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ale to všetko bude ale tá najlepšia odpoveď Dbajúce srdce 
pre Mojich bratov.“ na vašu otázku Samozrejme, uplatníte 
Toto je Božská Vôľa! príde patričným spôsobom. toto učenie podľa 
Kde je Božská Láska? – Či už ste niekde učiteľom, vášho miesta v Živote. 
V poslušnosti. sluhom či študentom, Vy ochutnáte Boha 
Niektorý deň v budúcnosti nezáleží na tom, a On vás bude testovať. 
už nebude utrpenie. aká je vaša pozícia, Bude vás skúšať tak, 
Kristus nebude znovu nikdy sa neponáhľajte. ako skúšal Abraháma, 
ukrižovaný vo svete. Prečo? Môžem vám dať apoštolov, prorokov. 
– No, neexistuje taký mnoho príkladov rád Vy všetci prejdete Ohňom, 
veľký strom, na ktorý dbajúceho srdca, sedem ráz prejdete Ohňom. 
by Ho mohli ukrižovať. ale tieto príklady majú silu Keď vám to hovorím, 
Neexistuje taký veľký strom, iba vtedy, ak sú použité. začínate sa báť. 
ktorý by uniesol Krista, Viem, aké je pre vás ťažké Človek prejde sedem ráz 
Ktorý dnes žije uplatniť nejaké pravidlo! cez Božský Oheň! To je 
v srdciach  Keď sa človek nahnevá, to najväčšie požehnanie. 
päťsto miliónov ľudí. okamžite príde Je to posvätný Oheň Lásky, 
Je taký mocný pochybnosť a váhanie. ktorý očistí vaše mysle 
a Jeho moc ešte vzrastie. Môžete pochybovať a vaše srdcia, 
Aj my môžeme o všetkom na svete ale aby ste mohli porozumieť 
disponovať touto mocou. nikdy nepochybujte o Bohu! Dobru v Bohu 
Preto Kristus povedal: Buďte pripravení obetovať a ako ho máte napĺňať. 
„Všetko o čo požiadate sami seba kvôli tej  Nikdy by ste sa 
v Mojom mene, stane sa.“ veľkej Láske –  nemali ponáhľať. 
V koho mene? –  kvôli Pánovi, Ktorý si želá Bez ohľadu na to, čo robíte, 
V mene Lásky Boha, obmedziť sám Seba, neponáhľajte sa. 
v mene dbajúceho srdca, aby žil v nás! Niektorí z vás sú obchodníci, 
ktoré je v nás. Buďte pripravení ktorí sa zamotali do účtov 
Ak otvoríte svoje  obetovať Mu všetko a nemajú žiadne peniaze. 
dbajúce srdce, Kristus príde v každej situácii! Chodia domov, 
a bude v ňom žiť. To je to, čo robilo lámu si hlavu 
Hovorím k vám, Krista výnimočným. a upadajú do zúfalstva. 
ale nemôžem „Prišiel som konať vôľu Nelámte si hlavu! 
na vás uvaliť pravidlá. Toho, Ktorý Ma poslal,“ Keď prídete domov, 
Chcem od vás jedinú vec: povedal Kristus. sadnite si a obráťte svoju 
prosím, súťažte vo vzájomnej Nakoniec, myseľ k Bohu, 
úcte jeden k druhému. keď Mu povedali, k svojmu dbajúcemu srdcu, 
To je prvá vec, čo treba  že má niesť kríž utrpenia, počúvajte, čo vám povie, 
urobiť.  odpovedal: aby ste urobili 
Máte už dosť filozofie, „Urobím všetko, v akejkoľvek situácii. 
ste dokonca dobrí profesori. čo Mi Môj Otec povedal.“ Vždy dostanete odpoveď. 
Môžete viesť prednášky, Kristus mal poznanie Ak ste matka 
môžete ostatným robiť a mal tiež moc. a máte neposlušnú dcéru, 
prejavy o morálke, môžete Hovorieval: nekričte na ňu, nežiadajte ju, 
vysvetľovať Evanjelium, ale „Či nemôžem požiadať aby urobila to či ono, 
to čo musíte predovšetkým, jednu alebo dve légie anjelov, ale obráťte sa k svojmu  
je používať to. aby prišli a vyslobodili Ma? dbajúcemu srdcu  
Najťažšia vec je používanie. Môžem, ale neurobím to. a spýtajte sa, čo máte urobiť. 
