči a spatřete slávu svého Otce. 
Slyšte Můj hlas skrze své svědomí, 
naslouchejte svýma duchovníma ušima 
nebeským melodiím, aby se vaše srdce a duch 
radovali, abyste cítili pokoj, neboť Já jsem 
pokoj a zvu vás, abyste v něm žili. Zjevuji vám 
lásku, kterou jsem po celou dobu cítil k lidstvu 
- důvod, proč Ježíš v "druhé éře" prolil svou 
nejdražší krev, aby vás vykoupil z hříchu, 
naučil vás lásce a vtiskl vám do mysli a srdce 
pravé učení." (283, 71) 
"Upři na mě svůj zrak, když jsi zabloudil, buď 
dnes se mnou. Pozvedněte ke mně své 
myšlenky a mluvte se mnou, jako mluví dítě se 
svým otcem, jako se důvěřivě mluví s 
přítelem." (280, 31) 
"Choďte pod mým vedením, ciťte se novými 
lidmi, cvičte se v mých ctnostech, a bude vám 
stále lehčeji a Kristus se bude projevovat na 
vašich cestách." (228, 60) 
"Lidé, jděte k lidem, mluvte k nim tak, jako 
Kristus mluvil k vám - se stejným soucitem, 
odhodláním a nadějí. Ať vidí, že existují cesty 
vzestupu, které přinášejí větší uspokojení než 
ty, které poskytují hmotné statky. Ať si 
uvědomí, že existuje víra, která člověka nutí 
věřit a doufat nad rámec viditelného a 
hmatatelného. Řekněte jim, že jejich duch 
bude žít navěky, a proto se musí připravit na 
to, aby se mohli podílet na věčném 
požehnání." (359, 94 - 95) 
 

Konec 
 
 
 
 
 
 
 


