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BUĎTE SVATÍ, JAKO JÁ JSEM SVATÝ 

 

 

Vy, slabí lidé, nedokážete snad pochopit Slovo života, které říká: "Když zemřete, budete žít"? 

Kdybyste se tak skutečně nesnažili, nepřišel bych vám na pomoc. Ale mám už i mezi vámi 

takové věřící, kteří chápou tuto zjevenou pravdu. Před 2000 roky by ji však nevyspělý lid pro 

nadvládu tělesnosti ještě nemohl přijmout. 

Vězte, že na počátku lidé žili úplně jako zvířata. (*) Jejich duši řídily pudy a ukájeli se s tisíci 

ženami. Cožpak biblické i světské velikány nezneuctila tato láska k tělesnosti? Potom jsem 

ji omezil na menší počet žen a později jsem už mohl uzákonit život jen s jednou manželkou. 

Tento poslední zákon jsem potvrdil i Já, Ježíš. Co by se jinak dalo dělat s touto úrovní tělesně 

založeného Izraele? Později, po přijetí Ducha Svatého, jim už to bylo jasné. Avšak mezi řádky 

mého učení jsem ukryl tajemství, a když bylo chápání jednotlivců, pokud jde o tuto věc, 

vyspělejší, mohl jsem o tom otevřeně mluvit skrze svého Ducha Svatého, který je jediným 

učitelem tohoto světa. Vždyť svým osiřelým učedníkům jsem až do konce světa zanechal 

a slíbil jako vůdce jen moc Ducha Svatého. Tak jsem byl na tom s nimi, dokud se v nich 

v úplnosti neuplatnila má Božská vůle. 

Co je vzkříšení z tělesného života? Proto slyšte, vy horlivější, kteří jste se osvobodili od 

chladného sobectví. 

Cesta vzkříšení je tak jistá, jak jsem ji před světem prožil Já. Když jsem o sobě řekl, že Já 

jsem Cesta, Pravda a Život, což potom nemají žít stejně i ti, kteří chtějí žít se Mnou? Jestliže 

v údech někoho vládne ještě v tělesné žádostivosti semeno smrti, cožpak neplodíte pro smrt? 

A semeno smrti opět plodí těla pro smrt? Tedy kdo má uši, aby si vyslechl tuto pravdu, nechť 

ji i pochopí. Mohou ji totiž porozumět jen ti, kteří se podobně jako Já osvobodili od tělesné 

touhy. 

O tom, jak jsem zde žil Já, ztělesněné Slovo, hovořím jako Duch Pravdy k těm, kteří si tělo 

vymanili z pout smrti. Neuzavřel jsem manželství! Neplodil jsem duše pro smrt, ale pro věčný 

život. Ti, kdo byli u Mne, byli tak velice proniknuti mou čistou blízkostí, že se v nich stáhla 

tělesná žádostivost, a nikdo ji nehledal.  



Tělesné duše se totiž u Mne necítily dobře. Ty později křičely: "Ukřižuj ho!" Nepotřebovaly 

život, neboť jsem si občas dovolil dotknout se jejich pečlivě střežených hříchů, které je dělaly 

podobné zvířatům, ale ne Bohu. Jako vzor jsem před ně postavil nevinné dítě: "Když 

nebudete jako děti, nevejdete do Božího království". Proč jsem představil nevinné 

dítě? A proč jsem řekl, že ti, kdo byli uznáni za hodny získat jiný svět a vzkřísili se ze smrti, 

tedy z tělesnosti, že ti neuzavírají manželství, neboť jsou dětmi vzkříšení. A proč jsem řekl, 

že jsou tací, kteří se sami vychovali pro nebeské království? A komu se nezhnusí i vlastní 

duše naplněná dědičným hříchem, ten nemůže být mým učedníkem. Jsem-li Já Život 

a Vzkříšení, proč Mě nenásledujete, když chcete být se Mnou? Vy mudrlanti, probuďte se 

z prachu země k životu a i vy nebraňte svou tělesnost, neboť je věčným hrobem Ducha 

Svatého ve vás! 

O čem jsem mluvil ústy Daniela? O tom, že v posledním čase, a ten je již zde, se pozvednou 

praví lidé z prachu země, z tělesnosti k životu a uslyší nebeskou trubku. K čemu slouží 

nebeská trubka? Povolává do nebe, k nebeskému bytí, k sebepopírající nezištné lásce, která 

plodí Boží děti pro nebe. Ti, kteří Mě skutečně hledají v této napsané Pravdě, pochopí můj 

hlas a budou Mě následovat jako skutečného Pastýře sjednoceného nebeského stáda. 

Jsou to moji spasení následovníci, kteří v sobě popřeli pouto hříchu a hrob smrti, 

čímž rozumím tělesnost. Mnozí se vlivem pudu budou silně vzpírat, ale k těm ještě 

nemluvím. Má slova směřují k lidem, kteří Mě chápou a rozumějí Slovu: Buďte svatí, jako 

Já jsem Svatý. Jen lidé čistého srdce uvidí Boha. 

