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Opomba o tem vprašanju:  
 

Ta zvezek je bil za prevajalski program DeepL, ProVersion, ki prevaja v 12 jezikov, zvesto obdelan 

po vsebini omenjenega nemškega izvirnika.  

Doslej so bili z njim prevedeni naslednji zvezki:   

 

Stanje december 2020  

 

Tretja zaveza  

Iz nemškega izvirnika v jezike:  nizozemščina, poljščina, ruščina, portugalščina, portugalščina, 

brazilščina,. Sledi: Japonščina in kitajščina 

Doslej je bil na voljo v naslednjih jezikih: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, 

francoščina,  

Knjiga resničnega življenja 

Iz nemškega izvirnika: Svežnji IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - ostalih pet zvezkov je bilo že na voljo. 

Nadaljnji prevodi bodo sledili.  

 

Gospodova volja je, da so ta dela brezplačno na voljo vsem ljudem. Njegova volja ni, da bi to delo 

prodajal za denar. Vse razpoložljive zvezke lahko brezplačno prenesete v obliki PDF s spleta.  

Gospodova volja je tudi, da se njegova beseda širi po vsem svetu. To se bo zgodilo v povezavi s 

pričevanjem mojega lastnega, spiritualističnega primera. Zato je na moji spletni strani na voljo za 

brezplačen prenos vseh šest doslej objavljenih zvezkov mojega osebnega duhovnega zgleda v obliki 

PDF, pa tudi pet pesniških zbirk v nemščini in angleščini, ki temeljijo na Knjigi resničnega življenja.  

Gospod me je leta 2017 poklical v svojo službo. To zgodovino sem zapisal v zgornjih šest zvezkov, 

pri čemer sem navedel datum vsakega od njih. Vsebuje številne sanje, videnja, skrivnosti, ki mi jih je 

razkril Gospod, prerokbe in napovedi o aktualnih dogodkih po svetu. To je budnica za človeštvo, zame 

pa faza očiščenja in povzdignjenja ter vrnitve v Očetovo naročje.  

 

Moje ime Anna Maria Hosta je duhovno ime, ki mi ga je Gospod razodel leta 2017.  

Hosta, mi je rekel Gospod, ima naslednji pomen:  

Hos... (priimek mojega moža) - Hos - t.... (Gostitelj, Kruh življenja, Božja beseda) in  

Hos...t...A (A kot moje ime, Anna)  

Moje civilno ime ni pomembno, saj je Gospodova volja, da Beseda premika srca in da se ta usmerijo 

k Besedi in ne k glasniku. Poslanec je le nosilec Besede, to pa je Bog sam. Je bistvo vseh Božjih 

izkušenj z bitji, ki jih je ustvaril, in je namenjena njihovemu poučevanju, da bi se z njenim 

preučevanjem očistile in izpopolnile, da bi se vrnile k Bogu in ponovno vstopile v Očetovo naročje.  

 

Anna Maria Hosta 

Miroljubni Kristus na Zemlji 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (večjezično) 

E-naslov: a.m.hosta@web.de  
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Posvetilo 
Komisija, ki ji je bila zaupana sestava te antologije, te knjige v Gospodovem imenu namenja vsem 

ljudem dobre volje na svetu, ki jih navdihuje želja, da bi s preučevanjem Božjih razodetij in 

prakticiranjem naukov Božanskega Učitelja dosegli dvig svojega duha. Vsakdo, ki v sebi čuti željo, da 

bi živel nauke šestega pečata, prejete v tej dobi Duha resnice, naj do zadnje kapljice uživa duhovni 

pomen, ki ga vsebujejo te knjige. Nato se bo iz njegovega srca razlegel poziv vsemu človeštvu in 

stavek, ki bo zazvenel v najnežnejših strunah človeškega srca: "Ljubite se med seboj". 

Predgovor k nemški izdaji 
Ta knjiga je natančen prevod prvega od dvanajstih zvezkov "Knjige resničnega življenja" iz izvirnega 

besedila v španščini in prinaša božanska razodetja. Nič manj kot drugi prihod Gospoda kot Svetega Duha. 

Kristus nam je prek instrumentov, ki jih je posebej izbral in pripravil (beseda v španskem besedilu se glasi: 

"portavoz", kar pomeni nosilec glasu, posrednik besede, ustnik), posredoval velike resnice, da bi nam 

pojasnil smisel našega zemeljskega življenja, razkril skrivnosti Duha, ki jih nismo razumeli ali so nam bile 

neznane, ter nam dal tolažbo, moč in smernice sredi vse večjega kaosa, ki prinaša težke obiske vsega 

človeštva z namenom njegovega očiščenja. To je večno, nespremenljivo Božje sporočilo svojim otrokom: 

v prvi dobi po Mojzesu in prerokih ter v drugi dobi po Jezusu in njegovih učencih. Če se nam zdi sporočilo 

v sedanji tretji dobi novo, je to zato, ker so pojasnjene mnoge besede iz prve in druge dobe, ki jih nismo 

razumeli, in ker nam Gospod odpira nadaljnja duhovna spoznanja, ki nam jih takrat ni mogel dati. ("Še 

veliko vam imam povedati, a jih zdaj ne morete prenesti. " Janez 16,12.) 

Knjiga je razdeljena na številna poglavja, vsak verz pa je oštevilčen; to ne služi le za natančno 

sklicevanje na posamezen odlomek, temveč naj bi tudi navzven kazalo, da ne gre za lahko branje; vsebino 

je treba brati, preučevati in razumeti z zbranimi čutili in premišljenostjo. Nato pa mora slediti 

najpomembnejša stvar: izvršitev, dejanje. 

Pozoren bralec bo opazil, da se mnoge misli in duhovni nauki pogosto ponavljajo, čeprav večinoma z 

drugimi besedami ali z različnih vidikov. Razlogov za to je več: Prvič, učenja so bila podana v več letih na 

več deset krajih, kjer so se zbirala. Drugič, v procesu so bili dejavni različni posredniki besede in glede na 

duhovno zrelost orodja se je Božja beseda lahko razodela. In končno, učiteljski nagovori niso potekali v 

zaprtih krogih, ampak javno pred preprostim občinstvom, tako da so lahko vedno prišli tudi novinci, zato 

jim je moral Gospod v svoji Besedi ponoviti osnovne pojme. 

Danes se ne smemo razburjati zaradi ponavljanj, ampak nam morajo dati priložnost, da globoko 

vtisnemo božanske misli vase. Poleg tega ponavljanja potrjujejo, da nauki prihajajo od Boga, saj se kljub 

številnim krajem, kjer so bili dani, in številnim posrednikom Besede razkriva enotnost Besede. 

Za celotno človeštvo bi bilo pogubno, če bi na podlagi materialno napačno interpretiranih prerokb - 

tako kot judovsko ljudstvo pred skoraj 2000 leti - zavrnilo Božjo pomoč in ostalo gluho za glas vašega 

Gospoda, ki v tej nedvomno resnični in resnični Božji besedi nagovarja vsakega človeškega duha in ga 

kliče k razmisleku, spreobrnjenju in poduhovitvi. Isti glas bo nekega dne od vsakega od nas zahteval 

obračun, koliko smo upoštevali njegove ljubeče opomine in navodila. 

V delu "Knjiga resničnega življenja" je glavna tema duh, zato se ta beseda zelo pogosto pojavlja v 

različnih povezavah. Kaj pomeni "duh"? - V današnji splošni rabi in v slovarjih se beseda "duh" uporablja v 

pomenu sposobnosti mišljenja, tj.: um, razum, ideja, bistroumnost itd. - V sedanjih naukih in tudi v 

Svetem pismu ima beseda duh drugačen pomen in Jezus je to jasno povedal, ko je dejal: "Bog je duh in 

tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici" (Jn 4,24). Večna elementarna moč, Bog, je čisti duh, 

brez oblike - kar pa ne izključuje možnosti, da se v posebnih primerih svojim otrokom razodeva tudi v 

človeški obliki, kot Oče. Najpomembnejša Božja lastnost je ljubezen, ki ga je vodila, da je iz sebe ustvaril 

druga duhovna bitja, da bi jim lahko dajal svojo ljubezen. Ti duhovi, iskre iz Božjega duha, ki imajo v 

omejenem obsegu enake lastnosti kot Bog, so napolnili neskončni prostor, dokler se zaradi svojega 

ponosa in neposlušnosti niso ločili od Boga in bili nato položeni v materialno telo, da bi lahko ponovno 
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začeli pot domov. Bistveni del človeka je torej njegov duh, iskra božanskega duha v njem. Na kratko lahko 

povzamemo naslednje: 

Božji Duh = ljubezen, modrost in moč. 

Človeški duh = Božja duhovna iskra v človeku. 

Duhovi = prvobitni angelski duhovi in človeška duhovna bitja, ki so še vedno v materialnem telesu 

(inkarnirani) ali zunaj njega (dezinkarnirani). 

Božja razodetja so bila dana v Mehiki v španščini. Pri prevajanju v nemščino je bilo treba zelo paziti, da 

je bil v vsakem primeru ohranjen duhovni pomen. Izvirno besedilo je bilo v veliki meri upoštevano tudi pri 

tvorjenju besed in stavkov, zato so včasih nastali nekoliko nenavadni izrazi in stavčne konstrukcije. Le v 

razmeroma redkih primerih je bilo treba izbrati svobodnejši prevod, da bi našli prijetno obliko izražanja v 

nemščini, vendar je bil duhovni smisel vedno zvesto ohranjen. 

Kratka pojasnila, ki se zdijo potrebna za razumevanje, so dodana kot opombe; dodatki k besedilu v 

skladu s pomenom so v oklepajih. Daljše opombe pod črto so na voljo kot opombe v prilogi knjige. 

Prevajalci 

Pojasnila za boljše razumevanje navodil 
I. Drugi Kristusov prihod v ogledalu svetopisemskih obljub. 

Predgovor prevajalcev se začne z jedrnatim stavkom: "To ni nič drugega kot drugi prihod Gospoda kot 

Svetega Duha". Mnogi bralci pričakujejo razlago te izjave, ki jo bomo podali v nadaljevanju. Od prvih 

začetkov krščanstva so se verniki ukvarjali z drugim Kristusovim prihodom in vsaka doba je imela o tem 

svoje zamisli. Še danes imajo verniki o tem različna, večinoma nejasna mnenja, ker ne znajo pravilno 

razlagati simbolnih podob ustreznih svetopisemskih odlomkov. Zato je treba zagotoviti jasnost. V ta 

namen želimo preučiti nenatančne in pogosto domišljijske ideje ter jih primerjati z ustreznimi besedami iz 

Svetega pisma. 

Razširjeno je naslednje mnenje: v skladu z njim naj bi se Gospod prikazal pred očmi vseh ljudi na 

nebeških oblakih, tako da ga bodo vse oči videle hkrati; njegov prihod naj bi bil namreč kot blisk na nebu, 

ki bo osvetlil vse in bo viden vsem ljudem. - Ali se to sploh lahko zgodi in ali se te ideje ujemajo z 

napovedmi samega Jezusa, kot so nam jih posredovali različni evangelisti? 

Kot vemo, je Zemlja kroglasta, zato je ta priljubljena ideja o tem dogodku fizično nemogoča, saj 

prebivalci kroglastega sveta ne morejo videti nebesnega pojava hkrati po vsem svetu. 

Najprej preverimo, ali iz različnih svetopisemskih navedb ne bo mogoče razbrati bolj verodostojne 

slike tega dogodka, če besede prerokbe iz simbolnih podob prevedemo v današnji jezik in tako dojamemo 

duhovni pomen, ki naj bi bil izražen. 

Glede časa drugega prihoda Gospod pravi, da nihče razen Očeta ne pozna dneva in ure pred tem 

dogodkom (Mt 24, 36 + 42); vendar je navedel različne napovedi svojega prihoda: lažni Kristusi in lažni 

preroki, vojne, kuge, dragi časi, potresi, vse večja neprijaznost in stiske, groze in velika znamenja na nebu, 

poplave in hude nevihte, oznanjevanje evangelija po svetu. - Vsa ta znamenja so se uresničila, a verniki še 

vedno čakajo na izpolnitev obljub. 

V priliki je Gospod še natančneje nakazal čas in način svoje vrnitve. Primerjal ga je s prikritim vdorom 

tatov ponoči in dodal: . . "Kajti Sin človekov bo prišel ob uri, ko ne mislite" (Mat 24,44). Iz te prilike je 

jasno razvidno dvoje: prvič, da se njegov povratek ne bo zgodil kot nadnaravna nebeška predstava, 

ampak na skrivaj, neopazno za svet in celotno krščanstvo. In drugič, da bo tudi čas njegovega prihoda 

drugačen od pričakovanega. 

Gospod okrepi pomen te prilike za pravilno predstavo o svojem prihodu, ko jo ponovno omeni v 

svojem Razodetju Janezu: "Glejte, prihajam kot tat. Blagor tistemu, ki bdi in si pripravlja oblačila. .. "(Raz 

16,15). 

V drugi priliki o modrem in hudobnem služabniku je celo nakazano, ali je čas, ko ljudje pričakujejo 

njegov prihod ob njegovem prihodu, določen prezgodaj ali prepozno. Jezus v tej priliki pravi:... . "Če pa ta 
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hudobni služabnik reče v svojem srcu: 'Moj gospodar še dolgo ne bo prišel...', potem bo gospod tega 

služabnika prišel na dan, ko ne bo pomislil, in v uri, ko ne bo pomislil na to. .. "(Math. 24, 48 + 50). To 

jasno kaže, da bo Gospod prišel prej, kot kristjani običajno domnevajo.  

Na kakšen način naj bi se zgodil ta Gospodov povratek, ki se bo zgodil v tišini? - Pri Mateju beremo: 

"Kakor namreč strela izhaja od vzhoda sonca (vzhod) in sveti, dokler ne zaide (zahod), tako bo tudi prihod 

Sina človekovega" (Mt 27, 27). - Vsakomur bi moralo biti jasno, da to ne more biti naravni blisk, ki ga 

vidimo s fizičnimi očmi, saj le v redkih primerih blisk sveti od vzhoda proti zahodu, ampak se spušča z 

neba na zemljo; pomen mora biti torej drugačen. - Ker je strela na nebu blesk in ker se izraz svetloba v 

Božji besedi pogosto uporablja kot simbol za duhovno znanje, je očitno, da si to "strelo" razlagamo kot 

Kristusovo razodetje, ki prihaja iz duhovnih nebes. 

Zakaj se začne na Vzhodu in konča na Zahodu? - Gospod nam v svoji novi besedi pravi, da ta podoba 

simbolizira celoto njegovega nauka človeštvu, ki se je začel v izraelskem ljudstvu, tj. na Vzhodu ali 

Vzhodu, in bi moral najti svoj celovit zaključek na Zahodu, v državi zahodne poloble, kar je zdaj tudi našel. 

(Duhovna razodetja v Mehiki) - Simbol strele ima tudi pomen, da je bil časovni razpon med obema 

razodetjema zanj le kratek trenutek, ki je minil kot strela na nebu. - Za nas ljudi je skoraj 2000 let dolg čas, 

za Boga pa le trenutek večnosti. 

Naslednji verzi Matejevega evangelija, kot so prišli do nas, se zdijo v nasprotju s to razlago 

Kristusovega prihoda kot razodetja v besedah, saj pravijo, da bosta "sonce in luna" izgubila svojo 

svetlobo, "zvezde" bodo padale z neba, na nebu se bo pojavilo "znamenje Sina človekovega" in nato se 

bo On sam pojavil "na nebeških oblakih" z veliko močjo in slavo. 

Če bi izraze v narekovajih razumeli v materialnem pomenu, kar je običajno, bi zemljo zavzela tema, na 

nočnem nebu bi zvezde zmedeno dirjale ali pa bi na zemljo padli meteorji, v tem kaosu bi na nebu postalo 

vidno znamenje, nato pa bi se med nočnimi oblaki pojavil sam Gospod, da bi sodil prestrašenim ljudem. 

Če pa svetopisemske besede o Kristusovi vrnitvi razumemo kot alegorične podobe za duhovne procese - 

kar mora biti -, prinašajo povsem drugačen vpogled. 

Omejimo se na dešifriranje simbolnega izraza "oblak". V Svetem pismu se pojavlja večkrat, vendar 

večinoma ne v naravnem pomenu. Ko so Izraelovi sinovi hodili skozi puščavo, "je šel Gospod podnevi 

pred njimi v oblačnem stebru ..." in ko so na gori Sinaj prejeli deset zapovedi, "oblak" pomeni duhovno 

navzočnost Boga za njegovo ljudstvo. V Danijelovem videnju piše: "V tem videnju sem videl ponoči, in 

glej, nekdo je prišel "na oblakih neba" kot Sin človekov k Stari dni in so ga pripeljali predenj. Dal mu je 

moč, čast in kraljestvo, da bi mu služili vsi narodi, ljudstva in jeziki. Njegova moč je večna in ne mine, 

njegovemu kraljestvu pa ni konca" (Dan 7, 13 + 14). Tu je za Kristusov duhovni prihod uporabljen isti izraz 

kot v opisu njegovega prihoda v Matejevem evangeliju; toda kdo bi trdil, da so to materialni oblaki in ne 

simbolični izraz za Kristusov duhovni prihod? 

Lukov evangelij bistveno ne govori o "oblakih neba", ampak o "oblaku", beseda "nebo" pa povsem 

manjka: "In tedaj bodo videli Sina človekovega prihajati "v oblaku" z veliko močjo in slavo" (Lk 21, 27). Ta 

izraz jasno kaže, da ne gre za zemeljske oblake na nebu, ampak za duhovno obliko razodetja in da se 

Gospod ne bo pojavil materialno - vidno. 

Svetopisemski odlomek govori tudi o tem, da so ljudje videli "Sina človekovega". Mnogi kristjani to 

razumejo dobesedno in verjamejo, da bodo Jezusa videli s svojimi materialnimi očmi, ko bo priplaval z 

neba. - Ali bi Jezusov fizični videz, ki bi ga videli z našimi materialnimi očmi, prebudil ali okrepil vero ljudi 

vanj? - Nikakor ne. Če bi se Kristus spustil z neba in bi bil viden s fizičnimi očmi, bi to lahko videl le zelo 

majhen del človeštva. Preostali del človeštva, praktično celotno človeštvo, ne bi bil priča temu pojavu in 

tako prepričljivega učinka Kristusove vrnitve sploh ne bi bilo. Torej bi bilo spet odvisno od tega, ali bi 

verjeli redkim očividcem ali njegovim besedam, z drugimi besedami, situacija bi bila enaka kot pred skoraj 

2000 leti. 

Takrat je Kristus že živel vidno med ljudmi, a njegovim naukom niso verjeli - z izjemo majhne 

manjšine. In če bi bil danes vidno med nami kot človeško bitje za naše fizične oči, bi mu posvetili še manj 

pozornosti kot pred 2000 leti, saj so danes ljudje preveč zaposleni s svojim bojem za večjo blaginjo ali s 
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težkimi problemi vsakodnevnega preskrbovanja s hrano, z boji za oblast, spletkami in vojnami. - In vendar 

ga bodo ljudje videli. Nekateri, ki so obdarjeni z duhovnim obrazom, bodo videli Jezusa, kot so ga videli 

učenci ob spremenjenju na gori Tabor. Ne kot dokaz njegove navzočnosti - tega dokaza ne potrebujejo - 

ampak kot nagrado za njihovo vero in duhovno pripravo. - Drugi bodo v svoji notranjosti čutili Kristusovo 

navzočnost v njegovih novih razodetjih. Njihov duh jim priča o resnici njegove besede. - Drugi, večina, pa 

bodo trepetali z vsem svojim bitjem, ko jih bodo doletela težka obiska, ki morajo priti. Takrat jim bo vest 

jasno pokazala, da je to obljubljena Kristusova vrnitev v njegovi neizprosni pravičnosti. Ta izkušnja bo 

veliko trajnejša, kot če bi njihove fizične oči videle "Sina človekovega".  

V Lukovem evangeliju Jezusovi obljubi, da se bo vrnil na zemljo, sledijo besede: "Ko pa se bo to začelo 

dogajati, se ozrite in dvignite glave, ker se bliža vaše odrešenje" (Lk 21,28). Izraz "ko se bo začelo 

dogajati" nakazuje, da ne gre za nenaden "dogodek konca sveta", ampak za dolgotrajnejši proces, na 

katerega morajo biti ljudje pozorni. Za kaj gre pri tem procesu, osvetljuje še ena Jezusova omemba 

njegovega prihoda: "Ko pride Sin človekov, ali mislite, da bo našel vero tudi na zemlji? (Lk 18, 8) Narava 

vprašanja izraža negacijo in nakazuje, da gre pri njegovem drugem prihodu tudi za oznanjevanje resnice, 

njegovega nauka o odrešenju, in da bodo ljudje spet imeli možnost sprejetja ali zavrnitve na podlagi svoje 

svobodne volje, pri čemer se bodo - vsaj kar zadeva veliko množico ljudi in njihove vodilne predstavnike 

cerkve, znanosti in države - sprva obnašali enako neverujoče in zavračajoče kot v Jezusovem času. 

V priliki o gorčičnem zrnu (Lk 13, 18), ki simbolizira nastanek Božjega kraljestva na zemlji, Gospod 

posebej opozarja na majhnost semena, tj. na sprva majhen učinek njegove besede v svetu, ki je vrženo "v 

vrt", tj. je poslano z neba na zemljo in postane veliko "drevo", ki daje zavetje in senco vsem pticam, tj. 

ljudem, in tako temelj Božjega kraljestva na zemlji. Enak občutek postopne rasti in prodiranja Božje 

besede v zavest človeštva najdemo tudi v naslednji priliki o kvasu. 

Zdaj moramo preveriti, kaj ima o naši temi povedati apostol Janez, Jezusov najljubši učenec, ki je - kot 

dokazuje njegov evangelijski zapis - najgloblje in najbolj duhovno razumel in posredoval učenje svojega 

Učitelja. V svojem poslovilnem govoru učencem Gospod pravi: "Če me ljubite, izpolnite moje zapovedi. 

Jaz pa bom prosil Očeta in on vam bo dal drugega Tolažnika, da bo ostal z vami vekomaj: Duha resnice, ki 

ga svet ne more sprejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi pa ga poznate, ker ostaja z vami in bo v vas; ne 

bom vas pustil sirot, prišel sem k vam" (Jn 14,1518). 

Zaradi pomembnosti te obljube za svoje sledilce se Jezus v svojem velikem poslovilnem govoru 

večkrat vrne k njej: "Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo moj Oče poslal v mojem imenu, on vas bo naučil 

vsega in vam dal v spomin vse, kar sem vam rekel" (Jn 14,26). Tu izvemo, da je ta Tolažnik ali Duh resnice 

Sveti Božji Duh, ki je "v Kristusovem imenu" poslan vernikom na zemlji, da jih nauči vsega in jim prikliče v 

spomin vse Jezusove nauke. 

Potem ko je Jezus učencem še enkrat položil na srce svojo zapoved ljubezni in jih pripravil na 

prihajajoča preganjanja, jim kot obljubo po teh preganjanjih da tolažilno zagotovilo: "Ko pa pride 

Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki prihaja od Očeta, bo pričeval o meni. In tudi vi 

boste priče, saj ste bili z menoj od začetka" (Jn 15,26-27). "Resnično pa vam povem, da je dobro, da grem 

(k Očetu). Če namreč jaz ne grem, tudi Tolažnik ne pride k vam, če pa grem, ga bom poslal k vam" (Jn 

16,7). Pogoj za prihod Tolažnika kot Duha resnice je torej Jezusova vrnitev k Očetu. To pomeni, da ta Duh 

resnice izhaja iz samega Kristusa kot "Besede" Boga in da ga bo poslal z Očetovega prestola v edinosti z 

njim svojim vernikom na zemlji. Kot človek je bil namreč tudi velika priča resnice o Bogu, zato je pred 

Pilatom izpovedal: "Jaz sem kralj. Rodil sem se in prišel na svet, da bi pričal o resnici. Kdor je iz resnice, 

posluša moj glas" (Jn 18,37). 

"Še vedno ti imam veliko povedati, vendar tega zdaj ne moreš prenesti. Ko pa pride on, Duh resnice, 

vas bo vodil v vso resnico. Ne bo namreč govoril sam od sebe, ampak bo govoril, kar bo slišal, in kar bo 

prišlo, vam bo oznanil. Ta me bo spremenil, kajti od mojih bo vzel in vam to oznanil. Vse, kar ima Oče, je 

moje. Zato sem rekel: "On bo vzel od mojega in vam to oznanil" (Jn 16,12-15). 

Z zgornjimi besedami je Gospod učence opozoril, da še niso sposobni prenesti vse resnice, ki jim jo je 

kot nosilec razodetja posredoval od Očeta. Zato jih ponovno napoti k svoji prihajajoči Besedi razodetja 
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kot Duhu resnice, ki jih bo seznanil z vsemi resnicami. Tako kot na zemlji bo kot 'Besedo' oznanjal le tisto, 

kar bo prejel v edinosti z Bogom Očetom kot božansko resnico in modrost od njega in kar kljub temu ni 

nič tujega, le posredovano, ampak prihaja iz njegovega lastnega duha. Pri tem bo "preoblikoval" svoje 

življenje in nauke kot Sin človekov, Jezus, ter jih tako osvetlil in razjasnil, saj je ta Duh tolažbe in resnice 

Beseda enega samega Božanskega Duha, zato je tudi "Sveti Duh". 

Kot je razvidno iz prejšnjih citatov, nam Nova zaveza ponuja veliko omemb in razlag o "drugem 

Tolažniku", "Svetem Duhu", "Duhu resnice", ki ga bo Oče poslal svojim otrokom po Jezusovi vrnitvi k 

Očetu. Sveto pismo tudi poroča, da se je to zgodilo, ko se je Sveti Duh izlil na učence. Med verniki se 

pogosto pojavlja mnenje, da so bile s tem obljube v celoti izpolnjene in da jih lahko štejemo za izpolnjene. 

Toda ali je ta pogled pravilen? - Zavedati se moramo, da se vse Jezusove besede in zlasti njegove obljube 

ne nanašajo le na sedanjost ali bližnjo prihodnost, ampak je njihov duhovni pomen aktualen tudi za 

poznejše čase. Izlitje Svetega Duha na Jezusove učence, njihove poznejše sodelavce in somišljenike ter 

nato na nekaj izbrancev je bilo kljub svojemu velikemu pomenu le skromen začetek, tako rekoč 

predizpolnitev tega, kar se bo zgodilo. V tako imenovanem binkoštnem dogodku je bil pokrit le majhen 

krog; popolna izpolnitev pa mora zajeti celotno izraelsko ljudstvo, kot je prerokoval že prerok Joel: "In 

potem bom izlil svojega Duha na vse meso in vaši sinovi in vaše hčere bodo sanjali sanje in vaši mladeniči 

bodo videli videnja." (Joel 3,1) - Kar je bilo takrat prihodnost, je od leta 1866 sedanjost. Duh resnice je 

zdaj med nami. Toda kako malo jih je že notranje pripravljenih in sposobnih v celoti delovati v moči 

Svetega Duha, čeprav so prejeli tega Duha resnice vase! "To sem vam govoril s 'pregovori' (v prenesenem 

jeziku). Prihaja pa čas, ko vam ne bom več govoril s 'pregovori', ampak vam bom svobodno oznanjal o 

svojem Očetu" (Jn 16,25). S tem Gospod potrjuje, da je njegov jezik slikovit jezik, poln simbolov in 

duhovnih ujemanj zemeljsko-materialnih stvari in procesov s tistimi, ki so duhovne narave. Toda prišel bo 

čas - in to je lahko le čas njegovega prihoda kot Duha tolažbe, resnice in svetosti -, ko bo svojim v 

njihovem takrat bolj razvitem svetu jezika in pojmov nedvoumno oznanil svojega Očeta, tako da bo 

enkrat za vselej konec ugibanja o resničnem pomenu slikovnega jezika. Prestrašeni kristjani, ki v vsakem 

duhovno naprednem razodetju vidijo prevaro, in imenitni kristjani, ki nočejo biti moteni v svoji duhovni 

počasnosti, bodo opozarjali na Jezusova svarila pred lažnimi kristusi in tako skušali ljudi odvrniti od 

sprejetja te nove Božje besede. Zavedati pa se morajo, da je prav v času lažnih kristusov in lažnih 

prerokov, ki jih je bilo in jih je še vedno dovolj, obljubljen tudi "pravi" Kristus s svojo novo besedo. 

Nepreverjeno ali pristransko zavračanje vsega, kar je novo in ne ustreza lastnim predstavam in interesom, 

mora zato neizogibno voditi v zavračanje Kristusa ob njegovem drugem prihodu! Zato je resen opomin: 

Vse preizkušajte, kar je dobro, pa ohranite. 

Za zaključek te študije se spomnimo na Kristusovo pismo v njegovem duhovnem razodetju apostolu 

Janezu, ki je po besedilu naslovljeno na krščanske cerkve v Mali Aziji, v svojem pravem pomenu pa je 

spodbuda krščanskim cerkvam v sedmih zaporednih obdobjih razvoja. Zadnje obdobje simbolizira občina 

v Laodikeji, v kateri lahko prepoznamo sedanje cerkvene organizacije krščanskega tipa, ki so zamrznjene v 

kultu. Gospod ji reče: "Poznam tvoja dela, da nisi ne hladna ne vroča. Oh, da bi ti bilo hladno ali toplo! Ker 

pa si mlačen in ne hladen ne vroč, te bom izpljunil iz svojih ust." (Raz 3,15 + 16) - Kako primerna 

karakterizacija današnjega imena in običajnega krščanstva! "Praviš: 'Bogat sem, imam vsega dovolj in 

ničesar ne potrebujem', ne veš pa, da si beden, nesrečen, ubog, slep in gol. Svetujem ti, da od mene kupiš 

zlato, prečiščeno z ognjem, da boš bogat, in bela oblačila, da boš oblečen in da ne bo razvidna sramota 

tvoje golote, ter si namažeš oči z oljem, da boš videl." (Raz 3,17.18) - Kristjani mislijo, da imajo vse in ne 

potrebujejo nobenega dodatnega Kristusovega razodetja. Toda v Njegovih očeh so duhovno bedni, ubogi, 

slepi in goli, zato jim svetuje, naj si od Njega priskrbijo zlata in bela oblačila neokrnjenih božanskih resnic 

odrešenja. 

Svoje oči, ki so slepe za resnico, naj si namažejo z mazilom. - Kaznujem in kaznujem tiste, ki jih ljubim. 

Zato bodite pozorni in se spreobrnite" (Raz 3,19). Kljub strogemu očitku Gospod ne zavrne svojih otrok. 

Ljubi jih, zlasti v velikih preizkušnjah in obiskih, ki so in še bodo doleteli človeštvo, saj so namenjeni temu, 

da nas vodijo k spreobrnjenju in prenovi. 
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"Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k njemu in se 

pogovarjal z njim in on z menoj. (Raz 3, 20) - On ne odpira vrat in ne sili svojih otrok. Toda tisti, ki 

prisluhnejo njegovemu glasu, ki ga slišijo na novo, in odprejo vrata svojega srca, doživijo najtesnejšo 

povezavo med duhom in duhom s svojim Gospodom. 

Kritičnim dvomljivcem - vendar dobre volje - smo skušali pomagati razumeti Kristusovo vrnitev. V 

prejšnjih vrsticah smo zapisali, da se ne bo vrnil sredi spektakularnega nebesnega dogodka, niti se ne bo 

vrnil na fizično viden način. Spoznali smo tudi, da velike množice ne opazijo njegovega prihoda, ker pride 

kot tat ponoči: nepričakovano in tiho po duhovni poti. Od tod njegov poziv: "Pazite in molite, da ne bi 

tega pomembnega časa zapravili. Ne bodite kot pet nespametnih devic iz prilike, ki so pustile, da jim je 

presahnilo olje v svetilkah, ki dajejo svetlobo - simbol vere, ljubezni in upanja - in zato niso mogle srečati 

ženina, ki je prišel v duhovni temi polnoči, v veselem spoznanju in so na poroko prišle prepozno. 

 

II. Trije časi in sedem pečatov 
Po duhovnem stvarjenju je velik del Božjih otrok zaradi zlorabe svobodne volje in neposlušnosti 

odpadel od svojega Stvarnika. S tem so se obsodili na večno oddaljenost od Boga, tj. na smrt. Toda Bog je 

v svoji neizmerni ljubezni svojim otrokom omogočil, da se vrnejo v svoj duhovni dom. Toda pot je bila 

zelo dolga, težka in boleča. Zato jih ni pustil samih, ampak jim je razodel mogočen nauk, s pomočjo 

katerega so lahko korak za korakom in korak za korakom ponovno pridobili izgubljeni duhovni raj. Načrt 

poučevanja in izobraževanja je bil razdeljen na tri velika obdobja, ta pa na sedem razvojnih stopenj, ki 

ustrezajo sedmim pečatom knjige življenja v Janezovem razodetju. 

Trikrat 
Prvič. 

Na začetku prve dobe je Bog še vedno lahko duhovno komuniciral s svojimi otroki prek nekaterih 

izbrancev. Slišali so njegov duhovni glas, ki jih je vodil. Ko pa se je zaradi vse večjega materializma 

njegovih otrok ta povezava izgubila, je Bog poiskal posrednika. Pripravil je človeka, po katerem se je lahko 

pogovarjal s svojim ljudstvom. Mojzes je bil izbrano orodje, prek katerega je razglasil deset zapovedi, ki 

naj bi dale smernice za življenje najprej izraelskemu ljudstvu, pozneje pa vsemu svetu. Mojzes z desetimi 

zapovedmi in podrobnimi navodili simbolizira prvi čas, ko se je Bog razodel svojim otrokom kot Stvarnik, 

edini Bog, v svoji neizprosni pravičnosti (Bog Oče v Trojici). 

  

Drugič. 
Ko se je čas izpolnil, je Bog poslal svojega edinorojenega Sina. Božji Duh je v Jezusu postal človek in se 

naselil med ljudmi. V svojih naukih je razodeval božansko ljubezen, s svojim življenjem in žrtveno smrtjo 

pa je človeštvu dal popoln zgled; zato je bil božanski učitelj, ki je izpolnil deset zapovedi prve dobe z 

ljubeznijo, ki je našla svoj najvišji izraz na križu, ko se je žrtvoval za človeštvo. Jezus simbolizira drugo 

dobo (Božji Sin Trojice). 

Tretjič. 
Jezus v času svojega bivanja na zemlji ni mogel razkriti vsega, ker človeštvo na to še ni bilo 

pripravljeno. Napovedal pa je, da bo Oče poslal Tolažnika, Svetega Duha. Ta tretji čas je uvedel Elija, čigar 

Duh je razsvetlil orodje, ki ga je določil Bog. To je bil preprost človek z imenom Roque Rojas; tako kot 

Janez Krstnik je bil predhodnik, da bi se Božji Sveti Duh, Duh resnice, lahko razodel med ljudmi. Leta 1866 

je Elijev Duh po svoji Besedi Posredniku oznanil: "Jaz sem Elija, prerok prve dobe, tisti s spremenjenja na 

gori Tabor; pripravite se..." Poslušalci, ki so imeli dar duhovnega videnja, so takrat videli Jezusa, Mojzesa 

in Elija, kot so to doživeli učenci ob Jezusovi spremenitvi na gori Tabor. To je potrditev treh velikih 
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obdobij in da Elija simbolizira tretji čas, v katerem Duh resnice sporoča, ali: Kristusovo vrnitev v Duhu 

(Bog Sveti Duh Svete Trojice). 

Bog nam svoja razodetja posreduje v popolnem vrstnem redu: nauk o ljubezni nam je bil dan po 

Jezusu (drugič), potem ko smo že imeli dovolj znanja o Božji pravičnosti (prvič). Tako bomo lahko prejeli 

nauk resnice in modrosti, če bomo izpolnili nauk ljubezni (Tretji čas). 

Sedem pečatov 
"Knjiga življenja" s sedmimi pečati, znana iz Janezovega razodetja, vsebuje zgodovino človeštva, kot jo 

je predvidel Bog. Razdeljena je na sedem glavnih poglavij, vsako s posebnim pečatom. Te pečate je 

Kristus razvezal, da bi svetloba iz posameznega poglavja Knjige življenja, Božja volja in vzgojni načrt, lahko 

učinkovala in se uresničila v človeškem svetu. S tem je glavni nauk ustrezne duhovne stopnje razvoja 

človeštva v simboličnem dogodku simboliziral eden od Božjih izbrancev kot vodnik in vzornik tega 

obdobja in vseh poznejših časov. - Od začetka tretjega veka je bila "knjiga življenja" odprta ob šestem 

pečatu. 

Prvi pečat: žrtvovanje 
Gospod nam v svoji novi besedi pravi: "Prvo od teh stopenj duhovnega razvoja v svetu simbolizira 

Abel, prvi Očetov služabnik, ki je Bogu daroval svojo spravno žrtev. Je simbol žrtvovanja. Proti njemu se je 

dvignila zavist." (U. 161, 54) 

Iz 4. poglavja Prve Mojzesove knjige vemo, da sta Kajn in Abel darovala Bogu svojo žgalno daritev. Na 

Abelovo daritev je Bog gledal milostno, saj je bila dana z nedolžnim in čistim srcem. Kajnovega pa je Bog 

zavrnil, ker Kain ni bil čistega srca. To je Kajna zelo razjezilo, zato je iz zavisti in sovraštva ubil svojega 

brata Abela. Globok pomen te svetopisemske pripovedi pa se skriva v dejstvu, da je Abel poleg 

materialne žgalne daritve Bogu ponudil tudi duhovno žrtev svojih zemeljskih človeških strasti. Zato je bilo 

njegovo srce nedolžno in čisto. To očiščenje njegovega bitja je torej sam simbol žrtve. Če povzamemo, 

lahko rečemo: prvi pečat pomeni, da moramo žrtvovati svoje grešne strasti, da duh prevlada nad materijo 

in da s tem dosežemo duhovno povezanost z nebeškim Očetom. 

Drugi pečat: vera 
Simbolizira ga Noe. Ljudje niso upoštevali nauka prvega pečata, ampak so z zlorabo svoje svobodne 

volje dovolili, da jim vladajo zle strasti materializma. V 1 Mz 6,3 ff beremo: "Tedaj je rekel Gospod: "Ljudje 

ne bodo več kaznovani z mojim duhom, ker so meso. Dal jim bom še sto dvajset let. . Ko pa je Gospod 

videl, da je na zemlji velika hudobija ljudi in da so vse misli in dejanja njihovih src slaba za vse večne čase, 

. ...je rekel: Izgubil bom z zemlje ljudi, ki sem jih ustvaril. . Toda Noe je našel milost v Gospodovih očeh... . 

Noe je bil pobožen človek in brez krivde ter je v svojem času živel pobožno življenje. . . " 

Ljudje so prezrli Božje opozorilo in niso verjeli roku, ki jim je bil določen, da se popravijo. Samo eden 

je verjel: Noe. Gospod ga je izbral za svoje orodje, da bi po potopu začel z novim človeštvom. - Potrebna 

je bila močna vera, da je bilo mogoče izpolniti vse Božje ukaze, ki so bili v tistem času tudi precej 

nenavadni in so se jim zato ljudje posmehovali. Toda Noe je zaupal svojemu Bogu in ravnal, kot mu je bilo 

ukazano. Vera je bila za Noeta ne le dobesedno, ampak tudi duhovno rešilna skrinja in še danes je vera 

rešilna moč za vsakega vernika. Prav tako ni naključje, da je Abraham, drugi veliki junak vere, živel prav v 

času drugega pečata. 

Tretji pečat: duhovna moč 
Simbolizira ga Jakob. Bog je Jakobu dal duhovno ime "Izrael", kar pomeni "močan". Jakob ali Izrael je v 

svojem življenju naletel na mnoge preizkušnje in nevarnosti, s katerimi ga je preizkušal Bog, vendar jih je 

z duhovno močjo, ki je bila v njem, lahko premagal. Za ljudi je postal simbol duhovne moči, ki si jo 

moramo pridobiti, da bi lahko potrpežljivo in vdano prenašali preizkušnje, ki nam jih pošilja Bog. Zaradi 
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omenjene duhovne lastnosti ga je Bog izbral za začetnika izraelskega ljudstva, saj je iz njegovih 12 sinov 

nastalo 12 plemen. Jehova je lahko po njem razkril tudi veliko duhovno razodetje.  

Iz Stare zaveze poznamo zgodbo, znano kot "lestev v nebesa" (1 Mz 28,10 in dalje): Jakob je v sanjah 

videl lestev, ki je stala na zemlji in segala v nebesa, po njej pa so se vzpenjali in spuščali božji angeli. Na 

vrhu lestve je stal Gospod. Bog je tako v simboličnih podobah prikazal razvoj duha. Naš duh mora postati 

zrelejši in čistejši, da bi se lahko vzpenjal korak za korakom. Zavedamo se lahko, da naš duh ne more 

doseči čistosti, ki je potrebna za vzpon po lestvi, dokler nismo z Bogom v enem človeškem življenju, tako 

rekoč v prvem poskusu. Potrebnih je veliko poskusov, veliko inkanacij, da se vsakič povzpnemo nekaj 

stopnic višje, odvisno od zrelosti, ki jo je dosegel naš duh. Pri tem nas Gospod opozarja, naj se ne 

ustavljamo na lestvi, tj. naj nenehno napredujemo v svojem duhovnem razvoju, saj sicer oviramo duhovni 

razvoj tistih, ki prihajajo za nami. - Božji angeli, ki se spuščajo po lestvi, so napredni duhovi luči, ki jih 

Gospod pošilja navzdol, da bi pomagali tistim, ki se vzpenjajo. Tudi tu je izraženo, da nas Bog na poti 

domov k sebi ne pusti samih, ampak nam ponudi svojo pomoč.  

Način, kako doseči kakovost tretjega pečata, je upoštevati nauke prejšnjih dveh: samo z žrtvovanjem 

nižjih strasti in neomajno vero lahko Bog poskrbi, da iskra duha, ki živi v nas, postane velika moč. 

 

Četrti pečat Zakon 
Simbolizira ga Mojzes. Bog ga je izbral, da bi osvobodil izraelsko ljudstvo iz egiptovske sužnosti, in po 

njem ljudem dal deset zapovedi in številne zapovedi, ki so človeštvu razkrile Božjo voljo. Deset zapovedi 

je postalo temelj vseh človeških zakonov, in če bi jih zvesto spoštovali, bi človeštvo ubralo dobro pot: pot 

resničnega čaščenja Boga, pravičnosti, reda in spoštovanja bližnjega. Toda nespoštovanje božjega zakona, 

tj. človekova neposlušnost božji volji, je človeštvo pripeljalo na rob prepada. 

Peti pečat: ljubezen 
Predstavlja ga Jezus. V njem je Bog iz ljubezni do nas postal človek. Njegovo življenje je bilo popoln 

zgled, njegov nauk pa edino poveličevanje ljubezni, ki je našla svojo največjo izpolnitev, ko je dal svoje 

življenje za nas. Zato je lahko svoj nauk povzel z besedami: "Novo zapoved vam dajem, da se ljubite med 

seboj, kakor sem jaz ljubil vas, da se tudi vi ljubite med seboj" (Jn 13,34). In v tej novi zapovedi ljubezni je 

vsebovana celotna zakonodaja. Njegovo spoštovanje do zadnje posledice bo prineslo duhovno Božje 

kraljestvo na to zemljo. Na onem svetu je to že tako, saj je ljubezen predpogoj in temelj duhovnega 

kraljestva. 

  

Šesti pečat: modrost 
Šesti pečat simbolizira - kot uvod in pripravljalno stopnjo tretjega obdobja - Elija, prerok in veliki 

bojevnik iz Stare zaveze, ki je po opravljenem poslanstvu odšel v nebesa v "ognjenem vozu" (2 Kr 2,11). S 

tem slikovnim prikazom se nam pokaže, da je Elijev duh Božji bojevnik, ki ga napolnjuje svetloba. Ta 

cherubic 

Po Jezusovem pričevanju se je Sveti Duh utelesil tudi v Janezu Krstniku (Mt 11, 7-14), ki je pripravil 

srca, da je Jezus lahko vanje položil svoj nauk. Prav tako je utrl pot Gospodu v našem času ob njegovi 

duhovni vrnitvi in kot mogočen angelski knez vsem duhovom in svetovom posreduje luč Svetega Duha, 

Božjo modrost, ki izhaja iz odprtega šestega pečata ali poglavja Knjige življenja, katere nauke in razodetja 

je Gospod do leta 1950 sam objavljal po izbranih instrumentih. Toda čas šestega pečata se s tem ni 

končal. Luč šestega pečata še naprej sveti na človeštvo, dokler ne spozna Kristusovih razodetij ob 

njegovem drugem prihodu in se poduhovi. Obisk, ki se bo zgodil istočasno, bo podprl ta razvoj, da bodo 

duhovi lahko prejeli Božjo resnico in modrost. Tako bo človeštvo pripravljeno na sedmi pečat. 
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Sedmi pečat: dokončanje 
S sedmim pečatom je delo odrešenja končano, tako kot je bilo na sedmi dan - v prenesenem pomenu 

- končano stvarjenje. Duh je prehodil dolgo in žalostno pot in je spet v najtesnejšem občestvu s svojim 

Očetom od Duha do Duha. Neposlušni sin se vrne domov v Očetovo hišo, saj je premagal sebe in svet. - 

Simbol sedmega pečata je sam nebeški Oče, ki bo končno dosežen cilj te težke poti razvoja in očiščevanja 

duhov. Sedmi pečat še ni bil odprt. Morda je zaradi svoje duhovne zrelosti enemu ali dvema duhovoma 

že omogočeno, da v majhni meri napovesta, kaj bo prinesel sedmi pečat. Toda za ves Izrael in človeštvo 

bodo morale generacije še prihajati in odhajati, še veliko let preizkušenj, še veliko solz bo moralo očistiti 

srca, dokler ne bo za vse prišel najlepši čas: čas stalnega občestva z Očetom. 

  

III. izraelsko ljudstvo 
  

V naukih Gospod pogosto govori o "izraelskem ljudstvu", "mojem ljudstvu" ali preprosto o "ljudstvu". 

To se nikakor ne nanaša na mehiški narod, sredi katerega so potekali shodi. Ali to pomeni državo Izrael? - 

Ne. Da bi se izognili napakam, je tu podana kratka razlaga o izvoru imena "Izrael" in o tem, koga v 

razodetjih nagovarjamo z "izraelskim ljudstvom". 

Poznavalec Svetega pisma pozna zgodbo iz Stare zaveze, po kateri se je Jakob v težki življenjski 

situaciji ponoči do zore boril s "človekom". "Človek" ga ni mogel premagati in je nazadnje rekel: "Ne boš 

se več imenoval Jakob, ampak Izrael, ker si se boril z Bogom in z ljudmi in si podlegel." Bog je Jakobu 

obnovil svojo obljubo: "Tvoje potomstvo bo kot prah zemlje in razširil se boš proti večeru in jutru, proti 

severu in jugu; po tebi in po tvojem potomstvu bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje." - Izrael je duhovno 

ime in pomeni "močan". Postala naj bi močna, duhovna skupnost, ki bi zajemala celoten narod, številen in 

močan izraelski narod. Bog je ljudem dal obljubljeno deželo, da bi tam lahko živeli v miru in poglobili 

duhovno povezanost z njim. Vendar je bil v skladu z zavezo, sklenjeno z Bogom, postavljen pogoj, da 

mora oznanjati resnično čaščenje edinega Boga in resnico njegovih naukov vsem ljudstvom na zemlji, 

torej da mora biti duhovniško ljudstvo. 

