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utlačujú ich živočíšne produkty, Okrem toho, 
a cítia sa ako víťazi, ale poškvrní to ak nemeditujete dobre, 
myslia si, že sú silní našu čistotu. okrem toho, ak sa 
a že majú moc. Naruší to tok nášho nestaráte o jedlo, 
Boh ale vie, duchovného vnímania ktoré jete, 
že ich dni sú zrátané z Božského. že znečistíte sami seba 
a ich zánik sa blíži. Akoby to postavilo prekážku jedením nejakého jedla, 
“Hriešnici tasia meč  na cestu medzi nami ktoré nie je vhodné 
a napínajú luk,  a naším pravým Ja. a obsahuje živočíšne 
chcú zraziť bedára i chudáka  To je ten problém. produkty alebo alkohol 
a zavraždiť tých,  Takže musíme byť a podobne. 
čo kráčajú po správnej ceste. vždy opatrní. Takže vždy buďte opatrní. 
Lenže ten meč vnikne  Radšej jesť menej. Udržujte sa čistí. 
do ich vlastného srdca  Radšej jesť len veci, V súčasnosti je to ťažké. 
a ten luk sa im doláme. pri ktorých ste si istí Pretože niekedy, 
Lepšie to málo,  a nejesť viac, keď si kúpite veci vonku, 
čo má spravodlivý,  ak nie ste si istí. niekedy vám povedia, 
než veľké bohatstvá  Dobre, pokračujeme. že je to vegetariánske. 
hriešnikov. Kráľ Dávid nám povedal: Ale v niektorých krajinách 
Veď ramená hriešnikov  “Hriešnik snuje nástrahy  neuvádzajú skutočné 
budú polámané,  spravodlivému  zloženie 
no spravodlivých  a škrípe proti nemu zubami. a niekedy neviete, 
posilňuje Pán.” Ale Pán sa mu smeje, lebo už čo v tom je. 
Všetkým týmto chcel vidí, ako sa blíži jeho deň.” Takže niekedy je to hrozné. 
povedať svojim blízkym: To znamená, že váš Boh, Aj keď si chcete dať 
„Nebojte sa, buďte trpezliví. váš Pán a Ochranca nejakú zmrzlinu, 
Aj keď zlí ľudia vyzerajú, vie dokonca aj to, normálne to vyzerá ako  
že sú silní, keď zlí ľudia robia veľmi neškodná zmrzlina, 
majú všetky možné zbrane zlé veci voči vám, ale keď si prečítate zloženie –  
a utláčajú vás, prenasledujú vás alebo sú v tom vajcia! 
ale Pán zlomí to všetko, na vás nejakým spôsobom Môj Bože, 
zničí ich pre vaše dobro, robia nátlak, alebo vám kto by kedy dal vajcia 
aby vás ochránil. spôsobujú hrozné obdobie, do zmrzliny a kvôli čomu? 
Ale iba ak v Neho veríte ale Ochranca, Pán, Chápete, čo myslím? 
a necháte Ho urobiť to. vidí všetko. A niekedy je v zmrzline 
Nech sa deje vôľa Božia. On sa neponáhľa alkohol. 
Len buďte trpezliví a čakajte. ani ich potrestať Niekedy sú dokonca 
Len meditujte ani nič iné, pretože vie, aj v čokoláde vajcia  
a myslite na Pána, že zákon príčiny a odplaty a alkohol, 
všetko ostatné bude spravodlivý. niekedy je to tak, 
už nie je vaša starosť, A On vidí, alebo nejaký živočíšny tuk. 
zarábajte si na živobytie, že zlí ľudia prichádzajú Takže je to veľmi ťažké 
aby ste nasýtili seba ku svojmu koncu. vôbec si niečo vybrať, čo 
a svoju rodinu. Ale oni to nevedia, vyzerá veľmi neškodne, aby 
Nechajte Boha, aby sa  preto pokračujú sme mohli jesť vegetariánsky. 
postaral o všetko ostatné vo svojej zlej ceste Preto musíte byť opatrní, 
a stane sa tak. a utláčajú pokorných, dobre? 
Nezáleží na situácii, teda slabých ľudí, Samozrejme, nie je to tak, 
ona sa zmení. skromných ľudí. že by nás Boh trestal za to, 
Mnohí z vás to vedia, A oni ich utlačujú, že zjeme nejaké 
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Viete čo, Je to možné? alebo nie? (Áno!) 
ale Nebo od nás neočakáva Áno. Áno. Na niektorých miestach, 
veľa. Spomeňte si, Áno? v niektorých krajinách 
čo povedal Ježiš: Je to možné. v nejakých situáciách 
„Ak budete mať vieru len Skutočne? Máte? sa to zdá byť beznádejné. 
ako horčičné semeno, Gratulujem! Vyzerá to, že sa nikdy 
všetko bude možné.“ Som na vás hrdá. nedostanete s tej situácie 
Vidíte? Skvelé! Uvidíme. alebo že sa nikdy nedostanete 
Preto, taká malá viera, Áno, keď sedíte tu z tej krajiny, 
ktorú máte a Boh predo mnou ale to sa zmení. 
má s vami stále zľutovanie a počúvate pekný príbeh O pár mesiacov, 
a pomáha vám každý deň, z Biblie o pár týždňov, 
dáva vám mnoho zázrakov a dobrú radu niekedy o pár rokov 
a napĺňa vaše želania a v dobrej spoločnosti, sa to zmení, 
každý deň. máte dobré jedlo všetko sa zmení, nie? 
Dobre, aspoň ste a pozeráte sa na dobrého psa, Vidíte zmenu 
vďační, nie? Ste? je veľmi ľahké povedať:  alebo nie? (Áno.) 
Áno. „Áno, mám vieru ako Ježiš.“ Všade vidíme zmenu. 
Dobre. Počkajte, viete čo? Samozrejme,  
Boh teda tiež vie, To preto, že nie sme pre nás nie je dosť rýchla, 
že sme slabí, že sme ukrižovaní ako Pán nie sme takí trpezliví, ako 
zvádzaní v tomto svete a nepodstupujeme nám tu hovorí kráľ Dávid. 
a že sme veľmi, veľmi  toľko skúšok. Niekedy nie sme trpezliví. 
utláčaní zo všetkých strán, Väčšinou je to Majster, Niekedy musím povedať, 
všemožnými problémami, kto to berie na seba, že pre mňa sa veci menia 
všemožnými bremenami, ako Ježiš Kristus príliš pomaly, ale viem, 
ktoré nás ťažia. alebo iný guru, že nie je nič iné, 
Niekedy je veľmi ťažké aj prorok Mohamed, čo by sme mali robiť, len 
mať aj jeden šťastný deň. rovnako aj Budha, čakať a robiť si svoju prácu. 
Ale samozrejme, aj guruovia Sikhov Našou prácou  
po zasvätení je už  a iní Majstri, je len pamätať na Boha, 
náš život lepší. zobrali na seba meditovať o Bohu každý deň, 
Je už lepší, všetky problémy, všetko ostatné 
ale nie je taký dokonalý, všetky bremená. sa o seba postará samo. 
ako chceme, Preto vy nemáte Ježiš nám tiež povedal, 
pretože stále máme žiadne bremeno, nemyslite na zajtrajší deň, 
kompromisy na tomto svete, vždy sa cítite bezpečne, stačí, keď sa postaráte 
o ktoré sa musíme postarať. šťastní o všetko dnes. 
Stále tiež máme a nerozumiete veľmi A nerobte si starosti 
kolektívnu zlú karmu utrpeniu Majstra, však? Áno. kvôli zajtrajšku, pretože 
(odplatu) planéty, Žiaden zo žiakov pozrite na poľnú ľaliu, 
ktorá nás tiež ťaží dole. Ježiša Krista pozrite na trávu, 
A tiež máme mu natoľko nerozumel. keď sa Boh postará o ne, 
toto ľudské srdce, ktoré Niektorí ho dokonca akoby sa Boh  
sympatizuje s ostatnými, zapreli, atď., atď. nepostaral o vás? Chápete? 
ktoré cíti súcit Niektorí o ňom pochybovali. Nikto z nás nemôže povedať 
a lásku k ostatným Ale my sa učíme. také veci sebaisto. 
a kvôli tomuto prepojeniu Učíte sa, nie? Môžete? 
tiež trochu trpíme, (Áno.) Dobre. Učíme sa Máte takú vieru, 
ako naši susedia, mať vieru ako Ježiš. ako Pán Ježiš? 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 2 / 3 