Vyžaduje sa to Uprednostním potupu, Možno prejde jeden, 
od vás všetkých. utrpenie a mučenie, dva, tri dni –  
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posvätné Meno, ktoré Ak sa všetci stanú Každý kto uspeje 
sa neodvážime vysloviť. strojvodcami, v používaní, sa dostane 
Keď sa na Neho obraciam, budú tu hádky. do druhej fázy. 
hovorím: „Pane, Jediný strojvodca stačí. Dá sa rozprávať so všetkými,  
s Tvojím Menom, Sadne si na miesto ktorí načúvajú 
ktorým si známy v Nebi, určené pre strojvodcu svojim dbajúcim srdciam, 
buď Vôľa Tvoja!“ a všetci ostatní  Môžete sa spoliehať 
Súťažte v preukazovaní úcty! budú sedieť v kupé na svoje dobré zvyky. 
Je to nutnosť pre Bulharov. a práca bude fungovať. Mali by ste vedieť, 
Bulhari sú najhrubší ľudia To dobré srdce bude konať, že vo všetkom 
spomedzi všetkých Slovanov. tá páka bude zvažovať sú dobré zvyky. 
Priznajte si to, veľký Boží zákon, Dokážem vám  
nie je to žiadna hanba. zatiaľ čo všetci ostatní nasledujúcim spôsobom, 
Nie je zlé byť hrubý, budú ticho a pokojne že je to pravda: 
ale uhladenie je potrebné. sedieť v kupé. ak vás urazím, vy mi ukážete, 
Aby sa to uhladilo, Poviete: „Nemôže ale čo som urobil nesprávne. 
budete súťažiť urobiť chybu?“ Poviete mi: „Mal si byť 
v Božej Láske. História, ktorá nám je známa o trochu jemnejší.“ 
Tá Láska vás zdokonalí. v priebehu tisícov rokov Pokiaľ mi ukazujete 
A potom tak ako lastúra hovorí, na morálku –  
premeníte vašu hrubosť že všetci, ktorí boli vedení máte dobrý zvyk, 
na perlu. svojimi dbajúcimi srdcami,  viete, ako sa správať. 
Najskôr začnete konali rozumne. Ak mi viete rozprávať 
s dobrým správaním. Nikdy nevytvorili o morálke, tak rozumiete 
Neustále počujem žiadnu nehodu. dobrým zvykom. 
niekoho z vás hovoriť: Preto pisateľ žalmov Prečo sa tiež nedokážete 
„Majster je k niektorým povedal: správať náležite? 
benevolentnejší „Bol som mladý Všetci vieme, 
ale k iným menej.“ a zostarol som, ako by sme sa mali správať. 
Vy uvažujete ale nevidel som Ak je tak, prečo to 
pozemským spôsobom. spravodlivého žobrať. nevieme uplatniť v Živote? 
Človek nemôže byť Nevidel som niekoho Dokážeme to uplatniť! 
benevolentný navonok. s dbajúcim srdcom žobrať, Takže každý bez výnimky 
Božská láska pôsobí dôjsť k znesväteniu.“ to dokáže uplatniť. 
jedným a tým istým Ak boli niekedy spravodliví Ak dvetisíc rokov 
spôsobom voči všetkým. vystavení zneucteniu, po Kristovi hovoríme, 
Koná jediným bolo to z jednoduchého že nedokážeme žiť 
a tým istým spôsobom dôvodu, že chceli čistým kresťanským životom, 
voči každému, pomôcť svojim bratom. hanba nám! 
ale nie každý je schopný Takže teraz budete apelovať Počúval som vás  
odhaliť Božskú Lásku na dobré zvyky, pred prednáškou 
tým istým spôsobom. ktoré sú vo vás, a jeden brat povedal: 
Preto sa vaše duše na vaše dbajúce srdcia. „Bratia, pomodlime sa!“ 
rôznia vo svojej otvorenosti A potom budete Rád by som, aby sa modlil 
a preto sa Boh apelovať na Krista, iba jeden z vás, nie všetci. 
viac zjavuje na toho žijúceho Krista, Jediný z vás môže 
tým vyvinutejším. Ktorého volám Syn Lásky, urobiť celú prácu. 