Stara zaveza nazorno prikazuje razvoj izraelskega ljudstva skozi stoletja. Kmalu se je v njem pojavila 

delitev: na eni strani majhna skupina, ki bi jo radi poimenovali Duhovni Izrael, ker je ohranjala duhovni 

stik z Bogom in so iz nje izšli modri voditelji ljudstva in veliki preroki. Na drugi strani pa je večina, ki jo 

bomo imenovali materialistični Izrael, ker je božanske blagoslove velike modrosti, vztrajnosti in zagona 

uporabljala izključno za pridobivanje moči in bogastva. Neupoštevanje zaveze, sklenjene z Bogom, je 

Izraelcem pogosto prineslo hude preizkušnje, ki so si jih povzročili sami, saj so njihovo bogastvo, moč in 

napuh skoraj pozvali sosednje države k vojni proti njim. Ljudje so v stiskah in težavah klicali svojega Boga, 

vendar je kesanje trajalo le, dokler niso ponovno dobili svobode in prišli do bogastva. 

Med številnimi preizkušnjami je manjšina duhovnega Izraela živela neopaženo, a polna vere in upanja 

v Mesija. Zato je lahko v Jezusu postal človek med njimi, da bi svoje ljudstvo znova opozoril na svoje 

duhovno poslanstvo med narodi in jih nanj pripravil. Duhovni Izrael mu je sledil in z veseljem poslušal 

njegovo besedo. Večina, materialistični Izrael, ga je komaj opazila, uradna Cerkev pa ga je odločno 

zavrnila. Pričakovali so močnega moža, mogočnega bojevnika, ki bo zlomil vladavino Rimljanov in obudil 

zemeljski, slavni in nepremagljivi Izrael. Toda Mesija je bil ponižen in je izjavil: "Moje kraljestvo ni od tega 

sveta." Njihovo razočaranje je bilo tako veliko, da so ga obsodili kot hujskača in bogokletnika ter ga dali 

križati. - Tako se je zgodil dogodek izjemnega pomena: vidna ločitev med duhovnim in materialnim 

Izraelom.  

Duhovni Izrael se je zbral okoli apostolov in v majhni množici je kmalu dozorelo spoznanje, ki ga je 

apostol Peter strnil v besede: "Zdaj sem se z resnico naučil, da Bog ne gleda na osebo, ampak v vseh 

vrstah ljudi; kdor se ga boji in dela prav, mu je všeč." - Duhovnemu Izraelu torej ne pripadajo samo Judje, 

ampak vsi tisti, ki verjamejo Kristusovim besedam in ravnajo v skladu z njimi, saj gre za duhovno 

skupnost, ki zato ni vezana na narode. 
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Materialistični Izrael je v svojem fanatičnem prizadevanju, da bi se otresel rimske oblasti, doživel hud 

vojni poraz in po uničenju Jeruzalema leta 70 n. št. je prenehal biti narod, Judje pa so bili razkropljeni po 

vsem svetu. Materialistični Izrael je zaradi neposlušnosti božjim zakonom in zavračanja Mesije doletela 

strašna sodba. Jezusova prerokba se je neizprosno izpolnila ob pogledu na veličastni tempelj v 

Jeruzalemu: "Resnično, povem vam: tu ne bo ostal kamen na kamnu, ki se ne bi razbil." In še: "Jeruzalem, 

Jeruzalem, ti, ki ubijaš preroke in kamenjaš tiste, ki so poslani k tebi; kolikokrat sem hotel zbrati tvoje 

otroke, kakor kokoš zbere svoje piščance pod svoja krila, pa nisi hotel! Glej, tvoja hiša ti bo ostala 

zapuščena." - V naslednjih stoletjih so bili povsod nezaželena manjšina, ki je morala trpeti zatiranje, 

poniževanje in stisko. 

Toda zdaj, skoraj 2000 let po teh strašnih dogodkih in posledični vidni ločitvi med duhovnim in 

materialističnim Izraelom, se ponovno dogaja sprememba nepredstavljivega pomena. Duhovni Izrael, ki 

je bil kot komaj opazna manjšina med ljudstvi zemlje šibka in malo vplivna skupina, se prebuja in zbira. 

Kristus ob svoji duhovni vrnitvi govori "Izraelu po duhu". Zdaj združuje vsa "razpršena Izraelova plemena", 

da bi jih opremil s svojim Duhom in jih poslal v boj, dokler ne dosežejo odrešenja in duhovne prenove 

človeškega rodu. Navodila za to so nova Kristusova razodetja, ki so zbrana v 12 zvezkih "Knjige resničnega 

življenja". 

Na drugi strani imamo materialistični Izrael. Njegovo romanje je bilo dolgo in žalostno, odkar je iz 

svojega naročja izgnal tistega, ki mu je ponudil svoje kraljestvo kot novo dediščino. Toda časi najhujšega 

zatiranja so minili; postal je bogat in z denarjem ima velik vpliv. Postala je močna in ponosna, 

nacionalistična veja se je ponovno umirila kot narod, stara verska izročila so se prebudila. Verjame, da 

izpolnjuje Jehovove in Mojzesove zakone, v resnici pa še vedno časti zlato tele. Še zdaleč ne razume in ne 

opravlja svojega duhovnega poslanstva. Tega ne smemo razumeti kot enostransko obtožbo proti Judom 

ali izraelskemu narodu; vsi narodi na zemlji - morda razen majhnih manjšin - so materializirani in "plešejo 

okoli zlatega teleta". - Če je v tej razlagi posebej omenjen materialni Izrael, je to zato, ker ta traktat 

obravnava duhovni in materialni Izrael in ugotavlja, da slednji še ne izpolnjuje svoje od Boga določene 

naloge biti duhovniško ljudstvo med narodi zemlje. Nehote se sprašujemo: kaj se bo zgodilo potem? - Ne 

smemo pozabiti, da je Bog dal velike obljube izraelskemu ljudstvu in da jih ne bo nikoli prelomil. Pri tem 

pa se moramo zavedati, da se obljube o blagoslovu, ki jih je Bog dal Jakobu glede njegovega potomstva, 

nanašajo na duha, tako kot je Jakobovo poznejše ime Izrael že duhovno ime. Zmotno je prepričanje, da se 

obljube nanašajo na materijo, tj. na pleme ali na sedanje stanje Izraela. Če bi bilo tako, bi se v njem še 

vedno pojavljali preroki in božji glasniki. - Toda prišel bo čas, ko se bo materialistični Izrael združil z 

duhovnim Izraelom in oba bosta spet tvorila enotnost, eno ljudstvo Izraela. Toda kdaj se bo to zgodilo? - 

Ko se materialistični Izrael odreče denarju, moči in napuhu ter prizna nova Gospodova razodetja - kar bo 

verjetno mogoče šele po še enem najhujšem obisku - in s solzami bolečine zakliče: Jezus je bil Mesija in 

Kristus je tudi za nas "pot, resnica in življenje".  
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Navodila 1  
1 Na začetku časov sem kot Oče ukazal človeku, naj dela dobro. Toda ljudje so se odvrnili od božjih 

zapovedi, zapadli v malikovanje in zagrešili ogabna dejanja proti meni. Močni so zmagali, šibki so bili 
poraženi in moški je vzel žensko za sužnjo. Tako je bilo treba Mojzesu na gori Sinaj dati deset zapovedi 
zakona. Ta zakon je vseboval zapovedi, ki so veljale za izraelsko ljudstvo. Z njimi mu je bilo treba 
povedati: Kdor ubije, si bo prislužil enako kazen. Kdor krade, naj povrne svojemu bratu. Kdor dela zlo, 
bo plačal oko za oko in zob za zob. 

2 Bližala se je druga doba in jaz sem prišel prebivat med vas v Jezusu ter vam v svoji besedi povedal: 
"Če koga udariš po desnem licu, mu nastavi tudi levo. Odpusti svojim sovražnikom." V tretjem času, v 
katerem ste se znašli, sem vam prišel povedat: kaj bi storili, če bi morilec vašega očeta, ki ga preganja 
človeška pravica, potrkal na vaša vrata in prosil za pomoč? - Zagotovite mu zaščito. Če boste tako 
ravnali, boste dokazali, da ste dosegli duhovni razvoj, ki vam omogoča izpolniti božanski zakon 
nebeškega Očeta, ki vam zapoveduje: Ljubite drug drugega; oživite duhove, ki so umrli za življenje 
milosti, kajti vsak duh bo ozdravljen. 

3 Danes prihajam, da spregovorim vašemu duhu in vam razkrijem vsebino sedmih pečatov, knjige 
vaše zgodovine, preroštva, razodetja in pravice. 

4 Jaz sem tisti, ki sem vam prišel povedat, da zdaj živite v času, ki pripada šestemu pečatu. 
5 Leto 1866 zaznamuje začetek tega časa svetlobe. Elijo sem poslal, da bi dvignil tančico skrivnosti 

in odprl čas mojega razodevanja kot Svetega Duha med človeštvom. Elija je razsvetlil človeka, ki sem 
ga izbral za znanilca. Ta izbranec, ki mu je bilo ime Roque Rojas, je iz duha v duh slišal glas preroka, ki 
mu je v mojem imenu naročil, naj pokliče in zbere svoje brate*, saj je bilo božansko razodetje 
pripravljeno osvetliti usodo človeštva. Roque Rojas, nežen in ponižen kot jagnje, je ubogal duhovni 
glas in odgovoril: "Naj se mi zgodi volja mojega Gospoda."  
Glej opombo 1 v Prilogi. 

6 Roque Rojas je zbral skupino moških in žensk, polnih vere in dobre volje, in tam se je Elias razkril 
skozi misli poslanca: "Jaz sem prerok Elias, tisti s spremenjenja na gori Tabor." Svojim prvim učencem 
je dal prve nauke, hkrati pa jim je napovedal dobo poduhovljenja in jim prerokoval, da bo kmalu prišel 
žarek Božanskega Učitelja, ki se bo sporočil svojemu ljudstvu. 

7 Nekega dne, ko je bilo skromno zbirališče Roqueja Rojasa polno privržencev, ki so verjeli besedam 
tega človeka, je Elija prišel, da bi razsvetlil um svojega glasnika, in po mojem navdihu mazilil sedem 
teh vernikov, ki naj bi predstavljali ali simbolizirali sedem pečatov. 

8 Kasneje, ko je prišel obljubljeni trenutek Mojega razodetja, sem ugotovila, da je od teh sedmih 
izbrancev le eden gledal v pričakovanju prihoda čistega Sozakonca, in to je bilo srce Damiane Oviedo, 
Device, katere um je prvi prejel svetlobo Božanskega žarka kot nagrado za njeno vztrajnost in 
pripravo. 

9 Damiana Oviedo je predstavljala šesti pečat. To je bil še en dokaz, da je luč šestega pečata tista, ki 
osvetljuje to obdobje. 

10 V drugi dobi sem našel žensko maternico, materinsko maternico, v sedanjem času pa sem počival 
v čistem in deviškem srcu Damiane Oviedo. Njena deviška maternica je bila kot mater za izraelsko 
ljudstvo in z njenim posredovanjem sem pripravil voditelje*, "nosilce glasu" in "delavce "**. Pripeljal 
sem jo na prag starosti in ji rekel: "Ti, ki si se dvignila kot vir ljubezni in v srcih prižgala baklo vere, zdaj 
počivaj. 
* Vodje skupnosti 

** Na podlagi Jezusove prilike o "delavcih v vinogradu 
11 Prosila me je, naj ji dovolim, da pride v duhu delat, ker je z gorečnostjo bdela nad mojim zakonom 

in ni želela, da bi bil oskrunjen; in to sem ji odobril. 
12 Hkrati sem ji dal še eno nalogo, ko sem ji rekel: Damiana, ni moja volja, da bi se motne vode 

mešale s kristalno čistimi. Bodite na desni strani voditeljev, da bo v njih vsak dan rasla bakla vere. 
Razveselite se in osvežite s temi ljudmi iz kraja, kjer ste. Poglejte množice, ki vas ljubijo in so me 
spoznale. Sledijo poti, ki ste jim jo pustili. Glej, bakla še vedno gori. Mojster je rekel: "Kdor seje 
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ljubezen, žanje ljubezen; kdor seje svetlobo, žanje svetlobo. Borili ste se, da bi pripravili misli nosilcev 
glasu* in očistili poti mojih izbrancev; glej, to je vaše seme. 
kot posredniško telo 

13 Resnično vam pravim, ljudje: Damiana je čista devica, ki je prišla v tretji dobi kot Marijina 
predstavnica, da bi vam podarila nežnost in božanje. Blagor devicam, ki sledijo temu vodilu, saj jih 
bom obdaril s svojo milostjo. Moja božanska želja je, da vse vas, ki ste moji otroci, spremenim v svoje 
učence, saj se bliža trenutek mojega odhoda in vas želim zapustiti kot učitelje med ljudmi. 

14 Hodite z odločnim korakom, da bi dosegli cilj svoje poti in bili s svojo ponižnostjo in 
pomočništvom močni na zemlji. 

15 Tudi materialistični ljudje tega časa so me poklicali. Moj glas je v njih našel duhovno odmevnost in 
Mojster jim je v izobilju podaril mir; čeprav sem z njimi, me niso hoteli sprejeti in so želeli sejati 
drugačna semena. 

16 V tem trenutku vas sprejemam in vam dajem Svoje Bitje in Svojo Svetlobo, na katero ste tako 
dolgo čakali. Ne obsojajte svojih bratov, ki so skrenili s poti resnice, saj ne veste, ali boste jutri tudi vi 
zašli na druge poti. Varujem vas pred zablodami in vam dajem mleko in med. 

17 Danes sem prišel, da vam še enkrat povem svojo besedo in vas spomnim na nauke iz preteklosti. 
Vendar vas nisem prišel spomnit na sveto obhajilo v obliki, v kateri ga je Jezus v drugi dobi simboliziral 
s kruhom in vinom iz zemlje. Minil je čas, ko so vam ponujali materialni kruh kot nadomestek za mojo 
besedo. Danes je moja beseda kruh, njen božanski pomen pa sveto vino, ki vam ga vsak trenutek 
duhovno podarjam. 

18 Približajte se, približajte se, to je moja volja. Dajte resnico tistemu, ki se hrani z ruševinami. 
Pripeljite nevernika k meni in naj izginejo nesoglasja in razdor, da bo kruh večnega življenja dosegel 
vse moje otroke, kajti moja ljubezen vam je priskočila na pomoč, ko ste bili na robu propada. Kot 
rešilna vrv v nevihti vas rešuje moj Duh, poln usmiljenja. 

19 Kadarkoli ste mislili, da ste v uri preizkušnje zapuščeni, sem vam dal čutiti svojo navzočnost, da bi 
okrepil vašo vero. 

20 Tedaj so tvoje ustnice molčale, že pripravljene na bogokletje, in mi očitale: "Gospod, zakaj 
dopuščaš, da me bolijo moji lastni bratje, ko pa praviš, da sem tvoj izbranec?" 

21 O otročiči, ki se še vedno niste odločili postati moji učenci, čeprav sem rekel: Blagor tistemu, ki je 
v stiski in se v preizkušnji izkaže za močnega, odpušča svojemu bratu in blagoslavlja moje ime, kajti iz 
njega bo prišla luč, ki bo spreobrnila tudi tiste, ki so zanikali moj nauk. 

22 Vsako dobro dejanje najde svojo nagrado, ki pa je ne prejmemo na zemlji, temveč na onem svetu. 
Toda koliko ljudi bi rado uživalo to blaženost tukaj na zemlji, ne da bi vedeli, da bo tisti, ki ne stori 
ničesar za svoje duhovno življenje, brez zaslug, ko bo vstopil vanj, in da bo njegovo kesanje takrat 
veliko. 

23 Malo po malo bo moje učenje ljudem omogočilo razumeti bistvo ali smisel življenja; potem bo ta 
kratek zemeljski tečaj uporabljen v korist duha. Za to pa je potrebno, da drug drugemu odpuščate, da 
bi med ljudmi vzklila luč in mir. 

24 Toda če tudi vi, moji učenci, v tem času niste zgled teh kreposti, v koga lahko človeštvo še upa? 
25 Zavedajte se, da vam to govori On, ki je dal svojo kri in življenje za vas in ki je ljubil in odpustil 

množici, čeprav so ga sodili, obsojali in ubili. 
26 Toda resnica, ki je življenje, ki je ljubezen, je nesmrtna, in glejte, tu je na novo med vami v 

razodetju mojega Duha skozi človeški um. Moja tokratna beseda za vas ponavlja to lekcijo: "Ljubite se 
med seboj, kakor Učitelj ljubi svoje učence." Razložil jo bom, da se bo osvetlila vsaka skrivnost in da se 
bo pred vami na novo odprla knjiga, ki sem vam jo zapustil kot oporoko in ki so jo ljudje pozneje 
skrivali ali zapirali.* 

27 Janezovo razodetje, ki je bilo zaradi težko razumljive vsebine pogosto sporno in deloma zavrnjeno, je Gospod v 
celoti potrdil in pojasnil njegov pomen. 

28 Veliko tančic se bo raztrgalo. Moja beseda je meč svetlobe, ki uničuje temo. 
29 Skrito znanje bo prišlo na dan in neznani nauki se vam bodo razkrili. Razkrite bodo mnoge 

skrivnosti, vendar teh razkritij ne boste našli v knjigah sveta, temveč v tej moji Besedi. 
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30 Kdor hoče biti otrok luči v resnici, naj se spoštljivo poglobi v globine moje Besede in tam bo 
spoznal svojega Učitelja, ki ga čaka, da ga pouči. 

31 Resnično, resnično, ne bodo človeški nauki tisti, ki bodo svetu prinesli mir in rešili človeštvo pred 
prepadom. 

32 Poglejte religije, ki zanikajo druga drugo in trdijo, da razglašajo moj nauk. 
33 Zato bodo vsi, ki so poklicani, da postanejo moji glasniki, moji novi učenci v tem času, očiščeni in 

očiščeni, da bodo vredni prinašati to veselo novico svojim bratom. 
34 V drugi dobi je bilo dvanajst učencev, ki so Moj nauk širili po svetu. V tretji dobi bo iz vsakega 

"Izraelovega plemena" dvanajst tisoč ljudi, ki bodo moje učenje resnice in ljubezni predstavili vsemu 
človeštvu. 

35 Kje je teh sto štiriinštirideset tisoč? - Elias jih zbira, ne glede na to, ali so nekateri v duhovnem 
svetu, drugi pa so utelešeni. Vsi bodo duhovno združeni pri tem božanskem delu. 

36 Videli boste velike dogodke, ki vas bodo mnogokrat osupnili, vendar vam bom s svojimi nauki dal 
luč, da ne boste nikoli v zmoti. Učite se moje besede, ki vam bo vcepila ljubezen do Očeta in do vaših 
bratov. Da bi lahko služili Očetu ali se imenovali Učiteljevi učenci, ni treba pripadati sto 
štiriinštiridesetim tisočim. Tisti, ki pripadajo temu številu, so tisti, katerih naloga je biti pionirji in 
zaščitniki Mojega dela. 

37 Danes prihajam v Duhu. V drugi dobi sem bil viden očem ljudi, ker sem postal človek. 
38 Ko so me videli, so mnogi vprašali: "Kdo je tisti, ki govori v imenu Boga?" Drugi pa so jim rekli: "To 

je sin Marijinega in Jožefovega tesarja, to je Galilejčan." Nato so se norčevali iz Jezusa. 
39 Toda Sin tesarja je povzročil, da so tisti, ki so bili slepi od rojstva, zagledali svetlobo in sredi nje 

obraz Jezusa, ki jih je ozdravil. Ko so začutili čudež Učiteljevega ljubkovanja, so se sklonili k njegovim 
nogam in na ves glas zavpili, da so v njem prepoznali obljubljenega Odrešenika. 

40 Preplašeni neverniki so se vprašali: Kako je bilo mogoče, da je ta preprosti človek, ki so ga poznali 
kot enega izmed mnogih, lahko storil tako velike čudeže? 

41 Danes prihajam v Duhu in ljudje me ne morejo več imenovati Sin tesarja; resnično pa vam pravim, 
da me tudi v tistih dneh niso smeli tako imenovati. Zapisano je bilo, da bo spočela devica in da bo v 
njenem telesu "Beseda" postala meso. Jožef, glava družine, je bil le angel varuh na življenjski poti 
Device in otroka, viden človeškim očem; Marija pa je bila utelešenje Božje materinske ljubezni in 
Jezusova mati, ki je bila Kristusov človeški del. 

42 S preprostimi učenji vam bom postopoma pomagal razumeti razodetja, ki jih imenujete skrivnosti 
in ki to niso. Naučil vas bom moliti, da boste v urah preizkušenj svoje misli dvignili k Očetu.  

43 Ves čas so vas učili molitve. 
44 Mojzes vas je prosil, da molite* zadnjo noč, ki ste jo preživeli v Egiptu, in med potjo skozi puščavo.  

To se nanaša na vse tiste, ki so se v Mojzesovem času utelesili med Izraelovim ljudstvom. 
45 V drugi dobi sem vas učil Gospodovo molitev, da bi se po njenem navdihu v svojih potrebah 

obračali k Očetu in imeli vedno navzočo obljubo njegovega prihodnjega kraljestva; da bi k njemu 
prihajali s prošnjo za odpuščanje in spraševali svojo vest, ali ste tudi sami že odpustili svojim 
dolžnikom na enak način. 

46 Zdaj vas učim duhovne molitve, ki ne izhaja iz ustnic, ampak iz najglobljega dna vašega duha, in ki 
mi govori v ponižnosti in zaupanju: "Gospod, zgodi se v nas tvoja volja." 

47 Naučil sem te zdraviti. Jezus je bil balzam, bil je zdravje, njegova beseda je ozdravila tistega, ki jo 
je slišal, njegova roka je prinesla zdravje tistemu, ki se ga je dotaknil; njegov pogled je posredoval 
neskončno tolažbo tistemu, ki ga je sprejel; celo njegovo krilo, ko se ga je dotaknil v veri, je povrnilo 
mir tistim, ki so bili utesnjeni zaradi grenkobe in trpljenja in so prišli k njemu; in celo njegova kri, ko je 
kapnila na stotnikov obraz, je povrnila njegovim očem izgubljen vid. 

48 Samo ljubezen in usmiljenje, ki sta hči te ljubezni, lahko naredita takšne čudeže. Z njimi lahko 
ozdravite.  

49 Čutite, da sem vam zelo blizu; to vam dokazujem v težkih trenutkih vašega življenja. Moja želja je 
bila, da bi iz svojih src pripravili moje bivališče, da bi v njem začutili mojo navzočnost. 
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50 Kako to, da me ne čutiš, čeprav sem v tebi? Nekateri me vidijo v naravi, drugi me čutijo le zunaj 
vsake materije, toda resnično vam povem, da sem v vsem in povsod. Zakaj me vedno iščete zunaj 
sebe, ko pa sem tudi v vas? 

51 Ko sem vam povedal, kdo sem, niste ne slišali ne razumeli glasu, ki vam je govoril, in ko ste me 
videli, niste vedeli, koga gledate. To je bil dokaz vašega pomanjkanja duhovne občutljivosti. 

52 Toda končno ste prišli k meni, da bi vas učil in ne le opozarjal na vaše pomanjkljivosti. V svojem 
duhu nosite svojo preteklost kot breme sprave*. 
Glej opombo 2 v Prilogi. 

53 Nato ti odvzamem breme in ti omogočim počitek, odstranim tvojo žalost in ti ponudim hrano, ki v 
tvojem srcu prižge luč upanja. 

54 Koliko src, otrdelih zaradi življenjskih preizkušenj, je bilo premaganih zaradi nežnosti moje 
besede. Občutili so, da so našli uteho, postali zdravi in se prebudili v novo življenje. Tako se zgodi, da 
tisti, ki mi sledijo, vse, kar so prejeli, pripisujejo moji moči in ljubezni, in njihov duh se ne more več 
ločiti od mene, saj je njihovo srce polno hvaležnosti in ljubezni in ne bi zamenjali čiste beline svoje 
duhovne obleke za kraljevo obleko najbogatejšega monarha. 

55 Obstajajo pa tudi tisti, ki ostajajo z menoj in ki kljub temu, da sprejemajo mojo besedo kot tok 
kristalno čiste vode, ohranjajo svoja slaba nagnjenja. Med njimi so tisti, ki ravnajo kot zavistni Kajn; ko 
vidijo, da je njihova daritev Gospodu manj všeč kot daritev ponižnega, ki ravna kot pravični Abel, 
njihovo srce gori od jeze in zavisti in z jezikom potegnejo dvorezni meč, ki ga imajo, da bi boleče ranili 
svoje brate. Potem ko so jih pustili jokati v bolečini ali jih umorili (duševno), pridejo v moje svetišče, 
dvignejo svoje misli k meni in polni hinavščine rečejo, da me ljubijo. 

56 Vendar teh malih otrok, katerih misli in srca so otrdela, ne odrivam stran; izpostavljam jih velikim 
preizkušnjam in jim omogočam, da temeljito začutijo mojo besedo. Če se uklonijo, so zmagali; če se 
uprejo, morajo znova zabloditi in čakati na novo priložnost. 

57 O vsem tem vam govorim, da bi postali moji dobri učenci in da bi si pridobili pravo modrost. 
58 Nikoli se ne smete hvaliti s svojim znanjem, kajti Očetova skrivnost se razkrije le tistim, ki ponižno 

trkajo na njegova vrata. 
59 Če bi znanstvenike, ki poganjajo in spreminjajo vaš svet, navdihovala ljubezen in dobrota, bi že 

odkrili, koliko znanja imam za znanost tega časa, in ne le tega zelo majhnega dela, na katerega si tako 
zelo domišljajo. 

60 Salomona so imenovali modrega, ker so bile njegove sodbe, nasveti in reči zaznamovani z 
modrostjo; njegov sloves se je razširil prek meja njegovega kraljestva in dosegel druge dežele. 

61 Toda ta človek, čeprav je bil kralj, je ponižno pokleknil pred svojim Gospodom in ga prosil za 
modrost, moč in zaščito, ker je spoznal, da je le moj služabnik, in je pred menoj odložil svoje žezlo in 
krono. Če bi vsi učenjaki, vsi znanstveniki ravnali enako - kako velika bi bila potem njihova modrost, 
koliko do zdaj še neznanih naukov bi se jim razkrilo iz Mojega skrivnega zaklada znanja! 

62 Vi, nizki v materialu, ste že prejeli veliko znanja, ki vam ga niso razkrili ne učenjaki ne znanstveniki. 
63 Skrivnost "vstajenja mesa" se je razjasnila z razodetjem o reinkarnaciji duha. Danes veste, da je 

pomen tega zakona ljubezni in pravičnosti v tem, da se duh izpopolnjuje, da se nikoli ne izgubi, ker 
vedno najde odprta vrata kot priložnost za svojo odrešitev, ki mu jo ponuja Oče. 

64 Moja sodba vsakega duha na podlagi tega zakona je popolna in neizprosna. 
65 Samo jaz vem, kako naj vas sodim, saj je vsaka usoda ljudem nerazumljiva. Zato nihče ni 

izpostavljen ali izdan drugim. 
66 Potem ko so se duhovi izgubili v svojih grehih, po tolikih bojih in preizkušnjah ter dolgem 

popotovanju, bodo prišli k meni polni modrosti zaradi svojih izkušenj, očiščeni zaradi bolečine, 
povzdignjeni zaradi svojih zaslug, utrujeni od dolgega romanja, a preprosti in veseli kot otroci. 

67 Ljudje, upoštevajte čas, ki je pred vami, in poslušajte mojo besedo, saj je "pot". Spoznajte in 
izpolnite svojo nalogo ter potrpežljivo prenašajte svoje trpljenje, saj ni poti brez trnja, da bi dosegli vrh 
popolnosti. 

68 Svetloba moje besede bo združila ljudi v tej tretji dobi. Moja resnica bo zasijala v vsakem umu, 
tako da bodo razlike med verstvi in kulti izginile. 
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69 Medtem ko me danes nekateri ljubijo v Jehovu in zanikajo Kristusa, me drugi ljubijo v Kristusu in 
ne poznajo Jehove; medtem ko nekateri priznavajo moj obstoj kot Svetega Duha, se drugi prepirajo in 
delijo zaradi moje trojice. 

70 In zdaj sprašujem to človeštvo in tiste, ki ga duhovno vodijo: Zakaj se oddaljujete drug od 
drugega, ko pa vsi izpovedujete pravega Boga? Če me ljubite v Jehovu, ste v resnici. Če me ljubite po 
Kristusu, je on Pot, Resnica in Življenje. Če me ljubite kot Svetega Duha, se približujete Luči. Imate 
samo enega Boga, samo enega Očeta. V Bogu ne obstajajo tri božanske osebe, ampak le en božanski 
Duh, ki se je človeštvu razodel na treh različnih stopnjah razvoja. Ko so prodrli v to globino, so v svoji 
otroškosti verjeli, da vidijo tri osebe, medtem ko obstaja samo en Božji Duh. Ko slišite ime Jehova, 
pomislite na Boga kot Očeta in Sodnika. Ko razmišljate o Kristusu, prepoznajte v njem Boga kot 
Mojstra, kot Ljubezen; in ko poskušate razumeti izvor Svetega Duha, vedite, da ni nihče drug kot Bog, 
ko razkriva svojo neizmerno modrost tistim učencem, ki so naprednejši. 

71 Če bi našel človeštvo prvih časov duhovno razvito, kot je danes, bi se mu razodel kot Oče, Učitelj 
in Sveti Duh; potem ljudje ne bi videli treh božanstev, kjer je samo eno. Vendar si niso znali pravilno 
razlagati mojih naukov, zato so bili zmedeni in so se oddaljili od moje poti ter še naprej ustvarjali 
dostopne in majhne bogove v skladu s svojimi idejami. 

72 Ko se bodo ljudje zavedli in sprejeli to resnico, jim bo žal, da so drug drugega napačno ocenili 
zaradi napake, ki bi se ji z malo ljubezni izognili. 

73 Naučite se zakona, ljubite, kar je dobro, naj ljubezen in usmiljenje postaneta dejanja, dajte 
svojemu duhu sveto svobodo, da se dvigne v svoj dom, in me boste ljubili. Želite popoln zgled, kako 
ravnati in kako biti, da bi me dosegli? - Vzemite si Jezusa za zgled, ljubite Me v Njem, iščite Me po 
Njem, pridite k Meni po Njegovi božanski poti; toda ne ljubite Me v Njegovi telesni podobi ali po 
Njegovi podobi ali celo ne nadomeščajte izvajanja Njegovih naukov z obredi ali zunanjimi oblikami, 
sicer boste večno ostali v svojih razlikah, v svojem sovraštvu in fanatizmu. 

74 Ljubite me v Jezusu, pa v njegovem Duhu, v njegovem nauku, in boste izpolnili večni zakon; kajti v 
Kristusu so pravičnost, ljubezen in modrost združene v eno, s čimer sem človeštvu razodel obstoj in 
vsemogočnost svojega Duha. 

75 Če je Kristus Ljubezen, ali lahko verjamete, da je neodvisen od Jehove, saj sem jaz Ljubezen? 
76 Če je Sveti Duh Modrost, ali verjamete, da ta Duh obstaja neodvisno od Kristusa, saj sem Jaz 

Modrost? Ali menite, da sta "Beseda" in Sveti Duh dve različni stvari? 
77 Dovolj je, da poznamo le nekaj Besede, ki jo je Jezus učil človeštvo, da bi razumeli, da je obstajal 

in bo večno obstajal le en Bog. Zato sem po njem rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta, ker je on v 
meni in jaz v njem." Kasneje, ko je napovedal, da se bo vrnil k človeku v nekem drugem času, ni rekel 
le: "Spet bom prišel", ampak je obljubil, da bo poslal Svetega Duha, Duha Tolažnika, Duha resnice. 

78 Zakaj naj bi Kristus prišel brez Svetega Duha? Ali ne bi mogel s seboj prinesti resnice, svetlobe in 
tolažbe v svojem Duhu? 

79 Kako malo so ljudje prodrli v mojo resnico in kako zmedeni so postali v tistem malo, kar so 
prodrli! Verjamejo, da so dosegli najgloblje resnice, toda dokler uporabljajo resnico za zavajanje, 
ubijanje, uničevanje miru in napačno presojanje drug drugega, kar je v nasprotju s tem, kar uči moja 
beseda, ljudje ne morejo reči, da hodijo po poti resnice. 

80 Vsem vam v tem času pošiljam svoje sporočilo, obljubljeno človeštvu po Jezusovih ustih, ko je 
živel med ljudmi. 

81 Vem, da bo ta nauk sprva deležen slabega spoštovanja, saj je bil posredovan prek preprostih bitij 
in grešnikov, kakršni so posredniki moje besede. Toda resnica, ki jo vsebuje to razodetje, bo prevladala 
in ta nauk bo slišan, saj je v njegovem bistvu prisoten Sveti Duh, Tolažnik in obljubljena resnica. 

82 Moj mir z vami! 
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Navodila 2  
1 Glejte, spet sem med vami v tej uri, ko me vaš duh posluša in se mi zahvaljuje. 

2 Vsakič, ko se začne novo leto, človeštvo dobi novo upanje, čeprav so tudi takšni, ki jih je strah. 

Zakaj se bojite življenja in časa? Vedno ostajajo enaki; vi ste tisti, ki greste mimo. Danes ste otroci, jutri 

odrasli; danes ste na zemlji, jutri vas ni več; danes ste rojeni, jutri umrete. 

3 Živite v času dovršitve časov. Vaš duh že ni več podvržen materialnemu življenju; vstopil je v 

večnost. Vi ste atomi moje božanskosti. Jaz sem večna. Vedno sem bil. Božanski Duh se nikoli ne stara. Jaz 

sem nespremenljiv in neminljiv, začetek in konec, Alfa in Omega. Iz mene ste izšli, zato se boste vrnili k 

meni. 

4 Seveda je vsako novo leto za ljudi skrivnost, a resnično vam pravim, da je to nov korak, ki ga 

morate narediti na poti svojega razvoja. 

5 Ne bojte se prihodnosti, ker je ne poznate; ne glejte, da je zavita v temo. Ne pozabite, da sem čas 

in večnost; ne pozabite, da sem v prihodnosti. 

6 Vi, moje ljudstvo, veste nekaj o tem, kaj vas čaka v prihodnosti, ker vam to razodevam in imate 

med seboj preroke, ki po moji volji prodirajo v prihodnost in vam o njej pričujejo. 

7 Nimate pravice dvomiti; niste slepci, ki bi se morali bati, da se bodo spotaknili na poti. 

8 Za vse ljudi sem ustvaril poti, da bi našli mir. Označil sem jim poti, da me bodo našli v vsej moji 

resnici. 

9 O človeštvo, tako blizu sem vam, a me ne čutite! 

10 Dal sem vam skrivnost miru, ki je medsebojna ljubezen. 

11 Prišla bo ura, ko bodo ljudje tako zelo hrepeneli po miru, da ga bodo iskali na vse načine: v 

religijah, znanosti in različnih doktrinah. Tako verniki kot tisti, ki se imenujejo ateisti in svobodomisleci, se 

bodo v iskanju tega miru gibali proti isti točki, in ko jo bodo dosegli, se bodo soočili z menoj. 

12 Bodite pozorni, vi, ki zdaj poslušate mojo besedo, a je kmalu ne boste več slišali. To razodetje se 

ne bo končalo v tem letu, ampak šele ob času, ki ga je določila moja volja, to je leta 1950. 

13 Tisti, ki me že dolgo poslušajo, naj se spomnijo, da sem vam rekel: Moja beseda se bo spustila z 

vrha gore, vi pa boste ob njenem vznožju, da jo sprejmete. 

14 Že prvemu 'govorniku', katerega um sem uporabil za to manifestacijo, sem povedal, da se bo ta 

božanska manifestacija, ki se je začela leta 1866, končala leta 1950 in da po tem letu ne boste ostali 

sirote, saj boste mojo prisotnost čutili še močneje, če se boste znali pripraviti. 

15 Danes je prvi dan leta 1941, zato boste mojo besedo poslušali še deset let, kar je dovolj časa, da 

bodo mnogi vaši bratje spoznali ta nauk, da bodo mnogi, ki niso verjeli, začeli verjeti in da bodo mnogi, ki 

niso bili poslušni, šli naprej in izpolnili moje ukaze. 

16 Moja ponižna in nežna beseda bo razveselila trpečega in bo kot rosa in vonj za vsakega duha. Ta 

beseda, ki so jo mnogi zavrnili in ki so jo mnogi oskrunili za svoje veselje, se bo vsem zdela kot božanje. 

17 Ne mislite, da bo vaša država edina, ki bo deležna mojih duhovnih koristi. Ne, od začetka imam v 

rokah dediščino za vse narode te zemlje. 

18 Moja resnica bo spet vstopila v vsa bivališča, kakor je nekoč Jezus vstopil v templje, namenjene 

čaščenju Boga, in s svojo besedo osupnil duhovnike, starešine in učitelje zakona. 

19 Kdo me bo v današnjem času vzel za zgled? Kdo so tisti, ki se ne bojijo človeštva? - Tisti, ki s 

svojimi deli pričujejo o resnici. Resnično, povem vam: Tisti, ki govori resnico, se ne bo bal smrti, tako kot 

njegov Učitelj. 

20 Že zdavnaj je napočil čas, da ta beseda zazveni v templjih in cerkvah ter da njen odmev doseže 

mogočne na zemlji. Vendar pa se morajo njeni nosilci očistiti in izboljšati, da bi bili vredni njeni glasniki. 

Poglejte, kako je minil čas, ne da bi to pripravili sami. 

21 Ne zahtevam, da se žrtvujete; želim le, da so vaša dejanja spontana in da je vaša ljubezen 

resnična. Kljub temu ne pozabite na zgled Abrahamove poslušnosti in pokorščine, ko ga je Oče prosil za 
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življenje Izaka, ljubljenega Sina. Kdo od ljudi sedanjega časa, od tistih, ki me ljubijo, bi mi dal takšen dokaz 

poslušnosti, ljubezni in vere? 

22 Moji apostoli so oznanjali mojo resnico, in ko so jih ljudje obsodili, niso bežali pred smrtjo. 

23 Kdor živi v resnici, se ne sme ničesar bati. 

24 Tvoja pot, moje ljudstvo, je prepredena z lepimi zgledi. 

25 Luč šestega svečenika prinaša luč ljudem tega časa; vendar je tudi pet pečatov, ki so že minili, 

pustilo svojo luč v duhovih. 

26 Ko ste prišli k tej sijoči svetlobi, nekateri v duhu* in drugi v telesu, ste se vprašali, k čemu ste 

poklicani. Tedaj ste slišali glas, ki vam je govoril: Jaz sem Jagnje, ki se je žrtvovalo iz ljubezni do vas, in 

prišel sem razsvetliti vašega duha, da bi se ljubili med seboj in prišli k meni. 
* kot duh brez materialnega telesa. 

27 V tem času prihajam v Duhu. Moja luč se spušča na ljudi kot ognjeni jeziki, da lahko govorijo o 

mojem zakonu v vseh jezikih. 

28 Sto štiriinštirideset tisoč utelešenih in raztelešenih duhov bo v tem času utrlo pot. Bili bodo 

predhodniki, preroki in glasniki. To so tisti, ki sem jih označil in ki bodo pred vojskami. 

29 Tem označenim je bilo razodeto ime plemena, ki so mu pripadali v prvi dobi, da bi vedeli, da so 

takrat sklenili zavezo s svojim Bogom in da so bili dolgo časa na Gospodovi poti. Toda v sedanjem času je 

vsako plemensko ime izginilo, ker Gospod ni tisti, ki postavlja meje in ločuje ljudi. 

30 Leta 1950, ko se bo Moj žarek zadnjič spustil prek glasoslovca, bodo vsi pripravljeni na čase, ki 

prihajajo. A dokler ta čas ne nastopi, vas bom še naprej učil. Pred tem pa svojo žalost položite name in si 

odpočijte. Ko se bo bolečina umirila in se bodo solze posušile, spet dvigni svojega duha, da bo v njem moj 

nauk. 

31 Nočem videti nobenega od svojih učencev lačnega ali žejnega; želim videti vas site, ker ste jedli in 

pili kruh in vino moje ljubezni. Le tako lahko med ljudmi opravljate dela, ki so me vredna. Ne pozabite, da 

se z vsakim dnem bliža trenutek mojega odhoda in da se bo tisti, ki ne bo izkoristil tega poučnega časa, 

pozneje počutil siroto. 

32 Na ta shod niste prišli po naključju. Moj glas vas je poklical na vaše poti in vas pripeljal na ta kraj. 

Zdaj veste, da ste prišli sem, da bi spoznali nalogo, ki jo morate opraviti na Zemlji. V moji besedi ste se 

naučili, kaj je vaš izvor in cilj. Razodeto vam je bilo, da ste del ljudstva, ki je v treh obdobjih prejelo mano 

Duha. 

33 Če boste duhovno raziskali vse, kar se je dogajalo z izraelskim ljudstvom v prvih dveh časih, boste 

spoznali, da se enako dogaja tudi z vami v sedanjosti. 

34 Življenje tega ljudstva, njegova zgodovina, je nauk, prilika za vse človeštvo. To je učbenik, 

katerega zakon sem vam razodel na gori Sinaj. 

35 Danes se ta knjiga odpira pred vašim duhom in iz nje rastejo novi nauki, saj se šele zdaj učite 

razumeti, česar v tistih časih niste razumeli. 

36 Vaš duh lahko v želji po modrosti utripa pred vrati onstranstva, vaša duhovna sposobnost pa vam 

omogoča, da se približate Učitelju, da bi vam dal nove nauke, ki jih hrani njegova skrivna zakladnica. 

37 Moje ljudstvo, ko vidim, da hodite po poteh sveta in s seboj vlečete verige truda in nepopolnosti, 

vam pošiljam svojo ljubezen, da bi vam pomagala na poti razvoja. 

38 Potujete po puščavi, sredi nje pa so zrasle palme, da bi našli senco in osvežitev. 

39 Iz puste skale tvojega srca sem naredil neizčrpen izvir, da boš lahko pil in nikoli več ne boš žejen. 

40 Danes vam ne bom dal polj na svetu, da bi jih obdelovali. Svoja polja boste našli v srcih. Nekateri 

so šele začeli obdelovati, drugi končujejo setev. 

41 Očetje se ne smejo izgovarjati, da zaradi izpolnjevanja družinskih obveznosti ne morejo misliti 

tudi na to, da bi delali dobro za druge. 

42 Naj mi ljudje ne govorijo, da se čutijo nesposobne učiti moj zakon. Vsem vam pravim, da je na vaši 

življenjski poti veliko priložnosti, da raztrosite moje seme, ne da bi zapravljali čas in zanemarjali svoje 

dolžnosti. 
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43 Služite mi in jaz bom služil vam. 

44 Ne bodite razočarani, če sejete ljubezen v srca svojih sinov ali bratov, pa žanjete nehvaležnost. 

Veste, kaj je Jezus posejal na svetu in kaj je požel. Vendar vam je povedal, da žetev ni na tej zemlji, ampak 

šele v nebesih, ko bo pravi čas. Tudi vi, moji učenci, si vzemite za zgled Mojstrovo potrpežljivost. Ne iščite 

nagrade ali povračila na tej zemlji, ampak raje počakajte na uro svoje blaženosti na onem svetu. 

45 Ne pozabite, da sem prišel, da bi presodil vaša dela ter razkril vaše zasluge in slabosti. Na vsakega 

duha izlijem svojo milost, vas podvržem preizkušnji in vas prosim: Zakaj mi danes nimate žetev pokazati, 

ker ste se vrnili na zemljo v dovršitvi časov, ko ste imeli Moj zakon od začetka časov in sem vam naročil, 

da bdite nad narodi* in jih spreobračate k Mojemu nauku? 
* To vključuje: duhovno pripravljenost za pomoč v obliki priprošnje, zgleda in oznanjevanja božje resnice. 

46 V tej dobi sem prišel v duhu in od vas zahtevam izpolnitev zapovedi, ki sem vam jih zapustil v 

drugi dobi, ko sem bival med vami. V tvojem duhu iščem odmev mojih besed in na tvoji poti sled mojih 

korakov, a jih ne najdem. Ali ste vadili in učili ljubezen? - Kljub vsemu lahko popravite svoje prestopke in 

nadoknadite zamujeno, saj vam dajem novo priložnost. Delati morate ne le zase, temveč tudi za svoje 

brate, ki se morajo v prihajajočih dneh miru na popolnejši način združiti z menoj. 

47 V meni imate neutrudnega učitelja in popolnega Očeta, ki vas ljubi in graja. Kaj bi storili, če bi vam 

dajal ugodnosti samo za dosledno izpolnjevanje mojega zakona? 

48 Ko vam govorim na ta način, notranje jokate zaradi svojih prestopkov in iščete prijetno daritev: 

predme postavite blažene otroke in me prosite, naj vam odpustim grehe zaradi njihove nedolžnosti. Na 

to vam odgovarjam: Če veste, kako negovati njihova srca in jih ohranjati v kreposti, bom sprejel vašo 

ponudbo. 

49 Ne bom vas strogo sodil; prej vas bom v primernem času pripravil na dvig vašega duha, da boste 

lahko delali in se hranili z mojo besedo. Medtem boste priča velikim obiskom, v katerih se bodo sprostili 

elementi; mnoga ljudstva bodo bičana s hudimi viharji in bodo dobila odpuščanje le na priprošnjo Božje 

materinske ljubezni v Marijini podobi. 

50 V iskanju božanskih znamenj in dokazov boste videli množice, ki prihajajo k temu narodu, in jaz jih 

bom sprejel, izbrisal bom vsako napačno razlago svoje besede iz njihovih misli in jim pokazal resnico. 

Potem se bodo poklonili moji ljubezni. 

51 Imate Marijo, svojo nežno Mater, ki pričakuje vašo poslušnost. Ve, da je Moj Duh žalosten zaradi 

nepopolnosti ljudi, in se vam približa, da bi vam vcepil dobroto in se trudil, da bi vas popeljal k doseganju 

popolnega miru. 

52 Ko se bo človeštvo v tem času očiščevalo in jokalo, vas bo moja beseda pripravila, da boste srcem 

prinesli tolažbo in mir. Trpljenje bo kot lonec, v katerem se bo duh očistil, da bo vreden priti k meni. Vsi 

so prejeli mojo moč in v največjih preizkušnjah bodo napredovali. 

53 Sprejemam tvoje izpolnjevanje (nalog) enega leta, kot sem jih sprejel od vseh svojih bitij. 

Blagoslavljam vaše dobre namene in v vas puščam vsako seme, ki ni bilo dobro oskrbovano, da bo še 

naprej rodovitno do popolnosti. Spoznajte, kaj mi je všeč, da boste vedno živeli v skladu z mojim 

zakonom. 

54 Ne kršite zakona, ne govorite mojega imena, če niste pripravljeni. Postanite vredni, da boste 

prepoznani in da bo vaš zgled povabil vaše brate, naj mi sledijo, jaz pa jim bom rekel: Dobrodošli, učenci, 

ki ponižno prihajate na ta zbirališča, kot ovce, ki prihajajo v svojo ovčjo čredo, vodene po glasu svojega 

pastirja. 

55 Kdor hodi po tej poti, odet v dobro voljo, se ne bo nikoli počutil utrujenega. 

56 Če bodo na tej poti posledice, sem vam dal orožje za obrambo: ne morilskega orožja, s katerim bi 

ranili svoje brate, ampak molitev, s katero ste močni in nepremagljivi. 

57 Jaz sem vaš cilj, zato se boste vsi vrnili k meni, ko boste izpolnili moj zakon. Vendar morate 

prispevati svoj delež k napredku na poti svojega razvoja. 

58 Moja beseda naj bo vaša last, saj je vaša dediščina. Spoznajte moč, ki je v njem. Kdor jo ima, bo 

lahko rešil deželo sredi obiska. 
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59 Zapisano je: "Zemlja se bo tresla od enega konca do drugega", zato je nujno, da v teh dneh teme 

obstajajo ljudje, polni vere, da bodo kot bakle osvetljevalci poti drugim. 

