13. Slavnost Zářící Hvězdy.
(29. prosince 1931)
Svatá touha vzplanula ve vesmíru! Dostává podobu zářících červánků! Radujte se, duchové,
kterým dobrotivost Boha dovolila dospět k velké očistě! Budujte království Boží, které má nyní
obsáhnout celé stvoření. Jásejte, neboť ten den nadešel! Den, v němž svaté Světlo vzplane pro
všechny, kteří nyní obstojí v čistotě před trůnem soudu.
Pro všechny ostatní je to záhuba ve tmě a ve spárech všeho zla, které se musí nyní samo
roztrhat na kusy podle nezměnitelné vůle Boha, který jest Pánem nebe a světů.
Radujte se vy, kteří již nemusíte prodlévat v temnotě, nýbrž smíte spatřit Světlo. Přišla k vám
spása, aby vás zachránila! Děkovná modlitba stoupá ke cti Boží! Neboť On to jest, kdo vás svou silou
osvobozuje, kdo vám dovoluje probudit se k novému životu, který znamená pro vás radost, štěstí.
S tímto probuzením rozkvétají současně dary, které jsem mohl dát povolaným. Avšak rozkvétají
pouze u těch, kteří se ochotně podvolili duchovní přípravě, neboť jen když se povolaný duševně upne
na svůj vysoký cíl, jen to může v této době způsobit, že semeno zakoření, což je nutné
k hrubohmotnému působení. Kdo byl povrchní, kdo se příliš ztratil v duševně pohodlném vyčkávání a
vždy chtěl vidět jen z vnějška přicházející dění jako okamžik začátku, který je pro něho vhodný, ten
nedával příležitost k zakořenění a semeno muselo v této nečinnosti v něm zlenivět.
Tak se to projevuje nyní všechno viditelně v tomto hrubohmotném světě. Tím se naplňuje na
vás, co jste v sobě skutečně nesli. Tak se nyní samočinně odděluje pravé od nepravého! Líní rychle
odpadnou, zatímco druzí, uvědomujíce si své dary, chvátají vpřed v radostiplné síle, neboť nyní
pozemsky nastupuje den svatého Světla!
Zničeno bude dosavadní špatné dílo, které si pozemský člověk vytvořil a namáhavě vybudoval
rozumem. A jeho trosky pohřbí pod sebou stavitele v rychlém vyrovnání zpětného Bohem chtěného
působení!
Slovo, které vám dávám, je živoucí! Spěje rychle odtud do všech světů; jakmile je vyslovím,
získává formu, láme každý odpor, přetváří a nově probouzí, buduje říši Boha v celém stvoření!
Jedno splňování svaté vůle Boží stíhá druhé. Svatá síla Světla obepíná celé stvoření. Čerpejte
z toho sílu vy, kteří chcete jít se mnou. Kruh se uzavřel! Bude použito takových činů, které na cestě
zdolají a odstraní poslední hrubohmotné odbočky, kterých zneužívala vláda temna, a vymýtí všechno,
co neusiluje ke Světlu.
Budete to smět ještě jednou poznat, až se později ohlédnete zpět, až budete chtít – vzdáleni od
této země – vstoupit do ráje. Pak budete zděšeni před velikostí Boha ještě jednou prožívat vědomě
vše, čeho se vám dostávalo v těchto dnech soudu a co smíte již dnes držet v rukách díky milosti Boží,
aniž si to uvědomujete.
Staňte se svobodnými, neboť Bohu je milá jen služba lidí, kteří jsou vnitřně svobodni!
Z vlastního přesvědčení přinášejte v budoucnosti své chvalozpěvy, projevujte svým způsobem žití dík
za všechnu milost! V každém okamžiku vám byla dávána příležitost dokázat, jak pevně je ve vás
zakořeněno uctívání Boha.
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Být svobodným však zavazuje. Ve věrném plnění povinností spočívá hrdost svobodného
člověka, jeho vysoká cena, svoboda sama. Tím uctíváte Boha, který vám dal všechno. Buďte si proto
vždy vědomi velkého díla, které leží před vámi: Výstavba království Božího zde na zemi! Zralost
vašeho ducha musí již nyní působit ve hmotnosti! Dnes dostáváte k tomu sílu! Neboť já vám otevírám
svým Slovem cestu ke světlé říši Boží! Následujte přikázání, které spočívá ve slovech, tím splníte také
vůli Boha, jeho zákon.