Avšak všetci by ste mali Jediný Učiteľ na svete. Koľko strojvodcov  
vedieť, že máte  My vieme, že On je Kristus, je potrebných 
úplne rovnakú príležitosť. ale On má na riadenie vlaku? – Jeden. 
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Neexistuje rozdiel  
v spôsobe, akým Boh 
zaobchádza s anjelom, 
s ľudskou bytosťou, rastlinou 
či s najmenším kamienkom. 
Nemám na mysli 
vonkajší fyzický svet, 
ale žijúce kamene 
a rastliny v Nebi, 
kde môžu hovoriť 
a sú živé. 
Takže vy všetci musíte 
odhaliť svoje dobré zvyky! 
Rád by som tiež, aby ste sa 
vyvarovali hrubosti 
a hádkam medzi sebou. 
Tie porušujú Božskú Lásku. 
Všetci ľudia sa sťažujú: 
„Potrebujeme Lásku.“ 
Ale vlastne 
Láska je medzi vami, 
len ju odhaliť! 
Kto je na vine 
keď máte zavretý kohútik 
a voda cezeň nemôže tiecť? 
Je na vine voda 
alebo ste vinníkom vy? 
Otvorte kohútik 
a vaše dbajúce srdce 
okamžite nechá 
tieto zdroje vytiecť von. 
Prvá vec ako pre 
mladých tak aj pre starých, 
je súťažiť vo vzdávaní úcty. 
Žiaci, ktorí nie sú schopní 
rešpektovať sa navzájom, 
tiež nedokážu 
rešpektovať svojho Majstra. 
Žiaci, ktorí nežijú dobre 
medzi sebou,  
nectia ani svojho Majstra. 
Pán nie je potešený tými, 
ktorí Ho nepočúvajú. 
Srdcia všetkých 
majú byť pripravené 
konať Vôľu Božiu. 
Keď všetko z Lásky  
uskutoční Vôľa Božia, 
príde Jeho kráľovstvo. 
Potom sa všetci budú  

radovať. Môžeme začať 
dnešným večerom. 
Nie, dnes večer je deň. 
Môžeme obrátiť noc v deň. 
Teraz chcem, aby ste si 
zapamätali nasledovnú 
myšlienku – každý z vás 
sa má sám rozhodnúť, 
ako sa správať k ostatným, 
namiesto uvažovania o tom, 
ako sa ostatní správajú  
k nemu. To je hlavná vec. 
Začnite obrátene. 
Každý z vás 
zo svojho hľadiska vyrieši, 
ako sa správať k ostatným 
a či je jeho správanie 
milé Pánovi. 
Nehovorím, že Pán nie je 
potešený, pretože keby som 
to povedal, je to súdenie. 
Môžete napraviť  
všetky svoje chyby. 
Dnes večer Pán zoberie 
všetky naše hriechy 
a hodí ich za Svoj chrbát. 
To sa stane okamžite. 
Prinesie to nový stav: 
znovuzrodenie ľudstva 
a nové pozdvihnutie 
ľudského ducha. Človek, 
ktorý je znovuzrodený, 
je oslobodený od múk, 
je šťastný a radostný. 
To sa môže stať 
už dnes večer. 
Môžete túto otázku 
vyriešiť už dnes večer. 
Tí, ktorí sú pripravení, 
to nebudú odkladať. 
A tí, ktorí nie sú pripravení, 
počkajú, kým nadíde ich čas. 
Tí, ktorí sú pripravení, 
môžu okamžite 
vyriešiť túto záležitosť. 
Boh Lásky 
nie je Bohom mŕtvych, 
ale je Bohom živých. 