60 Nočem, da bi ljudje, ki sem jih prebudil v sedanjosti, ponovno zaspali, saj jih bodo sicer presunile 

boleče bolečine človeštva. In ko se bo nato brezglavo dvignila, da bi potolažila svoje sosede, bo ugotovila, 

da niso več na zemlji, ampak že v onstranstvu. 

61 Kdo med vami bo, ko bo slišal glasove zmede, strahu in bolečine ljudi, želel obrniti hrbet in se 

umakniti s poti, ne da bi zaupal 

moč, ki vam jo daje prakticiranje mojega nauka, da naredite nekaj zanje? Ali ne verjamete moji besedi, ko 

sem vam rekel, da bom v uri preizkušnje jaz tisti, ki bom govoril skozi vaša usta in razkril svojo moč v vaših 

delih? 

62 Tisti, ki dvomi, bo prav tako nemočen in potreben pomoči kot tisti, ki nima kaj dati tistemu, ki 

prosi. 

63 To je tretji čas, ko vaš duh sluti, da mora od Očeta prejeti nepogrešljive darove in moči, da se 

dvigne nad oblast materializma in pokvarjenosti. Resnično, povem vam, da so ti darovi v vašem duhu že 

od vsega začetka. 

64 Nekateri so prišli k meni oslabljeni zaradi bolezni, drugi pa so od mene zahtevali dokaz, da bi 

lahko verjeli v mojo navzočnost. Prvi so spoznali, da je bilo potrebno njihovo očiščenje, da bi prišli k meni 

očiščeni. Ti so na poti, da mi sledijo. 

65 Slednji so spet odšli, ko so dobili, kar so iskali, ne da bi pripisali kakršno koli pomembnost moji 

besedi in ne da bi sploh slutili, kje in s kom so bili. 

66 Še drugi, ki so prišli v prepričanju, da bodo na ta način našli le materialne dobrine, so se počutili 

razočarane ob tej pojedini duhovne hrane in ponovno odšli iskat boljše poti. Ti bodo še dolgo spoznavali, 

da kraljestvo duha ni iz tega sveta. 

67 Vendar sem prejel vse. Ni bilo nikogar, ki bi potrkal na moja vrata, ne da bi se mu odprla. To vam 

govorim zato, ker bo tudi nekdo želel vstopiti na vaša vrata, in to bom jaz, ki bom ponižno potrkal, kot je 

to običajno za človeka v stiski. 

68 Rekli ste mi: "Učitelj, kako je mogoče, da se pri naših vratih pojavljaš kot potreben?" Jaz pa vam 

pravim: Ne čudite se in ne mislite, da je to nemogoče, prišel bom skrit v srcu ubogih, bolnih, poraženih in 

žalujočih, da bi potrkal na vrata vašega usmiljenja. Glej, povem ti: Postanite trmasti v svojem umu in 

duhu, da boste imeli korist od nauka, ki sem vam ga prinesel. 

69 To je čas, ko se boste naučili prakticirati, razlagati in živeti Moj nauk, ki ga danes prejemate v teh 

dvoranah, jutri pa ga boste začeli širiti med človeštvom. 

70 V svoji besedi govorim vsem svojim otrokom, ne glede na to, ali so prisotni na tej manifestaciji ali 

ne, ali so že bili na zemlji ali pa bodo še prišli. Vsak naj sprejme, kar ga zadeva. 

71 V tem času bo ta nauk luč, ki bo človeštvo popeljala na pot resnice, saj so si ljudje pred njo zaprli 

oči. Resnično, povem vam: slepi ne more voditi slepega, ne da bi se spotaknil ali padel v brezno. 

72 Duh resnice je v vsakem mojem nauku. Izkoristite ta čas mojih manifestacij, ljubosumno pazite na 

mojo besedo in se nikoli ne prikrajšajte za to dediščino. 

73 Moja ljubezen bo premagala trdoto vašega srca. Tako kot v drugi dobi so vrata k odrešitvi odprta. 

Pridite in stopite po poti, ki bo vašega duha pripeljala v obljubljeno deželo. 

74 Noben list drevesa se ne premakne brez moje volje. - Če sem se vam razkril, je bilo to zato, ker je 

bila to moja volja, v globini katere se skrivajo zelo veliki nameni z vsakim od vas in s celotnim vesoljem. 

75 Ljudje se v tem času očiščujejo z velikim trpljenjem, toda iz tega človeštva, ki je danes tako 

grešno, bodo jutri izšle generacije, ki bodo iz duha v duh v občestvu z Mojo Božanskostjo. 

76 Tisti, ki bodo doživeli ta čas, se bodo čudili veličini mojega dela in izpolnitvi moje besede. Takrat 

bodo videli, kako bodo otroci učili, poučevali in pričevali o meni z resnično duhovnostjo, kako bodo mladi 

in odrasli opustili užitke in zabave sveta ter se posvetili izvajanju mojega nauka, pri čemer bodo izjavili, da 

je čas, v katerem živijo, čas, ki so ga napovedali preroki. 
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77 Tisti, ki danes poslušajo mojo besedo in so počasni ali neverni, pa se bodo ob teh primerih 

sramovali. 

78 Ti ne bodo slišali moje besede prek človeškega glasnika, ki je grešen in nepopoln, ampak bodo 

slišali glas svojega Gospoda v svoji vesti. 

79 Vam, Mojim poslušalcem, je bilo usojeno, da me poslušate na tej poti razumevanja, ki je sicer zelo 

visoka, vendar ni najbolj popolna. Deset let je še vedno na voljo. Uporabite jih, da vam jutri ne bo treba 

jokati zaradi izgubljenega časa, saj bo za vas, moje ljudstvo, kasneje nastopil čas večjega duhovnega 

razvoja. 

80 Če se zdaj ne boste držali Moje besede, boste pozneje, ko te manifestacije ne bo več, z bolečino v 

srcu prihajali na ta molitvena mesta in prosili Očeta, naj vam spregovori in da bi se rad ponovno oglasil 

prek človeškega uma, vendar ga ne boste več slišali. Nato se boste obrnili na moje nekdanje Posrednike 

Besede, ki bodo ob tej manifestaciji molčali in vam bodo le rekli, da se duhovno dvignite. 

81 Moja volja je, da ne oskrunite moje ureditve. Nočem, da bi vam ob prihodu k meni rekel: "Pojdite 

od mene, ne poznam vas!" in da bi potem v vašem duhu ostalo težko breme pokore. 

82 Govorim vam o duhovnih učenjih, ki so na področju vašega znanja, a še vedno obstaja tisti, ki 

dvomi v mojo besedo. Kaj če bi vam govoril o božanskih manifestacijah ali vam opisal večnost? Tedaj mi 

boste rekli: "O čem nam govoriš, Oče, saj ničesar ne razumemo? 

83 Zaupam vam svoje nove preroke, ki imajo nekaj vpogleda v onstranstvo. Pričevali bodo o teh 

duhovnih naukih in vam napovedali dogodke, ki se bodo šele zgodili. 

84 Tukaj je moj nauk, učenci, ne podaljšujem ga, da se ne bi utrudili in bi ga moral ponoviti ob drugi 

priložnosti. Če pa hočete imeti korist od mojih naukov, se prenovite in odpravite vsako hudobijo in 

pokvarjenost. 

85 Takrat boste izkusili, kako sebičnost, hinavščina, nečimrnost in materializem neopazno zapustijo 

vaša srca, namesto tega pa boste začeli prakticirati resnično ljubezen do bližnjega, ki ne pričakuje nobene 

nagrade. 

86 Boste užaljeni in se čudili, da niste vrnili udarca, kot ste to storili v preteklosti. Potem boste polni 

hvaležnosti svojemu Učitelju vstali in mi rekli: "Gospod, samo Ti nas učiš teh lekcij in nas utrjuješ v teh 

preizkušnjah." 

87 Jaz sem trta, vi pa ste veje; zato obrodite enak sad, kot sem ga jaz obrodil za vas. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 3  
1 Glejte, tu je kruh večnega življenja; že dolgo ga niste jedli. 

2 Dolgo ste me čakali, in ko ste komaj pomislili, je na nebu zasijala luč. Ko ste vprašali, od kod 

prihaja in kaj pomeni, so vam odgovorili: to je Elija, ki prihaja, da pripravi človeštvo in ga naredi vrednega 

združitve z Mojstrom. 

3 Kot pastir, ki zbere svoje ovce, jih prešteje in v naglici poišče zablodele, da bi gospodarju pokazal 

celotno število, tako vas je Elija ljubil, vas vodil in vam dal čutiti toplino hleva. 

4 Ko sem vas videl tako pripravljene, sem vam ponudil svoj kruh, s katerim se boste hranili večno. 

5 Kdor je jedel ta kruh v resnici, je užival in se hranil z mojim mirom. 

6 Ta hrana, ki je moja božanska Beseda, prihaja iz ust človeškega bitja kot še en dokaz, da Bog v 

resnici prebiva v človekovi zavesti. 

7 Zakaj bi vam odrekel blaženost, da me čutite v sebi? 

8 Kdor goji mir in čistost v svojem srcu, me čuti v sebi, čeprav sem v vseh duhovih, ne glede na to, 

koliko so grešili. Kdor je bil, ne bo nikoli propadel, in kdor živi, me nosi v sebi, ker sem jaz življenje. 

9 Med Bogom in njegovimi stvaritvami obstajajo vezi, ki jih ni mogoče nikoli pretrgati. Če pa se 

ljudje počutijo ločene od nebeškega Očeta, je to zaradi pomanjkanja duhovnosti ali vere. 

10 Niti smrt niti pomanjkanje ljubezni ne moreta uničiti vezi, ki vas povezuje z menoj. 

11 Nihče ne more ubežati moji navzočnosti. Ni bivališča ali kraja, kjer bi se lahko skrili pred menoj, 

saj sem z vami, kamor koli greste, in vi ste v meni, kjer koli ste. 

12 Ne zadovoljite se s tem, da to veste. Čutiti me morate, da se bom lahko razodel v vaših delih. 

13 Razmislite: Če sem jaz v vas, kam ste me pripeljali, ko ste grešili? 

14 To vam govorim, ker moram odstraniti pepel, ki leži v vašem srcu, dokler v njem ne najdem iskrice 

svetlobe. 

15 Dajem vam moč, da prenesete preizkušnjo. 

16 Vidim vaše sorodnike, ki razdirajo vaša srca in vas izpostavljajo preizkušnjam. Nekaterim so bili 

očetje, drugim pa sinovi tisti, ki so jih najbolj ovirali, da bi mi sledili. 

17 Mnogi so prišli na to zborovanje z jokom, ker so vedeli, da bodo morali zapustiti svoje domove v 

sovražnosti, da bi me slišali, a so kljub temu vztrajali, da me bodo slišali. 

18 Koliko solz, koliko molitev, koliko potrpežljivosti v upanju, da bodo ti spoznali to resnico! 

19 So tisti, ki so se v želji po svobodi, da bi lahko poslušali moje besede, morali posloviti od svojih 

domov; tisti, ki so morali zapustiti bližnje domove, da jih starši in prijatelji ne bi zaznamovali; tisti, ki so 

izgubili službo, so bili zasmehovani in imenovani čarovniki; in so nekateri, ki so bili prikrajšani za kruh. 

20 Kako naj vas ne sprejmem z nežnostjo, kako naj ne vlijem svojega zdravilnega balzama v vaše 

rane, ko tako trpite, da bi mi sledili! 

Nikoli pa se ne pritožujte nad nikomer, ne obtožujte nobenega od svojih bratov. Prepustite svojo 

zadevo meni, ki vam v resnici povem: tisti, ki so vas najbolj prizadeli, bodo prišli k meni najbolj kesani in 

ponižni v želji po ozdravljenju in odpuščanju. Ti mi bodo potem rekli: "Gospod, odpusti mi, kako sem ranil 

srce svojega otroka." Drugi bo rekel: "Gospod, do svojega zakonca sem bil odklonilen, ker je sledil tebi. 

Kaznoval sem ga tako, da sem se ločil od njegove postelje in spal v drugi sobi, ker sem ga obsodil s 

temnim srcem." 

Prosili me bodo za odpuščanje, priznali svoje napake in spoznali, da so velikokrat prejeli koristi od 

tistih, ki so jih napačno presojali. Tedaj jim bom rekel: Medtem ko ste razmišljali, kako bi tem mojim 

delavcem čim bolj otežili življenje, so oni v tišini in samoti "bedeli" nad vami. 

Resnično pa vam pravim, učenci, da ste dosegli moje odpuščanje. Toda ali jim tudi odpuščate iz srca? 

21 Jezus vas je od takrat učil popolnega odpuščanja, ki se rodi iz ljubezni. Danes prihajam v duhu, 

toda moj nauk je enak. 

22 Veselite se, da imate po Učitelju popoln zgled. Resnično, povem vam, da pred Jezusom in po njem 

niste imeli takšnega zgleda, kot vam ga je dal on. 
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23 Ali bi bil Učitelj popoln, če bi ga učenec presegel v modrosti? - Ne. 

24 Vaš duh bo postal zelo velik, vendar nikoli večji od vašega Gospoda. Bolj ko se duhovno vzpenjate, 

višje in močneje boste videli svojega Boga. 

25 Arogantni človek bo na koncu vedno padel, saj ga bodo zrušila njegova lastna dela, ker se je v 

prepričanju, da se bori zase, v resnici boril proti sebi. 

26 Ponos je vzrok za mnogo zla in trpljenja med Božjimi bitji. 

27 Koliko bede in koliko teme je za seboj pustil prvi neposlušnež, ko se je uprl Mojemu zakonu! Od 

takrat zlo obstaja kot nevidna sila. Dovolil sem, da se ta moč ohrani le zato, da bi vas preizkusil, in prek 

vas jo želim izkoreniniti. 

28 Zato za svoje napake in padce ne krivite določenega bitja, ki pooseblja to moč. Zapomnite si, da je 

v vašem duhu proti vsaki skušnjavi krepost, ki se bori proti zlu. 

29 Razumite in skrbno preučite čas, v katerem živite. V drugi dobi sem vam napovedal, da se bom 

vrnil, in vam povedal, kakšna bodo znamenja mojega prihoda. Želim, da se človeštvo zave, da so se ta 

znamenja že pojavila. 

30 Če sem vam rekel, da bom spet prišel, je bilo to zato, ker sem vam imel povedati še veliko več in 

vam tega takrat nisem mogel razkriti, ker tega ne bi razumeli. 

31 Danes prihajam v Duhu in resnično vam pravim: Nekateri mislijo, da sem vam bil v prvih časih 

bližje kot danes. Motijo se, saj sem se ti z vsakim prihodom vedno bolj približeval. 

Spomnite se, da sem se v prvi dobi naselil na gori in vam od tam poslal svoj Zakon, vklesan v kamen. V 

drugi dobi sem zapustil gorsko višino in se spustil v vaše doline ter postal človek, da bi živel med vami. In 

da bi se ti še bolj približal, sem v sedanjem času naredil tvoje srce za svoje bivališče, da bi se v njem 

razodeval in iz njega govoril ljudem. 

32 Nekateri dvomijo, čeprav slišijo te nauke; med temi dvomljivci bodo nekateri verjeli, drugi pa 

bodo vztrajali v svoji nejeveri. Toda prišlo bo leto 1950, in kako hladno bodo takrat občutili v svojih 

duhovih, kako jih bodo bičale nevihte, podobne orkanom, kajti takrat bodo med ljudmi nastopila velika 

trpljenja in obiski! 

33 Po mojem odhodu v letu 1950 se bo zemlja tresla in stok ljudi se bo dvignil v nebo.* Vse to bo 

podobno temi in viharju, ki sta zatemnila Jeruzalem na dan smrti Božjega Sina. 
* Glej opombo 3 v Dodatku 

34 Za mnoge bo to čas vstajenja. Duhovi, ki so padli v temo, se bodo dvignili v življenje svetlobe. 

35 Ta čas je bil prerokovan. Zapisano je, da bi prišel še enkrat. Toda glej, ko so mnogi slišali moj nauk 

iz človeških ust, so dvomili in me zanikali. Drugi moji manifestaciji niso pripisovali niti najmanjšega 

pomena. 

36 Spričo neobčutljivosti in otrdelosti ljudi za mojo besedo sem moral opraviti dela, ki jih imenujete 

čudeži, da bi nekatere prebudil k veri, pri drugih pa pritegnil pozornost. 

37 Danes eni, jutri drugi, so se postopoma zbirali okoli moje besede; te sem simbolično označil na 

njihovih čelih. To je božansko znamenje, ki ga nosijo v svojem duhu, in pozneje sem jih imenoval "delavci 

na mojih poljih". 

38 Ti ne bodo potrebovali znanstvenih knjig niti filozofij in verskih naukov, da bi učili. Luč mojega 

Svetega Duha bo razsvetlila njihove misli in njihova edina knjiga bo moja beseda. 

39 Blagor tistim, ki so mi zaupali in ostali z menoj, saj so doživeli veliko osvežitev z božanskim 

koncertom mojih naukov. 

40 To, da ste Božji otroci, vas naredi vredne te milosti, saj so vaše zasluge še vedno skromne. Nisem 

gledal tvojih sramotnih madežev, ker jih je skrival plašč. Toda komu pripada ta usmiljeni plašč? - Marija, 

tvoja ljubeča Mati, ki neutrudno bdi nad vsakim od svojih otrok. 

41 Dano vam je živeti v tem tretjem času na zemlji, ki bo čas popolnosti in ki ga je Elija odprl z 

manifestacijo svojega Duha s posredovanjem človeškega uma, s čimer vam je nakazal mojo manifestacijo 

v isti obliki. 
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42 Vendar se čas priprav človeških posrednikov izteka. Kmalu se moja beseda ne bo več slišala v teh 

dvoranah in tisti, ki je niso znali ohraniti v svojih srcih, se bodo počutili osiroteli. Nekateri, ki mislijo, da je 

njihov Gospod daleč, bodo pozneje tekli za religijami, da bi me našli. 

43 Po drugi strani pa bodo tisti, ki so sprejeli moja božanska načela, močni v tretjem obdobju, saj 

bodo pred seboj jasno videli svojo pot. 

44 To dobo sem poimenoval doba svetlobe, zdaj pa poglejte, moji otroci, kako si narodi želijo voditi 

krute in bratomorne vojne. 

45 Vi, ki sem vas poklical za otroke luči, molite za svoje brate, ki "bdijo nad" narodi, da bi ta luč 

dosegla njihovega duha in bi jutri stopili na pot mojega zakona. 

46 Kdaj bodo ljudje postali pravi Kristusovi učenci? Po Jezusu sem vas vedno učil poslušnosti, 

ponižnosti in ljubeznivosti. To je pot. 

47 Napovedal sem vam prihod velikih množic, ki bodo prišle iz drugih dežel zemlje. Na videz jih bodo 

v vaš narod pripeljali materialni razlogi, v bistvu pa zato, da bodo lahko prejeli dobro novico Besede, ki 

sem vam jo dal v tem času. 

48 Toda resno razmislite o tej nalogi: kaj boste posredovali, učili ali pričevali, če ne boste pripravili 

sebe ali svojih otrok? 

49 Spomnite se svoje odgovornosti, da boste povečali svojo gorečnost pri prebiranju moje besede in 

da boste, ko bo prišla ura, ko bodo potrkali na vaša vrata, pripravljeni ponuditi božansko hrano s svojimi 

mislimi, besedami in deli. 

50 Verjemite in se mi izročite, pa bom govoril skozi vaša usta. 

51 Vedite tudi, da se očetom družin, ki se znajo dvigniti in poduhoviti svoje življenje, rodijo otroci, ki 

prinašajo zdravje in moč v telesu ter sporočilo modrosti v duhu. 

52 V tej molitveni hiši, kjer se zbirate, da bi me poslušali, boste našli tolažbo za svoje trpljenje in 

pogum, da boste vzdržali obiske, ki morajo priti. Toda tudi vaš duh mi s svojim vzponom kaže zrnje, ki ga 

po malem prinaša s svojim delom. 

53 Resnično, povem vam: duh se med delom na mojih poljih ne bo nikoli utrudil, zato mu tudi v 

grobu ne bo počitka. Tudi po razpadu svoje materije si bo še naprej prizadevala za svoj višji razvoj in 

popolnost. 

54 Če je moja beseda osvetlila pot vašega duhovnega boja na zemlji, boste v onstranstvu, ko boste 

nadaljevali svojo pot k Stvarniku, naleteli na še močnejšo luč. 

55 Moja božanska luč sije po vsem vesolju. 

56 Poslušajte moj zakon, vendar naj vaša poslušnost izhaja iz razumevanja Očetove brezmejne 

ljubezni do vas. Poslušajte me in molite, vendar ne pojdite v svet, dokler se ne boste počutili močne, sicer 

ne boste mogli vzdržati orkanov in viharjev. 

57 Pokažem ti in pripravim pot, da je ne boš nikoli zapustil. Resnično, povem vam: Kdor seje dobroto 

v mojem imenu, ki je usmiljenje, ljubezen in mir, hodi po moji poti in bo našel odrešitev. 

58 Edina pokora, ki jo od vas zahtevam, je, da premagate sebičnost, da boste lahko iskreno in 

dobronamerno služili bližnjemu. 

59 Pozorno preučujte to besedo, ki vam jo dajem s posredovanjem mnogih glasnikov, saj ima vsak od 

njih svoj dar. Ne zaničujte tistega, ki se vam zdi neusposobljen; kajti koliko jih bo po koncu te 

manifestacije, ob koncu leta 1950, želelo znova slišati mene, tudi prek tistega, ki jih ni zadovoljil. 

60 Vendar vam podeljujem milost, da se bo moja beseda ohranila v pisni obliki po tistih, ki sem jih 

določil in pripravil za to nalogo, tako da se jutri ne boste počutili kot sirota, ki je izgubila svojo dediščino. 

Ko bodo k vam prišle množice in "zadnji", jim boste predstavili knjigo mojih naukov kot najbolj zvesto 

in resnično pričevanje o tem, kar sem vam govoril. Kajti še vedno ti veliko manjka, da bi bil v svojem 

življenju in besedah podoben pravi knjigi in zgledu. 

61 Ta knjiga bo prebudila mnoge speče duhove in razkrila njihove skrite darove. Branje te knjige bo 

navdihovalo in opremljalo prihodnje generacije ter jih korak za korakom vodilo k duhovni združitvi z Mojo 

Božanskostjo. 
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62 Moji delavci, osvežite se z mislijo, da sem vas, grešnike, izbral, da bi vas spremenil v svoje orodje 

in rešil druge izgubljene. 

Ali se lahko kdaj naveličate prinašati mir, olajšanje ali veselje tistim, ki trpijo zaradi pomanjkanja teh 

dobrin? 

Nikoli ne iščite puščave ali samote v svoji sobi, da bi preprečili, da bi do vas prišle žalostinke. 

Zavedajte se, da je to ključno obdobje za vsakega duha in da se morate soočiti z bolečino. 

Kmalu boste po moji volji na različnih območjih posadili "drevesa" - tako sem v svoji Besedi imenoval 

zbirališča in molitvene hiše. Pripravite se na to in dovolite duhovnemu svetu, da se med vami izčrpno 

manifestira, da si boste lahko pravilno razlagali moje nauke. 

63 Čas, ki vam je ostal, da prisluhnete tem glasnikom moje božanskosti, je kratek. Leto 1950 ni več 

daleč in kakšen napredek v mojem delu mi lahko pokažete? zavedajte se, da sem vas prebudil iz 

najgloblje letargije, da ne boste kot devica iz prilike, ki je pustila ugasniti svoje svetilke. Če spite, ko boste 

slišali zadnjo besedo svojega Gospoda, vas čaka hudo prebujenje. 

64 Bodite pozorni na tiste, ki pridete utrujeni od pohodništva. Nekateri prihajajo s čisto vestjo, drugi 

s kesanjem. 

65 Vsi ste prišli sem, ker vas je pritegnila govorica, da zdaj govorim človeštvu, in ko poslušate to 

besedo, slišite Očeta, ki vam govori: Tukaj sem med ljudmi, da bi jim sporočil svoje nauke in izpolnil 

obljubo. 

66 Tu je nova priložnost, da slišite Mojstra in prejmete njegove nauke. Vsakega spomnim na njegove 

darove in mu dovolim, da prepozna svojo nalogo. Kdor se na moji poti izkaže za vztrajnega in močnega, 

bo kmalu spoznal moje kraljestvo. 

67 Nihče ne bo mogel iztrgati luči tistemu, ki jo z vnemo čuva in skrbi, da bi sijala s svojo krepostjo. 

68 V tem zemeljskem obstoju ste prehodni in kot učenci tega duhovnega nauka morate to razumeti. 

Vse vas sprejemam s popolno ljubeznijo in s to ljubeznijo vas sodim. Kako drugačna je sodba vašega 

Gospoda od sodbe ljudi! 

69 Od sto štiriinštirideset tisoč tistih, ki sem jih označil, bo del slišal mojo besedo prek teh glasnikov 

za izpolnitev duhovne naloge, drugi del bo prejel moje ukaze duhovno, podprte z darom intuicije, tretji, ki 

je v onstranstvu, pa bo z duhovnimi sredstvi izpolnil svoje poslanstvo za človeštvo. 

70 Moja luč mora sijati povsod na zemlji. 

71 Nekateri sprašujejo Mojstra, kdaj bodo ti dogodki. Resnično vam pravim, da je veliko odvisno tudi 

od vaše volje in vztrajnosti. 

72 Tiste, ki se ne prebudijo, ko so v telesu, vzamemo z zemlje, da bi se njihov duh znebil vsega, kar ga 

veže ali mu preprečuje, da bi prepoznal Moje delo. 

73 Velikokrat sem vam že rekel: ne čakajte na boljše čase za delo, ker ne veste, ali ne bodo prihodnji 

še težji. 

74 Izpolnite svojo nalogo, da vam pozneje ne bo treba odgovarjati za številne napake, ki jih je storilo 

človeštvo. 

75 Nekateri mi rečejo: "Oče, počakaj me še nekaj časa." 

Upoštevajte, kar vam govorim o tem: na Sinovo vrnitev lahko dolgo čakam, saj sem večnost; toda ne 

pozabite, da sem vas poslal, da bi si to pridobili sami. 

76 Drugi mi pravijo: "Gospod, raje me vzemi s tega sveta, ker ne zmorem več!" 

77 Kdaj boste živeli v skladu s svojo usodo, kdaj boste razumeli, da so mnoga vaša trpljenja 

odkupnina, s katero se razbremenite težkega bremena nepopolnosti? Samo razumevanje in predaja vam 

lahko prineseta mir. 

78 Kako počasi ste hodili po poti spoznanja duha! 

79 Preživeli ste mnogo stoletij razodetja in izkušenj, a še vedno vas srečujem kot krhke dojenčke, ko 

vidim, da ne znate odgovoriti na vprašanje, ali ko se izkažete za nesposobne napredovati v preizkušnjah, 

ki vas čakajo na življenjski poti. 
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80 Želim, da vsi postanete moji učenci, da se vam uspe odreči vsemu, kar vam je preprečevalo, da bi 

se soočili z resnico. 

81 Vedno razmišljajte duhovno, da ne boste imeli težav pri razumevanju moje besede. Pozabite, da 

si vi niste mogli predstavljati, da je Bog neviden, in ko ste pomislili name, ste si v mislih takoj ustvarili 

podobo človeka velikanskih razsežnosti, bitja, ki je imelo obliko, a ga ni bilo mogoče videti in je bilo vedno 

skrito za debelo tančico skrivnosti. 

82 Ko sem v Jezusu postal človek, to ni bilo zato, da bi razumeli, da ima Bog človeško podobo, ampak 

zato, da sem postal viden in slišen tistim, ki so bili slepi in gluhi za vse božansko. 

Resnično, povem vam: če bi bilo Jezusovo telo v podobi Jehovove, ne bi krvavelo in ne bi umrlo. To je 

bilo popolno telo, a človeško in občutljivo, da ga je človeštvo lahko videlo in prek njega slišalo glas svojega 

nebeškega Očeta. 

83 Kadarkoli je bila vaša predstava o božanskem daleč od resničnosti, sem vam priskočil na pomoč, 

da bi uničil fantazije in neresničnost ter vas usmeril na pravo pot. 

84 Jaz sem pot, resnica in življenje. Moje učenje ne govori o smrti. Ko vam pogosto govorim o 

obstoju duhovnega kraljestva, je to zato, ker sta življenje in večna sreča obljubljena vašemu duhu, in ne 

zato, da bi hrepeneli po smrti in sovražili to življenje. 

85 Moja beseda vam zdaj govori o duhovnem življenju, ker ste v svojem razvoju že prišli do tistega 

poglavja knjige življenja, ki razkriva nerazkrite skrivnosti duha. 

86 Ker človek poseduje duha, je naravno, da mu ta razkrije nekatere značilnosti njegovega bitja; 

vendar sem vam že povedal: dokler se vpliv materije ne podredi vladavini in spodbudam duha, bo človek 

lahko zelo malo prodrl v svojo notranjost, da bi zagledal svojo notranjo luč in slišal svoj duhovni glas. 

87 Ko vam uspe trenutek zbranosti in razmisleka, nezavedno vzpostavite povezavo z duhovnim in 

začutite večnost ter dejstvo, da nekaj te večnosti živi in se giblje v vašem bitju. Enako je bilo, ko je človek 

prvič odkril, da v sebi nosi bitje, ki ni iz tega sveta, ampak pripada drugi ravni. To ga nikakor ni prestrašilo, 

ampak ga je, nasprotno, napolnilo z upanjem, saj je videl, da njegovo življenje ni omejeno na kratek 

obstoj na tej zemlji. Sumil je, da se bo, ko se bo ločil od telesa, njegov duh dvignil v svet, kjer bo doživel 

blaženost, kakršne na tem svetu še ni našel, kar bo pravično zadoščenje za njegov visoki ideal. 

88 Prišel sem na zemljo, da bi s svojim naukom potrdil vse te navdihe; tistim, ki sanjajo o svetu 

modrosti, ljubezni in pravičnosti, kjer ni solz, bede in razdora, sem posvetil svojo pridigo na gori, da bi 

vztrajali v svojem upanju. 

89 S kakšno dobroto in ljubeznijo so prvi učitelji krščanstva učili človeštvo. Moč njihove besede je 

temeljila na resničnosti njihovih del, s katerimi so spreobračali in spodbujali k duhovnosti. 

90 Imenujem jih učitelji, ker so učili po mojem zgledu. Če je kdo pozneje hotel učiti pod prisilo vere, 

ne da bi razumel pomen mojega nauka, ni bil mojster. Če je uporabil moč, da bi svojim bratom odvzel 

svobodo mišljenja, verovanja in presojanja, me ni imel za zgled, ampak je duhovom tako rekoč preprečil, 

da bi poskušali prodreti v pomen mojih razodetij. 

91 Pravim vam: Kadarkoli sta bila moje ime in moj nauk uporabljena za podjarmljenje ljudi ali za 

vzbujanje strahu in so bili ljudje zaradi tega strahu prisiljeni verjeti, cilj ni bil duhoven, ampak je šlo za 

zemeljsko oblast. Kako drugačen je bil Mojstrov namen, ko vam je dal svojo besedo in zgled, ki ju lahko 

povzamete v tem stavku: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." 

92 Vstopite v moj čoln, ker se ne bo nikoli prevrnil. Toda ne dvomite kot Peter, ko je mislil, da Učitelj 

spi, kajti sicer ne bi bil več moj glas, ampak bolečina, ki vam govori: O, vi majhne vere! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 4  
1 Vsakič, ko slišite mojo besedo, čutite, da svojo bolečino puščate pri meni. Toda zakaj je vaše srce 

vsakič, ko se vrnete k meni, do roba napolnjeno z grenkobo? 

2 Čas je, da se naučite ohranjati moj mir. 

3 Ta čas je namenjen pripravam in povsod, v vaseh, mestih in okrožjih, rastejo "drevesa", ki 

popotnikom dajejo duhovno senco. 

4 Ti potepuhi so množice, ki prihajajo na to manifestacijo; ko slišijo Mojo Besedo, ki jim govori, da 

so drugič že našli senco pod listjem drevesa življenja, se globoko zavedajo, da niso znali izkoristiti časa, da 

bi se približali obljubljeni deželi. 

5 Kdo med vami me bo spet zavrnil, kot me je zavrnil v preteklosti, ko bo začutil, da se mu ponuja 

nova priložnost za odrešitev? Kdo se bo izognil svoji nalogi in prezrl glas svoje vesti? Kdo se bo še naprej 

predajal materialističnim sanjam, ko ga bo ta glas prebudil? 

6 Vaš duh se je zatresel, ko ste kljub nemiru slišali Očeta, da vas ljubi, da vam odpušča in vam 

pomaga, da se obnovite, da bi prišli k njemu. 

7 Poklonili ste se božanski ljubezni in se z veseljem podali na pot iskanja bolnikov, da bi lahko 

pohiteli v Učiteljevo navzočnost in pri njem našli ozdravljenje svojih tegob. 

8 Tu je drevo, ki ljudem ponuja svoje duhovne sadove. 

9 Jaz sem drevo večnega življenja. Spomnite se Kristusa na križu. Bil je kot drevo, katerega roke kot 

veje so se ljubeče razprostirale, da bi dajale senco človeštvu. Njegove besede, ki so se počasi spuščale na 

množico, in Njegova kri, ki je padala kaplja za kapljo, so bile kot sadje, ki je padlo z božanskega drevesa. 

10 Bliža se leto 1950, ko boste še zadnjič slišali to besedo, ki je za vas nebeški sad. Takrat bodo 

drevo, sadež in senca v vašem duhu. 

11 Tisti, ki bodo takrat še vedno materialistično usmerjeni in bodo oboževali Mojo Besedo, me bodo 

skušali zadržati in me prosili, naj jim še nekaj časa govorim v tej obliki, vendar to ne bo mogoče, ker sem 

vam sporočil svojo voljo in je zapisana. 

12 "Slavčki", ki so se podredili moji Besedi, bodo ob tej manifestaciji utihnili, jaz pa bom njihovo 

poslušnost nagradil z darom Besede in navdiha. 

13 Še ne veste, kaj imam v svojih visokih načrtih za tiste čase. Že danes vam pravim, da v teh 

blagoslovljenih časih od vseh vas pričakujem izpolnjevanje svoje volje in da boste poslušni in blagi kot 

ovce. 

14 Vendar pa ni moja volja, da bi se med seboj sodili. Vsakemu mojemu otroku bo sodila moja 

popolna pravičnost. 

15 Poslušajte me, moje ljudstvo, ne pustite me govoriti v prazno. Še vedno imate čas za razmišljanje 

in učenje. 

16 Naj nihče ne trdi, da deluje po svoji volji, čeprav bo imel človek začasno priložnost za to; kajti 

Gospodova pravičnost ga bo dosegla in takrat se bo zgodilo le tisto, kar mu je namenjeno. 

17 Pripravite se, preroki tretjega veka, da boste opozorili množice in da jih ne bodo zapeljali lažni 

kristusi in lažne napovedi. 

18 Ne dvomite v te Moje besede samo zato, ker vam jih sporočam prek neizobraženega in 

preprostega glasnika. 

19 Vstani in razglašaj te nauke vsem, kajti časa je še zelo malo. 

20 Že ena sama svetlobna beseda bo dovolj, da bodo vaši bratje ostali budni. 

21 Zamenjati napake z dobrimi lastnostmi bo plemenito prizadevanje spiritualistov prihodnosti, 

tistih, ki bodo na ruševinah človeškega življenja zgradili višje kraljestvo. 

22 Prihodnje generacije bodo tiste, ki bodo gradile ta svet višje morale, globljega znanja in večje 

duhovnosti. Vendar lahko veliko storite tudi vi, ki živite v sedanjosti. Z malo dobre volje boste odstranili 

ruševine, ostanke preteklosti, polne odklonov in sramot, in pustili le svetlobo dolge in boleče izkušnje. 

Blagoslovil vas bom in vam omogočil, da boste videli drobec svetlobe kraljestva miru, ki ga boste gradili 
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skupaj, če si boste prizadevali za dober način življenja, tako da bo vaš um zaposlen s krepostmi, vaše 

ustnice pa bodo zanesljivo orodje resnice in navdiha, ki kalita v vašem duhu. 

23 Čeprav se vaše noge dotikajo zemlje, ne smete dovoliti, da bi zemlja zadrževala vaša prizadevanja. 

Postavljajte si vedno višje cilje in ne pozabite dati Bogu, kar je Božjega, in svetu, kar je njegovega. 

24 Moja beseda je namenjena vsem, vendar je vsi ne sprejemajo na enak način. Mnogi ga poslušajo z 

ravnodušnostjo, a so tudi taki, ki ne bi mogli več živeti brez veselja, da me slišijo. Med njimi sem videl tudi 

tistega, ki je prišel, ne da bi se materialno nahranil, in je ob poslušanju moje besede pozabil na svoje 

potrebe in pomanjkanje, in ko je zapustil sobo, se je počutil tako napolnjenega z močjo in upanjem, 

mirom in tolažbo, da je začel ropotati: "Resnično, ne samo po kruhu živi človek, ampak po vsaki besedi, ki 

prihaja od Boga." 

25 Samo jaz vidim, kaj hrani vsako srce, ne da bi to kdo vedel. Najdem žalostne, žejne, bolne ali 

utrujene ovce; bitja brez ljubezni in brez doma, ki pa, ko me slišijo, rečejo: "Srečen sem, ko poslušam 

Božanskega učitelja, ker takrat vse skrbi izhlapijo in moje srce se prelije z lučjo in veseljem." 

26 Drugi pa zapadejo v letargijo in ne dovolijo, da bi se njihovo srce omehčalo, kot se je to zgodilo v 

prvih dneh, ko so slišali glas svojega Gospoda. 

Toda kako nadaljevati učenje, dokler me nekateri poslušajo, drugi pa ne, dokler me nekateri čutijo, 

drugi pa ostajajo otopeli? 

27 Učenci, pojdite vase, poslušajte in čutite me kot prej. Spomnite se, kako ste izpovedali, da je ta 

beseda vaše življenje in luč vaše usode. Ne pozabite, kar sem vam povedal danes: kar potrebujete, vam 

bo dano ob pravem času. 

28 Na novo nalijte olja v svoje svetilke, da bo plamen vere in znanja spet zasijal. 

29 Ne spite, budite se in molite, kajti Mojster vas lahko preseneti, ko vstopi v vaš dom, kot je to 

počel v tistih dneh duhovnega navdušenja, ko ste na vsakem koraku čutili mojo navzočnost. 

Takrat boste videli, kako bo vaše življenje na novo osvetlila svetloba, ki vas je prenehala osvetljevati, 

ne da bi se tega zavedali, in vam povrnila zaupanje v prihodnost, polno obilja in modrosti. 

30 Zaupajte mi vse svoje misli, darujte mi svoje srce; vsaka grenkoba in trpljenje bosta kot cvetovi, ki 

jih sprejemam; cvetovi bolečine, grenkobe in razočaranja, vendar končno cvetovi, ker pričajo o očiščenju 

in oddajajo vonj, ki se dviga k meni. 

31 Potopite se v tišino, o duhovi, ki sprejemate mojo luč, medtem ko mi vaše srce žaluje za svojo 

žalostjo. Pustite mi svoje solze in zanje vzemite moj zdravilni balzam. 

32 Oče, najvišje bitje, je uprl svoje oči vate. Pred njim se ne pokažite kot poraženci ali nemočni, kajti 

ko vas je ustvaril, vam je dal svojo moč. 

33 Če je vaše trpljenje hudo, je njegovo usmiljenje večje. Zaslužite si vero in ljubezen ter ne dvomite, 

da vas bo za vedno pripeljal v kraljestvo svoje dobrote in modrosti. 

34 Ljudje, zaupajte mi, in ko vam zmanjka moči, mi dajte breme svojega križa, medtem ko boste 

črpali nove moči. 

35 Razumite, da je ta svet vir čiščenja in da bo vaš duh sijal kot svetloba v vesolju, ko ga bo zapustil in 

se vrnil v svoj pravi dom. Spomnite se, da sem vam rekel: "Kdor me išče, me najde; kdor išče, najde." - 

Iskali ste me in zdaj stojite pred menoj. 

36 So pa tudi tisti, ki me iščejo, a me ne najdejo, ker me iščejo tam, kjer ne morem biti. Ti nato 

začnejo celo dvomiti o mojem obstoju, ne da bi vedeli, da so mi zelo blizu, da sem v njih samih. 

37 Ne najdejo me v svojih srcih, ker so kot zaprti templji. Mir in svetloba, ki sta v njih, sta ostala 

skrita. 

Obstaja pa pravo svetišče, v katerem prebivam in čakam, da vstopite, da vam spregovorim o globokih 

razodetjih in vam razložim "zakaj" mnogih skrivnosti. Ko vstopite, veste, od kod ste prišli in kam vas vodi 

usoda, in se čudite, da ste me našli tam, kjer prej niste videli ničesar. 

Kdor pa tega svetišča ne pozna, gradi svoj tempelj v materialu, v njem postavlja oltar in nanj postavlja 

boga, ki ga je naredil s svojimi rokami. Šele sčasoma, ko se prepriča o nepopolnosti svojega kulta, se 
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prebudi in se odpravi iskat duhovnega Boga, Boga resnice, edinega Boga, saj mu tisti, ki si ga je izmislil, ni 

mogel dati ničesar, saj ni imel življenja. 

38 Bog je tisti, ki je človeku dal življenje, ki ga je ustvaril, in ni človek tisti, ki lahko ustvari bogove in 

jim da življenje. 

39 Ko postopoma slišite to besedo, se približujete razumevanju. Ko bo to razsvetljenje popolnoma 

napolnilo vašega duha, mi boste rekli: "Gospod, čudež se je zgodil. 

40 Tako boste razumeli, kakšna so dela, ki jih v tem času opravljam v duhu. 

41 Vaša duhovnost ne bo potrebovala čudežev in dokazov prvega in drugega časa, da bi verjela 

vame. 

42 Danes boste videli nebeško mano, ki se spušča v duhovni obliki. Videli boste, kako iz skal, ki so 

srca velikih grešnikov, izvirajo vode kesanja. Videli boste, da bodo tisti, ki so umrli v veri in kreposti, vstali 

k življenju, da se bodo očistili tisti, ki so zboleli za moralnimi slabostmi, in da bodo tisti, ki so slepi za 

resnico, odprli oči in zagledali moje veličastvo. 

43 Če je bilo v drugi dobi Moje rojstvo kot človeško bitje čudež in Moje duhovno vstajenje po fizični 

smrti še en čudež - resnično, povem vam -, potem je Moja manifestacija v tej dobi s pomočjo človeškega 

uma duhovni čudež. 

44 Moje prerokbe se bodo izpolnile v tem času do zadnjega. Zapuščam vam svoje tri oporoke, ki 

tvorijo celoto. 

45 Tisti, ki so Očeta poznali kot ljubezen, žrtvovanje in odpuščanje, naj ga v tem času popolnoma 

spoznajo, da ga bodo ljubili in častili, namesto da bi se bali njegove pravičnosti. 

46 Če ste se v prvi dobi držali zakona, ste se bali, da vas bo božanska pravičnost kaznovala, zato sem 

vam poslal svojo Besedo, da bi spoznali, da je Bog ljubezen. 

47 Danes vam prihaja moja luč, da ne boste zašli s poti in da boste prišli do konca poti v zvestobi 

mojemu zakonu. 

48 Dolgo si služil svetu in ta te je slabo nagradil. Kdaj vam je bilo rečeno, da mora biti človek 

služabnik sveta? Ali ne veste ali se ne spomnite, da vam je bilo rečeno: "Osvojite zemljo"? Kako pogosto 

si moral priti pred mene kot čedni sin! 

49 Moja želja je, da pridete k meni polni zaslug, kreposti in ponižnosti. 

50 Našel sem vas pokrite z duhovno gobavostjo in vas ozdravil po svoji volji. Želim, da bi na enak 

način ozdravili svoje brate, ne da bi čutili odpor do njihovih grehov. Takrat bodo vaša dela pričala, da me 

ljubite, in ne vaše ustnice, ki to razglašajo, ne da bi srce to čutilo. 

51 Ne smete se obnašati kot farizeji, ki so se v sinagogi hvalili, da so vredni pred Bogom, in ki so na 

ulicah razkazovali dobrodelnost. 

52 Ohranite moje nauke in jih poglobljeno preučujte, kajti bliža se dan, ko te besede ne boste več 

slišali skozi um nosilca glasu, in takrat bodo tisti, ki so se učili in razumeli, močni kot nepremagljivi vojaki. 

53 Če ste pripravljeni, boste govorili po mojem navdihu in učili človeštvo na ta preprost način. 

Nekateri moji novi učenci bodo morali poiskati ljudi, drugi pa bodo morali počakati, da pridejo njihovi 

bratje in od njih poslušajo moj nauk. 

54 Ljudje, razlagajte mojo besedo in moj nauk tudi otrokom. Ne pozabite, da se moj nauk ne ustavi 

pri starosti ali spolu, saj je namenjen duhu. 

55 Daj moje nauke otrokom, poenostavi jih in jih približaj njihovemu umu. Nikoli pa ne pozabite, da 

je najboljši način za razlago mojih naukov krepost vašega življenja, v katerem bodo videli vaša dela 

dobrodelnosti, potrpežljivosti, ponižnosti in duhovnosti. To bo najboljša oblika poučevanja. 

56 Povejte jim o Jezusu, o Mariji in vseh tistih moških in ženskah, ki so svetu prinesli sporočilo luči. 

Tako jim boste pokazali pot do mene. 

57 Povejte jim, da na dan počitka vaš duh vstopi v moje svetišče, da me poveliča. Šest dni se 

posvečate svojim človeškim dolžnostim in nagnjenjem, nato pa en dan počivate in nekaj trenutkov 

posvečate kontemplaciji in čaščenju svojega Gospoda. 
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58 Tam me boste našli, kako vas čakam in vedno pričakujem vašo molitev, ki je jezik, v katerem mi 

govorite o svojih skrbeh, ljubezni ali se mi zahvaljujete. 

59 vstopili ste v moje svetišče, ki so ga oblikovale množice, željne poslušati mojo božansko besedo. 

Resnično, povem vam, da sem vas zasul s poplavo naukov. Ta beseda bo postala rodovitno seme v vašem 

duhu, da se boste spremenili v moje delavce. 

60 Prihajate s hvaležnimi srci, saj sem vam, preden sem vam rekel, naj širite dejavno dobrodelnost, 

podaril čudež in vam vrnil zdravje, mir ali kakšno drugo izgubljeno dobrino. 

61 Danes mi v svoji hvaležnosti rečete: "Učitelj, kaj lahko storim, da se vam oddolžim za tako veliko 

ljubezen?" Nato vam pokažem prostrana "polja", da jih očistite kopriv in balvanov ter posejete semena 

ljubezni, miru in usmiljenja. 

62 Preden vas pošljem, vas napolnim z močjo in vero, da v boju ne boste omahovali ali izgubili 

poguma. Pogosto boste videli, da bo vaša pšenica vzklila in rasla med bodicami in trnjem, in tam jo boste 

negovali do časa žetve, potem pa ločili pšenico od plevela. 

63 Več trpljenja vas bo stalo obdelovanje polj, večja bo vaša ljubezen do njih in zadovoljstvo, ko 

boste videli, da cvetijo. 

64 V resnici vam pravim: Ta duhovna pšenica, ki jo boste gojili po mojih navodilih, bo kruh večnega 

življenja za vaše potomce do sedmega rodu. 

