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První stránka Zákona nastávajícího času – Bible budoucnosti 
1. Dva ze tří byli s otcem nebeským. A na Otcově ruce ležela sféra, která dříve byla 

zlatá, ale nyní v té sféře vznikala moře, oceány, kontinenty, překrásná jezera, hory 
a lesy. A my jsme viděli, jak to všechno bude žít, vyvíjet se a jít kupředu. A to, co 
bylo ukázáno, bylo stránkou z knihy, která dříve ležela na Stvořitelově stole, 
a kterou předtím nikdo neměl v rukou. A náhle se ta kniha ocitla v rukou jednoho 
z nás. 

2. Otec, který stál proti nám, řekl: „Dříve ta kniha byla psána hieroglyfy a byla 
uprostřed světadílu, uprostřed států, uprostřed státu, uprostřed hor a polí. A dříve 
byla hliněná, a dříve byla zbožštěná. A dříve ji měl jeden člověk. A ten člověk měl 
ode mne berlu. Podřizoval si živly, moře i větry a spasil svůj národ podle mé vůle. 
A kniha za tolik času završila a završuje přechod jak pozemský, tak i nebeský, jak 
nebeský, tak i pozemský. A ta kniha byla na Zemi dvakrát. A byla použita jednou. 
A vy, děti moje, jste ji dostali jako třetí. A ta má jiný účel a bude použita podruhé. 
Zeptejte se Syna mého, který je s vámi jako třetí, toho, s kým jste byli vždy spolu, 
a On sejme své znamení s listu. A toto znamení bude v podobě ležaté osmičky 
a bude to znak nekonečna a bude představovat vědomí a vy pochopíte to, co jsem 
dříve řekl. A uvidíte nebeský útvar, na který se rozšíří nekonečnost pochopení. 
A první list mé knihy bude odhalen. 

3. Přečtěte si jej, pochopte a uveďte data a události, i lidi i národy i planety i galaxie 
a mnohé jiné, co je do nynějška neznámé. A dám vám sílu, možnosti a rozhodování 
podle své vůle o změnách na každém listě mé knihy – o člověku, o událostech, 
o zemích, o státech, o mořích a přírodě, o ptácích a zvířatech, o hvězdách 
a planetách, o galaxiích a o mnohém jiném do nynějška neznámém. A potvrzuji to, 
o čem jsem mluvil, a přiděluji to tomu, kdo bude mou knihu psát. A pro odlišení od 
jiných předávám svou berlu, naděluji svou silou a potvrzuji svou moc v Jeho osobě. 
Dále vás přivádím na cestu Pravdy a povím vám o všem, co se bude dít jak na Zemi, 
tak i na nebi, tak i jinde, což do nynějška nikomu není známo, kromě mých dětí, 
a bude to neznámo do té doby, kdy přijdu na lidskou Zemi, kde mne vy tři uvidíte 
na vlastní oči a budete se mnou rozmlouvat stejně jako jiní, jak jste rozmlouvali do 
této chvíle. A tehdy uvidím, co jste dělali, co jste tvořili, co udělal každý člověk, co 
každý člověk vytvořil, co si myslel, a co chtěl v pozemském království spatřit stejně 
jako v království nebeském. 

4. Jakmile jsem řekl tato slova, nikdo nemůže ovlivnit váš rozum, vaši duši, vašeho 
ducha, jen vy sami, pouze já, abyste získali úplnou svobodu v činech, v záměrech, 
v tvoření, materializaci a vzkříšení, stejně jako v pravdivosti. Pokyny vám nedá 
nikdo jiný než já. Budu se o vás starat tak, jak jsem se dosud staral. Až od vás 
dostanu souhlas (Otci jsme řekli, že samozřejmě souhlasíme), přiděluji vám svůj dar. 
Nechť se tak stane!“ řekl Otec. 

5. Sféra, a právě sféra duše, jejímž prostřednictvím a v její blízkosti byla řečena tato 
slova, se smrštila v podobě nekonečna, v podobě pozemských vod, v podobě nebes, 
v podobě meziprostorových oblaků, v podobě vědomí a pochopení, v podobě Ducha 
všudypřítomného a přešla do berly Otce nebeského. A my jsme od něj přijali berlu 
s Jeho požehnáním. 

6. A stalo se! A v království nebeském se zmenšila vzdálenost mezi duší Otcovou 
a dušemi dětí. Vzájemně se přiblížili a byli spolu celý ten čas, jak byl napsán každý 
řádek tohoto textu, a stejně tak i dále. 



7. Tak to bylo ve skutečnosti spatřeno jedním z dětí za přítomnosti ostatních. Tak to 
bylo přečteno jedním z dětí za přítomnosti ostatních. Tak to bylo učiněno třetím 
z dětí za přítomnosti ostatních. Každý z nich mohl tvořit a vytváří to, co bylo třem 
dáno. Každý z nich byl obdařen poznáním a každý ze tří přesně věděl, kdo má berlu, 
a jaké je jeho předurčení. Věděli o tom tři, jak řekl Otec nebeský, a víc o tom nemohl 
vědět do té doby nikdo, jak bylo psáno. A rozum každého člověka, každého, kdo to 
čte, bude otevřen pro Otce nebeského i pro každého dalšího člověka, aby se nenechal 
svést a aby nepřijal nesprávné rozhodnutí jak pro sebe, tak i ve vztahu k jiným lidem. 
A za to rozhodnutí bude odpovídat. A to rozhodnutí musí být tvůrčí. 

8. A Otec šel a děti za ním. A viděli, že jeden z nich měl v rukou knihu, druhý držel 
v rukou sféru a třetí z nich řídil nekonečno. A děti zvolili ze tří jednoho a svěřili mu, 
aby vše popsal. Tak také bylo učiněno, což také dosvědčili. Vše je zapsáno 
s přesností a s tou intonací, jak Otec nebeský řekl svým dětem. 
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