Nemyslete si, že jste něco získali, když přicházíte k této slavnosti a účastníte se dějů, aniž se
při tom zachvívá vaše duše. Odejdete prázdní, jestliže vás vaše touha nenutí plnit nejvyšší vůli Boží.
Očekáváte-li však pokorně ve vroucí prosbě svého ducha milost Boha, pak vezmete s sebou na cestu
z oné síly, kterou Bůh vnořil do mne pro blaho světa.
Vedu vás do jeho světlých říší svým Slovem, jakmile je chcete následovat a jsouce přesvědčeni
o jeho Pravdě podle něho žijete! V tomto přesvědčení sílí zachvívání vašich duchů, které vás mocně
nese vzhůru, jsouc přitahováno Světlem.
Otevřete své duše! Dovolte dnes paprskům vniknout do vás, abyste budovali všechno, co se
ještě správně zachvívá v Božských zákonech tohoto stvoření! Využijte tohoto dne, především této
slavnosti k tomu, aby všechno, k čemu potřebujete síly, bylo ke spáse vaší i lidstva.
Vznešeně a mocně se již zachvívá Světlo nad vámi a kolem vás. Čerpejte z něho, jak mohou
čerpat jen žíznivé duše, nenechte ani okamžik nevyužitý, neboť všichni, kteří jsou uzavřeni ať už
z lenosti nebo jen pozemskými myšlenkami, musí odejít prázdní, nehledě na bohatství, které je
obklopuje.
Záleží jedině na vás, kdy budete moci slavit opravdové vzkříšení. Záleží však také na vás,
jestliže se budete muset zřítit, abyste už nikdy nemohli vstát a museli v tisíceronásobných mukách
mnohaletého rozkladu ztratit namáhavě získanou duchovní osobnost. Seberte své síly, zaměřte celé
své chtění na jediný cíl, vzhůru ke Světlu, neboť nyní začíná pro lidstvo poslední vážný boj. Se
železnou silou bude rozbita každá lidská domýšlivost, aby mohla vyniknout pokora, která jediná vede
k milosti Boží.
A bez této milosti nemůžete obstát. Ani jeden mezi vámi není tak spravedlivý, aby milost
nepotřeboval. Proste proto v modlitbě a připravte se ke vzkříšení svého ducha, abyste mohli působit a
přinášet požehnání v hodině zmatku.
Svátek Zářící Hvězdy bude v budoucnu radostně vítán, poněvadž bude díkem za hodinu
osvobození od tlaku zla, na něž bude vzpomínáno v pokorném pohledu k Bohu, neboť osvobození
bude způsobeno silou všemocného Boha, který vám tak viditelně pomůže.
Síla Zářící Hvězdy bude působit neomylně. Nebude přitom platit, že si člověk o sobě myslí, že
stojí správně ve vůli Boha a plní věrně zákony ve stvoření, jakmile to skutečně stejným způsobem
nebude viděno ze Světla. V této věci víra člověka sama o sobě mu nedává žádnou záruku, že je také
správné to, co vymyslel jako neporušitelné nebo co přijal jako nesporné učení.
Paprsek Hvězdy se neptá po dobré víře lidí jako takové, ani po naukách, které přijali, nýbrž
působí neposunutelně v zákonu Pána! A co před ním nemůže plně obstát v jeho Světle, to vyhladí,
pohltí a spálí všemocnou silou, kterou do něho vložil Bůh. V tom konečně nyní veškeré lidstvo pozná,
kde je Pravda, neboť všechno ostatní se zhroutí samo v sobě.
Radujte se proto vy, kteří jste do sebe přijali mé Poselství, neboť vám zaslíbilo vítězství a
přinese mír.
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Připravte se nyní, lidé, abyste pomáhali, abyste na nové zemi budovali také nové království!
Království Boží tisíce let, v němž zlo a temno nenaleznou již žádný prostor!
Následujte mne jak v myšlení tak ve slovech a v činu! Až ke svatému vítězství Světla také na
zemi.
Váš život, vaše jednání budiž Bohu ke cti, budiž díkem naplněný chvalozpěv, který bude jásavě
stoupat ke stupňům trůnu.