65 Ne naveličajte se me poslušati, učenci, ki ste združeni v veselju. Tvojemu duhu govorim skozi ta 

nečista človeška usta, skozi katera se razodevam. Resnično pa vam pravim: moja beseda ni omadeževana 

s to nečistočo, ampak pride do vašega duha čista. 

66 Učite se mojega nauka, da boste razumeli, kaj so polje, seme, voda in poljedelsko orodje, in da 

boste vedeli, kakšen je popoln način priprave, setve, zalivanja in nege zemlje. 

67 Kmet, ki dela na ta način, bo znal ločiti dobre sadeže od slabih. 

68 Poglejte, koliko jih je šlo na pot, misleč, da lahko že sejejo, a so namesto pšenice posejali čudno 

seme, ki jim je ob zorenju dalo trnje. 

69 Hočem, da je delavec tretjega veka na svojem mestu. Zato pošiljam klic velikim množicam, da bi 

se med njimi znašli tisti, ki mi morajo v tem času slediti. 

70 Tako se postopoma, ko vam dajem lekcijo za lekcijo, približuje čas, ko boste v celoti prevzeli svojo 

nalogo. 

71 Na svojih potepanjih boste naleteli na polja, ki so bila posejana v drugih časih in čakajo le na 

namakanje in oskrbo. To so duhovi, v katerih je seme vere, ki so ga prejeli od časov prerokov in mojih 

apostolov. 

72 Nekateri nosijo seme prve dobe, drugi seme prve in druge dobe, vi pa vanje položite seme, ki sem 

vam ga dal v tej tretji dobi, saj posedujete seme treh dob, zato vas imenujem trinitaristi. 

73 To je življenje in delo, ki vas čaka. Zakaj se bojiš boja, ko pa ti dajem vse? Zakaj vidim solze v očeh 

nekaterih svojih delavcev, ko se najtežji del boja še ni začel? 

Želim, da verjamete, da sem vam blizu, da so vaši duhovni darovi resničnost in da vam bom v 

trenutkih preizkušenj, v kritičnih trenutkih za vašo duhovno popolnost, dal vse, za kar me boste prosili. 

Nočem več videti, da ste slabotni. 

74 Večina jih pride, pozabljajoč na svojega duha, prosit za kruh, ozdravljenje ali delo za telo, in v vseh 

naredim čudež, kajti tudi to bodo pričevanja, ki bodo jutri v srcih vaših bratov zanetila vero in upanje. 

Vendar me ne prosite za tako malo. Tega, kar se vam zdi tako veliko, bo kmalu konec. Raje me prosite 

za večne koristi, duhovne dobrine. Nato vam bom dal tisto, kar pripada svetu, kot dodatek. 

75 Več vam lahko dam, kot me lahko prosite. Zato se ne sprijaznite s tako malo. 

76 Srca lahko spremenim v vrelce neizčrpne ljubezni, um lahko napolnim z navdihom, ustnice z 

besedo. Podarim vam lahko dar ozdravljenja in moč, da razkrojite temo in premagate zlo. 

77 Kdor si prizadeva za kaj takega, bo izkusil, kako iz njega izginjajo moči, ki so bile nezavedno v 

njegovem duhu. Kdo bo zaprl vrata tistemu, ki trka, čeprav ima tako velike darove? Katere poti se lahko 
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zdijo luknjaste in dolge tistemu, ki uživa mojo moč? Kakšno vreme bi se mu lahko zdelo neusmiljeno, ko 

pa ima moč celo nad naravnimi elementi? 

78 Učenci, vaša najvišja naloga bo dejavnost ljubezni! Pogosto boste to storili na skrivaj, ne da bi se 

hvalili, ne da bi leva roka vedela, kaj je naredila desna. Vendar bodo prišle priložnosti, ko bodo vaše 

delovanje ljubezni videli vaši soljudje, da se bodo naučili sodelovati v njem. 

79 Ne skrbite za nagrado! Jaz sem Oče, ki pravično nagrajuje dela svojih otrok, ne da bi pozabil na 

enega samega. 

80 Povedal sem vam, da če boste s pravo ljubeznijo dali kozarec vode, to ne bo ostalo 

neovrednoteno. 

81 Blagor tistim, ki mi ob prihodu k meni rečejo: "Gospod, ničesar ne pričakujem kot nagrado za 

svoja dela; obstoj in zavest, da sem tvoj otrok, mi zadostujeta in že zdaj je moj duh poln sreče." 

Povem vam: Prihajate z jokom, ker ste izgubili svojo pot, zdravje in ključe svojega dela. Le tako se 

boste spomnili svojega nebeškega Očeta. 

82 Tukaj sem med vami. Ste z Mojstrom in razlog, ki vas je pripeljal sem, je nepomemben. 

83 Poslušajte moje nauke! Nekatere so namenjene učencem, druge pa so namenjene "malim 

otrokom". 

84 Ne sramujte se biti med brati in sestrami, ki so napredni v mojih naukih in pred katerimi skušate 

skriti svoje neznanje. Prišli so prav tako kot vi. 

85 Vi, ki prihajate sem, se postopoma učite božanske lekcije, da boste imeli kaj ponuditi tistim, ki 

bodo prišli za vami. 

86 Nihče ni presenečen, da sem svoje nove učence poiskal med smetmi in jih prenovil s svojo 

besedo, da bi jih pozneje poslal človeštvu s sporočilom prenove, življenja in luči za njihove brate. 

87 V tem času se je pod grehi, nepopolnostmi in nečistočami tega ljudstva razodela luč mojega Duha. 

Zato sem prišel, da bi premagal te teme, dokler ne pripeljem svetlobe, da zasije. 

88 Blagor vsem tistim, ki so zaprli oči pred tako veliko človeško nepopolnostjo in se dvignili nad tako 

veliko bedo, ki so znali najti mojo navzočnost v moji novi manifestaciji. 

89 To neizobraženo in grešno ljudstvo se bo vedno bolj brusilo in čistilo, saj je njihova naloga, da se 

moje duhovno delo iz roda v rod razkriva vedno popolneje. 

90 Ne bodite več to, kar ste bili včeraj. Opustite zastarele kulte in slabe navade ter si prizadevajte za 

izboljšanje svojega duha. 

91 Presenetil sem vas prav v času, ki so ga Jezus in preroki napovedali kot moj novi prihod. 

Zdaj, ko se moja obljuba uresničuje, vidite greh na najvišji stopnji pokvarjenosti, vidite človeške 

ambicije in sovraštvo, ki se kažejo v vojnah kot posledice teme, ki v tem času ovija duha ljudi. 

92 A glej, ko je bila tema najbolj nepropustna, se je spustil božanski žarek, da bi jo razdvojil in v 

človeški obliki rekel ljudem: "Ljubite se med seboj". 

93 Pazite in molite ter ne sodite sami sebe, da mi ne bi bilo treba ponovno reči: "Kdor je med vami 

brez greha, naj prvi vrže kamen". 

Moj mir z vami! 
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Navodila 5  
1 To je trenutek veselja Božjega Duha, saj se je Izraelovo ljudstvo zbralo pred skrinjo nove zaveze. 

2 Ponovno sem prišel, da bi vam pustil svojo sled, in vi ste ji sledili. Hranil sem vas in vas okrasil s 

svojo milostjo. 

3 To je dan, na katerega se je Elija pripravljal in ga nestrpno pričakoval; prišel je trenutek, ko se 

njegov duh veseli. Čisti Elija pokaže svoje ovce, ker jih je prej okopal v izviru milosti, ki je kesanje, prenova 

in povišanje. Število tistih, ki mi jih danes kaže Pastir, je majhno, to je komaj začetek oblikovanja mojega 

ljudstva, vendar želim, da bi bili "prvi" združeni, da bi dali dober zgled "zadnjim". 

4 Ne želim, da bi prišli k meni s sklonjeno glavo in polni sramu kot čedni sin. Želim, da na hišo 

svojega Očeta gledate kot na svoj dom. 

5 Zvonec zvoni, ura je prišla, množica ljudi se približuje. Zaspane ovce se bodo prebudile, ker se 

bliža Elija, da bi pripravil duha otrok, mladeničev in odraslih, da bi sprejeli luč moje besede in jih pripravil 

na združitev z mojim Duhom. 

6 Množice so prisluhnile mojemu klicu in prišle v želji po moji besedi, ki je zanje kot doseči 

obljubljeno deželo. Želijo slišati moj glas, ki je mir in tolažba, a prihajajo, ker jim trpljenje, strahovi in 

bolečine grenijo pot. To so tisti, ki namesto daritve prinašajo prošnje. Nekateri mi predstavljajo svoje 

bolezni, drugi svojo brezposelnost, tretji revščino in solze. Dal jim bom vse dodatne darove in jim dal 

razumeti, da je duh pred telesom. Danes so še vedno moji majhni otroci, a zaradi teh koristi mi bodo 

sledili, dokler ne bodo končno postali moji učenci. 

7 Dajem vam svojo moč, da vas ne bodo premagale skušnjave, ki vas čakajo na tej poti. Želim, da 

med vami vladajo ljubezen, pomoč in harmonija. Moja volja je, da me človeštvo v času šestega pečata 

išče s svojim duhom. 

8 Želim vas dvigniti k sebi. Če sem v drugi dobi postal človek in dal svoje življenje za vas, vam bom 

zdaj, ko komuniciram prek človeškega uma, dal svoje božansko bitje. Vendar vam ne bom dovolil, da bi 

spali v svoji izpolnitvi, medtem ko nosim križ na svojem hrbtu. Naročil vam bom, da na svojih ramenih 

nosite del, ki pripada vsakemu od njih. Pot boste prepoznali, saj je zaznamovana s sledmi krvi in 

žrtvovanja. Če si želite cvetjem posuto pot, polno užitkov, vas ta ne bo pripeljala na vrh gore, kjer bo vaša 

življenjska pot našla svoj vrhunec. 

9 Poimenovala sem vas "marijansko ljudstvo", ker znate ljubiti in priznavati božansko Mater ter k 

njej prihajate kot otrok, ki prosi za nežnost, ali kot grešnik, ki prosi za priprošnjo. 

10 Marijina navzočnost na svetu je dokaz moje ljubezni do človeštva. Njena čistost je nebeški čudež, 

ki se vam je razodel. Iz mene je prišla na zemljo, da bi postala ženska in da bi v njeni maternici vzklilo 

božansko seme, Jezusovo telo, po katerem bi spregovorila "Beseda". V sedanjem času se na novo 

razkriva. 

11 Marijina ljubezen bo za vas kot nebeška skrinja. Zbirali se boste okoli nje, kot se otroci zbirajo 

okoli svoje matere. Prisluhnite njeni sladki besedi in ne dovolite, da bi našla vaša srca otrdela; pojdite 

vase in se pokesajte, da bi vas njena luč prešinila in da bi začutili njeno nežnost. Ko boste tako 

pripravljeni, obljubite pred svojim Bogom, pred Marijo in pred Elijo, da boste tvorili eno telo in eno voljo; 

obljubite ob skrinji nove zaveze, da se boste neutrudno trudili izkoreniniti iz svojih src sebičnost, 

sovraštvo in fanatizem. Resnično, povem vam: če boste izpolnili svojo obljubo, bo čas očiščevanja, ki ga 

doživljate v bolečinah, minil. 

12 Moje ljudstvo, če celo skale čutijo sodbo moje besede, kako je ne bi čutili vi? Če se ob mojem 

glasu trese zemlja in premikajo vode, kako naj se ne trese tvoj duh, saj je najvišje bitje stvarstva? 

13 Mojster bo neutrudno prihajal, da bi vas učil in vam posredoval svojo dobroto z najlepšimi nauki. 

14 Poskusite razbrati pomen skrinje nove zaveze, saj se bliža čas boja. Če je Jezus s križa rekel: "Oče, 

odpusti jim, ker ne vedo, kaj delajo", in vam je bilo odpuščeno zaradi vaše nevednosti, je danes moja 

volja, da razmišljate o moji luči, da ne boste več kršili zakona. 
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15 Bliža se čas, ko bodo tisti, ki jih imenujete tujci, prišli iskat mojo besedo in ko bodo nove 

generacije rasle z večjo duhovnostjo. Kmalu boste med seboj videli ljudi različnih barv in jezikov, ki me 

bodo z ljubeznijo poslušali in se spremenili v moje učence, kajti moja beseda bo morala odmevati do 

konca sveta. Ko se bodo naučili, se bodo vrnili v svoje domovine in to sporočilo odnesli s seboj. 

16 učenci, vi, ki navdušeno poslušate mojo besedo, ker se je vaš duh uspel dvigniti: kjer ste duhovno 

vstopili, je svetišče, tempelj Svetega Duha. Pripravili ste se v ponižnosti, imate se za brate in sestre, 

ljubite se v moji božanskosti in ste prejeli to milost. 

17 Bodite apostoli te zadeve in si prizadevajte za obnovo vsega, kar sem vzpostavil, vi pa ste 

oskrunili. Ne bodite šibki, kajti kdor ima božansko znamenje, bo nepremagljiv. Če želite to milost ohraniti 

za vedno, ne zahajajte na poti blata. Ne vstopajte več v temne gozdove, saj vas bo božanski pastir našel, 

kako žalujete kot izgubljene ovce. 

18 Vsi sodelujte pri gradnji tega svetišča, kajti nobena zasluga ne bo ostala neznana pred menoj. 

Moja beseda vas bo učila, vaša vest vas bo vodila in vaša intuicija vam bo povedala, v katerem trenutku in 

na katerem mestu morate uresničiti mojo besedo in delati dobro. 

19 Poiščite "polja" za setev in jih obdelujte z odstranjevanjem balvanov. Prazna polja naredite 

rodovitna, kajti od vašega dela pričakujem veliko sadov. Tako bo veselje tako pri tistem, ki daje, kot pri 

tistem, ki prejema. Kličem vas svoje vojake in vas blagoslavljam. 

20 Trobenta angela šestega pečata se je zaslišala in vaša zaobljuba, ki ste jo duhovno naredili pred 

menoj, ostaja zapisana v knjigi življenja. 

21 Delajte, saj vas po končanem delu čaka nagrada. 

22 Vi ste delavci, ki ste prejeli moje seme v treh časih. Toda vi ste tudi tisti, ki ste padli v letargijo, ko 

ste videli svoja polja, pozlačena s pšenico, in ste dovolili, da črv prežame korenine rastlin, zaradi česar so 

njihovi plodovi gluhi. 

23 Spomnite se svojih sporov v prvih časih, nezvestobe in padcev. Zato vas imam v tem času za 

razpršene in oslabljene. Spomnite se, da sem vam oznanil, da bom spet prišel, da vas ponovno zberem, in 

glejte, tukaj sem. Kot mojster nisem prišel gledat vaših madežev ali žalitev. Prišel sem, da vam odpustim, 

vas posvetim in vam ponovno dam svojo modrost. 

24 To je nova zaveza, ki jo sklepate z mojo božanskostjo. To razodetje je skrinja nove zaveze. Če 

hočeš iti svojo pot, ne da bi se še kdaj zmotil, pojdi in potolaži žalostne, "namaži" bolne,* reši izgubljene, 

vodi slepe in daj hrano tistemu, ki hrepeni po pravičnosti, razumevanju in miru. Naredite pot tistim, ki so 

bolni na telesu ali duhu, naj pridejo k meni in dal jim bom zdravilni balzam, vendar jim ne bom rekel, da 

je vzrok za njihovo bolečino njihov greh. 
* To ne pomeni le uporabe zdravila, ampak predvsem polaganje rok z molitvijo. 

25 Ko bom prišel v tabernakelj ubogih, bom prišel tudi v bivališče mogočnih. Resnično, povem vam: 

na obeh sem naletel na bratomorno sovraštvo, na teh poljih pa bom posejal seme miru. 

26 Dajem vam ta navodila, ki vključujejo zakon in pravičnost, da bi s sledenjem svojemu Učitelju 

prinesli mir tam, kjer vlada sovraštvo, in dobrodelnost tam, kjer vlada sebičnost. V življenju svojih bratov 

bodite kot zvezde, ki jim osvetljujejo pot. 

27 Nikoli ne ponarejajte mojih naukov. Predstavite Moje delo kot knjigo, ki vsebuje samo čistost, in 

ko boste končali svoje potovanje, vas bom sprejel. Ne bom gledal na madeže v vašem duhu in vam bom 

dal svoj božanski poljub, ki bo največja nagrada, ko pridete v obljubljeno deželo. V tem času sem vam 

namreč dal pest semena, da bi se naučili sejati na rodovitna polja in bi ga tam razmnožili. 

28 Naučil sem vas, da ne smete pobirati sadja pred časom, ampak ga pustite na rastlini, dokler ne 

dozori. 

29 Ne veste, koliko stoletij je trajalo, preden sem vas ponovno poklical in ste postali delavci na mojih 

poljih. Potovali ste po ulicah sveta, dokler vas moja ljubezen ni poiskala med veliko množico. 

30 Danes sem te okrasil in ti dal spoznati tvojo dediščino. 

31 Nihče si ne želi, da bi bil spet kot čedni sin, saj je vsaka vrnitev bolj boleča. 

32 Ne dovolite, da bi v vaše srce znova vstopila sebičnost in da bi to dediščino obdržali samo zase. 
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33 Ne živite duhovno ločeni in združeni le na videz, kajti ljudi lahko prevarate, mene pa ne morete 

prevarati. 

34 Če znate moliti, ne boste zašli s poti, kajti poleg Elija, duhovnega pastirja, ki skrbi za vas in vas 

vodi, so tu še vaši bratje, tisti, ki sem jih postavil pred vas na zemlji, da vam svetujejo in vas usmerjajo. 

35 Prizadevajte si za združitev vseh skupnosti, ki naj bo zastava miru, edinosti in dobre volje. V vaših 

rokah nikoli ne bo bratomornega orožja. Orožje, ki sem vam ga dal, je narejeno iz ljubezni. 

36 Trenutno se učite, kako "maziliti" bolnike in oživljati tiste, ki so umrli za življenje milosti. 

Postopoma se tudi vi učite boriti in širiti Moj nauk; vendar so tudi tisti, ki tudi na tej poti še vedno iščejo 

bogastvo, zunanji sijaj in časti, ker ne vedo, s kakšno bolečino se ti madeži očistijo. 

37 Kako velik je dar, zaupan Besedi Posrednici! Kakšen tok modrosti, ljubezni in tolažbe se pretaka 

skozi njegov um in njegove ustnice! On je "posrednik" med Bogom in ljudmi, da bi me slišali. V njih se ne 

smeta ugnezditi nečimrnost ali ponos, saj bi v tem primeru padli v skušnjavo. Njihov zgled mora biti 

nežnost, preprostost in pomoč, da bodo lahko uživali polnost božjega navdiha. Vendar bodo med njimi 

tudi taki, ki se bodo počutili kot kralji, iskali svoje služabnike in se obdajali s hvalisavci. Toda ali jim bodo 

ljudje lahko verjeli? Ali bodo lahko obudili "mrtve" v življenje milosti in potolažili žalostna srca? - Ne, le 

izzvali bodo posmeh, ki pa ne bo namenjen njim, temveč mojemu nauku. 

38 Vaša naloga je učiti. Toda če se ne učite od mene, kaj lahko učite? 

39 Vse vas imam enako rad: tako tistega, ki me ljubi in vestno spoštuje mojo postavo, kot tistega, ki 

jo ponareja ali krši. Slednje bom prizadel, popravil in končno bodo moji dobri delavci. 

40 Pomagal ti bom izpolniti zaobljubo, ki si jo dal pred skrinjo nove zaveze, in to takrat, ko boš 

dokončal nalogo, ki si jo prinesel s seboj na svet. 

41 Vedno se čutim v vas, da živite budno in da vaš um in srce vedno ostajata dovzetna za duhovna 

navodila. 

42 Množice se bodo približevale v skladu s časom in pogled "zadnjih" bo vedno bolj prodoren, da bi 

presodil naravo moje besede in vaše opremljenosti. 

43 Očistite se! Brez obnove ne morete obroditi dobrega sadu. Luč mojega Svetega Duha je v vaši 

vesti, da bodo vaša dela pričevanje moje resnice. 

44 Izkoristite leta, stoletja, stoletja, da se mi približate. 

45 To vam govorim, ker vas vidim ravnodušne do mojega nauka; po drugi strani pa, ko čutite, da se 

bliža smrt, jokate, ker želite izpolniti in povrniti izgubljeni čas. 

46 Ne bojte se povzpeti na goro. Veš, da te pričakujem na njenih višavah. 

47 V Jezusu sem se povzpel na Kalvarijo, vedoč, da me na vrhu čaka križ, in ostal sem pogumen; ne 

pozabite tega mojega nauka! 

48 Uporabljam vas, da se razkrijem človeštvu; skozi vaša usta govorim svojo nebeško besedo. Če pa 

bodo ljudje ob poslušanju dvomili o njej, ne bo to zaradi njene vsebine, temveč zaradi vaših 

pomanjkljivosti. 

49 Učim vas, da se z molitvijo in mislimi v duhu prenesete na kateri koli kraj, kamor želite poslati 

pomoč. Prav tako morate iti fizično, da bi moj nauk ponesli na različna območja. 

50 Izkoristiti moram vse tvoje bitje. 

51 Da bi oblikoval to ljudstvo, sem moral omehčati kamnita srca, za katerimi skrivate svojega duha, 

in moja beseda ljubezni je bila tista, ki vas je premagala. Pozneje sem vam dal orožje - to so moji nauki -, 

da bi v svojem boju premagali ovire, in vam dal razumeti, da je treba v čistosti izvajati moj nauk in 

nespremenjeno učiti moj zakon, da bi se lahko imenovali Izraelovi otroci. 

52 Kar me sprašuješ in kar mi odgovarjaš, se dogaja v tišini, v najglobljem delu tvojega srca. Minila so 

leta, ko sem vsakemu od svojih učencev dovolil, da se fizično postavi pred svoje brate in razpravlja o moji 

besedi ter odgovarja na moja vprašanja. 

53 Kako lahko dopustiš, da čas izbriše spomine in iz tvojega spomina odstrani mojo Besedo? 

54 Moja navodila vas gladijo kot tanko dletelo, saj vas življenje s svojimi preizkušnjami in 

preizkušnjami pripravlja. 
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55 V grenkih in težkih trenutkih svojega življenja se tolažite z mislijo, da moj modri in popolni zakon 

sodi vse. 

56 Bil sem v tvoji bolečini, da bi me lahko po njej iskala. Sužil sem vas z revščino, da bi se naučili 

prositi, biti ponižni in razumeti druge. 

57 Odrekel sem vam celo vsakdanji kruh, da bi vam pokazal, da je tisti, ki ostaja zaupljiv, podoben 

pticam, ki ne skrbijo za jutri; v vzhajajoči zori vidijo simbol moje navzočnosti in ko se zbudijo, najprej 

pošljejo svoje trepetanje kot zahvalno molitev in dokaz svojega zaupanja. 

58 V vaših najdražjih ljubljene osebe sem se vključil, da bi vas preizkusil, da bi duh postal močan in s 

to močjo podprl svoje telo v velikih preizkušnjah tega življenja. 

59 Velika je neukrotljivost človeštva in vsak človek nosi v svojem srcu skalo, toda k vsem bom prišel z 

duhovnim božanjem svoje Besede. 

60 Med ogromnimi množicami je veliko takih, ki jih ne bi pretreslo, če bi videli Jezusa pribitega na les 

in na novo izkrvavljenega. Še manj jih ganejo kriki bolečine in reke krvi, ki v teh urah preizkušnje za 

človeštvo pritečejo iz njihovih sosedov. 

61 Nič več se ljudi ne dotakne. Na vse gledajo površno in o ničemer ne razmišljajo. 

62 Potrebno je, da luč moje besede doseže duhove, da se prebudijo za resnico, ljubezen in 

usmiljenje. Potem bodo razumeli vzrok za toliko trpljenja. 

63 Vsi morate razumeti, da sem za vsakega od vas pripravil prostor v večnosti in da ta prostor ni na 

tem svetu. 

64 Na svoji življenjski poti izpolnjujete Očetovo zapoved, ki pravi: "Rastite in se množite". Zdaj pa je 

čas, da se vaš duh pripravi na vrnitev k meni. 

65 Veliko naukov vam bom dal in jih pustil zapisane v tem času, kajti kmalu me ne boste več slišali v 

tej obliki. Potem se boste opremili in moja luč bo prišla neposredno v vaš duh. To bo čas, ko boste stopili 

na pot kot pravi učenci Svetega Duha. 

66 Mislili ste, da je bil dar preroštva, besede in navdiha privilegij pravičnih in svetnikov; v tem času 

sem vam to zmoto vzel, ko sem rekel izobčencem: tudi vi ste lahko moji preroki, moji odposlanci in moji 

učenci. 

67 Ko vas človeštvo prezira zaradi vaše materialne skromnosti, vas vabim k svoji mizi, da bi se 

počutili ljubljeni zame. - S čim boste poplačali ljubezen, ki jo imam do vas, moje ljudstvo? S svojo 

zvestobo ali z nehvaležnostjo? 

68 Ne zadovoljite se s prvim uspehom, ampak si prizadevajte za vedno več, kajti čakam na vlak, ki bo 

opremljen, da jih pošljem v širno deželo s to dobro novico. 

69 Se bojite zapustiti očeta, ženo ali otroke? Ali vas skrbi, da boste na zemlji pustili, kar vam pripada? 

Kdor želi biti moj učenec, se mora spomniti mojih apostolov iz druge dobe in si jih vzeti za zgled. 

70 Blagor tistemu, ki ga telesna smrt preseneti pri oznanjevanju mojega nauka, kajti luč v njegovem 

duhu bo zelo velika. 

71 Vedno bodite pripravljeni, saj niti angeli ne poznajo te ure. 

72 Ta božanska knjiga, ki je moja beseda, bo izpopolnila duhove. Pred njim ne bo ne starca, ne 

odraslega, ne otroka, ampak samo učenci. 

73 Preberite to knjigo in jo razumite, saj vam bo dala velike lekcije. Vi ste tisti, ki se niste naveličali 

poslušati moje besede, ki sem vam jo dal po posredovanju tistih, ki sem jih imenoval "slavčki". 

74 Kolikokrat ste se na svoji poti počutili šibki, a ste si s spominom na nekaj mojih besed povrnili 

moč. 

75 Danes, ko se soočate s preizkušnjo, z duhovno molitvijo iščete neposreden stik z mojo 

božanskostjo in se borite v sebi, da bi očistili svoje misli, da bi lahko prejeli milost, za katero prosite 

Očeta. 

76 Kaj mi izpoveduješ, vem samo jaz. In zaupnik, ki ga imaš v meni, ne bo nikoli razkril tvojih 

prestopkov, še manj pa te obtožil. Na novo vas učim odpuščati. 
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77 Obiske vzemite kot lekcije in uporabite moje nauke. Čas hitro mineva. Tisti, ki so prišli sem kot 

otroci, so zdaj mladeniči; tisti, ki so začeli to pot v mladosti, so že zreli, tisti, ki so jo začeli v srednjih letih, 

pa so postali starci. 

78 Kdor se je znal notranje zbrati, da bi poslušal mojo besedo, jo je sprejel. Kdor pa bi med 

poslušanjem misli zapeljal k stvarem, ki ne sodijo v moje delo, bi bil njegov duh brez pouka in njegovo 

srce prazno, ko bi odhajal. 

79 Zavedajte se, da vas nisem poklical le zato, da bi vas pomilostil, ampak da morate na ta način 

skupaj s svojim učiteljem ter brati in sestrami prevzeti obveznost, da nekaj od tega, kar ste prejeli, 

posredujete naprej. 

80 Ne dovolim, da bi poznali moje delo, dokler ste oskrunjeni. Kaj bi lahko na ta način podarili svojim 

bratom? 

81 Pripravite se, saj boste morali skupaj zaščititi, kar sem vam zaupal. Ali ne čutite hvaležnosti do 

svojega Očeta, ki vam kot vrhovni sodnik daje priložnost, da si z ljubeznijo sperete madeže, namesto da bi 

to storili z bolečino? 

82 Če to imenujete kesanje, vam povem, da je to edino kesanje, ki ga sprejemam od vas. Prišel bo 

dan, ko vam bo zavračanje nekoristnega in slabega, da bi delali, kar je dobro in dovoljeno, namesto 

žrtvovanja, v pravo zadovoljstvo, ne le duhovno, ampak tudi človeško. 

83 Trenutno tlakovam ceste, da bodo lahko moji odposlanci po njih potovali v različne pokrajine in 

narode. 

84 Moja beseda v tem času je v zadnjih letih obrodila sadove, saj so se kraji srečanj razširili in 

množice so se povečale. 

85 Počutiš se preveč nerodno, da bi se lotil izvajanja tako občutljive naloge. V resnici pa vam povem, 

da bodo moja nešteta učenja in navdihi položili na vaše ustnice dar Besede. Da pa bi lahko dosegli 

izpolnitev te obljube, morate zaupati vame in vase. Kdor ima to zaupanje in izpolnjuje moj zakon, naj se 

ne hvali s svojimi darovi, saj bi sicer njegovi besedi manjkalo bistvo. 

86 Zakaj je moja beseda prišla v srca ljudi vseh vrst? - Zaradi svoje ponižnosti, čistosti in preprostosti. 

87 Moje ljudstvo, naučite otroke moliti za človeštvo; njihova nedolžna in čista molitev se bo kot vonj 

cvetja dvignila do mene in našla pot tudi do src, ki trpijo. 

88 Pripravite otroke, pokažite jim, kako obvladati zasede, in jutri bodo korak pred vami. Ne bi se 

namreč sramovali govoriti o tem delu, če bi razumeli Mojo Besedo, če bi že spoznali bistvo vsake misli, ki 

se oblikuje skozi različne besedne posrednike, po katerih se razodevam, in če bi vedeli, koliko je vreden 

en sam Moj nauk. Počutili bi se sposobni doseči bojišče, da bi ti ljudje lahko slišali vsebino enega od mojih 

naukov. 

89 Resnično, povem vam, videli bi jih jokati, nekatere zaradi obžalovanja, druge pa polne upanja. 

Zakaj ste včasih tako nedotaknjeni? - O trda srca, vi, ki ste se navadili na božanje moje besede! Zaspali 

ste, zadovoljni, da ste dosegli mir in tolažbo, ne da bi pomislili, da je veliko ljudi, ki nimajo niti drobtinice 

tega kruha, ki ga zapravljate. 

90 Ne bi se veselili ob pogledu na učinek, ki bi ga Učiteljeva beseda tolažbe povzročila v mnogih 

srcih. 

91 O otroci! Kdaj boste končno zrasli v duhu? Kdaj boste pripravljeni obvladati slabosti svojega 

telesa? Jaz sem tisti, ki prečkam puščavo, oznanjam svojo božansko besedo in iščem izgubljene 

popotnike. Hočem pa, da se ljudje naučijo posredovati to, kar od mene prejmejo. Zato vam pravim, Moje 

ljudstvo, da se pripravite na širjenje dobrodelnosti in poskrbite, da ti nauki dosežejo konce sveta. Delajte, 

da bodo dosegli vse narode, tako da na različne načine iščete ljudi. 

92 To je najboljša voda, ki jo lahko ponudite tistim, ki so žejni ljubezni in resnice. 

93 Niste se še lotili dela, ker skrivate duhovne zaklade, ki sem vam jih zaupal, medtem ko ljudje v 

drugih narodih propadajo, ker niso mogli sprejeti tega sporočila. To so množice ljudi, ki hodijo brez smeri, 

potepuhi, ki nimajo vode in luči. 
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94 Če se ne odpravite na pot, moje ljudstvo, čemu vam bo služilo vaše znanje? Kaj koristnega in 

dobrega nameravate storiti za svoje prihodnje življenje, ki vas čaka v duhovnem svetu? 

95 Usmilite se samih sebe! Nihče ne ve, kdaj bo prišel trenutek, ko se bo njegov duh ločil od 

materije. Nihče ne ve, ali bodo naslednji dan njegove oči še vedno odprte za svetlobo. Vsi pripadate 

edinemu lastniku vsega ustvarjenega in ne veste, kdaj boste poklicani. 

96 Upoštevajte, da vam ne pripadajo niti lasje na vaši glavi, niti prah, po katerem stopate, da vam 

sami ne pripadajo, da ne potrebujete minljivega imetja, saj tudi vaše kraljestvo ni od tega sveta. 

97 Oduhovite se in vse boste imeli pravično in z mero, dokler boste to potrebovali. Ko bo napočil 

trenutek, ko se boste odrekli temu življenju, se boste dvignili polni svetlobe in prevzeli tisto, kar vam 

pripada na drugem svetu. 

98 Cilj mojega celotnega duhovnega dela skozi stoletja je bil vzpostaviti kraljestvo blaženosti in 

svetlobe za vse moje otroke v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 6  
1 Blagor vam, ki poslušate Učiteljev nauk, kajti moj nauk je seme, ki ga boste posredovali 

prihodnjim rodovom. Ti si prvorojenec, ki s svojim zgledom pripravlja pot svojim mlajšim bratom in 

sestram. 

2 To je tretji čas, ko se moj božanski Duh izlije na vse meso in na vsakega duha v skladu s prerokbo, 

ki sem vam jo dal, da me bo gledalo vsako oko. 

3 V resnici vam pravim: če se boste povezali z mojo božanskostjo iz duha v duh, me boste videli, saj 

razvijam vaš duhovni vid. 

4 Vi ste dediči mojega kraljestva. Oče vam je dal sadove drevesa življenja, da bi se nasitili in pozneje 

gojili njegovo seme. 

5 Gospod je bil lastnik zemlje in jo je dal svojim otrokom, ki ste vi, ter vas imenoval "delavci na 

njegovem posestvu". 

6 Tisti, ki so razumeli svojo nalogo in znali obdelovati polja, so se osvežili in mi kažejo svoje 

zadovoljstvo; tisti, ki so si predstavljali pot, okrašeno z dišečim cvetjem, in verjeli, da drevo ne potrebuje 

nege in pozornosti, da bi obrodilo sad, se danes kažejo izčrpani. Na svoji življenjski poti so našli toliko 

bede, greha in bolečine, da se jim je zdelo, da ne morejo olajšati križa svojih bratov. Komaj sta začela z 

delom, že sta se počutila izčrpana. Posvetili so se zdravljenju bolnikov in sami zboleli. 

7 Toda Mojster je še vedno med svojimi učenci, da bi jim dal nove nauke in jim pomagal pri vzponu. 

Pravim vam: Prosite me in vam bom dal, kajti jaz sem vaš Oče. 

8 Moje poučevanje, polno ljubezni in potrpežljivosti, vas bo spremenilo v nežne ovce, ki rade volje 

sledijo glasu svojega pastirja. 

9 Ne pozabite, da ste ob skrinji nove zaveze prisegli, da boste izpolnjevali zapovedi mojega zakona. 

10 Da, učenci, vaša naloga je mir in združitev; morali boste obnoviti moj tempelj, ker imam po vas 

svojo besedo, svoje prerokbe in zapovedi, ki jih bom zapustil človeštvu. 

11 Prav tako vam pravim: Zakaj si upate ravnati proti moji volji ali jo izkrivljati, ko pa ste Očetovi 

dediči? Ali ne mislite, da s tem povečujete svoje breme sprave? - Tu imate razlog za svoje bolezni in 

udarce usode! 

12 Če sem vas naredil "prve", ne postanite "zadnji". Zasedi svoje mesto in ohrani to milost do konca 

poti. 

13 Ne delite se, ampak oblikujte eno družino, le tako boste močni. 

14 Ne bodite ponosni, ne pozabite, da so vaša polja majhna in da je vaše seme še vedno omejeno. 

Vedno bodite ponižni in pred Očetom boste veliki. 

15 Tisti, ki so bili včeraj šibki, bodo jutri postali močni, tisti jutri, po katerem bi morali hrepeneti, ki 

bo kot zorenje novega dne, katerega sonce bo razsvetlilo vašega duha. Takrat boste drug drugemu v 

pomoč, da vam bo pomagal nositi breme križa. 

16 Mojega dela ne imejte za breme in ne govorite, da je izpolnjevanje čudovite naloge ljubezni do 

Očeta in sočloveka težko za vašega duha. V resnici je težak križ lastne hudobije in hudobije drugih, za 

katerega morate jokati, krvaveti in celo umreti. Nehvaležnost, nerazumevanje, sebičnost in obrekovanje 

vas bodo bremenili, če jim boste dali zavetje. 

17 Nepokornemu človeku se zdi izpolnjevanje mojega zakona težko in težavno, ker je popoln in ne 

podpira ne zlobe ne laži. Za poslušnega pa je zakon njegova obramba, podpora in odrešitev. 

18 Opozarjam vas na vse in vas pripravljam, da boste vedeli, kako z resnično iskrenostjo širiti moje 

nauke. 

19 Razsvetljujem svoje glasnike, da se Moj žarek, spremenjen v človeško besedo, a poln nebeškega 

bistva, spusti nanje, da bi nahranil, očistil in ozdravil množico. Kmalu se bo število mojih glasnikov 

povečalo; moški in ženske bodo veliko govorili in prek njih vam bom razkril velike nauke. 

20 Govorim z vami in bedim nad vami. Ne spite kot učenci druge dobe, ko je Jezus molil v oljčnem 

vrtu, saj vas bodo sovražniki presenetili. 
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21 Molite skupaj s svojim Mojstrom, da vam bo molitev dala pogum in da ne boste obupali ob 

alarmnih znakih. 

22 Nekateri dvomijo v mojo navzočnost, tudi ko prejemajo mojo manifestacijo prek svojega razuma. 

To pa zato, ker se po svojem življenju, besedah in celo mislih šteje za nevrednega in nečistega ter 

verjame, da je moja navzočnost v njem nemogoča. Resnično, povem vam, da so vsi ti, po katerih se 

sporočam, nečisti in grešniki; vendar vidim, da se vztrajno trudijo, da bi bili vedno bolj vredni prenašanja 

moje božanske besede, in moja moč in luč sta z njimi. 

23 To ljudstvo, ki naj bi bilo v sedanjem času videti kot človek v polni mladosti, je prišlo kot starec v 

Očetovo navzočnost. Prihaja duhovno utrujen od svojega dolgega romanja, sključen od teže svojega 

bremena, izsušen in razočaran. Da bi mu pomagal na poti, sem odprl knjigo, knjigo življenja, v kateri bo 

odkril skrivnost večnega miru, večne mladosti, zdravja in veselja. 

24 Na mojih tleh si boste povrnili moč, ki ste jo izgubili, o moji delavci! 

25 Moja beseda vam vedno svetuje dobroto in krepost: da ne govorite slabo o soljudeh in jih s tem 

sramotite; da ne gledate s prezirom na tiste, ki trpijo zaradi bolezni, ki jih imenujete nalezljive; da ne 

podpirate vojn; da nimate sramotnega poklica, ki uničuje moralo in daje prednost vrlinam; da ne 

preklinjate ničesar ustvarjenega, ne jemljete ničesar tujega brez dovoljenja lastnika in ne širite 

vraževerja. Obiskujte bolnike, odpuščajte tistim, ki vas žalijo, varujte krepost in bodite dober zgled; ljubite 

mene in svoje bližnje, saj je v teh dveh zapovedih povzeta celotna zakonodaja. 

26 Naučite se moje lekcije in jo poučite s svojimi dejanji. Če se ne učite, kako boste oznanjali moj 

nauk? In če ne čutite, kar ste se naučili, kako boste učili kot dobri apostoli? 

27 Povejte mi, ljudje: Kaj ste do zdaj zares temeljito raziskali in uporabili v praksi? Moja beseda je 

jasna in preprosta, vendar je še ne razumete, kako jo razlagati. Vendar vas razsvetljujem in vodim po poti 

svetlobe. Ne zapuščajte te poti in se ne obračajte nazaj, a tudi ne prehitro. 

28 Iz ljubezni do vas sem vas prišel učit in hrepenim po tem, da bi prišli k meni in kot angeli zapeli 

svojo pesem: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobre volje." 

29 Prav tako želim od tebe slišati besedo kesanja, tvojo iskreno izpoved, te potolažiti in ti svetovati 

kot oče ter biti tvoj najboljši prijatelj. 

30 Danes še ne veste vsega, kar vam bom razkril v tem obdobju. Korak za korakom vas bom naučil. 

Moj nauk, ki je znan le delu človeštva, se bo razkril, ko bo pravi čas. 

31 Učenjakov ali filozofov nisem pozval, naj uporabijo svoj razum. Izbral sem ponižne, da bi jih 

naredil za glasnike svoje Besede, po kateri vam moj Duh daje to oznanilo, in se veseli, ko vidi, da me 

prepoznavate. 

32 Vir moje ljubezni je prekipevajoč: me boste sprejeli? Jaz sem v bistvu svoje besede. Združite svojo 

pesem s pesmijo angelov in me slavite. Vse, kar prosite za svoj duhovni napredek, vam bom izpolnil. 

33 ko poslušate Očetovo besedo, moj pogled prodira v vaša srca in v nekaterih vidim trdoto skale in 

hladnost marmorja; toda jaz naredim, da iz kamnov priteče voda, moja ljubezen in nežnost pa vam bosta 

dali toplino, ki jo potrebuje vaš duh. 

34 Iz materije sem oblikoval tvoje telo in ti dal svoj božanski dih. Obdaril sem vas z vestjo, da bi živeli 

v poznavanju mojega bitja, in od časa do časa sem vam dajal nauke, polne modrosti, ki dvigujejo vašega 

duha. V drugi dobi sem v vas posejal svoje seme ljubezni in danes ga prihajam negovat. Ob koncu časov 

boste vsi z menoj, kakor sem bil jaz z vami. 

35 Na svoji poti sem vas 'umiril', ker želim, da bi bili čisti in krepostni, da bi postali moji dobri učenci. 

36 Živite budno in molitveno, in vsako trpljenje bo znosno; ne boste padli v skušnjavo in čutili boste, 

da vas varuje moj Duh kot Oče, ki je blizu vas. Bodite močni v preizkušnjah. Spomnite se, da je v drugi 

dobi, ko je Jezus prejel kelih grenkobe in predvidel bolečino, ki ga je čakala, dejal: "Če je mogoče, vzemi 

ta kelih od mene; toda ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi". Ali vi, ki tudi trpite in prenašate na 

zemlji, ne želite ravnati kot on? Ali mu ne boste sledili? 
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37 Zakaj se danes, ko vam govorim kot Duh Tolažnik, bojite manj kot takrat, ko sem vam prvič govoril 

kot Sodnik in drugič kot Gospodar, čeprav sem vam v vseh treh primerih govoril kot isti Duh? Morda zato, 

ker vam govorim z nežno prijaznostjo? 

38 Učil sem vas v drugi dobi in danes vam ponujam isto hrano svoje besede, saj ste moji učenci in 

želim, da se hranite z menoj. Vstani v življenje milosti in izkoristi sedanji čas, v katerem te učim. Pozneje, 

ko boste prejeli vse, kar imam za vas, bom od vas zahteval obračun vaših del v tem času in v vseh časih. 

Ko sem namreč prišel na zemljo in postal človek, ste se pogovarjali z menoj in sprejemali moje nauke, kot 

jih sprejemate danes. Toda medtem ko ste nekateri v tem času verjeli, so drugi dvomili, in ta čas milosti, 

ta priložnost za napredek vašega duha je minila. Toda Oče daje svojim otrokom nove nauke in 

preizkušnje za njihovo duhovno napredovanje; v tem času vam dajem še en nauk, da boste lahko bolje 

videli obljubljeno deželo. 

39 Govoril sem vam s posredovanjem različnih nosilcev glasu, in ker so kot ljudje nepopolni, ste 

dvomili. Resnično pa vam pravim, da jih uporabljam, ker jih poznam in sem jih pripravljal stoletja, da bi 

vam jih v tem času predstavil kot razlagalce svoje besede. 

40 Poiskal sem vas, ker je moja ljubezen do vas zelo velika. Za vsako bitje sem zasnoval usodo sprave, 

v kateri se zrcali Očetova ljubeča pravičnost. Kljub vašim odklonom vam razkrivam vašo nalogo med 

človeštvom, vendar morate temeljito razmisliti in se izkazati, da ste je vredni. Ne pozabite, da se vam ne 

razodevam le v besedah, ampak tudi v navdihu in razodetju v sanjah in videnjih. 

41 Moje ljudstvo: Še niste izpopolnjeni, a boste z menoj, ko se boste s svojimi zaslugami očistili. Če 

danes misliš, da si neveden, te bom razsvetlil in boš govoril z ljudmi ter jih navduševal. Ko boste 

pripravljeni, bo vaša želja sodelovati z menoj pri delu za odrešenje človeštva. 

42 Učim vas resnico in vam pokažem pot, da se boste pripravili in me posnemali s svojimi molitvami 

in deli v spomin na moj zgled v drugi dobi. Vsa dejanja vašega življenja naj vsebujejo ljubezen in resnico, 

da boste z njimi pričevali o meni. Zapomnite si, da me ne ljubi vsak, ki govori moje ime, in da me ne časti 

vsak, ki govori moje ime. O meni pričajo samo tisti, ki izpolnjujejo mojo postavo. 

43 Zdaj vam dajem še eno priložnost, da se povzpnete po lestvi svoje popolnosti, in ali veste, v čem 

je skrivnost vzpona? - Ljubezen, iskrenost, čistost srca in dobra dela. Zato sem vam rekel: Očistite posodo 

od znotraj in od zunaj. Pazite kot modre Device iz moje prilike, ohranjajte svoje svetilke prižgane, 

govorite s prepričanjem o mojem nauku in se ne bojte in ne sramujte, da ste moji učenci. Če me danes 

zanikate, boste jutri, ko se boste prepričali o moji resnici, občutili bolečino. 

44 Če me ne prepoznate po moji besedi, me prepoznajte po čudežih, ki sem jih storil med vami. Kar 

sem vam obljubil s posredovanjem Nosilca glasu, sem izpolnil na vaši življenjski poti. Zakaj mnogi zanikajo 

moje manifestacije kot Božanskega Duha, čeprav živite v času Svetega Duha? 

45 Če bi me prosili za dokaz teh razodetij, bi vam ga dal. Toda če bi vas preizkusil, kaj bi storili? - 

Počutili bi se šibki in majhni. 

46 V vas želim videti vero, ki so jo izpovedovali bolniki, ki so prišli k meni v drugi dobi; vero 

paraliziranega, slepega in neozdravljive ženske. Želim se počutiti ljubljenega kot Oče, zaželenega kot 

Doktor in slišanega kot Mojster. 

47 Tokrat nisem prišel, da bi me žrtvovali kot v drugi dobi. Moj Duh se bo izlil le v svetlobi, v bistvu 

na vse moje otroke, da bi jih rešil. Ko boste na poti svojega razvoja stopili višje, boste oblikovali enotnega 

Duha dobrega in miru, ki bo posredoval za vse vaše brate. 

48 Združite svojo ljubezen s priprošnjo svoje duhovne matere, kajti žezlo pravice se je že zelo 

približalo ljudem. 

49 Delajte dela ljubezni in dajete svojim bratom, kakor sem jaz dal vam. 

50 Razmišljajte o mojih besedah in se počutite odgovorne za svoje naloge. - Zakaj včasih pozabite, da 

sem prišel poln ljubezni, da vam odpustim vaše prestopke in vam dam priložnost, da začnete novo 

življenje? Zakaj zapadate v vsakdanjo rutino, čeprav delam na vas, da bi napredovali na poti razvoja, na 

kateri odkrivate nova in široka obzorja ter neskončne spodbude za duha? 
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51 Ne bodite ganjeni le v trenutku, ko slišite mojo besedo. Ne jokajte nad svojimi prestopki, ne da bi 

jih globoko občutili, in ne sprejemajte lažnih sklepov o popravi, ki jih boste kmalu prelomili. Pazite in 

bodite močni, da boste ostali trdni v svojih odločitvah, in ko boste obljubili, da boste popravili svoja 

dejanja, to storite odločno, nato pa pridite k meni polni veselja in recite: "Oče, izpolnil sem tvoje 

zapovedi, ubogal sem te in naredil sem čast tvojemu imenu." 