. 

Pochopte toto nebeské tajemství: Vždyť jako se narodil Syn Boží ze svaté Panny, 

cožpak si i vy nemusíte posvětit své tělo, ve kterém jste Mě nyní poznali, abyste 

se stali syny Božími, což znamená vzkříšení? Znovuzrození se nestane ani z těla, 

ani z krve nebo z vůle muže, ale od Boha, tedy ze síly mého Ducha Svatého. 

Hle, teď jsem vám vysvětlil důležitou pravdu. Nyní se dokáže, kdo Mě miluje více než tento 

svět a kdo bude ten, kdo řekne: "Následujeme Tě, Pane." I to bude zřejmé, kdo Mě odmítne 

a bude křičet: "Ukřižuj ho! Nepotřebujeme takového učitele, který nás vede do mylného 

učení". Tak křičeli templáři ústy najaté chátry. 

Popřel jsem v sobě tento svět a obrátil se v nejkrásnějším rozkvětu svého 

mužného věku, aby ve Mně mohla žít svatá vůle mého Otce. Tím jsem dokázal, 

že ve Mně byl na prvním místě Bůh, a ne zralost mužského těla. Proto má duše 

zvítězila nad tělem a stala se nesmrtelným a věčným životem. 

. 

Buďte svatí, jako je Svatý Ten, Kdo vás volá k svatému životu. Je zapotřebí, abyste 

se sjednotili se Mnou a mohl jsem vás vzít do svých nebes. Pokud ještě není má vůle u vás 

na prvním místě, jste daleko od spásy. Tedy hledejte, co je mou vůlí a navěky budete se 

Mnou.  

. 



Krátkozrací milovníci těla Mě i teď opustí, cesta spásy jde na úkor tohoto světa. 

Totiž v sebezapření není možné sloužit tělu a plnit jeho žádostivost. Když se 

vzmáhá duše, tělo se musí se svou vůlí stáhnout, jak řekl Jan. Vždyť budujeme-li nebeské, 

musíme se v duši odstěhovat ze země. Proměna musí nastat již tady v těle. Musíte si 

vyměnit svou duši za mého Ducha. Když se o svého Ducha rozdělím s vámi, dám vám Ho 

jako svůj největší nebeský dar. Avšak chápete podstatu této lásky? Její pomocí se Mi musíte 

stát podobnými, jací jste byli na svém počátku. 

. 

Už jsem na mnoha místech vysvětlil, v čem spočívá moje následování, abyste se dostali mezi 

spasené. Já jsem neustále milosrdný, a i tehdy, když se k vám dostávají Slova mého Písma, 

abyste se Mě, Spásy, mohli chytit, konám milosrdenství. Čiňte takové skutky, jaké jsem 

vám ukázal Já, abyste se i vy mohli z cesty kříže, spolu se Mnou v sjednocené vůli 

a oslavení, vrátit domů. V nebi totiž nemohou být dvě rozdílné vůle, ale musí se 

ve všem uplatnit jediná vůle mého Otce, který je věčnou Láskou.  

Proto vás soustavně podněcuji k přijetí mé vůle, aby k vám mohlo přijít Boží 

království. Musíte si je osvojit tady na zemi, neboť na onom světě se každý najde na 

takovém místě, kam si umístil svou duši. Tak jako Já jsem položil základy spásy na zemi, 

musíte si je postavit tady. Vždyť přesto, že je tato země slzavým údolím, je i milosrdným 

místem spásy.  

Ano, je zde peklo i nebe, neboť někdo se může duševně nacházet v pekelných 

mukách, jiný v Božím království, které k němu přišlo. Co si kdo našetří, to si v duši 

vezme s sebou. 

. 

Moje milé děti! 

Mluvím k vám, které posloucháte mé Slovo a uskutečňujete je; buďte požehnané v mé vůli. 

Dnes se naučíme, jak Mi musíte dát přednost přede vším ve světě a s mou pomocí přemoci 

v sobě starodávný hřích, který znáte jako dědičný, abyste se od něj očistili. Dokud totiž ve 

vás vládne stará nedobrá přirozenost, nemůžete ode Mne přijmout Ducha 

Svatého. Proto si musíte tuto starou přirozenost svléci a obléct tu moji. 

Vaše prvá přirozenost byla ze Mne. Druhá byla vůlí sobeckého hříchu a třetí si vyžaduje, 

abyste se znovu pozvedly do mé přirozenosti a mohly se stát na základě nebeské přirozenosti 

nebeskými. Podle míry v jaké přijmete sílu mého Ducha, najdete své místo v nebi. Když Mě 

a mou vůli postavíte nade všechno, budete nade vše pozvednuty i vy. Takový je růst v lásce, 

který byl až dosud zanedbaný sobeckou vůlí kvůli tělesné lásce. Stejně jako tomu bylo 

u prvního lidského páru, tak je to i u vás.  