Titul: TV_1201_Důvěra v Pána_III 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 3 / 3 

ako tí, 
s ktorými sympatizujeme. 
Môj Bože, ešte nie sme 
nikde. Mohla by som 
len čítať, samozrejme. 
Dnes veľa vysvetľujem. 
Pravdepodobne 
to nebolo treba vysvetľovať. 
Pravdepodobne to bolo veľmi 
jasné, takže, nevadí, môžeme 
vysvetľovať alebo nemusíme. 
Vysvetľujeme len pre zábavu, 
ináč je to veľmi jasné. 
Biblia je už veľmi jasná. 
Tie vety sú veľmi jasné. 
Kráľ Dávid sa zdá byť 
človek so zdravým rozumom. 
Všetko, čo povedal, 
dáva zmysel 
a nie je ťažké to pochopiť. 
On rozpráva  
obyčajným ľuďom,  
tomuto porozumie každý, 
vôbec to netreba vysvetľovať. 
Ale hriešnici, tí zahynú – 
sľubuje – 
nepriatelia Pána,  
tí sa pominú ako nádhera lúk  
a stratia sa ako dym. 
Každý, kto ide proti 
oddaným Bohu, 
skutočným oddaným Boha, 
ako ste vy, 
ako možno proti jeho žiakom, 
povedal, 
ako ste vy, 
ktokoľvek ide proti vám, 
ide proti Bohu. 
Myslí to tak. 
A každý, kto ide proti Bohu, 
je jeho nepriateľ, 
a nepriateľ Boha, 
sa pominie, zmizne. 
Takže je to veľmi ľahké. 
Snažil sa povzbudiť 
a pripomenúť svojim ľuďom, 
aby mali vieru v Pána 
a nemali strach 
zo svojich nepriateľov, 
a len boli trpezliví; 

o chvíľu sa všetko zmení 
opačným smerom. 
Nepriatelia zmiznú, zhynú, 
ale oddaní Pána 
budú prosperovať. 
To je tým myslené. 
Hovoril im: 
„Nerobte si starosti. 
Akýkoľvek je váš nepriateľ, 
Pán sa postará, 
Pán učiní, že zmiznú 
a vy budete prosperovať, 
vy prežijete, 
vy budete oslávení, 
vy budete v hojnosti.“ 
To je tým myslené. 
Je to veľmi pozitívny žalm. 
Máme tu ešte polovicu, 
možno iný deň, dobre? 
Uvidíme sa iný deň, dobre? 
Ďakujeme vám, Majsterka. 
Niet za čo! 