52 To je napovedani čas, ko sem moral spregovoriti človeštvu, in želim, da v skladu s svojimi 

prerokbami sestavite zvezke knjig s to besedo, ki sem vam jo dal, in da pozneje iz njih naredite izvlečke in 

analize ter z njimi seznanite svoje brate. Ali želite to nalogo prevzeti nase? Dajem vam čas, da opravite 

naloge, ki sem vam jih dal v svojem delu in zunaj njega. Delo, mir in veselje bosta v vašem duhu. Delujte, 

ne da bi postali arogantni, ne da bi se zaprli v krog sebičnosti. Bodite podpora in zgled svojim materialnim 

in duhovnim bratom in sestram. Vaše poslanstvo ni omejeno le na delo za utelešena bitja, ampak morate 

pomagati tudi tistim, ki niso več utelešeni, tem bitjem, ki potrebujejo ljubezen in pomoč in o katerih le 

malokdo razmišlja. Ne zadovoljite se s tem, da verjamete in priznavate mojo manifestacijo v tem času; 

potrebno je, da uporabite nauk, ki vam ga podajam. 

53 Ne dovolite, da bi otroci zaradi pomanjkanja navodil skrenili s poti. Pomislite, da se lahko njihovi 

razviti možgani spotaknejo ob kamne na napačni poti, čeprav so bili pripravljeni opraviti velike naloge. 

54 Prilika 

Sredi cvetočega vrta je bil častitljiv starec, ki je z veseljem opazoval svoje delo. Vodnjak, iz katerega je 

curljala kristalno čista voda, je zalival urejen vrt. Starec je želel svoje sadove deliti z drugimi, zato je 

mimoidoče povabil, naj uživajo v njegovem blagu. 

55 K njemu je prišel bolnik, gobavec. Starec ga je ljubeznivo pogledal, ga pozdravil in vprašal, kaj želi. 

Potepuh mu je rekel: "Ne približuj se mi, ker sem gobavec. Toda starec ga je brez odpora spodbudil, da je 

vstopil, mu dal zavetje v svoji hiši in ga nahranil, ne da bi ga vprašal po vzroku njegovega zla. Gobavec si 

je očistil telo pod skrbjo starca in mu hvaležno rekel: "Ostal bom pri tebi, ker si mi povrnil zdravje. 

Pomagal vam bom obdelovati vaša polja." 

56 Potem je tja prišla ženska z obupom na obrazu in starec jo je vprašal: "Kaj je s teboj?" In ona je v 

joku odgovorila: "Ne morem skriti svojega napačnega koraka. Razdrl sem zakon in pregnali so me od 

doma; moji majhni otroci so ostali zapuščeni." Starec ji je rekel: "Ne prešuštvuj več, ljubi in spoštuj 

svojega zakonca, in medtem ko se vračaš na svoj dom, pij to kristalno čisto vodo in se očisti." Žena pa je 

odgovorila: "Ne morem se vrniti, ampak naj tvoj klic doseže tudi moj dom in ostala bom v tvoji službi." 

57 Dnevi so minevali in malčki, ki so ostali sami, so iskali dobrega starca, ker so vedeli, da jim daje 

ugodnosti, on pa jim je rekel: "Kaj iščete?" Odgovorili so: "Ostali smo sami doma, starši so nas zapustili, 

zato smo prišli k vam iskat kruh in zavetje, ker vemo, da ju bomo pri vas našli." Starec jim je rekel: 

"Vstopite, vaši starši so pri meni, počivajte in se združite z njimi." 

58 Vsi v tej blagoslovljeni družbi so se pomirili, zavladalo je odpuščanje in sprava ter se vrnili v 

vsakdanje življenje. Obnovljeni oče, očiščen gobavosti, je ponovno pod svojo streho priprl ženo in dal 

toplino svojim majhnim otrokom. Ona, skesana in čista, je bila maternica za moža in zibelka za njune 

otroke. Malčki, ki so mislili, da so za vedno izgubili starše, so se zahvalili starcu, ker jim jih je vrnil in 

omogočil obnovo njihovega doma.  

(konec prilike) 

59 V resnici vam povem: Če me boste iskali v svojih največjih težavah, boste vedno našli rešitev 

zanje. 

60 Jaz sem starec iz prilike. Pridi k meni. Nikogar ne odvrnem, ampak uporabljam vaše preizkušnje, 

da vas očistim in približam sebi. Pridite vsi in si povrnite mir in zdravje. Pijte iz kristalno čistega izvira in 

postanite zdravi. Kajti jaz sem Knjiga življenja in predstavil sem vam še eno stran, da jo boste preučevali 

in se krepili v mojem nauku. Ali želite nadaljevati to pot? - Učite se mojega zakona in izpolnite vsako mojo 

zapoved. Ne povzročaj grenkobe svojemu Očetu, ne povzročaj mi trpljenja. Ne pozabite, da je moja žrtev 

nenehna; s svojim dvomom in nerazumevanjem me vsak trenutek križate. 
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61 Vam, moški, sem podelil dediščino, premoženje, žensko, ki vam je zaupana, da jo ljubite in zanjo 

skrbite. Tvoj spremljevalec pa je prišel k meni in žaloval ter jokal pred menoj zaradi tvojega 

nerazumevanja. Rekel sem vam, da ste močni, da ste bili ustvarjeni po moji podobi in podobnosti. Vendar 

pa vam nisem rekel, da morate žensko ponižati in jo narediti za svojo sužnjo. Naredil sem vas močne, da 

me lahko predstavljate v svojem domu: močne v kreposti, talentih, in vam dal žensko kot dopolnilo v 

vašem zemeljskem življenju, kot sopotnico, da boste v medsebojni ljubezni našli moč za soočanje s 

preizkušnjami in spreminjajočimi se usodami. 

62 Danes vas kličem v svoje kraljestvo, da bi vas rešil, vendar morate delati in si zaslužiti, da se 

povzpnete višje na poti svetlobe, ki sem vam jo začrtal. Nestrpno vas pričakujem; pridite in sprejeti boste 

kot poslušni otroci, in v nebesih bo praznik. 

63 Zakaj čutiš utrujenost v svojem duhu, čeprav ti vsak trenutek dajem moč? Ne oddaljujte se od 

mene, tudi če je v vas ostala utrujenost ali hladnost, ki jo je pustilo človeštvo. Jaz sem vstajenje in 

življenje; če mi boste zaupali, boste ponovno pridobili moč in veselje. Če potrebujete podporo, se 

naslonite na Elija, svojega pastirja, in on vam bo dal podporo. Če hrepenite po tolažbi in nežnosti, se 

zatekajte k Mariji, svoji nebeški Materi, in začutite njeno božanje in zdravilno moč. Razumite njeno 

ljubezen; čuti vašo bolečino in vam stoji ob strani v vašem trpljenju. Kako veliko je njeno trpljenje, ko ste 

zašli s poti in hodite kot slepci, potem ko ste zagledali to luč. 

64 Bolečina je preplavila srce človeštva. Danes se uresničuje prerokba, ki pravi: "Očetje se bodo 

odrekli svojim sinovom in sinovi svojim očetom. Med brati se bodo spovedovali in sovražili." Prav tako 

vidite, da so domovi kraji nesoglasij in sporov. Toda jaz vas zadržujem na tej poti in vam pravim, da 

odvržete uničevalno orožje in se ne pobijate med seboj, da bežite pred kaosom, da pridete k meni in mi 

sledite v delu obnove. 

65 Sprašujem vas: Ali niste prejeli tolažbe in moči v moji besedi? Ali niste bili globoko ganjeni v moji 

navzočnosti? - Da, učenci, če "meso" tega ne priznava, me duh prepozna, se mi zahvali in odkrije bistvo 

moje ljubezni na dnu te Besede. Ali vam nisem obljubil, da se bom v drugi dobi vrnil kot Duh resnice? 

Poglej, kako sem izpolnil vse, kar sem ti ponudil. 

66 Učenci, učite se, da boste učili tiste, ki bodo prišli za vami. Filozofi in znanstveniki te bodo poiskali 

in jaz bom z njimi govoril s tvojim posredovanjem ter jim še enkrat dokazal, da sem uporabil revne in 

preproste. Vstanite, delavci, in posejte polja, ki sem vam jih pripravil, kajti kmalu bom prišel kot upravitelj 

in sodnik, da od vas zahtevam žetev semena, ki sem vam ga dal. 

67 Oblečem vas v svojo milost, da boste postali ponižni gospodarji svojih bratov in ozdravljali 

bolnike. Sprejmite tiste, ki prihajajo sem v iskanju svetlobe, in bodite svetloba za vse. Svetujte in 

spreobračajte grešnike, vendar se ne hvalite, da ste moji učenci. Če čutite bolečino svojih bratov in jih 

znate potolažiti, če ljubite v resnici in nesebično pomagate, ne da bi to razkrili, potem se lahko imenujete 

moji učenci. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 7  
1 Tistim, ki še ne razumejo mojega razodevanja, pravim: Ta človek, po katerem se razodevam, je 

človek, kot ste vi, in ta stol, ki ga vidite v kotu sejne sobe in na katerem počiva glasnik moje besede, ni 

Gospodov prestol. 

2 Tron, ki ga iščem pri tebi, je tvoje srce in v njem se bom naselil, če me bo znalo častiti brez 

malikovanja ali fanatizma. 

3 Ste tako šibki in nagnjeni k malikovanju, da me, ne da bi se tega zavedali, častite v telesih, po 

katerih komuniciram, in gledate na te kraje, kot da so sveti. Toda ko me ne boste več imeli v tej obliki, 

boste razumeli, da ta glasila niso bila najbolj vzvišeno sredstvo za mojo manifestacijo. Ko se bo Božanski 

žarek, namesto da bi se spustil na človeški um, naselil v vašem ustrezno pripravljenem duhu, potem 

boste resnično dosegli popolno združitev, kajti v njej ne bo nobene napake ali nejasnosti, ki bi se mešala s 

svetlobo vašega Učitelja. 

4 Človeku je bilo od vekomaj namenjeno, da se združi z Mojim Duhom v mnogih oblikah, in ta, ki jo 

imate zdaj s pomočjo človeškega uma, je ena od njih. 

5 Če v tej besedi najdete pomanjkljivost, jo pripišite umu, prek katerega se sporočam, in ne 

pozabite, da sem te govornike izbral med preprostimi, nevednimi in neizobraženimi, da bi vas Moje 

oznanilo prek njih osupnilo. Če pa prodrete v globlji pomen mojega nauka, ne postanite sodniki mojih 

glasnikov, saj sem za njihovo presojo odgovoren samo Jaz, ki jim vsak trenutek govorim po vesti. Zato ne 

merite s svojim merilom, saj boste s tem merilom merjeni vi. 

6 Tisti, ki so bili poklicani za moje delavce, čutijo, da jih srce spodbuja, naj me poslušajo in še naprej 

vstopajo v te kraje molitve in dejavne dobrodelnosti. 

7 Tistim, ki sumijo, da pripadajo izbrancem te tretje dobe, in tistim, ki so že v vrstah Mojih delavcev, 

pravim: Spoštujte Moje zapovedi, premišljujte Moje napotke in si razjasnite Moje besede, da boste močni 

vojaki, ki jih preizkušnje ne bodo premagale. 

8 Vsi morate vedeti, da vam bom s koncem leta 1950 prenehal govoriti v tej obliki in da je to nujno, 

da me boste lahko v polnosti občutili med vami, ko mi boste iz duha v duh izkazovali popolno čaščenje. 

9 S temi nauki, ki vam jih dajem, vas približujem času, ki vam ga napovedujem, da boste postopoma 

razumeli spremembo, ki se bo v vas zgodila po letu 1950. 

10 Takrat morate biti močni in pripravljeni, če se želite podrediti moji volji in napredovati v svojem 

duhovnem razvoju. 

11 Biti morate budni, saj vas bo vsak trenutek napadla skušnjava, da bi nekatere napeljala k temu, da 

bi v nedogled nadaljevali stopnjo razvoja, katere konec sem nakazal, druge pa, da bi zaradi pomanjkanja 

pripravljenosti in pretirane nečimrnosti rekli, da slišijo mojo božansko besedo v duhovnem. Toda že 

danes vas opozarjam in želim, da veste, da takrat ne govorim s človeškimi besedami, ampak z navdihi, z 

idejami in mislimi. 

12 Da bi vam s človeškimi besedami posredoval svoje nauke, sem se posredoval prek človeškega 

uma; toda v združenju duha z duhom ne boste niti vi govorili z menoj niti vaš Oče z vami s snovnimi 

besedami. 

13 Če se ne pripravite, bodo do vaših ušes prišli nejasni glasovi, ki vas bodo zmedli, pozneje pa boste 

z njimi zmedli tudi svoje brate. Da bi bili pozorni, da jih po koncu teh razglašenj ne bi poskušali ponovno 

sprejeti, saj to ne bodo duhovi svetlobe, ki se bodo razkrili, temveč zmedena bitja, ki želijo uničiti to, kar 

ste zgradili prej. 

14 Po drugi strani pa bo tisti, ki se zna pripraviti, tisti, ki ne želi izstopati, ampak biti koristen, tisti, ki 

ne hiti dogodkov, ampak potrpežljivo čaka, jasno slišal moje učenje, ki bo doseglo njegovega duha z 

darovi, ki so v njem, to so navdih, intuicija, predvidevanje, z molitvijo, duhovnim videnjem in preroškimi 

sanjami. 
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15 Pripravljam te, moje ljudstvo, da ne boš zaradi nevednosti oskrunil mojega zakona. Odpiram vam 

oči za svetlobo resnice, da boste lahko razumeli, kako velika odgovornost je na vas, hkrati pa boste lahko 

razumeli, kako neskončno občutljiva je naloga, ki sem vam jo zaupal v okviru tega dela. 

16 Hočem, da vas vaša poslušnost naredi vredne mojega varstva in da se s svojimi napakami, 

nerazumevanjem in neposlušnostjo ne izpostavljate nevarnosti, da je pravica ljudi tista, ki ustavi vaše 

korake na zemlji. 

17 Resnično, povem vam: kdor ne izpolnjuje mojega zakona, ki je v njegovi vesti, ne bo prišel k meni; 

prav tako pa vam povem, da bi bilo žalostno, če bi si zelo prizadevali za setev, ko pa bi prišel čas žetve, bi 

bili razočarani nad svojim pridelkom, ker bi spoznali, da so bila vsa vaša dejanja namenjena telesu, nič pa 

ni bilo usmerjeno k popolnosti vašega duha. 

18 Moje ljudstvo, ne jokajte, ko me slišite tako govoriti; ne mislite, da sem krivičen, ko od vas 

zahtevam, in ne pripisujte teh besed trdosrčnosti glasnika. Vem, da imam razlog, da vas opozarjam in 

ohranjam budnost. 

19 Pustil vas bom med ljudmi, da bi rešili mnoge, ki hodijo v temi, ker ne vidijo luči resnice. Toda ali 

verjamete, da lahko slepec vodi druge slepce, če si ne pridobite opreme, ki jo morate imeti, da bi se lahko 

imenovali moji učenci? 

20 V resnici vam pravim, da lahko o kreposti govori le tisti, ki jo je uveljavil na svoj način in jo je 

sposoben občutiti. 

21 Bedite in molite, moje ljudstvo, da bi se v vas prebudil občutek odgovornosti in da bi na vsakem 

koraku slišali glas vesti; da bi začutili, da ste vstopili v čas svetlobe, ko se mora vaš duh prebuditi in biti 

pozoren na moje zapovedi. Prihajajoče generacije vas bodo imele za srečne, ko bodo izvedele, da ste bili 

izbrani za temeljne zidove novega človeštva, da boste znanilci mojega učenja tretjega veka. 

22 Vsi ste v tem času občutili bolečino in vaše srce, ki se je dotaknilo svojih najobčutljivejših strun, se 

je po umiritvi bolečine vrnilo k meni in se odločilo, da mi bo sledilo. Že ena sama Moja beseda je 

zadostovala, da ste spoznali, da sem Jaz tisti, ki vam govorim v tej obliki. Lakota po nežnosti in ljubezni, ki 

ste mi jo izkazovali, se je zmanjšala in želite le ohraniti mojo milost. Toda mnogi ne bodo znali razlagati 

mojih manifestacij, ki jih zdaj v različnih oblikah dajem človeštvu, niti ne bodo razumeli moje besede, in 

to neznanje bo kot preveza pred njihovimi očmi, ki jim preprečuje, da bi uzrli mojo resnico. 

23 Če me želite najti, me iščite v tišini, v ponižnosti svojega notranjega templja, in tam boste v 

občestvu z mojim Duhom, jaz pa se bom počutil ljubljenega in oboževanega od vas. 

24 Ne delajte si moje podobe in me ne iščite v nobenem predmetu. Zbirališča, ki ga posvečate 

mojemu čaščenju, ne gradite z razkazovanjem; kjer koli ste, lahko dvignete svojega duha. Če se želite 

zbrati, vam bo za to zadostovala preprosta soba, in če ste mi v svojem srcu postavili pravo svetišče, 

naučite tudi svoje brate, naj ga postavijo. 

25 Pokažite mi svojo revščino in mi povejte, da nimate dobrin na zemlji, toda ne pozabite, da sem 

vam dal mir, ljubezen, duhovno vzvišenost, ki so večje bogastvo. Bodite močan, moder Izrael, in če čutite 

navdih mojega Duha, govorite o meni svojim bratom, zdravite bolne, krepite šibke, varujte nemočne; pri 

teh dejavnostih boste izkusili bogastvo, ki počiva v vašem duhu, in počutili se boste srečni. 

26 Zadnji bodo na tej poti naredili velike korake naprej, vi pa jim morate danes pripraviti pot. Ko bo 

prišel ta čas, se mi zahvalite in pričujte svojim bratom, da se je moja beseda izpolnila. Nikogar ne 

ustavljajte pri njegovem duhovnem napredku, kajti moja volja je, da se to človeštvo razvije v kratkem 

času. 

27 Sprejemam vašo veliko ali majhno izpolnitev. Dajem vam svojo moč in vas tolažim v vašem 

trpljenju; vaše solze so najboljše namakanje, ki ga dajete svojim semenom. kakor mati, ki jo prežema 

žalost in molče preliva solze zaradi nerazumevanja svojih otrok, tako boš bdel in trpel za tiste, ki sem ti jih 

prepustil v varstvo, da ti bom lahko rekel: Blagor mojim služabnikom. Blagor sejalcem popolnega semena. 

28 Sprejemam vas, popotniki. Sprejemam vas, sejalci. Postopoma se oddaljujete od nekoristnih 

običajev in sledite svojemu Gospodu, saj veste, da nagrada za vaš boj ni na zemlji. Prepuščate se 

življenjskim preizkušnjam. Bodite blagoslovljeni. - Niste me prosili za okusno hrano, zadovoljili ste se s 
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trdim kosom suhega kruha. Bodite blagoslovljeni, saj ste dokazali, da vam ne gre za nekaj zemeljskega, 

ampak ste pokazali, da vedno bolj sledite poti Jezusa iz Nazareta. 

29 Preizkušnje vas niso prestrašile, in resnici na ljubo vam pravim: Na vsakega od vas sem položil 

križ; vse vaše bolečine, vse, kar so vam ljudje odvzeli, vaše pomanjkanje, trpljenje, ki ga vsi in vsak nosi v 

svojem srcu, je vaš križ. Potrpežljivo ste jo prenašali in vaša krotkost je vredna nagrade.  

30 Kdor išče le tisto, kar pripada svetu, tega ne ohranja pri meni. Dobrine zemlje dosežete z 

materialnim delom, dobrine duha pa le s pripravo in duhovno izpolnitvijo. 

31 Jaz sem vaš gospodar in vam pravim: Ker že zdaj potrpežljivo nosite svoj križ, ga ne pustite na pol 

poti. Kdor želi biti celovit, bo svoj križ nosil do konca življenjske poti. Kdor se mu ne podredi, si bo svoj 

križ še bolj otežil in se mu bo zdel neznosen. 

32 Če hočeš, da bo tvoje izpolnjevanje Mojega nauka zaslužno, prenašaj svoje trpljenje s 

potrpežljivostjo; v primeru tistega, ki Mi pravi: "Učitelj, ne nosim nobenega križa s seboj", vidim, da nosi 

le breme pomanjkanja predanosti; to pa ni Moja volja. 

33 Kaj mi imaš pokazati? Kaj je seme, ki ste ga vzgojili? Katera so tista polja, ki ste jih obdelali in 

naredili plodna s svojo izpolnjenostjo? Čas, ko bodo semena popolna, še ni prišel, vendar vas ne bom 

odvrnil od tega. Učim vas, da boste dosegli največjo vzvišenost. Ne pozabite, da bo po vaši setvi tudi 

žetev. Če je pšenica, ki jo sejete, gluha, ne boste ničesar poželi. Če seješ malo, boš tudi žanjel malo. Zato 

se posvetite sejanju in zaslužili si boste nagrado za prihodnost. Zreli sadeži bodo v moji shrambi. Sedem 

koruznih klasov vam prepuščam v gojenje. Zahteval bom sad prvega, sad drugega in tako do zadnjega, in 

ko bo vse dobrega okusa, bo žetev popolna. Kaj pa so ti koruzni klasi, o katerih vam govorim, ljubljeni 

učenci? - To je sedem vrlin duha. 

34 Okrepite se! Balzam je bil z vami in vašemu duhu sem dal svojo luč. Ljudje te bodo prišli iskat, 

vendar jim bom s tvojim posredovanjem dal dokaz. Gorje tistemu, ki ni pripravljen, saj bodo dvomili v 

njega in v Mojstra. Naredil sem vas močne za trenutek preizkušnje, toda zakaj ste presenečeni, ko ta 

pride? Ali ni bila moja beseda preroška? Zato vam pravim: Pripravite se, moje ljudstvo, kajti na poti boste 

srečali lačnega volka, ki vas želi prehiteti v ovčji preobleki. Toda če boste budni, ga boste razkrinkali in 

premagali z orožjem ljubezni. 

35 Ljudje bodo iskali vaše napake, da bi vas pokvarili. Tako kot so v drugi dobi preizkušali Mojstra, 

bodo to storili tudi z vami. Vendar vas zbudim, pripravim in vam dam intuicijo. 

36 V bližnjih in daljnih krajih boste posredovali mojo besedo. Opremil bom nove delavce, da drevo 

po letu 1950 ne bo ostalo osamljeno. 

37 Ne bojte se ljudi, kajti resnično vam pravim: Govoril bom skozi tvoja usta, pričeval bom o svoji 

besedi po tebi in odmev bo segel do konca zemlje, do velikih, malih, vladarjev, znanstvenikov in teologov. 

38 Človeštvo bo v vas videlo glasnike Svetega Duha. Nepopolnost boš spremenil v popolnost. Vaša 

beseda naj bo ljubeča, polna nežnosti, potem bodo bolniki po njej prejeli zdravje, tisti, ki je zašel s poti, 

pa se bo pokesal svojih napak in se vrnil k meni. 

39 Danes ste moji učenci, jutri pa se boste spremenili v mojstre, da bi bili dober zgled človeštvu. 

Videl vas bom, kako s srcem, polnim veselja, prihajate k Vrelcu ljubezni in modrosti, in rekel vam bom: 

"Pridite in pogasite žejo!" In ko se boste napili in dvignili k meni, me boste videli, kako vam kažem na poti 

sveta, kjer žejne množice čakajo na vaš prihod. 

40 Oče vas imenuje otroci luči in miru, vendar morate to ime upravičiti s svojimi dejanji. Le tako 

boste lahko govorili o meni. Gorje tistemu, ki je poln nečimrnosti, ker se mu zdi, da je bil obdarjen z 

darovi, ali ki dovoli, da sebičnost prevzame njegovo srce; kajti njegov padec ne bo trajal dolgo in bo zelo 

boleč. 

41 Sadež, ki sem vam ga dal, da ga delite z brati in sestrami, ima okus, ki ga ne smete zamenjati ali 

spremeniti, če ne želite, da bi bilo vaše delo brezplodno. Moja volja ni, da bi razglašali, da me ljubite. 

Želim, da s svojimi deli postopoma puščate sled ljubezni, usmiljenja in vere. 
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42 Kadarkoli boste vstali in razglašali, da ste moji izbranci, tisti, ki so mi bliže in mi bolje služijo, vas 

bom postavil na preizkušnjo, kot sem to storil s svojimi apostoli ob Galilejskem jezeru. Takrat boste 

vedeli, ali me ljubite v resnici in ali je vaša vera trdna. Kdor mi želi slediti, mora biti ponižen. 

43 Poslušnost mojemu zakonu pomeni ponižnost v vašem duhu; kdor je poslušen, je obdan z mojo 

milostjo, kdor pa hodi po svoji volji in misli, da ima pri sebi dediščino, se je v resnici prikrajšal za njegove 

darove. 

44 Dan za dnem vas učim in vas opremljam za boj, saj vam kmalu ne bom več govoril v tej obliki in 

morate biti močni, da boste prestali preizkušnje. Ostanite z menoj, naučite se me nositi v svojih srcih in v 

urah preizkušnje boste videli, kako po vašem posredovanju delam čudeže. 

45 Razumite, kaj sem vam hotel povedati, da ne boste mislili, da je nemogoče nositi Moj nauk v sebi. 

46 Pravilno razlagajte moje besede, da boste lahko naredili še en korak na poti svoje duhovne 

popolnosti. 

47 Ali bi bili sposobni zapustiti vse in mi slediti, kot so mi sledili tisti, ki so mi tesno sledili v drugi 

dobi? Ali pa boste poskušali posnemati čednega sina iz moje prilike, ki je zapustil očetov dom, odšel v 

druge dežele in zapravil dediščino, ki jo je prejel? 

48 Ostajate zamišljeni in si ne upate odgovoriti; toda ne bojte se, kajti če sem vas poklical, je to zato, 

ker vem, da me ljubite in mi boste sledili do konca poti. 

49 Če se bojite izgube življenja ali krvavih žrtev, vam že danes povem, da v svojem duhovnem boju 

ne boste naleteli na te preizkušnje. Zemlja je že od druge dobe rodovitna s krvjo Učitelja in njegovih 

učencev. 

50 Vaša zasluga bo, da boste izpolnjevali duhovni zakon, ne da bi zanemarjali svoje dolžnosti do 

materialnega življenja. 

51 Od vseh ne zahtevam enake odpovedi in vsi niso sposobni enake žrtve. V tistih dneh so se morali 

moji učenci popolnoma posvetiti delu, ki sem jim ga zaupal, in zato so morali zapustiti starše, otroke, 

zakonca in vse, kar so imeli na svetu. Po drugi strani pa sem, ko sem učil množice, pokazal, da je za 

izpolnitev življenja, ki ga je dal Stvarnik, nujno "dati Bogu, kar je Božje, in cesarju, kar je cesarjevo". 

52 Ta človečnost je bila materializirana in hkrati slabo razvita, zato sem množicam rekel: "Človek ne 

živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja od Boga." 

53 Tudi vi ste materialistično človeštvo, vendar hkrati razvito, bolj sposobno dati svojemu duhu, kar 

potrebuje, in svojemu človeškemu življenju, kar potrebuje. 

54 Niste novinci v mojem nauku, kajti če bi bili, bi vam moral dati Zakon, vklesan v kamen, kot sem to 

storil v prvi dobi. Ker pa vam govorim o duhovnosti in vam razkrivam skrivnosti, ki v tistih časih niso bile 

razkrite ljudem, je to znamenje, da ste bili moji učenci že v preteklih časih. Vidite, zato vam včasih rečem, 

da sta oni in vi enaka. 

55 Prilika 

V daljni deželi je oče živel z enim od svojih sinov, ki ga je imel zelo rad. 

56 Sin je zbolel, in ko je oče videl, da je njegovo življenje v nevarnosti, ga je odpeljal na hrib, kjer je 

bil starec, ki je vodil usode te dežele, in ko je prišel k njegovim nogam, je starcu rekel: "Moj sin je bolan in 

moja največja želja je, da bi ozdravel, kajti če bi umrl, bi tudi jaz umrl od bolečin." 

57 "Tvoj sin bo ozdravel in se vrnil domov poln življenja in moči," je odgovoril starec in se dotaknil 

bolnika in ta je ozdravel. 

58 Po vrnitvi domov je oče videl, da je njegov sin čil in zdrav. Čas je tekel in sin se je počutil močnega, 

postal je aroganten, zašel je na kriva pota in jemal strupene sadeže, zaradi katerih sta zbolela njegovo 

telo in duh. Svojega očeta je napačno ocenil, v njegovem srcu so se skrivali le občutki sovraštva in 

uničenja. 

59 Ko ga je oče videl izgubljenega v tem breznu hudobije, je šel na hrib in rekel starcu: "Častitljivi 

starec, moj sin je zašel s poti, ki ga je pripeljala v brezno." 

60 "Zakaj jokaš?" ga je vprašal starec. 
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61 "Ob pogledu na sinovo pokvarjenost jokam. Upal sem, da bo njegov duh odšel s tega sveta, 

vendar ta trenutek ne pride in ne morem več prenašati njegove hudobije." 

Starec mu je odgovoril: "Prosil si ga, naj živi, in ostal je živ. Bil je čas, da se njegova življenjska pot na 
zemlji konča. Zdaj pa se zavedajte, da se morate naučiti pravilno prositi in se podrediti moji volji."  

(konec prilike) 
 
62 Preljubi Izrael: V svojih odločitvah sem vedno pravičen. Zakaj se včasih želite vmešavati v moje 

visoke nasvete? Ali ne veste, da tisti, ki odidejo v duhovni svet, vstopijo v resnično življenje? Ne 

nasprotujte jim, nasprotno, pomagajte jim, da bodo lahko odšli z vašim soglasjem in da bo njihov korak s 

tega sveta na drugega poln mirnosti in duhovnega razumevanja. 

63 Iščite me kot Očeta, spoznajte mojo ljubezen, mojo modrost in mojo pravičnost; prihajate k meni 

v korakih molitve, vere in dobrih del. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 8  
1 Luč mojega Svetega Duha se spušča na vas, toda zakaj me predstavljate v podobi goloba? Teh 

podob in simbolov moji novi učenci ne smejo več častiti. 

2 Razumite moj nauk, ljudje: v tisti drugi dobi, ob Jezusovem krstu, se je moj Sveti Duh razodel v 

podobi goloba, saj ta ptica v svojem letu spominja na porodne bolečine Duha, njena belina govori o 

čistosti, v njenem nežnem in blagem pogledu pa se zrcali nedolžnost. - Kako bi lahko tem neizobraženim 

ljudem razumeli božansko, če ne bi uporabili figur bitij, ki so jim bila znana v svetu? 

3 Kristus, ki vam govori ta trenutek, je bil upodobljen kot jagnje in tudi Janez me je v svojem 

preroškem videnju videl na ta način. Vse to je posledica dejstva, da če me iščete v vsakem od mojih del, 

boste vedno našli podobo Avtorja življenja v vsem stvarstvu. 

4 V svojem razodetju po Jezusu sem vam napovedal prihod Svetega Duha, ljudje pa so verjeli, da 

gre za Božanstvo, ki je bilo v Bogu, ne da bi mogli razumeti, da sem vam, ko sem govoril o Svetem Duhu, 

govoril o edinem Bogu, ki pripravlja čas, ko se bo ljudem duhovno posredoval prek človeškega razuma. 

5 S temi nauki vam zaupam meč svetlobe in resnice, da se boste z njim lahko borili v bitki, ki sem 

vam jo že tolikokrat napovedal; vendar vam še enkrat ponavljam, da je to orožje, ki vam ga zaupam, 

ljubezen in pravičnost, odpuščanje in usmiljenje do vaših bratov. 

6 Le še nekaj let vam bom v tej obliki posredoval svoj nauk. Upoštevajte moje nauke, kajti ob koncu 

leta 1950 se bodo te manifestacije končale, zato morate postati močni v ponižnosti in poslušnosti, da 

boste preživeli vse preizkušnje. 

7 Ne mislite, da se boste borili samo na duhovnem področju; ne, Moje ljudstvo, prihajajoči boj bo 

potekal na vseh področjih, da bi se tisto, kar je izgubilo svojo pot, lahko vrnilo nanjo, tisto, kar je obstalo, 

se lahko začelo na novo razvijati, in tisto, kar se je umazalo, se lahko očistilo. 

8 Takrat boste videli, kako se človeške institucije same pretresejo do temeljev, kako se naravni 

elementi silovito gibljejo, pustošijo in preizkušajo vero človeštva. 

9 Vse to se bo zgodilo po letu 1950, in če boš ostal zvest temu zakonu, boš v dobrem zdravju 

preživel vse preizkušnje; če pa postaneš neposlušen in se odvrneš od tega, kar sem ti ukazal, ti že danes 

povem: prepuščen boš na milost in nemilost preizkušnjam in sproščenim elementom, ki ne bodo več 

ubogali tvojih ukazov. 

10 Ne želim te bolečine za svoje ljudstvo, ki sem ga tako dolgo učil; želim njegov mir, da bo v urah 

preizkušnje lahko prinesel besedo luči in tolažbe trpečim. 

11 Kdo si ne želi, da bi ga v tem času razsvetlil Sveti Duh? 

12 Resnično, resnično, povem vam: če se znate pripraviti, bodo manifestacije, ki jih boste videli po 

letu 1950, velike. 

13 Ko sem se v drugi dobi svojim učencem zadnjič prikazal med oblaki, so bili žalostni, ko sem jim 

izginil izpred oči, saj so se v tistem trenutku počutili zapuščene; potem pa so slišali glas angela, 

Gospodovega poslanca, ki jim je rekel: "Galilejci, kaj iščete? Tega Jezusa, ki ste ga danes videli vzpenjati 

se v nebesa, boste videli tudi spuščati se po isti poti." 

14 Takrat so razumeli, da se bo Mojster, ko se bo vrnil k ljudem, vrnil duhovno. 

15 Nekaj dni po mojem križanju, ko so bili moji učenci zbrani okoli Marije, sem jim dal občutiti svojo 

navzočnost, ki jo je ponazarjala duhovna vizija goloba. V tej blagoslovljeni uri se nihče ni upal niti 

premakniti niti spregovoriti. Kontemplacija te duhovne podobe je bila prava vznesenost, srca so bila 

polna moči in zaupanja, saj so vedeli, da bo Učitelj, ki se je navidezno oddaljil od njih, v duhu vedno 

prisoten z njimi. 

16 Učenci, globoko premišljujte o teh naukih in naj bo moja milost v vas učinkovita kot v tistih časih. 

17 Danes prihajam k vam v sijoči svetlobi, kot sem se prikazal svojim učencem v drugi dobi, ko sem 

bil z njimi v duhu pred svojim vnebovzetjem, da bi jih okrepil in osvobodil iz zmedenosti zaradi dogodkov, 

ki so jim bili priča. Pojavljam se vam v isti slavi, da vam povem: Moja Žrtvovanje se večno ponavlja, vedno 
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znova vstajam od mrtvih in izlijem svojo Luč na vas, da začnete dnevno delo in uresničite vse, kar sem vas 

naučil. 

18 Delajte na sebi, da boste videli, kako se iz mojega kraljestva spuščajo duhovne dobrine, ki vam jih 

želim podeliti. 

19 Pogostitev je pripravljena, jagnje je žrtvovano, bogata hrana je pripravljena. Zberite se okoli 

mene, učenci, in se nahranite. Odpiram Knjigo modrosti, da lahko preberete lekcijo, ki ustreza 

današnjemu dnevu. Pridite k meni in vzemite hrano, ki vam jo ponujam, kajti čas milosti, ki vam jo 

podeljujem, je kratek. 

20 Zakaj se čudite moji besedi, ki vam jo dajem po človeškem ustniku, saj sem vedno uporabljal ljudi, 

da so vam govorili in vas vodili? Ko sem prišel k vam v drugi dobi, sem postal človek, da bi vi ob pogledu 

na moja dela hodili po mojih stopinjah. Videli ste me, kako sem se rodil, rasel, se boril in trpel. Človeštvo 

je moralo spoznati mojo ljubezen in mojo moč, da bi bil moj zgled neizbrisen v vseh mojih otrocih. Zato, 

ko se spominjate teh dogodkov, jokate in obžalujete, ker me človeštvo ni v celoti spoznalo in vzljubilo. 

Tudi zdaj, v tretjem obdobju, vam dajem še eno navodilo, ki vam bo pojasnilo moje preteklo delo in vas 

pripravilo na nov čas, v katerem boste živeli. 

21 Želim, da bi jutri, ko me ne boste več slišali v tej obliki, živeli po mojem zgledu in ostali mojstri 

človeštva. Kdo bodo tisti, ki se bodo odločili rešiti človeštvo, ko bo sredi kaosa? Kdo me bo zastopal v 

tretji dobi in pričeval o meni? Kdo bodo tisti, ki bodo zaustavili napredovanje elementov uničenja, ko se 

bodo razbohotili v svetu? Kdo bo posnemal moje apostole in širil moj nauk? - Prav vas pripravljam s svojo 

besedo, z darovi zdravljenja in moči, da boste zdravniki, glasniki in tolažniki, kajti človeštvo bo močno 

jokalo pred mojim odhodom in po njem. Časi, ki prihajajo, bodo ponujali najbolj grenke kvasove čaše in v 

tistih dneh bo Moj Duh v vsakem umu priklical vibracije, ki bodo razsvetlile vsa bitja in odpravile 

prevladujočo zmedo. V tistih dneh bo trpljenje združilo vse duhove in ti bodo iskali luč in pot, ki vodi k 

meni. 

22 Ali boste sledili moji volji in vodili tiste, ki me iščejo? - Povejte mi, da je to vaš namen, in me 

prosite za pomoč pri premagovanju vseh ovir, ki vam stojijo na poti. Da, otroci moji, povedal sem vam, da 

sem vam pripravljen pomagati, kajti brez te moči ne bi mogli storiti ničesar. Ste šibki, revni in nevedni, 

vendar vas delim na dediče kraljestva resnične veličine in ničesar ne bom zadržal v svoji skrivni zakladnici; 

vse, kar vam pripada kot mojim otrokom, vam bom dal in vam naročam, da to bogastvo razdelite med 

svoje brate in sestre. 

23 Govorim vam o združitvi, harmoniji in razumevanju, ker želim, da bi bila Izraelova hiša skrinja 

odrešenja, vir miru in tolažbe za vse utrujene popotnike. Poklical sem vas močne in to boste z močjo 

vrlin, ki sem jih položil v vas. Ne pozabite, da grem v vseh vaših bojih pred vami in vam puščam svoje 

znamenje. Razumite, da v vašem duhu ne more biti ne miru ne veselja, dokler niste združeni. Želim vas 

videti osvobojene vsega trpljenja, kajti že ste pri koncu svoje sprave, ste pred vrati obljubljene dežele, v 

katero boste vstopili zmagoslavno in odrešeno, ker je to moja volja. 

24 Nočem, da bi postali fanatični zaradi moje Besede ali da bi se uveljavili v novem malikovanju. Ne 

zahtevam, da žrtvujete svoje življenje ali da darujete rože in sadove svojih vrtov, saj so moje delo in 

nimate nobene zasluge, da bi mi jih dali. Ni moja volja, da bi si z lastnimi rokami izdelovali podobe in jih 

potem častili, niti da bi zgradili drugi babilonski stolp, poln nečimrnosti in napuha. Od vas želim kot dar 

svetišče, ki sega k meni, oblikovano iz vaših del ljubezni, iz molitev in besed, ki izhajajo iz vaših src in jih v 

mojem imenu podarjate duhovom, željnim resnice. To je "storitev", ki jo zahtevam od vas. 

25 Podvrženi ste zakonu evolucije, to je razlog za vaše reinkarnacije. Samo mojemu duhu se ni treba 

razvijati: Sem nespremenljiv. 

26 Od začetka sem vam pokazal lestev, po kateri se morajo duhovi povzpeti, da bi me dosegli. Danes 

ne veste, na kateri ravni bivanja ste, toda ko boste slekli svojo lupino, boste spoznali svojo raven razvoja. 

Ne ustavljajte se, saj bi bili ovira za tiste, ki pridejo za vami. 

27 Bodite združeni v duhu, čeprav živite na različnih ravneh, in nekega dne boste združeni na sedmi 

ravni, najvišji, in uživali v moji ljubezni. 
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28 Moški, ki ste ustvarjeni po moji podobi in sličnosti, poslušajte me. Jutri se ne odpravite govoriti o 

tem nauku, če nimate s seboj dobrega semena, če ne veste, kaj je ponižna pokorščina, in delate 

nasprotno od tega, kar zapoveduje Moj zakon. Danes vam svetujem, da se jutri ne boste spotaknili na 

poti. 

29 Skrbel boš za žensko, ki ti jo dam za soprogo, jo negoval in v njej bo tvoje seme obrodilo sad. Ne 

želim, da govorite o resnici in pravičnosti, medtem ko razkrajate vrtnice in jih nato zapuščate, saj boste s 

tem oskrunili moj zakon. Spoštujte tako tisto, kar je vaše, kot tisto, kar pripada drugim. Bodite pravični in 

spodbujajte mir na zemlji. Prišel bo čas, ko boste pripravljeni govoriti o brezpogojni poslušnosti, ljubezni 

in odpuščanju. 

30 Blagor tistemu, ki se poniža na zemlji, kajti jaz mu bom odpustil. Blagor tistemu, ki ga obrekujejo, 

kajti jaz bom pričal o njegovi nedolžnosti. Blagor tistemu, ki mi pričuje, kajti jaz ga bom blagoslovil. In 

kogar koli napačno presodijo zaradi izvajanja mojega nauka, ga bom priznal. 

31 Kdo med vami ni čutil moje navzočnosti in se ni hranil z mojo besedo? "Prosite in dano vam bo." - 

Če ste me včasih iskali v zvezdah in materialnih stvareh, me danes s svojim duhom iščite v neskončnem. 

Približajte se mi z ljubeznijo, s poslušnostjo in imeli boste mir. 

32 Ljubite me in ne malikujte teh glasnikov, po katerih se razodevam. Ljubite mojo besedo in moja 

dela, ki presegajo človeško. Ti ustniki so le moji instrumenti in niso boljši od vas, temveč so vam enaki. 

33 Pogasite svojo žejo v mojem neizčrpnem izviru, da ne boste več žejni. Ne želim, da bi moji otroci 

še naprej trpeli lakoto ali žejo. Zato se vam približujem in vam prinašam kruh večnega življenja, da ne 

boste niti za trenutek občutili pomanjkanja duhovnih dobrin. Jaz pa hrepenim po tvoji ljubezni, po tvojem 

miru, ti pa si mi odrekel vodo svojega razumevanja. Še danes niste potešili goreče želje po priznanju 

mojega zakona, ki mi ga dolgujete kot otroci. Vendar vas bom še naprej čakal, saj je moja potrpežljivost 

neizčrpna. Pridite k meni in obljubljam vam, da vam ne bo manjkalo mojega varstva, kajti če me danes 

znate ljubiti, boste nekega dne prišli k meni in me končno razumeli. 

34 Živite in jemljite od vsega, kar sem ustvaril za vaše blagostanje na zemlji, da se mir ne oddalji od 

vas. Ne popuščajte v boju, da bi dosegli duhovno odrešitev. 

35 Ko je duh pripravljen, zanj ni noči, utrujenosti ali spanja; v dejavnosti pridobiva moč in vsaka 

preizkušnja je zanj dragocena priložnost, da dokaže svojo moč in vzdržljivost. Drugi duhovi, čeprav so 

šibki, me znajo iskati v uri preizkušnje; njihova vera in zaupanje jim pomagata, da se rešijo. - Želim, da ste 

ponižni in poslušni, da vas bo vodila vaša vest, ki je božanska iskra, ki vodi vašega duha. 

36 Kaj me želite vprašati in za koga jokate? Praviš mi, da ti lahko samo jaz dam, kar potrebuješ. 

Blagor vam, ki me iščete in me ponižno prosite za svoje ljubljene ljubljene in za tiste, ki jih nežno ljubite in 

za katerih duhovni napredek skrbite, ne da bi bili z vami v krvnem sorodstvu. Prosite me za tiste, ki so v 

zaporu in prestajajo kazen, in za tiste, ki so prav tako zaprti kot nedolžni. Molite za bolnike, ki trpijo daleč 

od svojih domov. Ta želja se v vas pojavi, ker začnete ljubiti in v tem občutku vedno bolj odkrivate 

najvišjo blaženost. Naj vas ljubezen navdihuje, da uresničite vsa svoja dela, potem bodo imela duhovno 

vsebino. 

37 Ko moliš, me išči v neskončnem, ki je onkraj vseh zemeljskih stvari. Vzpostavite stik z menoj in ko 

se boste vrnili v svoj svet, se bodo razblinili vsi dvomi, na poti ne bo nobenih ovir in počutili se boste polni 

moje modrosti. 

38 Ta čas sem vam dal, da ga izkoristite za preučevanje mojega nauka, da se potopite v mojo besedo 

in se odvrnete od užitkov tega sveta. Danes sem vam zelo blizu, moja luč je zasijala v vašem duhu, moje 

bitje vas hrani in moj zgled vam je večno navzoč. Ne mislite, da sem vam dal dokaze ljubezni le v drugem 

obdobju; moja navzočnost je večno z vami. Prosim vas le, da se pripravite, da me boste čutili v vseh mojih 

delih. V preizkušnjah, ki danes pestijo človeštvo, lahko vidite pravičnost moje pravičnosti. 

39 Vsi boste dosegli cilj z izpolnitvijo svoje naloge, zato sem vam prišel dati Svoje neizčrpne nauke, 

da bi se lahko povzpeli po lestvi svojega razvoja. Ne bo vas rešila moja kri, ampak vas bo odrešila moja luč 

v vašem duhu. 
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40 V drugi dobi, po svojem odhodu, sem vam po svojih apostolih dal svoj nauk; zdaj vam ga dajem s 

posredovanjem svojih glasnikov in vam v njem ponujam Božjo modrost, ki hrani in tolaži vašega duha. 

41 Prosim vas, da svoje srce spremenite v duhovni cvet, da bi ga darovali Mariji, ki jo iščete kot 

Mater in jo ljubite, ker je iz njenega materinega telesa vzklila blagoslovljena saditev, ki vam je prinesla 

kruh večnega življenja: Jezusa. 

42 Marija je cvet mojega nebeškega vrta, katere bistvo je bilo vedno v mojem Duhu. 

43 Ali vidite te rože, ki v ponižnosti skrivajo svojo lepoto? Prav tako je bila in je Marija: neizčrpen vir 

lepote za tiste, ki jo znajo gledati v čistosti in spoštovanju, ter zaklad dobrote in nežnosti za vsa bitja. 

44 Dala sem jo Jezusu kot Mater; bila je božanska nežnost, utelešena v ženski. Ona je tista, ki jo 

iščete kot zagovornico, ki jo kličete za tolažbo v svojem trpljenju, in ta božanska ljubezen se kot plašč širi 

nad človeštvo. 

45 Ona je tista, ki jo je Gospodov angel imenoval "blagoslovljena med vsemi ženskami". Ona je tista, 

ki je zapustila Kristusa na križu kot duhovna mati vseh ljudi. 

46 Marija je šla skozi svet, prikrivajoč svoje božansko bistvo; vedela je, kdo je in kdo je njen Sin, in 

namesto da bi se hvalila s to milostjo, se je razglašala le za služabnico Najvišjega, za orodje Gospodovih 

nasvetov. 

47 Marija je mirno hodila po svetu, vendar je napolnila srca z mirom, posredovala za potrebne, 

molila za vse in na koncu prelila solze odpuščanja in sočutja nad nevednostjo in hudobijo ljudi. Zakaj se 

ne bi obrnili k Mariji, če želite priti k Gospodu, saj ste po njej prejeli Jezusa? Ali nista bila mati in sin 

združena v vzvišeni uri Odrešenikove smrti? Ali se ni v tistem trenutku Sinova kri pomešala s solzami 

Matere? 