Když totiž člověk neupadne do smyslnosti, jeho láska zůstane nebeskou a nebude 

plodit pro zem, smrt. Když si duši získá pro nebe, bude svou nebeskou láskou 

plodit věčné životy. Podle mého příkladu a učení se i vy skrze Mne musíte stát tvořivými 

silami, abyste plodili ovoce pro nebe, nikoli pro zem. Ta bude pod kletbou hříchu, dokud na 

ní nebudou bytosti pozvednuty zpět na své původní místo, pro které byly stvořeny.  



Z přírodního člověka se musí stát Boží synové, kteří s Otcem budují a neustále tvoří. Pomocí 

ztělesnění mého Ducha Svatého vytvářejí Boží syny, kteří nepatří hnilobě a nicotě, ale žijí 

věčně. Každý toho může skrze Mne dosáhnout, když bude Boha nade všechno 

milovat, to znamená, že nad vůli svého těla postaví Boží vůli. 

Dříve než první lidský pár upadl do hříchu, byl v ráji nekonečně šťastný. Sloužilo mu 

všechno, co urodila země. Tehdy země neplodila trní, bodláčí ani jedovaté rostliny a každý 

keř jim přinášel ušlechtilé a dobré ovoce. Všechno, co chtěli, si v mé vůli mohli stvořit. Avšak 

neposlušnost a to, že se přede Mnou ukryli, je učinilo prokletím země. Ze synů Boha se stali 

jeho sluhové, neboť dali přednost své vůli před tou mojí. Potomky tohoto původního hříchu 

jste i vy, lidé, zvířata, kteří Mě ani neznají. Ježíš Kristus však přišel proto, aby vás osvobodil 

od kletby hříchu, neboť Ježíš je jediný, kdo vás může vzít domů, na vaše původní místo, kde 

vás Otec stvořil ze sebe jako bytosti lásky. Byli jste ozdobeni všemi Božími vlastnostmi 

a tvůrčí silou. Avšak zneužili jste svou svobodu a spoutala vás zem, abyste už dále neklesali. 

Vskutku, člověk padl pod úroveň zvířat. Kvůli své honbě za smyslností a zdeformované duši 

nemá už podobnost s Bohem, který ho stvořil. Proto přišel Boží Syn, aby vás přetvořil 

k Božímu obrazu. Budete-li následovat Ježíše, můžete být osvobozeni od pozemské kletby. 

Lidstvo se nenapravilo ze Zákona. Byla to přípravka na školu i se všemi proroky. Kristus je 

dokonalost. Kdo Ho přijme, bude skrze Něho spasen. Starý Zákon, který je mateřskou 

školkou, je spravedlností, zákonem, který trestá toho, kdo se proti němu proviní. Avšak Ježíš 

Kristus je dokonalost. Je Láskou Otce. Ježíš, pomocí Ducha Svatého, vyrovnává všechna 

provinění. Kdo Ho přijme, bude skrze Něho žít. Na základě této milosti, kterou Ježíš přinesl 

na zem, můžeme říct: "Otče náš, jenž jsi na nebesích..."  

Tedy kdo hledá odpuštění ze Zákona, opustí Boží milost a zůstane jen přisluhovačem Zákona. 

Nikdy nebude být moci synem bez poslušné duše, která byla v Ježíšově bytosti. Kdo si tedy 

Boha postaví nade všechno, toho Bůh také nade všechno povýší. 

Ve Starém Zákonu vládla spravedlnost, ale Ježíš už učil  jinak: "Kdo ti vezme svrchní oděv, 

dej mu i spodní, kdo tě udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou" [Mt 5, 39]. Tato pokorná 

sebepopírající láska převýšila starozákonní "Oko za oko, zub za zub". Byl to sice spravedlivý 

a zákonný princip, ale neměl v sobě Otcovu bytost, Lásku. Tedy na jeho základě se 

nedostanete k Otci, jehož bytostí je Láska. A jeho vlastnostmi je moudrost, vůle, řád, 

vážnost, trpělivost a milosrdenství. 

Člověk za života v těle může následováním Ježíše dosáhnout následující Boží 

vlastnosti: Lásku, trpělivost, pokoru, odpuštění, vytrvalost, obětavost 

a milosrdenství. Jak vidíte, Ježíšova bytost naplněná láskou byla plná sebezapření. Tak 

se stala Otcova bytost, pomazaný Kristus, dokonalou Láskou, Cestou, Pravdou a Světlem.  

Takže budete-li Ho následovat a půjdete-li po jeho cestě, budete-li žít podle jeho vůle, 

můžete se stát spasenými syny. K této práci volá Boží láska vás, kteří už částečně máte 

v sobě Božího Ducha, abyste se zcela naplnili Duchem Svatým.  

Říkám vám to Já, Ježíš, věčná Láska.  

Amen. 



 

(*) Před potopou. 

 

Zdroj: Johanna Szatmári: Listy Otce, Budapešť, 1944. 

Za laskavý souhlas se zveřejněním vybraných částí diktátů našeho Pána Ježíše Krista svému 

oblíbenému dítěti, Johanně Szatmári, děkujeme sestře Ireně, překladatelce tohoto díla do 

slovenštiny. 