48 Zato ni presenetljivo, da jo v tem času iščete, da bi vas vodila in približala Mojstru. 

49 Blagor tistim, ki znajo v nebeškem vrtu odkriti ta cvet ponižnosti in čistosti; toda še enkrat vam 

povem, da ga bo lahko našlo le čisto oko. 

50 Danes mi predstavljate svoje trpljenje, da bi vam ga olajšal, in v resnici vam pravim, da je to moja 

naloga, da sem prišel zaradi tega, ker sem božanski zdravnik. Toda preden Moj zdravilni balzam začne 

učinkovati v vaših ranah, preden vas doseže Moja božanskost, se osredotočite nase in preučite svojo 

bolečino, raziščite jo, temeljito razmislite o njej, kolikor časa bo potrebno, da boste iz tega razmišljanja 

lahko potegnili nauk, ki ga ta preiskava vsebuje, pa tudi znanje, ki ga skriva in ga morate poznati. To 

znanje bo izkušnja, bo vera, bo pogled v obličje resnice, bo razlaga za mnoge vaše napačno razumljene 

preizkušnje in lekcije. 

51 Raziskujte bolečino, kot da bi bila nekaj oprijemljivega, in v njej boste odkrili čudovito seme 

izkušnje, veliko lekcijo svojega obstoja, saj je bolečina postala učiteljica v vašem življenju. 

52 Kdor bolečino obravnava kot učiteljico in krotko posluša njene pozive k obnovi, kesanju in 

popravljanju, bo pozneje spoznal srečo, mir in zdravje. 

53 Pozorno se preučite in izkusili boste, koliko koristi boste imeli od tega. Spoznali boste svoje 

pomanjkljivosti in nepopolnosti, jih popravili in tako prenehali biti sodnik drugim. 

54 Prosite me, naj vas ozdravim, a resnično vam povem, da nihče ne more biti vaš zdravnik bolje od 

vas samih. 

55 Kaj pomaga, da te ozdravim in odstranim tvoje bolečine, če ne odvržeš svojih napak, grehov, vrlin 

in nepopolnosti? Vir vašega zla ni bolečina, temveč vaši grehi. Glej, to je izvor bolečine! Zato se borite 

proti grehu, odstranite ga iz sebe in dobro vam bo. Toda to je vaša naloga, jaz vas le učim in vam 

pomagam. 

56 Če bi po svoji vesti odkrili vzrok svojih težav in storili vse, kar je v vaši moči, da bi se proti njim 

borili, bi v polnosti občutili božansko moč, ki bi vam pomagala zmagati v boju in osvojiti duhovno 

svobodo. 

57 Kako veliko bo vaše zadovoljstvo, ko boste začutili, da vam je po lastnih zaslugah uspelo 

osvoboditi se bolečine in pridobiti mir. Tedaj boste rekli: "Oče moj, tvoja beseda je bila moje 

ozdravljenje, tvoj nauk je bilo moje odrešenje." 
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58 Prenehajte živeti v svetu domnev. Ne smete biti nevedni za resnico, ne kot ljudje in še manj kot 

duhovi. Kako boste zmagali v materialnem boju, če ne poznate duhovnega življenja? Kako boš velik, 

zdrav, moder in močan, če si boš trmasto zatiskal oči pred večno svetlobo? 

59 Ne živite več v somraku! Prebudite se in pridi v polno svetlobo dneva! Ne bodite več majhni otroci 

in duhovno rastite! 

60 Prav tako ne morete reči, da ste mirni, če se primerjate z drugimi narodi; toda ko se počutite 

obupani, črpajte moč iz Mojega dela; ko vas želijo obvladati nauki materializma, črpajte luč iz Moje 

besede. resnično vam povem: če se ne boste pripravili, kot vas učim, bodo mnogi med vami v zmedi, 

mnogi mi bodo obrnili hrbet in mnogi današnji verniki bodo jutri postali moji sovražniki in se bodo 

postavili v bran tej Resnici; že vnaprej vam odpuščam, toda če se počutite obupani, črpajte moč iz Mojega 

dela; če vas želijo obvladati nauki materializma, črpajte luč iz Moje besede. Že vnaprej vam odpuščam, 

vendar vas tudi vnaprej ozaveščam in vas ohranjam budne. 

61 Še enkrat vam pravim, da se skrbno preučite; tako boste začeli čutiti nekoliko več bratstva z 

drugimi, biti bolj sočutni in razumevajoči do svojega bližnjega. Danes vas še vedno odbijajo številna 

dejanja drugih, ker ste pozabili na svoje napake. Ko pa boste spoznali svoje madeže in napake, boste 

razumeli ljubezen, s katero vam odpuščam in vas pričakujem. Takrat lahko rečete le: "Če je moj Oče 

odpustil meni, ko sem ga tako prizadel, je moja dolžnost, da odpustim svojim bratom." 

62 Človek ne zna pogledati vase, preveriti svojih dejanj in misli. 

63 Duhovna priprava je tisto, kar potrebujete, če pa boste delovali v skladu z mojo besedo, boste 

povzročili vznemirjenje v življenju svojih bratov, ker se bo Duh v vas pokazal z vsemi svojimi darovi in 

močmi. 

64 Resnično, povem vam, da bo zgodovina spiritualizma zapisana v zgodovino človeštva z bleščečimi 

črkami. 

65 Ali ni Izrael postal nesmrten, ko se je osvobodil egiptovskega jarma? Ali niso kristjani na svojem 

zmagoslavnem pohodu postali nesmrtni zaradi ljubezni? Prav tako bodo spiritualisti v svojem boju za 

svobodo duha postali nesmrtni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 9  
1 Na ta dan se spominjate mojega vstopa v Jeruzalem; spominjate se časov, ko sem živel med vami 

kot Jezus. Danes se spet čutite močni pred Mojimi novimi čudeži in javno pričujete, da je ta Učitelj isti, ki 

vam je govoril v drugi dobi; vendar vam pravim, da ne pozabite, kaj ste storili z Jezusom, da tega ne bi 

ponovili v tem času. Vedel sem, da boste po vašem veselju zaradi besed duhovnikov oslabeli in da se bo 

vaše hosijansko petje kmalu spremenilo v "Križaj ga". 

2 O, moji otroci, vi, ki niste prepoznali mojih oznanil skozi stoletja in niste ostali budni v 

pričakovanju izpolnitve mojih prerokb! 

3 Jaz sem bil žrtveno jagnje na pashi, ki jo je praznovalo moje ljudstvo. Šele pozneje, ko se je čas 

iztekel, ste spoznali naravo mojega nauka in razlog moje žrtve, nato pa ste jokali in se kesali, ker me niste 

prepoznali. 

4 Danes ste v novem času učenj in velikih duhovnih manifestacij in Mojster v vašem duhu išče 

seme, ki ga je v vas posadil nekoč. Rekli ste mi: "Zakaj ne čutimo tvoje navzočnosti, ko si nam tako blizu?" 

Odgovarjam vam, da ste se materializirali, da se ukvarjate z znanostjo in vsem, kar pripada svetu, in 

pozabljate na svojega duha. 

S strahom mi govorite, da ste zašli s poti, jaz pa vam pravim, da sem vam prišel pokazat pot z lučjo 

svojih naukov, ki vas bodo pripeljali do bivanja v svetu miru. Poslušajte me in moja beseda vas bo 

prebudila v novo življenje, vaši dvomi in strahovi se bodo razblinili. Vaš duh, ki nosi težko breme, bo našel 

mir, ko bo začutil moje odpuščanje. 

5 Zakaj mi ne prepustite svoje zadeve? Zakaj si pravico zagotavljate tako, da mi jemljete mesto 

sodnika? Ali ne veste, da živite v času preizkušenj in odplačevanja dolgov? Zavedajte se, da vsi kršite moj 

zakon in da vas nisem niti obsodil niti javno obtožil. 

6 Če sem vam dal svobodno voljo, ne zato, da bi sodili drug drugega, ampak zato, da bi izpopolnili 

svojega duha v udejanjanju dobrega, ki ga podpira luč vesti. 

7 Naredil sem vas "delavce" in vam dal svoje seme ljubezni, da ga sejete v bolne, trpeče, 

hudobneže; in če se kdo čuti nevrednega, da bi ga sprejel, naj pride k meni, jaz bom vedel, kako ga 

narediti vrednega, da se ne bo počutil preziranega. Pokličite svojo nebeško Mater, njena božanska 

ljubezen vam bo pomagala v tem boju in vas vse vodila k meni. 

8 Želim, da vi, ljudje, ki sem jih učil, prevzamete vodenje novih množic, ki bodo prišle po letu 1950, 

da bi povečale moje ljudstvo in bdele, da bi se hranile s Kruhom večnega življenja, kakor sem se jaz hranil 

z vami. 

9 Ne dovolite, da bi bila moja beseda izkrivljena; pazite, da bo vedno ohranjen njen duhovni 

pomen, in poskrbite, da bo vaša razlaga pravilna. Predstavite mojo resnico in ta bo vašim bratom prinesla 

življenje, zdravje in vero. Če je moja beseda luč, ki prihaja iz mene, se mora kot bakla razodevati v 

vsakem, ki jo pozna. Ponujam vam to luč, ker ne želim, da bi živeli v temi. 

10 Izboljšajte svojega duha z mojo modrostjo, okrepite se, da se boste borili za svoj duhovni vzpon. - 

Vi, ki ste brez vsakršnih čustev, čutite mojo božanskost, da sebičnost bitij okoli vas ne bi pustila škode v 

vaših srcih. - Sprašujete me: "Zakaj med ljudmi ni prave ljubezni? Zakaj ljudje ne prakticirajo prave 

dobrodelnosti?" In jaz vam odgovarjam: Ker ste izsušili izvir kristalno čiste vode, ki sem ga položil v vaše 

srce, ker ste se oddaljili od izpolnjevanja mojega zakona. 

11 Razdelili ste se in ne želite vedeti za potrebe svojih bratov; imate se za tujce, čeprav živite pod isto 

streho. Zato ste bili presenečeni, ko ste slišali mojo besedo, saj v njej razodevam svojo ljubezen, 

potrpežljivost in odpuščanje vsem svojim otrokom. 

12 Nikomur ne dajem prednosti in vas prosim, da se združite, da se ljubite med seboj in si odpustite. 

Dal sem vam že dovolj časa za razmislek in začetek novega življenja. Odpustil sem vam vaše pretekle 

napake in vam dajem priložnost, da se spremenite v moje dobre učence. 

13 Pred vami se odpre Knjiga življenja, ki razsvetljuje vsak um. Preučite vsak njegov nauk, ne iščite 

skrivnosti povsod; danes je vse jasno za um. Poglej v skrivne sobane in spoznaj vse, kar ti podeljujem. 
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Nočem biti več nerazumljiv oče za vas. Nobenega razloga ni, da bi me videli tako, saj so bila vsa moja 

razodetja v okviru vašega razumevanja in vse sem vam razkril ob pravem času. 

14 Ne skrbite po nepotrebnem; vse, kar menite, da potrebujete, imate s seboj. Svojo luč sem položil 

v vašega duha in vam zaupal, kar je potrebno za ohranitev vašega telesa. Vsi elementi vam služijo, vse 

sem ustvaril za vašo osvežitev in vse je koristno, če ga uporabljate zmerno. Razlog za vaše trpljenje in 

skrbi je drug: duh ne najde miru v tem praznem obstoju, ki ste si ga ustvarili na zemlji, in njegov nemir 

vam sporoča, kaj počne. Če bi se odločili za resnične izboljšave, koliko dobrega bi naredili zase in kako bi 

si povrnili mir, ki ste ga izgubili. 

15 Učenci, pripravite se, da boste človeštvu govorili o ljubezni, odpuščanju in pravičnosti. Pozabite 

na vse, kar pripada svetu, da bi se povzpeli v območja miru in popolne ljubezni. 

16 Prisluhnili ste mojemu klicu in me iščete, da bi se naučili moje lekcije; nekateri prosijo za vsakdanji 

kruh, drugi me iščejo kot zdravnika in svetovalca. Nekateri pa pridejo samo zato, da bi preiskali mojo 

besedo in v njej odkrili kakšno pomanjkljivost, a jaz jim rečem: Te šibke točke, ki jo iščete, ne boste našli v 

mojem nauku. Če pa se ozrete vase, boste nepopolnost našli tam. - Tisti, ki so tako ravnali, niso 

prepoznali moje navzočnosti, ker so sposobni razlagati le človeška dela, niso pa še sposobni razumeti 

Božjih sporočil. Vse razsvetljujem in jim odpuščam nevero. 

17 Niti enemu od svojih otrok ne bom dovolil, da bi zašel s poti ali se celo izgubil. Parazitske rastline 

spremenim v sadonosne, saj so bila vsa bitja ustvarjena, da bi dosegla cilj popolnosti. 

18 Želim, da bi uživali v mojem delu z menoj. Že prej sem vas naredil deležne svojih lastnosti, ker ste 

del mene. Ker mi vse pripada, vas tudi naredim za lastnike svojega dela. 

19 Vsi duhovi imate v meni božanskega Očeta, in če sem vam v materialnem življenju dal človeške 

starše, je bilo to zato, da bi lahko dali življenje vašemu telesu in z vami predstavljali vašega nebeškega 

Očeta. Rekel sem vam: "Ljubite Boga nad vse ustvarjeno." In dodal sem: "Spoštuj svojega očeta in svojo 

mater". Zato ne zanemarite svojih dolžnosti. Če niste hvaležno priznavali ljubezni svojih staršev in jih še 

vedno imate na svetu, jih blagoslovite in priznajte njihove zasluge. 

20 Želim, da ste verni, da verjamete v duhovno življenje. Če ste videli svoje brate odhajati na drugi 

svet, ne mislite, da so daleč od vas, in ne mislite, da ste jih za vedno izgubili. Če se želite ponovno združiti 

z njimi, delajte, zaslužite in ko pridete na drugi svet, vas bodo tam čakali, da vas naučijo živeti v duhovni 

dolini. 

21 Moje ljudstvo, ali verjamete, da je vaš Bog tisti, ki daje to besedo? - Zakaj si torej dvomil vame, ko 

si me klical v postelji bolečin in zdravilni balzam ni takoj ozdravil tvoje bolezni? Zapomnite si, da vas 

preizkušam na različne načine, ker hočem, da ste močni: če ste moji učenci, morate prestati veliko 

preizkušenj, da bi vam verjeli. 

22 Vi ste potomci Abrahama, Izaka in Jakoba, ki so vam dali velike zglede vere in poslušnosti; čeprav 

imate istega duha, vam ne uspe biti kot oni.- V vseh časih sem preizkušal svoje učence. Kolikokrat sem 

Petra postavil na preizkušnjo in le v eni od njih je omahnil. Vendar ga zaradi tega dejanja ne sodite slabo, 

saj je bil, ko se je njegova vera razplamtela, kot bakla med ljudmi, saj je oznanjal in pričeval o resnici. 

23 Ne obsojaj Tomaža; pomisli, kolikokrat si mogel z rokami zajeti moja dela, pa si tudi takrat dvomil. 

Ne glejte s prezirom na Juda Iškarijota, tega ljubljenega učenca, ki je prodal svojega Učitelja za trideset 

kovancev, kajti nikoli ni bilo večjega kesanja, kot je bilo njegovo. Vsakega od njih sem izkoristil, da bi vam 

zapustil nauke, ki bi služili kot zgled in bi ostali v večnem spominu človeštva. Po svoji potlačnosti so se 

pokesali, spremenili in se brez zadržkov predali izpolnjevanju svojega poslanstva. Bili so pravi apostoli in 

so pustili zgled vsem generacijam. 

24 Pridite v duhovno dolino, da boste razumeli mojo besedo. Ko poslušate moj nauk, se oddaljite od 

skrbi sveta in dovolite, da moja luč razsvetli vašega duha. Spodbujam vašo vero in vas vedno vodim, da bi 

se pripravili na uživanje večnega življenja. 

25 "Pazi in moli," vam vedno znova ponavljam, vendar ne želim, da bi se navadili na ta nasvet, ampak 

da bi o njem razmišljali in se po njem ravnali. 
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26 Pravim vam, da molite, ker se tisti, ki ne molijo, prepuščajo odvečnim, materialnim in včasih 

norim mislim, ki, ne da bi se tega zavedali, spodbujajo in hranijo bratomorne vojne. Ko pa moliš, tvoje 

mišljenje kot meč luči razdira tančice teme in zanke skušnjav, ki danes držijo v ujetništvu mnoga bitja; 

tvojo okolico prepoji z duhovno močjo in deluje proti silam zla. 

27 Ne obupajte v boju, niti ne obupajte, če še niste doživeli uspeha. Zavedajte se, da je vaša naloga, 

da se borite do konca, vendar se morate zavedati, da vam pripada le zelo majhen del tega dela prenove 

in poduhovitve človeštva. 

28 Jutri boste zapustili svoje delovno mesto in drugi bodo prišli nadaljevat vaše delo. Ti bodo delo 

nadaljevali in tako se bo moja beseda izpolnjevala iz roda v rod. 

29 Na koncu se bodo vse veje združile z drevesom, vsi narodi se bodo združili v eno ljudstvo in na 

zemlji bo zavladal mir. 

30 Molite, učenci, in se izpopolnjujte v svojem dvigu, da bodo vaše besede poučevanja in ljubezni 

našle odmev v srcih vaših bratov. 

31 V resnici vam pravim: Če bi to ljudstvo poleg tega, da bi razumelo svojo usodo, že izpolnilo svojo 

nalogo, bi človeštvo po njegovih molitvah dobilo milost. Vendar vam še vedno primanjkuje ljubezni, da bi 

sosede čutili kot prave brate, da bi v resnici pozabili na razlike med rasami, jeziki in veroizpovedmi ter da 

bi iz svojih src izbrisali vsakršno zamero do tistih, ki so vas prizadeli. 

32 Če vam bo uspelo dvigniti svoja čustva nad tako veliko človeško bedo, se bo v vas dvignila najbolj 

iskrena in prisrčna prošnja za vaše brate in ta vibracija ljubezni, ta čistost vaših čustev, bosta najmočnejša 

meča, ki uničujeta temo, ki jo ustvarjajo vojne in strasti ljudi. 

33 Bolečina te je pripravila, Izrael, v suženjstvu si se očistil, zato si primeren, da skrbiš za trpeče. 

34 Pazi, moje ljudstvo, bodi kot ptice, ki oznanjajo nov dan, in zbudi tiste, ki spijo, da bodo prvi 

sprejeli svetlobo, in potem jim povem: Ta, ki te resnično ljubi, te v tem trenutku pozdravlja. 

35 Vsi, ki se mi bodo približali in me poslušali, bodo občutili božanje moje besede, bili bodo maziljeni 

z mojo ljubeznijo in obdarjeni z duhovnimi dobrinami. 

36 Srečen sem, ker vidim, da ste pustili vse, da bi bili pri moji mizi, in to zato, ker veste, da je moja 

beseda vaš kruh in vaše blagor na zemlji. 

37 To navodilo vstopi v vaše srce, kjer so se rodile odločitve za izboljšanje in plemenita čustva. 

38 Če ste veliko trpeli in jokali, dokler mi niste bili pripravljeni odpreti vrat svojega srca, vam 

resnično pravim: kdor je veliko trpel, je hkrati odkupil svoje prestopke in mu bo odpuščeno. 

39 Trpljiva srca, umirite svojo bolečino in pridite k meni. Razsvetljujte se z lučjo vesti in z veseljem 

hodite po poti mojih naukov. 

40 Postanite zdravi v meni, pozabite na svojo žalost in ljubite. Kdor ima ljubezen, ima vse; kdor pravi 

"ljubezen", pravi vse. 

41 Ko pa razumete, da je vse, kar je prišlo od mene, popolno, harmonično in lepo, se vprašate: "Zakaj 

torej Božji otroci živijo v svetu in uničujejo? Kakšna moč jih spodbuja, da napačno sodijo in uničujejo, 

čeprav izhajajo iz čistega Očetovega vira? Kaj so te moči in zakaj Bog s svojo neomejeno močjo ni ustavil 

napredka ljudi, ki uničujejo mir? Zakaj dopušča zlo med ljudmi?" 

42 Poslušajte, učenci: človek ima kot duhovna darila svobodno voljo in vest; vsi pridejo na svet 

obdarjeni z vrlinami in jih lahko uporabljajo. V njihovem duhu je luč vesti, vendar se hkrati z razvojem 

telesa razvijajo tudi strasti, slaba nagnjenja, ki so v boju s krepostmi. Bog to dopušča, saj brez boja ni 

zaslug, zato je to nujno, da se povzpnete na duhovno pot. Kakšna bi bila zasluga Božjih otrok, če se ne bi 

borili? Kaj bi storili, če bi živeli polno sreče, po kateri hrepenite v svetu? Ali lahko obkroženi z udobjem in 

bogastvom pričakujete duhovni napredek? - Ostali bi pri miru, kajti kjer ni boja, ni zaslug. 

43 Vendar ne razumite narobe, saj ko govorim o boju, mislim na tisto, kar razvijate, da bi premagali 

svoje slabosti in strasti. Le v teh bojih lahko ljudje obvladajo svojo sebičnost in materialne želje, da bi 

duh, ki ga razsvetljuje vest, lahko zavzel svoje pravo mesto. 

44 Podpiram ta notranji boj, ne pa tistega, ki ga ljudje vodijo v želji po samopoveličevanju, zaslepljeni 

z ambicijami in zlobo. 
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45 Hrumenje in grozote bratomornih vojn so izničili občutljivost človeškega srca, preprečili so 

izražanje višjih čustev, kot sta dobrodelnost in sočutje. 

46 Nočem reči, da so vsi takšni, ne, saj še vedno obstajajo ljudje, v katerih je nežnost, sočutje in 

ljubezen do bližnjega, ki se žrtvujejo, da bi mu prihranili zlo ali ga rešili kakšne preizkušnje. Če vam 

nekateri ljudje nudijo to pomoč, kaj ne bo vaš nebeški Oče storil za vas, ki ste njegovi otroci? Kako bi 

potem lahko mislili, da vam bo poslal bolečino in opustošenje? 

47 Jaz sem isti Učitelj, ki vam je v drugi dobi govoril o poti v nebeško kraljestvo; jaz sem isti Kristus, ki 

skozi stoletja oznanja resnico, večne nauke, ki so nespremenljivi, saj so razodetja, ki izvirajo iz mojega 

Duha. 

48 V meni spoznajte Očeta, kajti resnično, povem vam: Kristus je eno z Očetom od vekomaj, preden 

so bili svetovi. V drugi dobi je ta Kristus, ki je eno z Bogom, postal človek na zemlji v blagoslovljenem 

Jezusovem telesu in tako postal Božji Sin, vendar le glede na svojo človeškost, kajti še enkrat vam povem, 

da obstaja samo en Bog. 

49 Včasih se vam zdi, da vam preveč govorim iz duha in pozabljam na vaše človeške potrebe in skrbi. 

Na to odgovarjam: "Iščite Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, vse drugo pa vam bo dano. Takrat boste 

imeli mir, spokojnost, razumevanje, odpuščanje in ljubezen, na materialnem področju pa boste imeli 

vsega v izobilju. 

50 Poznam in razumem vse vaše potrebe in se zavzemam, da vam po svoji volji olajšam vse skrbi, in 

če ste se občasno počutili razočarane, ker vam nisem takoj dal tistega, za kar ste prosili, vas Oče zaradi 

tega nima nič manj rad; to se je zgodilo, ker vam je tako koristno. 

51 Mnogi moji majhni otroci pripisujejo svoje trpljenje krivicam usode in verjamejo, da jih je Oče 

pozabil. Zdaj vas sprašujem: Za kaj vam je moja beseda služila? Ali mislite, da Gospod, Avtor življenja, 

nima moči, da bi odpravil vaše bolezni, ali da vam ne more pomagati v ničemer materialnem, kar vam ne 

pomaga pri vašem duhovnem vzponu? 

52 Dovoljujem vam le tisto, kar je za vaše dobro. Koliko prošenj podate, ki bi vam v primeru, da bi 

vam bile izpolnjene, povzročile le neugoden položaj ali nesrečo. 

53 Človek, ki zaupa v Boga in pred njim blagoslavlja svojo usodo, je nikoli ne preklinja in ne zahteva 

tistega, kar mu ni dano. 

54 Ko je reven ali bolan in njegovo srce trpi, z zaupanjem upa na Gospodovo voljo. 

55 Včasih mi rečete: "Gospod, če bi imel vse, če bi mi ničesar ne manjkalo, bi sodeloval pri tvojem 

duhovnem delu in se ukvarjal z dobrodelnostjo." Toda vedite, da ste kot ljudje nestanovitni in da bi se vse 

današnje odločitve, ker nimate ničesar, spremenile, če bi vam odobril vse, kar si želite. 

56 Samo Božja ljubezen do njegovih otrok je nespremenljiva. 

57 Že vnaprej vem, da bi propadli, če bi vam dal obilne darove, saj poznam vaše izbire in slabosti. 

58 Vem, da se človek, ko ima obilo materialnih dobrin, oddalji od Boga, ker še ni sposoben ali 

pripravljen razumeti svojega Gospoda. 

59 Zavedajte se, kako zelo vas imam rad, in nikar vas ne pozabite; ne želim, da bi propadli. 

60 Odvrnite se od nečimrnosti sveta, pridite k meni s prepričanjem, z ljubeznijo, ne z bolečino. 

61 Ne odstopajte od vere, ko ste v stiski, kajti če bi bilo za vaš duhovni razvoj koristno, da se 

osvobodite revščine, bi vam dal vse v izobilju. 

62 Ne pozabite, da Oče usmerja usodo svojih otrok z največjo pravičnostjo in popolnostjo. 

63 To so časi preizkušenj, bolečin in grenkobe, časi, ko človeštvo trpi zaradi posledic tolikšnega 

medsebojnega sovraštva in slabe volje. 

64 Oglejte si bojišča, na katerih slišite le rjovenje orožja in krike ranjenih, gore iznakaženih trupel, ki 

so bila prej močna telesa mladih ljudi. Si predstavljate, kako so zadnjič objeli svojo mamo, zakonca ali 

sina? Kdo lahko izmeri bolečino teh poslovitev, kdor sam ni pil te čaše? 

65 Na tisoče in tisoče trpečih staršev, žena in otrok je videlo svoje ljubljene, ki so se pod vplivom 

pohlepa in arogance peščice ljudi brez svetlobe in brez ljubezni do bližnjega odpravili na vojno, sovraštvo 

in maščevanje. 
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66 Te legije mladih in vitalnih mož se niso mogle vrniti na svoje domove, ker so jih pustili raztrgane 

na poljih; toda glejte, zemlja, mati Zemlja, ki je usmiljenejša od mož, ki vladajo narodom in mislijo, da so 

gospodarji življenj svojih soljudi, je odprla svoje maternico, da bi jih sprejela in ljubeče pokrila. 

67 Oglejte si karavane moških vseh starosti, žensk in otrok, ki bežijo pred uničenjem in utrujeni iščejo 

zavetje in mir. Noge so že obtolčene in krvaveče, njihova srca se ne upirajo več bolečini, a v globini 

njihovega bitja še vedno ostaja iskrica upanja. 

68 Molite, ljudje, molite zanje in moja nežnost, združena z vašimi mislimi, se bo spustila nad njih, da 

jih zaščiti in pokrije z mojim plaščem ljubezni. 

69 Razmislite o vzrokih bratomornih vojn in o uničenju, ki ga povzročajo, in ugotovili boste, da niste 

tako nesrečni, kot mislite. Takrat bodo vaše pritožbe prenehale in ne boste mi več govorili: "Gospod, jaz 

sem najbolj nesrečen na zemlji; ali je to zato, ker si me pozabil?" 

70 Oglejte si, kako vojna vse uniči! 

71 Poglejte te ostarele starše, ki čakajo na vrnitev ljubljene osebe; lakota je pred njihovimi vrati in 

osamljenost je njihova spremljevalka. 

72 Tisti, ki so imeli dovolj moči za hojo, so pobegnili, invalidi pa so morali ostati in sprejeti, kar se jim 

je zgodilo. Njihove mračne misli so se razjasnile šele, ko so me v svoji molitvi prosili: "Gospod, ne zapusti 

me!" 

73 Samo jaz poznam bolečino, ki jo skrivajo matere, zapuščene zaradi človeške zlobe. 

74 Jaz sem edini, ki jim v tišini in samoti njihovega življenja povem, da v mojem kraljestvu niso 

zapuščeni. 

75 Molite, moje ljudstvo, in razmislite o aroganci in ambicioznosti, ki kalita v možganih ljudi, ki so 

povzročili propad, obup in smrt drugim, ki za to niso krivi. 

76 Ali po premisleku mojih besed še vedno mislite, moje ljudstvo, da ste najbolj nesrečni na svetu? 

Vi mi odgovorite: "Ne, Učitelj, zmotili smo se, ker smo pozabili na druge in mislili samo nase, misleč, da je 

boj za vsakdanji kruh najbolj grenak kelih, ki ga je mogoče piti." 

77 Na to vam odgovarjam, da se morate počutiti bogate, ker poslušate božansko besedo, ki vas hrani 

in krepi, in še vedno uživate malo miru. 

78 Še vedno lahko računate na nekaj dni počitka, vendar bo tudi ta kotiček zemlje pretresla bolečina, 

zato na tem svetu ne bo več kraja, ki ne bi bil očiščen. 

79 Vse, kar vam je povedal moj apostol Janez, se zdaj uresničuje beseda za besedo in dogodek za 

dogodkom. 

80 Vsa ta znamenja, preizkušnje in težave, ki jih trpi človeštvo, so najbolj otipljiv dokaz, da se neko 

obdobje končuje, da bi se prepustilo novemu obdobju. Takšni dogodki se vam ne dogajajo prvič, toda če 

bi me razumeli in bili pripravljeni, bi ta prehodni korak sprejeli mirno in brez strahu. 

81 Bližate se sredini stoletja in doživeli ste že veliko stvari. Kakšna presenečenja, dogodki in 

preizkušnje vas čakajo v prihodnjem pol stoletja? 

82 Povem vam le to, kar sem večkrat povedal svojim apostolom druge dobe: "Pazite in molite, da ne 

padete v skušnjavo!" 

Moj mir z vami! 
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Navodila 10  
1 V tej blagoslovljeni uri odgovorite na vprašanja svoje vesti, saj je čas sodbe. 

2 Ste pred svojim Sodnikom, saj se vas moram za trenutek dotakniti s svojo pravičnostjo, a resnično 

vam povem, da je moja sodba ljubeča in pravična. 

3 Ves čas, ko prebivam med vami, vam dajem velike dokaze. Zakaj mi vsi ne verjamete? Ali želite, 

da vas prepustim samovolji človeške hudobije? - Ne zahajajte na poti sveta. Pridite k meni, jaz sem pot, ki 

vas vodi k resnični sreči. 

4 Vašemu narodu sem zaupal poslanstvo miru in ne vojne; razumite, da v njem odmeva Moja 

Božanska beseda, v kateri sem vam razodel, da je Novi Jeruzalem v Duhovni dolini in da morajo vanj (v 

Novi Jeruzalem) vstopiti vsi duhovi po poti duhovnega višjega razvoja in postati njegovi prebivalci. 

5 Še danes mi kažete svoje shrambe z malo semena, ker ne uporabljate polj, ki vam jih postopoma 

zagotavljam. Pred vašimi očmi umirajo vaši bratje, vi pa ostajate nedotaknjeni. 

6 Ali ne mislite, da na ta način skrivate Moj zakon? Dobro veste, da ste vi tisti, ki ste že davno 

sklenili zavezo z menoj, zavezo, ki je ostala zapisana v knjigi življenja. 

7 Vaše srce priznava, da ste še vedno kot razočarani vojaki. 

8 Ljudje, poslušajte me, kajti prišle bodo preizkušnje, ki vas bodo prebudile in vam dale jeklo, ki 

vam manjka. 

9 Vaša vera in znanje morata postati velika, da boste razumeli, da morate v tem življenju s svojimi 

mislimi in molitvami ohranjati mir. 

10 Za vas se začenja novo leto, za katero mi boste odgovarjali. Ta čas vam dajem za vašo pripravo in 

boj. 

11 Ko se pripravite, ne boste jokali in ne boste čutili bolečine v srcu. Toda ne izzivajte moje 

pravičnosti z neposlušnostjo, saj boste potem zagotovo morali piti čašo grenkobe. 

12 Postanite moji delavci, kajti polja čakajo na vaše seme ljubezni. Elija, neutrudni Pastir, je že 

pripravil poti in polja, da boste lahko vzeli v roke svoje orodje in začeli obdelovati polja. 

13 Vaše delo je zelo občutljivo, vendar ne bo niti težko niti naporno. Pred žarečim soncem moje 

pravičnosti bo Marijin materinski plašč vedno kot dobrohoten oblak, ki vam bo zagotavljal nebeško 

zaščito, medtem ko vas bo moj glas, podoben petju in oglašanju ptic, razveseljeval, da bo vaše delo 

prijetno. 

14 Preljubi učenci, Moj glas vam je neutrudno govoril v tretji dobi, Moja beseda se je pojavila kot 

svetleč svetilnik, ki kaže pot izgubljenim brodolomcem. 

15 S svojim naukom sem vam dal duhovno moč, ne le da prenašate preizkušnje tega sveta, ampak 

tudi da izpolnjujete duhovno nalogo, ki ste jo prevzeli v tem času. 

16 Vsi vas ne bodo sprejeli z odprtimi rokami, ko boste širili moj nauk; nekateri vam bodo nastavili 

pasti, da bi vas uničili. 

17 Začelo se bo bojevanje; kajti kakor so tisti, ki imajo moč delati dobro, tako so tudi tisti, ki imajo 

moč delati zlo. 

18 Očiščujem vas ter vas duhovno in telesno pripravljam, da boste razumeli Očetov navdih in ga 

pozneje v enaki čistosti, v kakršni sem vam ga posredoval, posredovali svojim bratom. 

19 Dokazali boste, da ta nauk ni teorija, da ni vzet iz knjig in da v svoji resnici vsebuje sporočilo 

Svetega Duha. 

20 Pripravljam vas, kajti življenje na zemlji se bo vsak dan spreminjalo, in kar je danes "mir", bo jutri 

vojna; kar se danes zdi ljudem "luč", jih bo jutri spravilo v zablodo. Človeštvo pripravlja številna orožja za 

boj; ali imate tudi vi pripravljeno svoje? 

21 V molitvi in izvajanju mojega nauka bodo ljudje našli luč. V delovanju po mojem zakonu bodo moji 

novi vojaki našli moč, in ko bodo prišli dnevi bolečine, se boste združili, se opogumili in molili za vse. 

22 Moj zakon bo v tem času skrinja odrešitve. V resnici vam povem: ko se bodo sprostile vode 

potopa zlobe, bolečine in bede, bodo ljudje drugih narodov v dolgih vlakih prihajali v to deželo, saj jih 
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bodo pritegnili njena duhovnost, gostoljubnost in mir; in ko bodo spoznali to razodetje in verjeli v to, kar 

sem govoril kot Sveti Duh ob svojem novem prihodu, bom tudi njih imenoval "Izraelci po Duhu". Med 

temi množicami bodo moji glasniki, ki jih bom poslal nazaj k njihovim narodom, da svojim bratom 

prinesejo božansko sporočilo moje besede. Vendar ne bodo vsi prišli v ta narod, da bi spoznali nauk, ki 

sem vam ga prinesel, saj ga bodo mnogi prejeli duhovno. 

23 Takrat boste videli, kako se bodo mnogi, ki me še nikoli niso slišali, kot veliki apostoli, dvignili 

polni vere, ljubezni in gorečnosti, ne bodo upoštevali strahov in predsodkov, ki jih niste mogli premagati, 

in bodo vstopili povsod, kjer se bodo odprla vrata, da bi pričevali o moji besedi. Ne bodo se bali sekt in 

religij, saj jih ne bodo imeli za sovražnike, temveč za brate. 

24 Na nikogar na tej poti ne glejte kot na tujca, sprejmite svoje brate z odprtim srcem in jim dajte 

navodila, ki sem vam jih dal. 

25 Pozneje, ko se bodo moji glasniki razkropili po svetu, se bodo vsi počutili združeni v svojem 

poslanstvu. 

26 "Delavec" bo obdeloval zemljo, potegnil brazdo in vanjo položil svoje seme z vero in 

hrepenenjem, da bo požel bogato žetev. Toda Mojster vam pravi: ne pozabite izbrati primerne zemlje, da 

seme ne propade. Vedno boste poželi sadove, ki ustrezajo ljubezni, s katero ste jih gojili. 

27 Vsi boste lahko postali "delavci na mojih poljih", vendar je treba to nalogo prej začutiti in 

razumeti. 

28 Namen tega dela je odstraniti temni ovoj z nevednežev in fanatikov ter jih naučiti, da sem jaz 

edini Bog, ki mu morajo vsi služiti. Pripravljam vas, da se boste pokazali kot zgled drugim, saj ste znali 

odpreti oči za svetlobo in ponižno priznati, da ste bili nevedni. 

29 Po tebi bom sejal svoje seme in pozneje požel sadove izpolnitve svojega zakona. Vaši bratje vas 

bodo vprašali, kako ste prejeli ta nauk, kakšna je bila narava Mojih razglasov in zakaj hodite po tej poti; 

na vsako vprašanje boste odgovorili s popolno resnico. Če se namreč ne znate braniti z resnico, ne boste 

močni in boste ostali poraženci; potem seme ne bo moglo vzklijeti. 

30 Ne želim, da ne bi mogli ob koncu bitke, ko ste se odvrnili od skušnjav sveta, da bi me poslušali, in 

ste bili imenovani moji učenci, požeti žetev. Ne bi bilo pošteno, da bi poželi razočaranje in grenkobo 

samo zato, ker se niste pravočasno naučili braniti Mojega dela s preučevanjem in razumevanjem, da bi se 

lahko soočili s preizkušnjami. 

31 Moj nauk je en sam nauk, ki je modro posredovan v različnih oblikah, da bi ga lahko razumeli, in ki 

mu nimate kaj dodati. Čeprav je to zakon, vam ga ne želim vsiliti, saj bi zapadli v hinavščino; prikazovali bi 

izpolnitev, medtem ko bi s svojimi dejanji kršili moj zakon. 

32 V vaše bitje sem položil vest, da bi bila vodilo na vseh vaših poteh, saj je vest sposobna razlikovati 

dobro od zla in pravično od krivičnega. S to lučjo ne boste mogli biti prevarani in ne boste mogli biti 

označeni za nevedne. Kako bi lahko spiritualist prevaral svojega bližnjega ali skušal prevarati samega 

sebe, če pozna resnico? 

33 V drugem veku je k Jezusu pristopil bogat mladenič in mu rekel: "Učitelj, verjamem, da si zaslužim 

kraljestvo, ki ga obljubljaš, ker ravnam po tvojem nauku." Jezus ga je vprašal: "Ali izpolnjuješ zakon?" In 

mladenič je odgovoril: "Da, Gospod, postim se, dobro ravnam s svojimi brati, nikomur ne delam nič 

hudega in del svojega premoženja dajem za vzdrževanje templja." Jezus mu je rekel: "Če mi hočeš slediti, 

daj ubogim, kar imaš, in hodi za menoj." - Toda mladenič je imel toliko, da se ni hotel odpovedati 

svojemu bogastvu in se je raje ločil od Gospoda. Mislil je, da je izpolnil in se prevaral. 

34 Kolikokrat sem vam že rekel: "Izvajajte dejavno ljubezen do bližnjega, naj bo ta krepost očitna, 

vendar je ne nosite na videz, ker potem ne bo več nesebična pomoč in se boste slepili. 

35 Učenci, če ne želite zapasti v napako pri izvajanju mojega nauka, s pomočjo vesti preverite svoja 

dejanja; če vas obtožuje, se preverite od spodaj navzgor, poiščite napako in jo popravite. Vaša vest je 

ogledalo, v katerem lahko vidite, ali ste iskreni ali ne. 

36 Duhovnika je treba prepoznati po njegovih dejanjih, ki jih mora narekovati vest, da bi bila pristna. 

Kdor tako ravna, se bo v svojem duhu čutil upravičenega, da se imenuje moj učenec. 
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37 Kdo me bo lahko prevaral? - Nihče. Vendar vas ne sodim po tem, kaj počnete, ampak po namenu, 

s katerim to počnete. Sem v vaši vesti in onkraj nje. Ali mislite, da ne morem poznati vaših dejanj in 

njihovih namenov? 

38 Pripravite se na boj, da moje ljudstvo ne bo napačno razumljeno zaradi vaših slabih dejanj, saj bo 

od vas pogosto odvisno priznanje ali nepriznanje mojega nauka. Vendar vas sprašujem: Kaj bo lahko 

zasenčilo mojo besedo, saj je resnica sama, saj je čistost in popolnost? - Nič. Toda zaradi pomanjkanja 

izpolnitve lahko zamudite priložnosti, da bi si zaslužili zasluge in dvignili svojega duha. 

39 Če kdo ne pozna moje resnice, je to zato, ker ni prišel piti iz vrelca modrosti, ki je moja beseda in 

iz katerega priteka kristalna voda za vsakega žejnega. 

40 Resnica, ki sem jo razodel prvim, patriarhom, prerokom in pravičnim, je ista, ki jo danes 

predstavljam vam, kajti moj nauk, ki ga prejemate, je zakon vseh časov. Učim vas le poti, da boste lahko 

nadaljevali svoje življenjsko potovanje do cilja. 

41 Učenci, tukaj je moja beseda, v kateri boste vedno našli mojo resnico; če pa si jo boste napačno 

ali zapleteno razlagali, če boste spremenili moj nauk ali ga zmedeno predstavili (duhovno) potrebnim, 

boste poželi slabo letino. 

42 Pazite, kako posredujete moj nauk in kako o njem govorite, saj ste odgovorni za zelo veliko 

dediščino. 

43 Jaz sem lastnik semena, vi pa ste delavci, poskrbite, da bo vzklilo, zacvetelo in obrodilo sad, kot 

sem vas naučil. 

44 Vendar se ne počutite kot služabniki ali sužnji. V okviru Mojega dela lahko svobodno ljubite in 

delate. Jaz sem luč, ki osvetljuje poti, vi pa ste tisti, ki jih izberete. 

45 Če kdo hodi kot slepec in ne vidi te luči, če je kdo počasen in je zato ne najde, če kdo zaide s poti, 

me ne obtožujte, kajti kjer koli ste, vam govorim v različnih oblikah. Zavedajte se, da se mora tisti, ki me 

želi najti, potruditi. 

46 Moja beseda vstopi v vaše srce kot pšenica v rodovitno zemljo, in ko jo sprejmete, morate 

poskrbeti, da bo zacvetela in se razmnožila. 

47 Preučujte to besedo, da boste spoznali njeno vsebino, in delujte po njej, da boste spoznali njeno 

vrednost; znanja, ki ga pridobite s študijem, ne zadržujte le zase, ampak ga sporočite človeštvu. Z 

veseljem boste videli, da jo vaši bratje dobro sprejemajo, in videli boste, kako se v njih prebujata ljubezen 

in vera. 

48 Po tem času bodo ljudje prihajali k vam in iskali Moj nauk, ne da bi slišali Mojo besedo, 

posredovano prek 'ustnikov', pa bodo vedeli, da sem ponovno prišel, in bodo prepričani, da sem v tej 

obliki spregovoril človeštvu. 

49 Prišel bo trenutek, ko se bo moja beseda razširila med vse narode, moje zapovedi, ki jih bom dal v 

tem času, pa bodo pridobile življenje in moč v vseh časih. Vsak, ki se pripravlja, bo v svojem duhu čutil 

mojo navzočnost in končno bo človek ubogal moj zakon. Svobodno voljo bo pravilno razumel in v okviru 

mojega božanskega zakona bo opravljal pravična dela. 

50 Še enkrat vam puščam sled, da mi lahko sledite. Ko se odpravljate iskat ljudi, da bi jim prinesli 

veselo novico, jih ne prosite, naj vas poslušajo. 

Opravite svojo nalogo dostojanstveno in tisti, ki vam bodo verjeli, bodo tisti, ki sem jih izbral, da iz njih 

naredim svoje učence. - Širile se bodo govorice, da se je Mojster vrnil, da bi poklical svoje nove apostole, 

in vi boste pričali o teh pojavih ter jim razkrili, da ste se tudi vi vrnili na zemljo, vi, ki ste bili z menoj v 

drugi dobi in ste slišali mojo besedo v Galileji in Judeji. Če pa dvomijo, jim povejte, naj razmislijo o mojih 

besedah in o prerokbah, ki so bile dane mojim apostolom, potem bodo spoznali, da je to resnica. 

51 Vam, ki me poslušate, dajem svojo besedo s posredovanjem glasnikov; pozneje bodo prišli drugi 

rodovi, ki bodo preučevali vse, kar sem govoril in kar se bo ohranilo v tiskani obliki ter napolnilo debele 

zvezke. 

52 Jaz sem Življenje in vas oživljam v vsakem trenutku, vendar se moram boriti z vašimi idejami in 

mislimi. Vaša dela vam prinašajo bolečino in smrt in ne znate me iskati, da bi postali močni v dobrem. 
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Zakaj ne pridete k meni? Kdo me je poklical in ni občutil moje navzočnosti? Kako zelo te ljubim in vedno 

sem te ljubil! Še preden sem vas ustvaril, sem vas ljubil v sebi in od trenutka, ko ste izšli iz mojega Duha, 

ste prejeli moje darove in moje zapovedi za vse čase. 

53 Zemlja, po kateri danes hodite, ni vaš večni dom, ni obljubljena dežela, zato vedno hrepenite po 

drugem, višjem življenju, stremite k popolnosti, saj vam ta pride kot večna dediščina; je stanje 

vzvišenosti, ki ga bo vaš duh dosegel po velikih bojih. Ne zadovoljite se z zemeljskimi dobrinami, saj veste, 

da vam je usojeno spoznati popolno, duhovno življenje z vsemi njegovimi milostmi in lepotami. 

54 Ne pričakujte, da se bodo vaši bratje obnovili samo z mojim božanskim delom, ne da bi se zanj 

borili. Vaša naloga je, da gradite temelje novega človeštva, ki bo ljubilo in spoštovalo moj zakon. Pri tem 

je molitev vaše najboljše orožje. 

55 Govorim z mislimi in srci vseh ljudi; negujem jih in prišel bo čas, ko se bodo lahko povezali z 

menoj od duha do duha in takrat med Očetom in Sinom ne bo skrivnosti. Pripravite se na čas, ko se ne 

bom več razodeval prek človeškega uma. 

56 Zapišite mojo besedo za prihodnje generacije in se varujte, da ne bi pravilno izvajali mojih ukazov. 

Ne želim, da bi moji novi učenci, tisti, ki bodo mojo besedo spoznavali le iz Svetega pisma, zaradi vaše 

nepripravljenosti našli pomanjkljivosti v mojem nauku. Moja volja je, da je na teh straneh vsebovana vsa 

vsebina in resnica Mojega dela. V tej knjigi, ki sem vam jo zaupal, sem združil Svojo Besedo, razodeto v 

treh časih, in vse, kar je ostalo skrito ali zavito v skrivnost, boste razumeli, ko se boste iz duha v duha 

združili z Mojo Božanskostjo. 

57 Resnično, povem vam: če verjamete, da Moja manifestacija v tem času ni dogodek in da se bo z 

vašim izginotjem Moje delo končalo, nimate pojma o njegovem obsegu in niste videli svetlobe šestega 

pečata, ki osvetljuje in oživlja vse ustvarjene stvari ter zaznamuje novo stopnjo popolnosti duha. 

58 Če bi videli ponižnost svojega duha ob poslušanju moje besede, bi se vaša "materija" združila z 

njo v eno voljo; toda telesna lupina je ovira za vaš duhovni napredek. V tem vidite boj in v njem potrebne 

zasluge za svoj duhovni vzpon. 

59 Ko vas življenjske preizkušnje utesnjujejo, se oklepajte mene in bili boste močni, nihče ne bo uničil 

vašega miru in vas oropal vaše dediščine. 

60 Hočem, da vedno goriš v svoji ljubezni, da ne boš kot grobnice, ki so vroče le, dokler sonce pošilja 

svoje žarke, in se proti večeru, ko se skrije, spet ohladijo. 

61 Ne bodite samo ganjeni, ko slišite mojo besedo, ampak me ljubite in se vedno ljubite med seboj, 

kakor jaz ljubim vas. 

62 V hvaležnih srcih sem slišal tole molitev: "Gospod, neutrudno nam podeljuješ toliko koristi." Jaz 

pa vam pravim: Jaz sem vaš Oče in vidim vaše potrebe. kako naj ne bi bil Moj Duh ganjen v tvoji molitvi? 

Tolažil sem te v samoti tvoje spalnice in te razsvetlil, da bo tvoja duhovna molitev koristna. 

63 V srcu svojih učencev puščam spominsko knjigo, da bodo po letu 1950, ko moja beseda ne bo več 

slišana s človeškim umom, oni tisti, ki bodo človeštvu prinašali moje sporočilo. 

64 Koliko naukov ste slišali in se naučili v teh neopaznih molitvenih hišah, kjer se Moja beseda 

razodeva, čeprav v njih ni obredov, oltarjev ali podob; tu niste več čutili praznine v svojih srcih. 

65 Blagor vam, ki ste me poslušali s krotkostjo in ponižnostjo, kajti jutri boste množice osupnili z 

globokim pomenom svoje besede. 

66 Učenci, zdaj je čas, da spoznate veličino in čistost Mojega dela, tako da bodo vaša dejanja, ko ga 

boste oznanjali v prihodnosti, v skladu z Mojim naukom. 

67 Temu ljudstvu se približujejo množice; bodite pripravljeni; nočem, da bi vas presenetili z 

nepoštenim ravnanjem, saj bi lahko rekli: "Ali so to Gospodovi novi učenci?" 

68 Potem ko sem vam toliko govoril, ne želim, da bi ugotovili, da je vaša shramba za dobra dela 

prazna. 

69 Jutri vas bodo izpraševali in preizkušali ljudje, ki želijo, da bi vas oslabili, da bi vas obtožili in 

zanikali mojo resnico. 
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70 Ne pričakujte, da bo moja beseda, zapisana v knjigah, sama naredila čudež spreobrnjenja 

človeštva; potrebno je, da se dvignejo veliki vojaki moje stvari, da bi zapečatili in potrdili mojo resnico s 

svojo vero, pogumom in ljubeznijo kot orožjem. 

71 Ne bo treba spraševati, ali je pot prosta ali ne, niti vam ne bo treba iskati množic, saj bom sam 

poskrbel, da vam na pot postavim potrebne. 

72 Potrebno je, da se med človeštvom pojavijo ljudje, ki prepoznajo veličino mojega zakona in 

poskrbijo, da bo prepoznan. 

73 Vi, ki ste me slišali v tem času, bodite veliki s ponižnostjo, z mojo besedo, s svojo krepostjo in 

dobrim izpolnjevanjem mojega zakona! Toda ne mislite, da boste največji med ljudmi, ker ste me slišali. 

Koliko tistih, ki so daleč od mojih naukov, bo na dan, ko te bodo slišali, tvoje pričevanje dovolj, da bodo 

opravili večja dela od tvojih. 

Tega se boste zelo veselili, saj bodo ta dela sad vaše izpolnitve. 

74 Zdaj vas krepim in zapiram rane, ki vam jih je prizadejalo človeštvo, da boste ob začetku bitke 

imeli dovolj jekla. 

75 Zavedajte se, da vas razsvetljuje svetloba šestega pečata, šesti svečnik razsvetljuje človeštvo; toda 

čeprav ta svetloba razsvetljuje vse, se nekateri zavedajo, da živijo v pomembnem času, drugi pa pustijo, 

da vsa učenja gredo mimo njih brez posluha. 

76 Zakaj, če ste vsi ustvarjeni enaki, nimate vsi vere? - Zaradi vaše svobodne volje in različnega 

razvoja vašega duha. Zato nekateri upajo, da jih bosta vodili višja luč in višja moč, drugi pa zaupajo v svoje 

lastne moči, in ko jih nimajo, se počutijo izgubljene. 

77 Pred davnimi časi je vaš duh izhajal iz mene, vendar vsi niso enako napredovali na poti duhovnega 

razvoja. 

78 Vse usode so različne, čeprav vas vodijo k istemu cilju. Nekaterim so namenjene te preizkušnje, 

drugim one. Eno bitje gre v eno smer, drugo v drugo. Vsi niste nastali v istem trenutku in se tudi ne boste 

vrnili ob istem času. Nekateri hodijo spredaj, drugi zadaj, a cilj čaka na vse. Nihče ne ve, kdo je blizu nje in 

kdo se ji oddaljuje, ker ste še premajhni, da bi imeli to znanje; ste ljudje in vaša nečimrnost bi bila vaša 

poguba. 

79 Oče vam vsem govori, naj vztrajate, tistim, ki imajo vero, pa pravi, naj osvetljujejo pot tistim, ki 

hodijo v temi. 

80 Če se globoko zamislite nad svojo življenjsko potjo, boste videli, da ste včasih hodili živahno, 

včasih počasi; včasih ste padli in se nato spet dvignili, dokler vam končno ni uspelo narediti varnejšega in 

trdnejšega koraka. 

81 Samo jaz poznam vaš razvoj, čeprav vam moram povedati, da se resnično višji duh zaveda svojega 

napredka, ne da bi bil domišljav. 

82 Z darom intuicije lahko ugotovite, ali je vaša hoja pretirano počasna ali ste v dih jemajočem 

koraku, ali ste se ustavili ali ste po vašem mnenju pridobili trdno podlago. 

83 Po svoji vesti lahko ugotovite, ali je pot, po kateri hodite, dovoljena ali pa ste jo zgrešili. 

84 Da bi tistim, ki pridejo za vami, pustili blagodejno sled svojega prehoda skozi svet, morate izpolniti 

Moj zakon; z njim boste zapustili velika dela, vaš spomin in zgled pa bosta neizbrisna. 

85 učenci, jaz sem skovik, pod čigar krili živite kot mlade ptice. Prav tako vam povem, da je šesti 

pečat edini, ki je v tem času odprt in vas razsvetljuje. 

86 Zavedajte se, da so mnogi moji delavci, ki so bili prvi učenci spiritualizma, padli v hudo zmoto, ko 

so verjeli, da so pečati kraji zbiranja, da so bili pečati v tem narodu sproščeni in da so oni njihovi lastniki. 

87 Neprestano jim dajem čutiti svojo pravičnost, saj so v tem času kot prvorojenci, ki sem jih poklical 

in povabil k svoji mizi, ki sem jim namenil svojo besedo ljubezni. Po ulicah sveta hodijo s svojimi darovi in 

naročili, ne da bi želeli vedeti, kaj nosijo. Prepričani so, da izpolnjujejo moj zakon, in obsojajo svoje brate. 

88 Ne vedo, kam gredo, niti ne slutijo veličine Mojega dela, in ko sem jih poklical, da bi me slišali nad 

človeškim umom, in jih vprašal: "Ali verjamete v Mojo prisotnost v tej obliki?", so me mnogi med njimi 

zanikali. 
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89 Rekel sem jim: pokažite mi svoje množice privržencev, naštejte mi čudeže, ki ste jih storili, vendar 

so mi pokazali zelo malo sadov. Opozoril sem jih na velike množice, ki se zberejo, kjer se sliši moja 

beseda, na nešteto pričevanj o moji moči in jih spomnil: "Drevo se bo spoznalo po sadovih." - To je šesti 

pečat, pod katerega svetlobo mi morate vsi slediti. Danes vas razsvetljuje šesti svečnik, ki je Božja beseda. 

90 Glejte, med mojim ljudstvom so otroci dvoma in otroci vere, tisti, ki me zanikajo, in tisti, ki mi 

sledijo: Eden je nagnjen k materializmu, drugi pa si prizadeva doseči duhovnost. To je glavni vzrok za vaše 

nesoglasje v tem času. 

91 Moj nauk pa je svetel kot dnevna svetloba. 

92 Božje Jagnje je razvezalo pečate in samo to jih bo lahko ponovno zapečatilo. 

93 Novi Jeruzalem ni ne v tem ne v katerem koli drugem narodu; to mesto je duhovno, čeprav ga 

boste od tega trenutka naprej lahko naseljevali. 

94 Elija ni tisti, ki je sprostil pečate; bil je predhodnik, da bi se šesti pečat sprostil in razkril ob pravem 

času. Elija predstavlja šesti pečat in njegovo poslanstvo je zelo visoko; razkril vam je, da se za vas začenja 

nov čas razodetja. 

95 Sedem azijskih cerkva, ki so bile svetišča, v katerih je glas mojih apostolov odmeval kot sporočilo 

vsem rodovom narodov, je čudovita podoba knjige sedmih pečatov. 

96 Roque Rojas je prišel na svet z nalogo, da postane prvi organ komunikacije, prek katerega je Elias 

poklical prve delavce tretjega obdobja, in med tistimi, ki so prvi prejeli naročila, je bila devica s potrebno 

duhovnostjo in predanostjo, da bi se v njej lahko zgodil čudež mojega razodevanja prek človeškega uma. 

Od takrat je moja beseda s tem posredovanjem določila obdobje te manifestacije, ki se je začelo z Elijevo 

manifestacijo in bo trajalo od leta 1866 do leta 1950. 

97 Številni organi razumevanja so bili pripravljeni, da bi imeli mojo neizčrpno Besedo, ki je vir 

modrosti in razodetja do zadnjega trenutka mojega razodetja. 

98 Kasneje bo prišel čas poduhovljenja, in čeprav ne boste več slišali moje besede, me boste čutili 

bližje sebi. 

99 Ne glede na dobro pripravljenost nekaterih in slabo pripravljenost drugih bom še naprej prihajal, 

da bi se razkril. Zaradi dobrega namena nekaterih in nepripravljenosti drugih bo Moj Duh v tej obliki 

navzoč do leta 1950, kajti nič ne bo moglo preprečiti izpolnitve Moje volje. 

100 Toda tisti, ki tej hrani dodajajo nekaj tujega in dajejo množicam piti vodo, ki ni kristalno čista, 

bodo odgovarjali pred menoj. 

101 Moja volja je, da se vrnete na kraje, kjer niste opravili nobene naloge. 

102 Poti so tlakovane, polja čakajo na seme. Pripravite se in naj pride ura vašega boja. Potem se boste 

objeli kot bratje, se odpravili na pot in dovolili, da se v vas uresniči moja volja. 

103 Ne pozabite, da je moje delo čisto in da ga boste ljubili do konca. 

104 Na svoji življenjski poti se morate ukvarjati z dejavno dobrodelnostjo; to je vaša naloga. Imate 

veliko duhovnih darov za nesebično pomoč na različne načine. Če veste, kako se pripraviti, boste dosegli, 

kar imenujete nemogoče. 

105 Dejavnost ljubezni, ki jo opravljate s kovancem - čeprav je tudi to dejavnost ljubezni -, bo vseeno 

manj vzvišena. 

106 Ljubezen, odpuščanje in mir morate vnesti v srca svojih bratov. 

107 Nočem več, da bi bili farizeji in hinavci zaščiteni v mojem zakonu. Hočem učence, ki čutijo 

bolečino sočloveka. Odpustil bom vsem, ki se pokesajo, ne glede na to, katero sekto ali vero 

izpovedujejo, in jasno jim bom pokazal pravo pot. 

108 Blagor tistim, ki prinašajo moje nauke v tuje dežele, saj jih bodo varovali moj zakon in moji angeli 

varuhi. Povedal sem vam, da lahko z enim od mojih otrok, ki je opremljen, rešimo veliko območje. 

Naredite se vredne te milosti in veliko vam bom dal. 

109 Govorim vam na različne načine, da bi vas moja beseda okrepila in da ne bi postali šibki, ko 

najbolj potrebujete vero. 
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110 Ljubite drug drugega, ko ste skupaj, ljubite drug drugega, ko ste daleč narazen, in Očetov 

blagoslov se bo spustil na to bratstvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 11  
1 Človeštvo, poiščite svojo blaženost v ljubezni nebeškega Očeta; resnično, povem vam, združitev z 

Bogom vam bo dala občutek blaženosti v vašem duhu. 

2 Ko človek stopi na duhovno pot, bo končno našel pot do blaženosti. Učenci, spoznajte čudež, da 

lahko imate in čutite nebeško kraljestvo v svojem duhu! 

3 Ponovno vam dajem lekcije z učenjem ljubezni, kajti čeprav se učite lekcij življenja, ki je za vas 

šola, še niste dojeli vsega, kar vam razkriva na vaši poti. 

4 O, moji ljubljeni otroci, vi, ki žalujete kot izgubljene ovce in s strašnim glasom kličete svojega 

Pastirja! Če si zatiskate oči pred resničnostjo, ki vas obdaja, boste na koncu mislili, da sem jaz vzrok za vse 

vaše tegobe na zemlji; drugi verjamejo, da sem brezbrižen do njihovega trpljenja in bede. 

5 Kako nehvaležni ste, ko tako razmišljate o svojem Očetu, in kako krivični ste, ko sodite mojo 

popolno pravičnost! 

6 Ali mislite, da vas ne slišim, ko pravite, da se hranite le z grenkobo, da je svet, v katerem živite, 

svet brez sreče in da življenje, ki ga živite, nima smisla? 

7 Čutiš me samo takrat, ko misliš, da te kaznujem, da ti odrekam vsako usmiljenje, in pozabljaš na 

Očetovo nežnost in dobroto; pritožuješ se nad svojim življenjem, namesto da bi blagoslavljal njegove 

koristi. 

8 To je zato, ker si zatiskate oči pred resnico in v svojem okolju vidite le trpljenje in solze ter 

zapadate v obup, ker verjamete, da bo vse ostalo brez nagrade. 

9 Kako drugačno bi bilo tvoje življenje, če bi namesto tega upora in nerazumevanja vsak dan najprej 

pomislil, da bi blagoslovil svojega Očeta, in če bi se najprej zahvalil za številne koristi, ki ti jih podarja 

Njegova ljubezen! Vendar teh vrlin ne morete več čutiti, ker je meso vznemirilo vašega duha in ste 

pozabili moj nauk; zato vam govorim o teh občutkih, ki ste jih pregnali iz svojega srca. 

10 Usoda ima milost, ki jo je vanjo vložil Bog. Usoda ljudi je polna božanske dobrote. 

11 Te dobrote pogosto ne najdete, ker ne veste, kako jo poiskati. 

12 Če se na poti, ki sem jo namenil vsakemu duhu, odločite za trdo in grenko pot, jo želim ublažiti, a 

nikoli povečati njene grenkobe. 

13 Ljudje na svetu potrebujejo drug drugega, nihče ni preveč in nihče ni premalo. Vsa življenja so 

potrebna drug drugemu, da bi bil njihov obstoj popoln in skladen. 

14 Revni potrebujejo bogate in bogati potrebujejo revne. Zlobni potrebujejo dobrega, slednji pa 

prvega. Nevedni potrebujejo vedoželjne in vedoželjni potrebujejo nevedne. Najmlajši potrebujejo 

starejše, ti pa otroke. 

15 Vsakega od vas je Božja modrost postavila na tem svetu na svoje mesto in v bližino tistega, s 

katerim naj bi bili. Vsaki osebi je dodeljen krog, v katerem bo živela in v katerem so inkarnirani in 

dezinkarnirani duhovi, s katerimi bo živela. 

16 Tako boste postopoma, vsak na svoj način, spoznali vse tiste, katerih naloga je, da vas naučijo 

ljubezni, ki vas dviguje; od drugih boste doživeli bolečino, ki vas bo očistila. Nekateri vam bodo prinesli 

trpljenje, ker ga potrebujete, drugi vam bodo dali svojo ljubezen, da bi nadomestili vašo zagrenjenost; 

toda vsi imajo za vas sporočilo, nauk, ki ga morate razumeti in uporabiti. 

17 Še enkrat vam povem, da niste prepoznali sporočila, ki ga ima vsako bitje za vas, čeprav se 

udeležujete mojega učenja. 

18 V vsakem od svojih bratov poiščite tako dobre strani, ki vam jih ponuja, da se od njega naučite, 

kot tudi slabe, da mu pomagate pri vzponu; tako boste hodili po poti življenja z medsebojno pomočjo. 

19 Za trenutek se ustavite in premislite, saj ste izpustili veliko stvari, ki bi vam lahko koristile. Teh 

priložnosti ne izpustite, saj so to lekcije, ki jih izpuščate. 

20 Vsak človek je lekcija, pričakovanje ljubezni ali nemilosti, ki vam bo sčasoma dalo svojo sladko ali 

grenko resnico; tako boste šli od lekcije do lekcije, se včasih učili in včasih učili, saj morate sporočilo, ki 

ste ga prinesli na zemljo, posredovati tudi svojim bratom. 
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21 Resnično, povem vam, če bi človeštvo razumelo te nauke, ne bi toliko jokalo na zemlji. 

22 Ne pozabite, da vam bo vsak inkarnirani in dezinkarnirani duh*, ki v kakršni koli obliki prečka vašo 

življenjsko pot, pomagal pri uresničevanju vaše usode. 
* Inkarnirani duh: še vedno prebiva v svojem mesenem telesu; dezinkarnirani duh: ne prebiva več v svojem 

materialnem telesu. 

23 Koliko duhov Luči sem poslal na svet za vas, pa se niste ustavili, da bi blagoslovili Mojo ljubezen 

do vas! 

24 Mnogim duhovom, ki sem vam jih poslal, niste posvečali pozornosti, ne da bi se zavedali, da so 

del vaše usode; ker pa niste razumeli, kako jih sprejeti, ste ostali praznih rok in pozneje morali prelivati 

solze obžalovanja. 

25 Človeštvo, vaša usoda je biti v harmoniji z vsem, kar je ustvarjeno. Ta harmonija, o kateri vam 

govorim, je največji od vseh zakonov, saj v njej najdete popolno občestvo z Bogom in njegovimi deli. 

26 Preučite duhove, ki vas obkrožajo, in tiste, ki vam v življenju prekrižajo pot, da boste lahko cenili 

njihove vrline, sprejeli sporočilo, ki vam ga prinašajo, ali jim dali tisto, kar naj bi prejeli od vas. 

27 Zakaj ste prezirali svoje sosede, ki vam jih je usoda postavila na pot? Pred njimi ste zaprli vrata 

svojega srca, ne da bi izkusili nauk, ki so vam ga prinesli. 

28 Pogosto ste odvrnili prav tistega, ki je vašemu duhu prinesel sporočilo miru in tolažbe, potem pa 

se pritožujete, ko ste vi napolnili njegovo čašo z grenkobo. 

29 Življenje prinaša nepričakovane spremembe in presenečenja in kaj boste storili, če boste morali 

jutri hrepeneče iskati tistega, ki ste ga danes vzvišeno zavrnili? 

30 Imejte v mislih, da je mogoče, da boste jutri morali poiskati tistega, ki ga danes zavračate in 

zaničujete, polni želja, vendar bo pogosto že prepozno. 

31 Če ste otroci, razumite in cenite dobroto svojih staršev. Če ste starši, imejte razumevanje za svoje 

otroke. Če ste zakonca, se spoznavajte in ljubite; če pa še niste in čakate na tistega, ki se bo pridružil vaši 

usodi, se pripravite, da ga sprejmete, da ga razumete. 

32 Prenehajte si ustvarjati še več grenkobe z odkloni in lahkomiselnostmi, in ker se niste naučili brati 

v knjigi življenja, berite vsaj duhovno plemenitost tistih, ki vas neposredno obkrožajo. 

33 Človeštvo, razumite mojo besedo, učite se od mene in glejte, kako nikogar ne odvrnem od sebe 

od tistih, ki se mi približujejo, ker vem, da ste vsi moji otroci in da me vsi potrebujete. 

34 Naučite se tega nauka, da boste razumeli, kako postati mojstri, vendar se najprej naučite biti 

bratje. 

35 Vsi se morate zavedati, da je vaša usoda, da se naučite velikih življenjskih lekcij, saj boste le tako 

dosegli vrh svoje popolnosti, le tako boste postali veliki. V nasprotnem primeru boste v sebi vedno nosili 

nezadovoljstvo, pritožbe in nerazumevanje, bogokletje in očitke svojemu Gospodu. 

36 Naj bodo moja učenja vaš svetovalec na vaši poti in v sebi boste začutili moč, ki vas ne bo nikoli 

pustila obupati in vas bo korak za korakom vodila do najvišjega vrha razumevanja. 

37 Tolažite tiste, ki jih vidite jokati. Bog vas je vodil k njim, saj je tam vaša naloga. 

38 Razumite moj nauk, da ne boste v svojem življenju še naprej delali napak; kajti vsaka malenkost, 

ki jo prizadenete svojim bratom, bodisi z besedami bodisi z dejanji, bo neizbrisen spomin v vaši vesti, ki 

vas bo neprizanesljivo grajala. 

39 Ponovno vam povem, da ste vsi potrebni, da bi se božanski načrt lahko uresničil in da bi se 

končala velika duhovna beda med ljudmi. 

40 Dokler bo obstajala sebičnost, bo obstajala tudi bolečina. Svojo brezbrižnost, sebičnost in prezir 

spremenite v ljubezen, v sočutje in doživeli boste, kako hitro bo k vam prišel mir. 

41 Globoko premislite o vseh mojih naukih! 

42 Spoznajte se! Gledal sem na obstoj ljudi vseh časov in vem, kaj je bil vzrok za vse njihove bolečine 

in nesrečo. 

43 Od najzgodnejših časov sem videl ljudi, ki so si vzeli življenje zaradi zavisti, materializma, lakote po 

moči; vedno so zanemarjali svojega duha in verjeli, da so le materija, in ko je napočila ura, da zapustijo 
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človeško obliko na zemlji, je ostalo le to, kar so ustvarili v svojem materialnem življenju, brez blaženosti 

za duha, saj ga niso iskali, niso razmišljali o njem, niso skrbeli za vrline duha in za znanje. Zadovoljni so bili 

z življenjem, ne da bi iskali pot, ki bi jih pripeljala k Bogu. 

44 Dokler vi, ki ne ljubite življenja, ker ga imenujete kruto, ne priznavate pomena vesti v človeku in 

se ne pustite voditi po njej, ne boste našli ničesar, kar bi imelo pravo vrednost. 

45 Vest je tista, ki dvigne duha v višje življenje nad materijo in njene strasti. Duhovnost vam bo dala 

občutiti veliko Božjo ljubezen, če jo boste uspeli spremeniti v dejanja. Takrat boste razumeli smisel 

življenja, videli njegovo lepoto in odkrili njegovo modrost. Potem boste vedeli, zakaj sem ga imenoval 

življenje. 

46 Kdo si bo upal zavrniti ta nauk, češ da ni resničen, potem ko ga je spoznal in razumel? 

47 Ko boste razumeli, da je vaša resnična vrednost v vaši vesti, boste živeli v harmoniji z vsem, kar je 

ustvaril vaš Oče. 

48 Takrat bo vest polepšala ubogo človeško življenje; toda pred tem se mora človek odvrniti od vseh 

strasti, ki ga ločujejo od Boga, da bi stopil na pot pravičnosti in modrosti. Takrat se bo za vas začelo pravo 

življenje, ki ga danes gledate z ravnodušnostjo, ker ne veste, kaj zaničujete, in si ne predstavljate njegove 

popolnosti. 

49 Človeštvo, skozi stoletja ste ostali duhovno nedejavni, ker ste verjeli, da resnična sreča in resnični 

mir pripadata človeškemu obstoju, ne da bi razumeli, da sta del Duhovnega življenja, ki je resnično 

življenje. 

50 Poiščite tiste, ki vas ljubijo, in tiste, ki vas sovražijo; ljubite življenje, ki ste ga poimenovali kruto, 

ne da bi vedeli, da je kot odprta knjiga, polna modrosti za vas. Naj vas ganejo tako radosti kot trpljenje 

drugih. V vsakem človeku vidite Mojstra in se čutite kot živi simbol dobrega, ne zla, kajti glede na vaša 

dela v življenju bo simbol, ki ga utelešate. 

51 Ljudje so si pekel predstavljali kot kraj večnih muk, kamor bodo po njihovem mnenju prišli vsi, ki 

so kršili moje zapovedi. Tako kot so ustvarili ta pekel za hude prestopke, so si zamislili še en prostor za 

manjše prestopke in še en prostor za tiste, ki niso storili ne dobrega ne slabega. 

52 Kdor pravi, da se v onstranstvu ne veselimo in ne trpimo, ne govori resnice; nihče ni brez trpljenja 

in brez veselja. Trpljenje in veselje se bosta vedno mešala, dokler duh ne doseže najvišjega miru. 

53 Poslušajte, otroci moji: Pekel je v inkarnacijah in disinkarnacijah, v prebivalcih tega sveta in 

"Duhovne doline"; pekel je simbol hudega trpljenja, strašnega obžalovanja, obupa, bolečine in grenkobe 

tistih, ki so hudo grešili. Vendar se bodo teh posledic osvobodili z razvijanjem svojega duha v smeri 

ljubezni. 

54 Nebesa, ki simbolizirajo resnično srečo in mir, pa so namenjena tistim, ki so se odvrnili od strasti 

sveta in živijo v občestvu z Bogom. 

55 Posvetujte se s svojo vestjo in vedeli boste, ali živite v peklu, ali odplačujete svoje prestopke ali 

ste prežeti z nebeškim mirom. 

56 To, kar ljudje imenujejo nebesa ali pekel, niso posebni kraji, temveč bistvo vaših del, ki jih vaš duh 

žanje, ko pride v "duhovno dolino". Vsakdo doživlja svoj pekel, živi v svojem svetu pokore ali uživa v 

blaženosti, ki jo dajeta vzpon in harmonija z božanskim duhom. 

57 Jaz sem vaš Oče in vi ste moji zelo ljubljeni otroci. Pridite, dvignite se nad vse ustvarjene stvari in 

pridite k meni. 

58 Dragi učenci, ti časi so časi sodbe za človeštvo. Rok, do katerega morate začeti plačevati dolgove, 

je potekel. Zdaj žanjete žetev pretekle setve, rezultat ali posledice svojih del. 

59 Človek ima čas, da opravi svoje delo, in drugi, da odgovarja za to, kar je storil; slednji čas je čas, v 

katerem živite. Zato vsi trpite in jokate. Tako kot imate čas setve in čas žetve, ima tudi Bog čas, ki vam ga 

je namenil za izpolnitev svojega zakona, in čas, ki vam ga je namenil za izkazovanje svoje pravičnosti. 

60 Zdaj živite v času božje sodbe. Bolečina te spravlja v jok, človeštvo se očiščuje v lastnih solzah, saj 

nikomur ni prihranjeno zadoščenje (za njegovo krivdo). 
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61 To so časi pravičnosti, v katerih morate razmisliti o svoji usodi, da bi s kontemplacijo in 

duhovnostjo slišali glas vesti, ki vas ne zavaja in ne vara, ampak vas vodi po poti miru. 

62 Za duha je najtežje doseči poduhovitev skozi materijo; za človeka je najtežje prepoznati sebe v 

bistvu. Ne pustite svojega življenja neizkoriščenega, naučite se vseh njegovih lekcij. Vaša naloga je doseči 

modrost, učiti tiste, ki vas obkrožajo, in se izpopolnjevati v duhu. 

63 Ljudje moji, če veste, da je vaša duhovna usoda velika, stopite na pot ljubezni in prižgite svojo luč 

vere na božanskem plamenu moje modrosti. 

64 Pridite k meni, človeštvo, jaz sem upanje, jaz sem obljubljeni tolažnik, ki vam je prinesel svoje 

sporočilo miru v tem času kaosa. Ker ste veliko jokali in trpeli, se moja tolažba in moja ljubezen izlivata v 

vas kot izvir usmiljenja. 

65 Resnično vam povem, da ste velikokrat prekršili moj zakon, vendar je prav tako res, da se boste 

očistili v moji ljubezni. Kaj bi storili, če bi v tem trenutku namesto da bi vas tolažil, prišel k vam le kot 

sodnik? 

66 Jaz sem Mojster ljubezni, ki vam prihaja pomagat pri vašem križu. Sem tvoj sopotnik, ki vodi tvoje 

korake in ti stoji ob strani v tvoji osamljenosti in grenkobi. Jaz sem dober prijatelj, ki ste ga čakali. Jaz sem 

hrana, ki jo potrebuje vaš duh, kajti moja ljubezen je hrana, ki vam daje življenje. 

67 Vedno ste me potrebovali, najbolj pa v teh časih, ko človeštvo do konca izpraznjuje čašo bolečine. 

Zato sem z vami, ker sem vaš Odrešenik. - Vi jokate in jaz blagoslavljam vaš jok, kajti solze grešnikov so 

blagoslovljena rosa, s katero se oplodijo srca. 

68 Vaš duh se je umaknil iz materije, da bi slišal mojo besedo v duhovnem svetu, in mi spregovoril 

brez besed. 

69 Bolj razvit duh ve, da človeška beseda slabi in zmanjšuje izraz duhovne misli, zato pusti materialne 

ustnice neme, da bi se dvignil in v jeziku, ki ga pozna samo Bog, izrazil skrivnost, ki jo nosi skrito v 

najglobljem delu svojega bitja. 

70 Odložite svojo bolečino, dvignite se nad solze in me še naprej poslušajte. Zavedajte se, da je za 

človeštvo prišel tretji čas, in čutite odgovornost, da se pripravite. Priznaj se mi in dvigni svojega duha. 

Slišim vašo molitev in vam podeljujem svojo milost in svoje odpuščanje. 

71 Hvalite me z duhovnimi pesmimi, ko me vidite, kako se spuščam z "višine gore" na vaš dom, in ko 

slišite mojo besedo, se vaš duh trese in mi rečete: "Gospod, vemo, da si z nami." - Toda vsi niso začutili 

mojega prihoda, zato je treba nenehno ponavljati moje besede in dokaze, da se boste zavedali, da sem 

ponovno prišel k človeštvu. V človeku sem iskal dom, tempelj, v katerem bi se naselil, a ga še nisem našel, 

vendar ne bom prenehal loščiti kamnov, dokler jih ne spremenim v srca, ki čutijo mojo navzočnost in z 

njo mojo pravičnost in ljubezen. 

72 Če se vam zdi, da tavate v puščavi nerazumevanja, bodite pogumni in pojdite naprej. Če pa vas 

bom po svoji volji poslal čez puščave in gore, da bi prinesli veselo novico v druge dežele, se lotite dela, 

kajti če vam bo zmanjkalo vode, bom poskrbel, da bo iz skale pritekla in pogasila vašo žejo, in če vam bo 

zmanjkalo moči za dolgo pot, vas bom poživil. 

73 Delo, ki vam ga zaupam, je občutljivo. Ne dovolite, da bi zlobne roke oropale ta zaklad in pozneje 

rekle, da je plod njihovega navdiha, z njim se povzdigujejo in ponižujejo nič hudega sluteče. 

74 Ko boste prišli k meni, vas bom vprašal in zahteval obračun vsega, kar sem vam dal, toda mnogi 

med vami mi bodo rekli: "Gospod, izgubil sem svojo dediščino." Potem ti bom ukazal, da jo poiščeš, in ne 

boš se vrnil k meni, dokler je ne boš našel in izpolnil vseh mojih zapovedi. - Če vam ne bi govoril na ta 

način, bi zaspali in se ne bi mogli rešiti. 

75 Bistvo moje besede, ki ga danes ohranjate, bo jutri iz vaših ust priteklo v besedah modrosti v 

korist človeštva. Če boste vztrajali na tej poti, boste našli zdrave in polnovredne radosti, ki bodo 

nahranile vašega duha. 

76 Verjemite v velikost gorčičnega semena in videli boste, da se bodo zgodili veliki čudeži. Danes, 

tako kot v drugi dobi, vam pravim: ukažite "gori", naj spremeni svoj položaj, in boste ubogali; ustavite 

divjanje elementov, in videli boste, da se je uresničilo; v mojem imenu povejte bolniku, naj ozdravi, in 
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videl bo, da je osvobojen bolezni. Ko pa se vam zgodi čudež, ne bodite ravnodušni, zaznavajte in cenite 

božansko delovanje v svojem duhu. 

77 Človeštvo bodo doletele številne nesreče, v naravi bo prišlo do pretresov, elementi bodo pretrgali 

svoje vezi: Ogenj bo opustošil celotne pokrajine, vode rek bodo prestopile svoje bregove, morja se bodo 

spremenila; nekatere pokrajine bodo pokopane pod vodnimi masami, pojavile pa se bodo nove dežele. 

Mnoga bitja bodo izgubila svoja življenja in celo tista, ki so nižja od človeka, bodo poginila. Vse se bo 

pretreslo in zmedlo, in če se ne boste pripravili zdaj, boste v preizkušnjah šibki in ne boste mogli dajati 

moči drugim, zato ne boste mogli pustiti dobrega zgleda prihodnjim generacijam, ki se bodo iz duha v 

duh združile z menoj. Če jim ne boste utrli poti, me bodo iskali na poti znanosti in ne na poti duhovnosti, 

to pa ni Moja volja. 

78 Po letu 1950 boste doživeli začetek teh velikih preizkušenj. Spremljajte in molite; spoznajte me, 

ljudje. Ravnajte po moji besedi, ki vključuje vse vrline, in se rešite. Resnično, povem vam: Kdor posluša 

mojo besedo in se ravna po njej, bo rešen in bo vstopil v večno življenje. Tisti tempelj, o katerem sem 

rekel svojim učencem, da ga bom zgradil v treh dneh, je tempelj, ki ga danes gradim v vašem duhu. Ta 

tempelj je neuničljiv; njegove temelje sem zaupal vašim očetom, njegovo dokončanje pa bodo doživeli 

vaši otroci. 

79 Nihče ne sme oskruniti tega templja, niti dovoliti, da vanj vstopijo malikovanje, pohlep, sebičnost 

ali hinavščina; kajti tema in kesanje vesti bosta edina nagrada, ki jo bodo dosegli. Če pa boste ljubosumno 

varovali to notranje svetišče, ki ga nosite v svojem duhu in ki je bivališče, v katerem želi prebivati vaš Oče, 

boste videli, kako bodo od blizu in daleč prihajale karavane moških, žensk in otrok, ki bodo trkali na vrata 

tega bivališča v želji po duhovni pomoči. 

80 Mnogi bodo prišli kot volkovi in vas skušali prelisičiti, vendar se bodo zaradi iskrenosti in 

resničnosti vašega bogoslužja in tudi vaših del spremenili v nežne ovce. 

81 Razmislite in dovolite, da vas sprašujem v tišini vaše spalnice; ta vprašanja bodo enaka tistim, ki 

vam jih bodo zastavljali ljudje, in želim, da se od zdaj naprej pripravite na to, da jim boste dali krivdni 

odgovor. 

82 Ko sem vam dal svoj nauk in svoje zapovedi, sem vas napolnil z močjo, da bi se borili brez 

popuščanja. Preljubi otroci, ni mogoče, da bi s težo svojega križa dosegli višino gore, ne da bi prej 

prehodili pot trpljenja.* 
* Sklic na konec Jezusovega življenja: preden je prišel na Kalvarijo, kjer je bil križan, je moral nositi svoj križ po 

ulicah Jeruzalema. 

83 Kdaj se bo na Zemlji pojavil človek, ki bo izpolnjeval vse moje nauke, kot to zahteva moj Zakon: 

človek velikega in svetlega duha, visokih čustev in bistre inteligence? 

84 Če mislite, da beseda "človek" pomeni bitje - šibko, majhno in obsojeno, da ga večno nosi zlo -, 

ste v veliki zmoti. Človek je prestal materialno in duhovno trpljenje, da bi sad njegovega boja, izkušenj in 

razvoja postal pravi človek. Ali menite, da vaše seme ne more roditi takšnih sadov? Izrael, ne dvomi v 

mojo besedo. Spomnite se, da sem obljubil Abrahamu in Jakobu, da bo njuno potomstvo blagoslov in 

tolažba za vsa ljudstva zemlje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 12  
1 Naj bo blagoslovljeno to jutro svetega spomina, ko ljudje počastijo spomin na Mesijo. 

2 Ne prinašam vam le upanja, ampak tudi čudovito resničnost. 

3 Vihar trpljenja, ki ga doživljate v svojem življenju, bo kratkotrajen; vse to bo minilo in prenehali 

boste jokati in trpeti. 

4 Obstoj človeka na zemlji je le trenutek v večnosti, dih življenja, ki za nekaj časa oživi človeka in 

takoj spet odide, da bi se pozneje vrnil in dal dih novemu telesu. 

5 Veselite se, da nobena bolečina ne traja večno; vaša trpljenja so začasna in kmalu minejo. 

6 Za tistega, ki na preizkušnje gleda duhovno, je čas pokore in očiščenja kratek; za tistega, ki je 

popolnoma zatopljen v materializem, pa bo to, kar je v resnici zelo kmalu končano, trajalo dolgo. 

7 Kakor mineva utrip tvojega srca, tako v neskončnost mineva življenje ljudi. 

8 Ni razloga za strah, kajti kakor se komu utrga vzdih, kakor se prelije solza ali izreče beseda, tako 

mine človekovo trpljenje. 

9 V neskončni Božji nežnosti se morajo vse vaše bolečine in žalosti razbliniti v nič. 

10 Če vas bolečina rani, ne zato, ker bi vam prišla od mene, ampak ker ste jo prej iskali in ker je treba 

izpolniti zakon pravičnosti. 

11 Vendar nihče ni nemočno zapuščen, vsi imate nekoga, ki vas spodbuja in ščiti, imate veliko 

ljubljenih ljudi za tančico materije. Vendar jih ne poznate in ne veste, na kakšen način vam izkazujejo 

ljubezen iz onstranstva. To so duhovi, ki prebivajo v kraljestvu svetlobe, ki pomagajo in tolažijo male 

brate, šibke, padle in bolne. 

12 Razsvetljeni so Gospodovi visoki odposlanci, ki pri opravljanju pomembnih in težkih nalog urejajo 

in skrbijo za vse, kar jim je bilo naročeno. 

13 Imenujem jih razsvetljeni, ker so to tisti, ki so dovolili, da se v njihovem duhu razcveti moje seme 

ljubezni. To so razsvetljeni, ki jih še ne poznate, ker vam primanjkuje duhovne občutljivosti. 

14 Da bi vi občutili mojo navzočnost, je bilo treba moje misli slišati skozi človeško telo, toda resnično 

vam povem, da je vesolje polno duhovnih vibracij, ki bi jih lahko slišali tudi vi, če bi vam to omogočila 

vaša duhovna pripravljenost in sposobnost. 

15 Moral sem vam spregovoriti v tej obliki, da bi se slišal, saj vas želim osvoboditi okovov nevednosti, 

razbiti vezi, ki vas ovirajo, in vam pomagati, da resnično razumete moj nauk. 

16 Kdor je vezan na slabosti sveta, me ne bo mogel občutiti v polnosti. Noben človek, čigar srce je 

otrdelo, ne more doseči popolnosti. 

17 Moram se čutiti v vaših srcih, da me boste razumeli, pogosto ponavljati svoje nauke in iskati 

trenutek, ko boste pripravljeni, da me sprejmete. 

18 Razumeti morate, da sem prišel raztrgat verige, ki so vas naredile sužnje bolečine, da vas 

osvobodim trpljenja, ki ste si ga sami ustvarili in ga še podaljšali, ker ponavljate svoje napake in 

nepopolnosti. Če pa ste trdne v zlu, vas bom v svoji ljubezni nenehno reševal, in tudi če se boste znašli v 

brlogu razvratov ali v najglobljem breznu svojih strasti, bom tam iskal izgubljene, da bi jih pripeljal v 

kraljestvo luči. Toda vi morate biti ponižni in pravični, da bo v vas vzcvetelo moje seme. 
* Beseda "pravičen" v smislu Svetega pisma in teh Božjih naukov pomeni: z dejanji izpolnjevati Božji zakon - v 

novi zapovedi ljubezni - in obstati pred Božjo pravico. 

19 V resnici vam pravim: Čeprav vidim, da ste se osvobodili pokvarljivega in nekoristnega, da ste se 

trudili, da bi se odvrnili od slabih poti, vam še ne morem reči, da ste že sposobni voditi ljudstvo, saj vam 

še veliko manjka, da bi dosegli duhovnost. 

20 Prišel sem tudi, da v vas prebudim ideale, da se osvobodite nevednosti, kajti s to verigo, ki vas 

veže na materializem, se ne morete pojavljati kot moji apostoli in ne morete dajati zgledov resnične 

ljubezni. 

21 Jaz sem Sonce resnice, ki raztaplja meglo nevednosti; izstopite iz svoje teme in sprejmite 

razsvetljujoče in ogrevalne žarke Božjega navdiha. 
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22 Če bi me že razumeli, bi v polnosti občutili, da prihajam v vaš duh kot modrost, kot življenje, in če 

bi vaš um in srce ohranjala moje besede svetlobe, bi kmalu pripadli številu razsvetljenih. 

23 O blagoslovljeno jutro, polno molitev, pesmi in blagoslovov! Če bi se ljudje vsaj za nekaj trenutkov 

vživeli v veličino njegovega pomena - koliko miru in koliko svetlobe bi poželi za svojega duha! 

24 Poglejte, moje ljudstvo, poglejte nebo, poglejte ga od blizu in spoznali boste, da je v vsaki zvezdi 

obljuba, svet, ki vas čaka; to so svetovi življenja, obljubljeni Božjim otrokom, ki jih boste vsi naselili. Vsi 

boste namreč spoznali moje kraljestvo, ki ni bilo ustvarjeno samo za nekatera bitja, ampak kot univerzalni 

dom, v katerem se bodo združili vsi Gospodovi otroci. 

25 Vendar pa morate biti vedno jasnih misli, brez (temnih) oblakov, vedno morate biti budni, da 

boste čutili Moj navdih, ki prihaja k vam. 

26 Ko bo nekdo, ki ga bo razsvetlila Moja Modrost, nekega dne vladal zemlji, bo vse v harmoniji; toda 

do danes niste sprejeli Mojega nauka, niste želeli biti voditelji zemlje ali enega samega naroda, zato so 

vojne. 

27 Zdaj pa poslušajte nekaj, kar je za vas pomembno in kar vas bo potolažilo v bolečini: 

28 V prihodnosti vam bom poslal razsvetljene duhove, ki bodo prišli na Zemljo kot vladarji in ne bodo 

več dovolili vojn, saj vedo, da je ta planet namenjen vsem ljudem in da so spopadi med narodi, ki segajo v 

začetke človeštva, nesporen dokaz zavisti, zamer, nezaupanja, razdvojenosti in sovraštva med ljudmi. 

29 To jutro, ki ga je razsvetlil spomin na moj prihod na ta svet v Jezusu, je zaradi vašega 

povzdignjenja postalo še bolj svetlo. 

30 Ne opuščajte molitve, tudi če je tako kratka, da ne traja več kot pet minut, ampak se v njej z lučjo 

vesti natančno preverite, da boste lahko spremljali svoja dejanja in vedeli, v čem se morate izboljšati. 

31 Če boste v molitvi izgubili pojem časa, bo to znamenje duhovnosti, saj ste lahko, četudi le za nekaj 

trenutkov, izstopili iz časa, ki ga sužnji materializma želijo le za svoje užitke ali za povečanje denarja. 

32 Tisti, ki se vsak dan preizkušajo, bodo izboljšali svoj način razmišljanja, življenja, govorjenja in 

čustvovanja. 

33 Duhovni razvoj človeškega bitja, njegova preobrazba, prenova in povišanje so razlog za 

razodevanje moje besede na tem svetu. 

34 Želim, da dosežete popolnost, da boste lahko dosegli svojo srečo in mir. 

35 Če kljub temu vsakodnevnemu izpraševanju vesti ne hodite po poti dobrote, boste odgovorni za 

svoje napačne korake, padce in napake. 

36 Če nekateri od mojih naukov niso ustrezno izraženi, ker so bili izrečeni s posrednikom besed z 

majhno tekočnostjo, se obrnite na duhovno plat besede, ne da bi se ustavljali ob tej revščini izražanja, in 

v resnici mojega nauka boste našli božansko bistvo mojih naukov. 

37 Mnogim, ki poslušajo mojo besedo, se zdi, da je to največji nauk, ki ga je danes mogoče prejeti na 

zemlji; drugim pa daje vtis, da ne vsebuje nobenih resnic. Toda to ni prvič, da so ljudje zavrnili moja 

razodetja. 

38 Na ta svet je prišlo veliko mojstrov in poslancev, a ko so začeli sejati Moje seme resnice in 

ljubezni, ste jih ubili, ker tema človeštva ni mogla prenesti toliko svetlobe. 

39 Preroki, patriarhi in vidci so bili mučenci, žrtve človeške hudobije, ker ljudje niso mogli razumeti 

resnice, ki je prihajala iz njihovih ust, in dobrote njihovih src. 

40 Vsi razsvetljeni so spoznali križ trpljenja z vsemi mukami in grenkobo, ki jih ljudje znajo povzročiti 

svojim bratom. 

41 Ta trpljenja so nujna za vsakega učitelja, so trnje, čez katero mora iti, in grenkoba, ki jo mora 

spoznati, da bi se sredi njih pokazala veličina njegovega duha. 

42 Te poti še ne poznate, vendar jo boste morali spoznati in prehoditi, če boste delali po mojem 

navdihu in polni moči, ki jo daje ljubezen. 

43 Za vas je ljubezen lepa beseda, vendar do danes niste dojeli njenega pravega pomena. 

44 Kdor je mojster, ve, kakšna je njegova usoda, in jo blagoslavlja ter ve, kakšna je usoda njegovih 

bratov. 
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45 In kakšna je vaša usoda? - Enako kot tisto, kar je nekoč ponazarjal Mojster med Mojstri in kar je 

bilo dano vsem odposlancem: reševati, ljubiti in odrešiti grešnike. 

46 Vaša usoda je, da postanete razsvetljenec in prerok; nekega dne boste to postali in takrat boste 

spoznali trpljenje tistih, ki so vam pokazali pot. Hkrati boste spoznali ljubezen in pogum, ki sta jih 

spremljala na njihovi življenjski poti. 

47 Vsi so morali zmagati v notranjem boju v najtežji uri trpljenja in preizkušnje; in ko jih je vest 

vprašala, ali se želijo odpovedati svojemu poslanstvu ali ostati med ljudmi, ki so jim dali smrt, so odločno 

odgovorili, da želijo ostati med svojimi ljudmi, saj je to njihova naloga, čeprav je njihovi bratje niso 

razumeli na enak način. Vztrajno so vztrajali s tistimi, ki so jih ljubili, dokler jim je ostajal dih življenja. 

Vedeli so, da je treba razrešiti teme v človeštvu, vendar vam resnično povem, da jih niso gnali sebični 

interesi, čeprav je bila zanje pripravljena nagrada v mojem kraljestvu. 

48 Jaz sem Knjiga za vse in tu me imate kot dokaz. Še vedno sem z vami, ker vas ljubim in ker me 

potrebujete. - Da bi osvojili blaženost, lahko po lastni volji stopite po dveh poteh: po poti ljubezni in po 

poti bolečine; resnično pa vam povem, da vam bom na katerikoli poti, ki jo boste izbrali, pomagal. Ko 

boste spoznali vzvišena čustva očiščenega duha, boste tudi vi rekli: ostal bom z grešniki. 

49 Prosim tiste, ki so z ljubeznijo delali v mojem delu: Kaj ste občutili, ko ste delali za dobro, v korist 

drugih? 

50 Rekli ste mi: "Učitelj, pri tem nas je obkrožala pretočnost in moč nas je gnala, da smo nadaljevali 

brez utrujenosti ali izčrpanosti." 

51 Ste se naveličali poslušati me? - Ne, mojster," mi rečeš. Prav tako se nisem naveličal biti s teboj od 

začetka tvojega stvarjenja. 

52 Dajem vam svoje nauke, božanske nasvete, zakone in pravila za večnost, včasih pa ste tudi vi v 

okviru izvajanja mojih besed s svojo dobrodelnostjo, ko ste delali za dobro drugih, dajali nauke. 

53 Če koga od vas moj nauk ne prizadene, je kot skala, vsi pa pozorno poslušajte mojo besedo, kajti 

nihče ne more ostati brez te luči. 

54 Nekdo me vpraša: "Učitelj, zakaj so nekateri, ki prinašajo velike misije na zemljo, drugi pa ne?" In 

odgovoril sem vam, da bodo tisti, ki imajo danes le majhno poslanstvo, jutri veliki razsvetljenci. 

55 Vedno živite budno, kajti na vaši poti bodo tisti, ki bodo rekli, da mi pripadajo; toda ne verjemite 

jim v prvem trenutku, verjemite zaradi tega, kar izpovedujejo v ponižnosti, modrosti in ljubezni. 

56 Drugi vam bodo rekli, da so v stiku z menoj, medtem ko so oni prvi prevarani. Zato morate vedno 

paziti na nalogo, ki jo imate, in na položaj, ki ga zasedate. Odpreti morate oči in ušesa ter odpustiti veliko 

stvari. 

57 Poznati morate veliko stvari, da jim lahko poveste, katera je prava pot in kako se osvoboditi 

suženjstva, nevednosti. Razumite, da morate resnico, ki jo oznanjate, dokazati z dejanji. 

58 Ta planet se bo spremenil, ker se bodo ljudje poduhovili in potem bodo Bogu nudili popolno 

čaščenje. 

59 Prišel je trenutek tišine, trenutek vašega občestva z menoj, da bi se, kakor se valovi v morju 

prelivajo drug v drugega, združili z mojim božanskim Duhom. Tišina - ne le na ustnicah, ampak tudi v 

človekovem notranjem templju, saj je vaš duh tisti, ki mi govori, in trenutek je slovesen. 

60 Umirite se in me poslušajte, popotniki na mnogih poteh, ki s seboj prinašate prah mnogih poti; 

naj bom luč na vaši poti usode. 

61 Iz različnih religij ste prišli do te besede, s katero ste se naučili, da je edini duhovni zakon, edini 

pravi nauk, ki bo vladal ljudem, ta: "Ljubite drug drugega." Toda ta nauk bodo širili tisti, ki jih ta nauk 

razsvetljuje, ne pa tisti, ki kršijo zakon, ali zlobni pridigarji večnega pekla. 

62 Na ustnicah mojih novih odposlancev ne bo ne laži ne bogokletja, ne bodo učili nauka o 

nepravičnem, krutem in neusmiljenem Bogu, ki ne more rešiti vseh svojih otrok, ampak o Bogu resnične 

ljubezni in popolne pravičnosti. 

63 Niti vam ne govorim, da bo ta duhovni nauk postal svetovna religija, kajti nikoli nisem izročil 

religije, ampak zakon. Omejujem se na to, da vam povem, da bo zakon, ki bo zmagal in imel trajno 
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veljavnost na zemlji ter razsvetlil obstoj ljudi, zakon ljubezni, ki sem vam ga razložil v svojem nauku, da bi 

ga lahko v celoti spoznali. 

64 Človeštvo bo še vedno opravljalo številna lažna dela ljubezni in dobrodelnosti, dokler se ne bo 

naučilo ljubiti in izvajati resnično ljubeče delovanje, in mnogi bodo še vedno morali tavati od religije do 

religije, dokler se njihov duh ne bo dvignil do višjega znanja in končno razumeli, da je edini zakon, 

univerzalni in večni nauk duha zakon ljubezni, do katerega bodo vsi prišli. 

65 Vse religije bodo izginile in ostala bo le luč Božjega templja, ki bo sijala v človeku in zunaj njega, 

templja, v katerem boste vsi častili eno samo poslušnost, ljubezen, vero in dobro voljo. 

66 Vaša vest vas je pripravljena opozoriti na vsak vaš korak in vas vznemirja, kadar prestopite moj 

zakon. Nato ste se odločili, da ne boste več padli v zlo. 

67 Videl sem tudi tiste, ki v tišini tolažijo in ozdravljajo bolnike, ki brez hvalisanja znajo dati pravo 

besedo, ki rešuje, graja in krepi. 

68 Ko me poslušate, se vaše srce plemeniti in duh se dvigne nad sebičnost materije, misli na druge in 

njihove stiske in preizkušnje naredi za svoje. Želite si, da ne bi bilo več vojne, ker začenjate ljubiti mir; 

toda vojna bo še naprej uničevala in umirala, saj še vedno ne mislijo in čutijo vsi ljudje tako kot vi v tem 

trenutku. Toda časovni rok, ki je bil dan vladajočim, ne bo več dolgo trajal, kmalu boste videli, kako se 

bosta njihova vladavina in oblast spremenili v pepel. 

69 Kakšna je krivda teh ljudi pred Bogom in kako jo bodo morali plačati? - Samo jaz vem, a resnično 

vam pravim, da nihče ne bo ušel Zakonu sprave. Zato vam pravim, da medtem ko še naprej uničujejo 

svet, ki jim ga je Bog dal živeti, pazite in molite za svoje brate, saj ne vedo, kaj delajo. Kajti če bi vedeli, bi 

že zdavnaj s svojimi solzami, krvjo in celo življenjem obnovili vse, kar so uničili. 

70 Še naprej molite za mir na svetu, to je vaša dolžnost; molite, da bi se ljudje med seboj razumeli in 

ljubili. 

71 Če bi se ljudje zavedali, da je bila zemlja ustvarjena za vse, in če bi znali materialne in duhovne 

zaklade, s katerimi je napolnjen njihov obstoj, pravično deliti s svojimi brati, vam resnično pravim, da bi 

že tukaj na zemlji začeli čutiti mir duhovnega kraljestva. 

72 Bil sem med vami, čeprav vam ponavljam, da se nisem spustil v materijo, ampak sem le poslal 

svoje božanske misli v človeške možgane, skozi katere so se preoblikovale v besede. 

73 Če bi kdo rekel, da je nemogoče, da bi na ta način komuniciral s človeštvom, ker sem neskončen 

in niste vredni, da bi me sprejeli, mu odgovarjam: namesto da bi se oziral na vašo majhnost, se vam 

razodevam, ker me potrebujete. 

74 Moj božanski duh ne pozna razdalj in ovir, v vsaki obliki sem z vami, saj je moja navzočnost 

univerzalna. 

75 Kmalu ne bom več uporabljal teh glasnikov, ker se bo ta oblika oznanjevanja končala leta 1950. - 

Jaz sem vaš Oče in vi, moji otroci, se naučite govoriti neposredno z menoj. Ali se ne spomnite, kako vas je 

božanski Mojster takrat učil? Ne pozabite, da Jezus ni iskal posrednikov, da bi govoril z Očetom. 

76 Moja beseda, moj učni nagovor, je danes na videz namenjena samo tebi, v resnici pa je 

namenjena vsem, saj njena modrost in ljubezen zajemata celotno vesolje in združujeta vse svetove, vse 

utelešene in raztelešene duhove. Pridi k meni, če me potrebuješ; poišči me, če se počutiš izgubljenega. 

77 Jaz sem vaš Oče, ki poznam vaše trpljenje in vas tolažim. V vas vlijem ljubezen, ki jo tako zelo 

potrebujete zase in za širjenje med ljudi okoli sebe. 

78 Če v resnici prepoznate mojo prisotnost po modrosti, ki jo razkrivam prek teh glasnikov, potem 

spoznajte tudi, da je prišel čas za začetek konstruktivnega dela na duhovni poti. 

79 O, če bi le vsi poklicani pohiteli; resnično, povem vam, Gospodova miza bi bila polna učencev in 

vsi bi jedli isto hrano! Toda vsi povabljeni niso prišli, ker so se odločili za druge poklice in tako božanski 

klic postavili na drugo mesto. 

80 Blagor tistim, ki so prišli v naglici, kajti prejeli so svojo nagrado. 

81 V vseh časih, danes pa še bolj kot v preteklosti, človek čuti, da je gospodar svojih dejanj, 

neodvisno od duhovnih zakonov. Spremenil se je v egoistično bitje, ki misli le nase. Njegovo srce je brez 
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ljubezni do drugih, zato je človeštvo podobno ogromni puščavi, suhi in izsušeni. Ali se lahko ljudje v tej 

državi združijo, se razumejo in si pomagajo na pošten in plemenit način? - Ne! Če človeštvo ne bo 

odstranilo semena zla iz svojega srca, se bo še naprej uničevalo; nekateri ne bodo zaupali drugim in se še 

naprej prepirali, dokler bodo brez ljubezni. 

82 To je polje, na katerem sejem svoje seme v tretjem veku, za katerega pripravljam ljudstvo 

delavcev, ljudstvo, katerega srce se oddaljuje od sebičnosti, ki razmišlja o moji resnici in se obrača k 

dobroti. 

83 Preden ste prišli k meni, ste iskali srečo in mir zase, ne da bi se odpovedali svoji sreči, da bi dosegli 

srečo drugih, ali da bi potrebe bližnjega postavili pred svoje želje. 

84 Ko boste izpolnili zakon ljubezni, boste dosegli svojo enotnost in harmonijo, prenehali boste trpeti 

in v človeštvo bo prišel mir med narodi, ki ga ljudje doslej niso dosegli. 

85 Kako enostavno bi bilo z malo duhovnosti, da bi se ljudje lahko razumeli med seboj! 

86 Sprašujem tiste, ki priznavajo ta nauk kot resnico, ki lahko reši in združi človeštvo: Zakaj se ne 

odločite, da ga boste uresničili? Ali ste zadovoljni s tem, da ga obravnavate kot preprost nauk modrosti 

ali kot še eno teorijo? 

87 Človek se hoče rešiti, ne da bi spoznal svojo duhovno naravo, in to je njegova največja napaka. 

Dokler živi in se počuti močnega na zemlji, si prizadeva pozabiti vsako misel, ki ga spominja na večnost ali 

duhovno življenje. Ne izgubi tega intuitivnega spoznanja, vendar o njem noče ničesar vedeti, in šele ko se 

mu približa smrt in v sebi začuti agonijo smrti, se zgodi, da želi v trenutku popraviti napake in nadoknaditi 

izgubljeni čas; toda takrat bo že prepozno, kajti vse ne pride do kesanja. Po zakonu pravičnosti je treba 

požeti, kar je človek sejal, čeprav mu bo kesanje pomagalo z ljubeznijo in potrpežljivostjo prenašati 

zadoščenje za svojo krivdo, ki bo v resnici njegovo delo obnove in prenove. 

88 Poslušate in hkrati potrjujete, da vam resnično govorim. Pusti, da ti spregovori vest, ki ti pove, da 

je bila tvoja vera pogosto le navidezna, ker nisi imel gotovosti o obstoju večnega življenja za duha. 

Nedvomno ste želeli v polnosti uživati svoj zemeljski obstoj in se na prehod v duhovno življenje pripraviti 

šele, ko bo prišel zadnji trenutek. Misel na življenje po tem je bila kot zagotovilo za vero, na katero se je 

lahko oprla, ko je napočil čas, da bi lahko preživela strah vzbujajoče trenutke odhoda. 

89 Sprašujem vas: Ali naj bi človek tako živel? Ali tako izkazujete svojo vero v Očeta in dosegate pravi 

duhovni razvoj? 

90 Razmislite o vsem, kar sem vam povedal v tem navodilu, in končno boste spoznali, da je človek 

vedno delal napake s svojimi sebičnimi in materialnimi čustvi. 

91 Spoznajte moj nauk, ki človeku razkriva združitev duha z duhom prek ljubezni in vseh vrlin, ki 

izvirajo iz nje, pa tudi iz vseh občutkov in darov duha, in povejte, ali ni to ključ, ki lahko človeštvu odpre 

vrata večnega miru in neomajne modrosti. 

92 V treh obdobjih, na katera sem razdelil razvoj človeštva, sem vam s svojo svetlobo začrtal isto 

ravno in ozko pot za vzpon duha, edino pot ljubezni, resnice in pravičnosti. 

93 Vodil sem vas od navodila do navodila, od razodetja do razodetja, dokler ni prišel čas, ko vam 

povem, da se lahko z menoj povežete iz duha v duha. Ali se je človeštvo v prvi dobi lahko povezalo na ta 

način? - Ne, prisiljeno je bilo poseči po materialnem bogoslužju, obredih in ceremonijah, tradicionalnih 

praznikih in simbolih, da bi se lahko počutilo blizu božanskemu in duhovnemu. Zaradi nezmožnosti 

približati se duhovnemu, se dvigniti do božanskega, spoznati globlje in razsvetliti skrivnosti so nastale 

različne religije, vsaka glede na stopnjo duhovne zaostalosti ali duhovnega napredka ljudi, nekatere bolj 

predane resnici kot druge, nekatere bolj poduhovljene kot druge, a vse stremijo k istemu cilju. To je pot, 

ki jo duhovi prehodijo skozi stoletja in stoletja, pot, na katero kažejo različne religije. Nekateri so 

napredovali zelo počasi, drugi so se ustavili, tretji pa so podlegli zavajajočim naukom in se omadeževali. 

94 Za človeštvo se je začela nova doba; to je doba svetlobe, katere prisotnost bo vrhunec na duhovni 

poti vseh ljudi, da se bodo lahko prebudili, razmislili, se znebili težkega bremena svojih tradicij, fanatizma 

in zmot ter se nato dvignili v novo življenje. 
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95 Nekatere prej, druge pozneje, postopoma bodo vse religije in sekte dosegle nevidni tempelj, 

tempelj Svetega Duha, ki je prisoten v mojem delu, negiben kot steber, ki se dviga v neskončnost in 

pričakuje ljudi vseh narodov in generacij. 

96 Ko bodo vsi vstopili v notranjost Mojega svetišča, da bi molili in se potopili, bodo vsi dosegli enako 

spoznanje Moje resnice. Ko bo ta vrhunec poti dosežen, se bodo torej vsi dvignili združeni v istem zakonu 

in na enak način častili svojega Očeta. 

97 Zakaj naj bi bil kdo presenečen nad mojimi novimi razkritji? Resnično, povem vam: že stari 

patriarhi so vedeli za prihod te dobe, vidci drugih dob so jo videli in preroki so jo napovedali. To je bila 

božanska obljuba, ki je bila človeku dana veliko prej, preden sem po Jezusu prišel na svet. 

98 Ko sem svojim učencem napovedal svoj ponovni prihod in nakazal obliko, v kateri se bom razodel 

ljudem, je od obljube, ki vam je bila dana, minilo že veliko časa. 

99 Sedaj imate pred očmi potek tistega časa, saj se te prerokbe uresničujejo. Koga lahko to 

preseneti? - Samo tisti, ki so spali v temi, ali tisti, ki so v sebi ugasnili moje obljube. 

100  Tu je moja luč, ki čaka na vsakogar, da ga ustavi na njegovi poti, saj mu bom razkril duhovni 

zaklad, ki ga nosi v sebi in ga še ni mogel odkriti. Prepričal jih bom, da so že preveč raziskali snov, da so se 

že prepustili minljivemu in bežnemu. Naučil jih bom, naj v svojem duhu iščejo vest, ki je božansko bistvo, 

ki sem ga položil v vsako človeško bitje. 

101  V resnici vam pravim, da niste nikoli prenesli vsega velikega in dobrega, kar je v vašem duhu, saj 

se tega niti ne zavedate. Kako boste drug drugega ljubili s popolnostjo, ki sem vas je naučil, če ne boste 

drug drugega priznavali kot brate? Potrebno je, da uporabite bistvo, ki ga ima duh v sebi, da bo vaša 

ljubezen ljubezen in vaše usmiljenje resnično usmiljenje, nekaj več kot prazne besede, nekaj več kot 

mizerni denar, nekaj več kot kos suhega kruha, ki ostane na vaših mizah in je edino sredstvo, s katerim se 

prepričujete, da izvajate dobrodelnost in ljubite drug drugega. 

102  Kako lep bo vaš svet, ko bodo ljudje v svojih mislih odkrili blagoslovljeni zaklad, s katerim jih je 

Stvarnik obdaril od trenutka njihovega stvarjenja! 

103  Ta nauk vam dajem zato, da se boste z njegovo pomočjo ozrli v preteklost in poiskali svoj začetek, 

da boste preučili svojo sedanjost in nato pogledali v prihodnost, ki vas čaka polna modrosti, dela, boja in 

božanskih nagrad. 

104  Ste grešniki, a me ljubite, in ko razmišljate o meni, mi skušate ustreči z dobrodelnostjo do svojih 

bratov. Znano mi je, da ste grešniki, vendar molite, ko vas kaj prizadene. Ste grešniki, a ste pripravljeni 

deliti svoj kruh s tistim, ki pride na vaša vrata in prosi za miloščino. 

105  Za vse dobro, kar storite v želji po mojem zadovoljstvu, prejmite moje božanje, začutite mojo 

tolažbo, prejmite moj blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 13  
1 Očetova hiša je praznično razpoložena, pogostitev je pripravljena, saj se je to ljudstvo kot čredni 

sin vrnilo v Očetovo hišo. Sedite za mizo in jejte hrano, ura je ugodna in milostna. 

2 Tudi v drugi dobi sem sedel za mizo, obkrožen s svojimi učenci. Vedeli so, da je Jezus Mesija, 

katerega prihod je bil obljubljen, da bo rešil svoje ljudstvo. Niste me videli telesno, kot so me videli oni, 

toda skozi najglobljo notranjost te Besede čutite prisotnost Učitelja, ki je obljubil, da bo spet prišel in vam 

poslal Duha resnice, da vam razloži vse pretekle nauke in da boste razumeli tisto, česar niste razumeli. 

3 Toda kdo je Duh resnice, če ne sama Božja modrost? Kje ga boste našli, če ne v tem duhovnem 

nauku, ki vam vse razloži in osvetli? 

4 Prerokoval sem vam, da se bom vrnil, ko bo človeštvo na vrhuncu svoje hudobije in zmedenosti; 

zato ljudje, ko razmišljajo o tem, da sta njihova znanost in pokvarjenost obrodili sadove, ki so v polni 

zrelosti, čutijo, da se bo nekaj božanskega še razodelo. Ta slutnja je posledica moje duhovne navzočnosti, 

ki govori vsakemu duhu, in moje pravičnosti kot Očeta, ki se kaže med ljudmi. 

5 Ne boste me več videli kot človeka; zdaj se morate pripraviti, da me boste videli v duhu; to vam je 

bilo dano razumeti od druge dobe. V "oblaku" se je Mojster povzpel, saj je bil še zadnjič viden svojim 

učencem, in napovedali so vam, da bo spet prišel prav v tej podobi. 

6 Zdaj vam govorim po tem umu, ki sem vam ga pripravil, jutri pa bo moj glas zvenel v vašem srcu in 

v vseh duhovih. Kajti moja beseda je kot zvonjenje zvočnega zvona, ki prebudi tako utelešene kot 

raztelešene in jih oživi v novo življenje. To je vseobsegajoč klic. Že od nekdaj sem vam govoril, da se 

nobeden od mojih otrok ne bo izgubil in da bom, če bo ena ovca v nevarnosti, pustil devetindevetdeset v 

ovčji ogradi in šel za izgubljeno. 

7 Resnično, povem vam, o moji novi učenci, uspeli boste razumeti to, česar ni razumel nihče od 

mojih učencev iz druge dobe. 

8 Ko sem se z njimi pogovarjal, so se pogosto spogledovali, kdo od njih je razumel Jezusove besede, 

in ker si niso mogli razložiti Učiteljevih besed, so ga nazadnje prosili, naj jim razloži svoj nauk. - V resnici 

vam povem, da moja beseda ne bi mogla biti bolj jasna, vendar takrat duh še ni bil dovolj razvit, da bi 

razumel vse nauke, ki jih je prejel; moral je preteči čas, človeštvo je moralo duhovno napredovati, da bi 

lahko, razsvetljeno s svetlobo poduhovitve, razumelo pomen božanskih razodetij. 

9 Ko je prišla ura, da bi ti učenci človeštvu govorili o mojem nauku, so vedeli vse, kar je bilo 

potrebno, da bi učili svoje brate; česar pa še niso vedeli, jim je Sveti Duh razodel skozi njihova usta, saj so 

bili za to nalogo že opremljeni. 

10 Če so v času, ko so živeli z Mojstrom, nekateri razlagali njegov nauk v eni obliki, drugi v drugi, so 

bili, ko je prišel čas, da se borijo in pridigajo, vsi združeni v enem idealu, spodbujeni z isto modrostjo in 

isto ljubeznijo. Vsak je ubral svojo pot po drugih pokrajinah, vendar so bili njihov duh in misli združeni v 

poslanstvu, ki so ga morali izpolniti, in spomin na Jezusa jih je spodbujal. 

11 Vedno so se radi zbrali, da bi si izmenjali vtise o svojih bojih in preizkušnjah ter se veselili 

doseženih zmag. Drug drugemu so dajali spodbudo, pogum in vero. 

12 Znali so sejati seme, ki sem jim ga zaupal, kajti eden ni sejal pšenice, drugi pa plevela, ampak so 

vsi sejali eno seme, in to je bilo seme ljubezni, ki sem jih učil. Zato je bil sad, ki je izhajal iz človeških src, 

sad ljubezni. Ali razumeš, kaj ti govorim, ko ti govorim o dejanjih, ki so jih v tistem času storili tvoji bratje? 

13 Ne razmišljajte o tem, ali ste večji ali manjši od njih; pravim vam le, da jih ljubite, kot so vas ljubili 

oni, ko so vam utrli pot, vas učili slediti vašemu Gospodu in dali svoja življenja za vas. Bodite jim podobni 

v njihovi veri, gorečnosti in ljubezni. 

14 Počutite se resnično kot moji učenci! V svojem nauku sem vam predstavil božanski zakon, ki je 

prisoten v vaši vesti. - Česa se bojite pri drugih naukih, teorijah, znanostih ali filozofijah? Ali pa se morda 

bojite tistih, ki preučujejo starodavne svete spise, religije, ki se imenujejo krščanske? Resnično, povem 

vam: učenje, ki vam ga dajem, ni nič drugega kot razlaga in potrditev razodetij, ki so vam bila dana v 

preteklih časih. 
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15 Nisem prišel, da bi vam vnesel zmedo, da bi jo dodal zmedi, ki je že na svetu, ampak da bi vas iz 

nje osvobodil, kot je nekoč Mojzes osvobodil svoje ljudstvo iz Egipta, kjer so bili sužnji. 

16 Želim vas pripeljati v varno deželo kot takrat in zato sem pred vami odprl novo poglavje svoje 

knjige, da boste po njem spoznali ozko in ravno pot, ki sem vam jo skozi stoletja začrtal s svojim 

zakonom. 

17 Izpolnite, da se vam v času bolečine ne bo treba vračati na zemljo in obirati sadov svojih napak ali 

sebičnosti. Izpolnite svoje poslanstvo; potem se boste tudi vi vrnili, vendar v času miru, da bi osvežili 

seme, ki ste ga pustili na začetku. Zdaj vas Mojzes ne bo vodil, da bi vas rešil, kot je to storil prvič; vodila 

vas bo vaša vest. 

18 Na videz bodo ljudje sami iskali mir in resnico, toda resnično, povem vam: Elijev duh se bo razkril 

pred ljudmi in narodi ter jih poklical k osvoboditvi. 

19 Govori vam "Beseda", ki je bila vedno v Bogu, ista, ki je bila v Kristusu in ki jo danes poznate po 

Svetem Duhu; kajti "Beseda" je Beseda, je Zakon, je Sporočilo, je Razodetje, je Modrost. Če ste "Besedo" 

slišali po Kristusovih besedah in jo zdaj sprejemate po navdihu Svetega Duha, vam resnično pravim: to je 

Božji glas, ki ste ga slišali; kajti obstaja samo en Bog, samo ena Beseda in samo en Sveti Duh. 

20 Preučujte, razumite in se pripravite, da vas časi trpljenja ne bi presenetili, da moja beseda ne bi 

bila brezplodna, o čemer boste jutri po moji volji pričevali človeštvu. Biti morate vztrajni, da vaša vera ne 

bi oslabela, kajti en sam trenutek šibkosti lahko postane vzrok vašega neuspeha. 

21 V letu 1950 morate biti že opremljeni. Ta datum bo za te ljudi nepozaben. 

22 Kdo bo dočakal ta datum? Kdo bo pričal o zapovedih in odlokih ter mojih novih prerokbah, ki vam 

jih bom dal tistega dne? Vi ne veste, jaz pa dodajam: Kdo bodo tisti, ki so resnično pripravljeni na to 

preizkušnjo in na pravo pot boja? 

23 Vi ne veste; povem vam le, da če vam manjka let, je zame le nekaj kratkih trenutkov, saj jaz ne 

živim v skladu s časom, vi pa ste. Če pa mislite, da je pred vami še veliko let in da boste imeli dovolj časa, 

da se pripravite, tudi če jih boste zapravili, ste v veliki zmoti. Ne bodite preveč samozavestni, kajti čas 

hitro mineva in nič ne bo spremenilo moje volje. Boste lahko ustavili čas? - Ne, odgovorite mi. Takrat tudi 

ne boste mogli preprečiti uresničitve mojih odlokov. 

24 Globoko razmislite, pripravite se, da boste ob tej manifestaciji občutili veselje, in izkoristite čas za 

vadbo vsega, kar vam daje duhovnost. Tako se ne boste bali ure, ko ne boste več slišali moje besede. 

25 Govoril sem vam o številnih preizkušnjah in vas svaril. Moja beseda, polna dobrih naukov in 

ljubezni, je moč in božanje, ki vam ga daje vaš Gospod. 

26 Čakam vas na vrhu gore, kjer vam bom dal mir. Prišel sem k vam v treh obdobjih, da bi vas učil, in 

to je tretje, v katerem vas združujem, da bi vam dal svoje zadnje nauke. Moja naloga Mojstra ni bila 

končana na križu. Danes boste s svetlobo mojih naukov lahko razumeli veliko več, kot ste se zavedali prej. 

27 Kako malo pa je tistih, ki so se pripravili, da me sprejmejo. Med vami vidim mnoge, ki so ugasnili 

svetilko in ostajajo v temi, in druge, ki so me že pozabili. Kljub duhovnemu napredku niste dosegli 

popolnosti, in medtem ko so se nekateri razvili, so drugi ostali na mestu. 

28 Od začetka časov sem vas učil moliti, da bi bili vedno v stiku z mojo božanskostjo. Rekel sem vam, 

da morate izpolnjevati božji in tudi človeški zakon. To, kar sem dal prvim ljudem, je isto, kar danes dajem 

vam, da izpolnite. 

29 Preljubi Izraelovi otroci, ali niste postali utrujeni od tolikšnega tavanja? Ali te ni breme tvojega 

zadoščenja obremenilo? Ali vam ni toliko bolečin, ki ste jih prestali, postalo utrujajoče? Ali je vaše 

poznavanje bolečine tako veliko, da ste že postali neobčutljivi? Ali ne čutiš več ljubezni do očeta ali 

bratov? - Padel si v globoko duhovno letargijo in si ravnodušen do vsakega vzvišenega čustva. Živite 

zadihano in nečloveško življenje in ste pozabili na svoje duhovne dolžnosti, toda želim, da pripravite svoje 

misli za sprejem moje besede in mi dovolite, da se naselim v vaših srcih, da boste spet živeli v milosti. 

30 Voditi vas želim v življenje na drugih ravneh, kjer boste v harmoniji z visokimi duhovi, tako da se 

boste še naprej vzpenjali, ne da bi se ustavili. Ko mi boste sledili, ne boste več ravnodušni, ne boste več 

praznili čaše trpljenja, ljubili boste življenje in se združili z vsemi svojimi brati. 
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31 Pripravite se, pojdite k svojim bratom v mojem imenu, osušite solze trpečim, dajmo pogum 

šibkim, dvignite padle in rešite izgubljene. Luč nosite s seboj povsod. Mnogi me bodo spoznali v svojem 

človeškem življenju, drugi pa, ko bodo v "duhovni dolini". Moja volja je, da se vsi prebudite, da bom lahko 

v vašem duhu posadil svoje seme ljubezni. 

32 Videli boste, da bodo nekateri verjeli v mojo manifestacijo v tej tretji dobi, ko bodo slišali moje 

učenje s posredovanjem Nosilca glasu; drugi bodo to storili z vašim pričevanjem, še več (ljudi) pa s Svetim 

pismom, ki je ohranjeno iz moje besede. 

33 Želim, da ste vsi močni, da se ne ustrašite prve ovire in da se ne ustrašite nobenega sovražnika. 

Opremljam vas, da boste lahko delali čudeže in preoblikovali svoje brate s pomočjo dokazov, ki vam jih 

bom dal. 

34 Razumite me in svojo vero utemeljite na trdnosti skale, da je nič ne bo moglo uničiti. Naj vaše 

ustnice ne molčijo zaradi strahu pred grajo in naj ne skrivajo pred svojimi brati, da sem prišel v tem času. 

Razvijajte dar besede in pustite, da iz vašega srca tečeta ljubezen in modrost, ki sem vam ju zaupal. 

35 "Pazite" na svoj narod, ne dovolite, da bi vanj vstopila vojna. Odprite vrata svojih src in pustite 

vstopiti tistemu, ki ga imenujete tujec, tako človeku dobre volje kot tistemu, ki v srcu nosi zlo, kajti njegov 

duh bo razsvetljen v tej deželi in bo kot koristna mati za vse. Pripravljam žitnice, da boste lahko nahranili 

lačne, in sreča in mir naj bosta med vsemi mojimi otroki. 

36 Duhovno se pripravite, da boste začutili svojo prihodnost in si predstavljali, da boste po letu 1950 

ostali kot moji apostoli in posnemali tiste, ki so mi sledili v nekem drugem času. Vedeli so, da bodo 

ohranili mojo duhovno navzočnost, tudi če me bodo videli izginiti kot človeka, in da jih bom še naprej 

spremljal in razsvetljeval. Osvežil sem se, ko sem videl njihovo vero, enotnost, navdih, in kmalu je njihova 

beseda presunila takratne ljudi, saj so razumeli, kako uresničiti vse, kar jih je učil njihov Učitelj. 

37 Postanite dovzetni, človeštvo, in sprejmite svetlobo mojega Duha, ki se razliva na vse ustvarjene 

stvari. Učim ljudi, ki vam bodo prinesli sporočilo miru. Govoril bom skozi njegova usta; če ga boste 

zavrnili, ste zavrnili mene. 

38 Spomnite človeštvo, da sem jih vsakič, ko sem prišel k njim, presenetil s tem, da so se razpršili s 

posvetnimi stvarmi, in prav zato niso čutili moje navzočnosti. Toda kako so lahko razumeli, da bodo čakali 

tako dolgo, ko ste ob izhodu iz Egipta dokazali svojo nestrpnost, saj niste mogli počakati niti nekaj dni, da 

bi se Mojzes vrnil? Ko je prišel s Sinaja in prinesel plošče zakona, je ugotovil, da je ljudstvo podleglo 

malikovanju. V nekaj trenutkih slabosti so iz svojih src izbrisali ime pravega Boga in ga nadomestili z 

zlatim teletom. 

39 Tedaj je Gospod to ljudstvo imenoval togokrko. Zato se ne čudim, da po nekem obdobju vidim, da 

so ljudje, čeprav imajo mojo obljubo, zanemarili svojo vero, pustili, da je njihova svetilka ugasnila, in 

namesto mene postavili toliko malikov, kolikor jih častijo danes. Ali bi me danes lahko prepoznali, ker 

sem prišel k njim? - Naravno je, da se jim vse, kar je moje, zdi čudno. 

40 Razodel sem vam, da se bom vrnil v "oblaku". Danes, ko sem že med vami in sem torej izpolnil to 

besedo, vam v resnici povem, da je "oblak" enakovreden "moji navzočnosti v Duhu". V enaki obliki, v 

kakršni so me videli moji učenci, ko sem se povzpel, potem ko sem končal svoje delo v drugi dobi, sem se 

v tem času spustil k človeštvu. 

41 Spomnite se, da ko je Gospod poklical Mojzesa na goro Sinaj, je omenjeno goro prekril oblak in 

tretji dan se je iz sredine oblaka zaslišal Jehovov glas. To manifestacijo so videli vsi, ta oblak je bil viden 

množici, zbrani ob vznožju gore. Gospod je bil tisti, ki vam je že takrat dal razumeti, da sta Njegovo 

kraljestvo in Njegovo bivališče onkraj vseh materialnih stvari. 

42 Čeprav je Gospod v oblaku materializiral svojo navzočnost* in je ljudem vzbujal trepet zaradi 

svojih manifestacij moči in pravičnosti, so ti ljudje s prekaljenimi mislimi in srci postali nezvesti zavezi, ki 

so jo sklenili z Bogom, le v trenutkih strahu. 
* Tj. vidne fizičnim očem 
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43 Zdaj, ko prihajam "v oblaku", se naselim v vašem duhu, zato so moje manifestacije v tem tretjem 

času nevidne smrtnikovim očem. Samo duh z visoko občutljivostjo lahko vidi, čuti in razume moja 

razodetja. 

44 Ta duhovni čut, ki ga razvijam v vas, da bi z njim lahko spoznali in premišljevali vse, kar vam je bilo 

razodeto od začetka vašega življenja do danes, bo tisti, ki bo uničil vse napačne razlage, ki so jih ljudje 

ustvarili o božanskem. Zelo postopoma bo svetloba prodrla v srce mojih otrok, zato vam pravim, da ni več 

daleč ura, ko bodo sami od sebe razumeli pomen tega, kar se lahko zgodi v življenju ljudi. 

45 Nekateri, ki slišijo to besedo, se sprašujejo: Ali je Gospod v tem času prišel, da bi se čutil samo v 

nas, ki smo slišali njegov nauk po človeškem posredovanju, ali pa je to storil med vsemi ljudmi? - V resnici 

vam povem: Duhovni oblak daje svojo zaščitno senco vsemu svetu, tako kot je to storil v prvem času, ko 

je pokrival vse njegovo ljudstvo, ki je bilo ob vznožju gore Sinaj. 

46 Učenci nove dobe, preučujete mojo besedo, saj v svojem boju potrebujete mojo modrost. 

47 Razmišljajte o straneh knjige, katere pečate je razvezalo Jagnje. Glas božanske Besede prihaja iz 

Knjige življenja in doseže tiste, ki so umrli za življenje milosti, da bi jih prebudil za novo življenje. 

48 Človeško telo ni nujno potrebno, da bi se lahko slišal ljudem. Tu vam govorim v duhu, prek 

človeškega uma, ne da bi vam bilo treba fizično stopati po prahu zemlje. Ta manifestacija je bila priprava 

na neposredno povezavo med duhom in duhom med vami in vašim Stvarnikom. 

49 Blagor tistim, ki v tem času pričakujejo moj duhovni prihod, saj me bodo videli prihajati 'v oblaku'. 

50 Ljudje so se posvetili preučevanju Stare zaveze in si dali duška z raziskovanjem in razlaganjem 

prerokb in obljub. Med njimi so se resnici najbolj približali tisti, ki so odkrili duhovni pomen mojih naukov; 

kajti tisti, ki se trmasto oklepajo materialne razlage in ne razumejo ali nočejo najti duhovnega pomena 

mojih oznanil, bodo doživeli zmedo in razočaranje, kakršno je doživelo judovsko ljudstvo, ko je prišel 

Mesija, ki so si ga predstavljali drugače in pričakovali drugače, kot ga je pokazala resničnost. 

51 To razlago vam podajam pri reševanju šestega pečata knjige življenja. 

52 Da bi vam lahko dal ta nova razodetja, je bilo potrebno, da ste v času med mojim razodetjem 

človeštvu kot človek in mojim prihodom v duhu v tem času prestali veliko reinkarnacij na zemlji, da bi vaš 

duh, ko sem od vas zahteval preteklo lekcijo, vedel, kako odgovoriti, in ko sem mu podaril nova razodetja, 

bi jih bil sposoben razumeti. 

53 Knjiga sedmih pečatov je zgodba o vašem življenju, o vašem razvoju na Zemlji, z vsemi boji, 

strastmi, konflikti in končno zmago dobrote in pravičnosti, ljubezni in duhovnosti nad strastmi 

materializma. 

54 V resnici verjemite, da je vse namenjeno duhovnemu in večnemu cilju, zato vsaki lekciji namenite 

pravo mesto, ki si ga zasluži. 

55 Dokler vas bo razsvetljevala svetloba šestega pečata, bo trajalo obdobje sporov, odrekanja in 

očiščevanja; ko pa se bo to obdobje končalo, boste dosegli novo obdobje, v katerem vam bo sedmi pečat 

prinesel nova razodetja. Kako zadovoljen in srečen je duh tistega, ki je bil spoznan za čistega in 

pripravljenega sprejeti novi čas. Dokler vas razsvetljuje šesti pečat, se bosta snov in duh prečiščevala. 

56 Bliža se čas, ko se bo vaš duh v celoti manifestiral na zemlji. Doslej to ni bilo mogoče zaradi 

otrdelosti in materializma, ki ga še vedno zapirata; po očiščenju pa bodo ljudje dovolili svojemu duhu, da 

se razkrije in razvije v kreposti. Posoda bo čista in prozorna ter bo videla svojo vsebino in jo tudi prelila. 

57 Pred odhodom v onstranstvo bodo ljudje iz te zemlje naredili svet miru, kraj, kjer bo večno sijala 

luč duha. 

58 Vi pa ne spite z mislijo, da bodo drugi tisti, ki bodo doživeli izpolnitev te prerokbe in uživali v tem 

miru. Ali veste, ali ne boste prav vi tisti, ki boste prišli v tiste čase? - Resnično, povem vam, da ni semena 

brez sadu in dela brez nagrade. 

59 Veliko bo trpljenja, ki ga bodo ljudje morali prestati, da bi dočakali prihod tega časa; toda vi, ki ga 

pričakujete, se ne smete bati, kajti v vaših bojih ali v vaši osamljenosti je vedno na voljo sijoča zvezda, ki 

vam osvetljuje pot, in ta zvezda je Elija. 
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60 Množice, ki slišite ta glas, sprašujem vas: Ali ste mi pripravljeni slediti na tej poti v poslušnosti 

mojim zapovedim? Ali boste imeli dovolj poguma, da boste o tem nauku govorili svojim bratom? Ali 

mislite, da ste me že sposobni častiti brez obredov in simbolov? Ali vas ne bo sram imenovati se 

spiritualisti pred različnimi religijami? Ali ne boste omahovali in ne boste obžalovali, da ste začeli to delo? 

Ali ne boste dvomili ob kritiki in napadih, ki jih proti vam izvajajo vaši sosedje, in ne boste odpadli, ko vas 

bodo napačno presojali in izgnali iz svojih domov? 

61 Ne mislite, da vas sprašujem, ker ne vem, kako se boste jutri počutili in kako se boste obnašali ob 

preizkušnjah. Dobro veste, da Mi ni nič neznanega, toda če vam postavljam ta vprašanja, je to zato, da si 

jih ponovite in o njih razmislite, kajti z razmislekom lahko dosežete svetlobo, odločitev, moč in zaupanje 

vame. 

62 Če vas ne bi opozoril, naj se pripravite, kako bi se lahko soočili z nesrečami in preizkušnjami? 

63 Ljudje moji, bodite potrpežljivi in modri do človeštva; ne obupajte, ne pozabite, da morate prav v 

preizkušnjah dajati najlepše zglede odpuščanja, dobrodelnosti in stanovitnosti. 

64 Toda ne bojte se, kajti čeprav sem vam rekel, da vas bom duhovno obogatil, vam tudi ne bo 

manjkalo stvari, ki so nujne za vaše človeško življenje. Vedite, da je tisti, ki se je poduhovil, dosegel, da 

ima vse to, in če mu uspe postati eno z Gospodom vseh ustvarjenih stvari, se bo kot sin, četudi nima 

zemeljskih dobrin, čutil dediča in celo lastnika vsega, kar ima njegov nebeški Oče. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 14  
1 Prišli ste iskat luč in jaz vam jo dam, ker imate vero in jo pričakujete od mene. Vsakdo, ki me išče, 

me najde; vsakdo, ki upa vame, dobi. 

2 Lažje bi bilo, da bi Kraljeva zvezda nehala sijati, kot da bi jaz zavrnil enega samega svojega otroka, 

ki me išče. 

3 Prihajam vam na pomoč, da bi popravil vaše napake, saj ne želim, da bi se vaša zmeda 

nadaljevala. 

4 Čas, ki sem vam ga določil za posredovanje teh navodil, se izteka, zato se morate pripraviti, kajti v 

povezavi med duhovi, ki jo boste dosegli po letu 1950, boste v mojih naukih našli še večjo modrost. 

5 Neposvečeni se bodo spremenili v "otroke učence", "otroci učenci" v učence, učenci pa v mojstre, 

ki bodo živi zgledi dobrih del med ljudmi. 

6 Ne počutite se majhni, ko vas imenujem "otroci učenci", kajti pred Gospodovo modrostjo je že 

veliko biti otrok. 

7 Imam veliko učencev in "otrok učencev", ne le tukaj med vami, temveč tudi razpršene po 

človeštvu, v sektah in religijah, saj vsi glede na svoj razvoj opravljajo različne korake, ki tvorijo neskončno 

lestev duhovnosti. 

8 Vedeti pa morate tudi, da nimam učencev samo na tem svetu; spomnite se, da sem vam rekel: "V 

Očetovi hiši je neskončno bivališč". Ogromno je mojih otrok, ki živijo, da bi se učili od mene. 

9 Vedite, da na tem področju bolje razumete moje učenje in zato tudi bolj napredujete. 

10 Prihajajo tisti, ki so zapustili ta svet zaradi žalosti in razočaranja; tisti, ki hrepenijo po resnici in 

znanju, tisti, ki hrepenijo po ljubezni, ponižani. 

11 Tam jih pričakuje njihov Učitelj, da bi jim dal večje nauke od tistih, ki jim jih je odreklo človeštvo. 

12 Takrat bodo tisti, ki so bili na zemlji neznani in revni, zasijali v pravi luči in presenečeni opazovali, 

kako tisti, ki so na tem svetu sijali z lažno lučjo, jočejo zaradi svoje duhovne bede na onem svetu. 

13 V svetovih miru, ki jih boste naseljevali, so tisti, ki so jokali na zemlji in me blagoslavljali, prejeli 

najprijetnejša presenečenja, nagrado, ki je niso pričakovali, ko so izpraznili svoj kelih trpljenja. 

14 Ni pomembno, da so imeli trenutke brezupa in dvoma; te trenutke slabosti jim odpuščam, ker so 

imeli tudi velike dneve bolečine, v katerih so pokazali predanost in me blagoslavljali. 

15 Tudi ti Moji otroci so doživeli svojo Golgoto in zelo trpeli na poti pokore, toda tisti, ki izpolnjujejo 

Moj zakon, dosežejo blaženost in duhovno zadovoljstvo v večnem življenju, četudi na dobri poti živijo le 

nekaj trenutkov. 

16 Tako se moja večna ljubezen odziva na le kratkotrajno ljubezen ljudi. 

17 Blagor tistim, ki padejo in vstanejo, jočejo in me blagoslavljajo, so ranjeni zaradi hudobije svojih 

bratov, mi zaupajo in mi darujejo svetišče svojega srca. 

18 Ti mali in trpeči, zasmehovani, a krotki, so na videz šibki, v resnici pa so močni v duhu; in ko bodo 

prešli ta svet, jim bodo namenjena večja razodetja. 

19 Za to, da bi bil v drugi dobi Moj učenec, je bilo treba imeti ne le veliko duhovno, ampak tudi 

telesno moč, saj je bilo treba prenašati krutost ljudi, muke in preizkušnje, ki so jim bili v svoji surovosti in 

nevednosti izpostavljeni tisti, ki so oznanjali nekaj, kar je bilo zunaj tega, kar so poznali v svetu. 

20 Zdaj ne potrebujete več velike fizične moči, božanski načrt je drugačen, vendar boste še naprej 

ostali moji sodelavci pri širjenju mojega nauka med človeštvom. 

21 V tem času se boste borili proti nevednosti človeštva, ki je sicer materializirano na vseh področjih, 

vendar zaradi izkušenj, ki jih je pridobilo v preteklih inkarnacijah, manj kruto in bolj razvito. 

22 Če danes poznate nekoga, ki ne razume in ne izraža svojega čaščenja Boga, kot to počne večina - 

čeprav vas to odbija in žalite -, ne kričite več, da ga je treba živega zažgati. 

23 Zdaj, ko nepričakovano naletite na bolnega obsedenca, ne bežite več od njega s klicem, da je poln 

hudičev. 
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24 Mnogi že razumejo, da takšna bitja ne obstajajo in da so le zmedeni duhovi, ki jim manjka 

trenutek jasnosti, da bi se spremenili v nežne ovce. 

25 Začenjate se že zavedati, da bitje, ki ga imenujete hudič ali satan, ni nič drugega kot slabost 

vašega mesa, nagnjenost k nižjim strastem, odvisnost od užitkov in telesnih želja, aroganca, 

samopomilovanje, nečimrnost in vse tisto, s čimer telo mika duha. 

26 Še vedno počnete in razmišljate o mnogih neprimernih delih, vendar se veselite, ker vedno bolj 

napredujete v svojem razvoju, čeprav nekateri med vami menijo nasprotno, saj vas vodijo vaše 

nepopolne sodbe. 

27 To je zato, ker še ne razumete vidnega in nevidnega stvarstva, ki vas obdaja, zato se pri svojih 

razlagah motite. 

28 Toda glede na vaš duhovni razvoj in posledično potrebo po boljšem razumevanju mojih razodetij 

vam pošiljam svoje poslance, da vas vodijo, in glede na to, kako pripravljen se mi zdi vaš um, vam 

govorim o svoji modrosti, da vas vodim k popolnosti. 

29 Tudi moja pravičnost vas preizkuša v popolnem skladu s tem, kar ste, in vedno spoštuje svobodno 

voljo, ki vam jo je podarila Očetova ljubezen. 

30 Vsi imate slutnjo ali intuitivno znanje o obstoju Najvišjega bitja in to notranje znanje je svetloba, 

ki jo je vaš duh postopoma pridobil na dolgi poti duhovnega razvoja. 

31 K vašemu duhu prihaja novo sonce, da bi vas razsvetlilo, nova knjiga, ki vas bo naučila, po čemer 

ste tako dolgo hrepeneli in kar ste pričakovali. 

32 Ali ne čutite, ljubljeni ljudje, da človeštvo ne more več prenašati laži, mitov in toliko lažne 

svetlobe? Ni več primerno hraniti duha z napačnimi razlagami mojega zakona. 

33 Pripravljate se na sprejem večjega znanja, in čeprav ste bili stoletja ločeni v sekte, filozofije in 

religije, se boste kmalu morali zbrati okoli mojega novega razodetja, katerega tok modrosti vam bo dal 

razumeti, da ste končno našli "knjigo resničnega življenja", knjigo Duha. 

34 Obupno potrebujete mojo Besedo; zaradi pomanjkanja te rose, ki izvira iz moje popolne ljubezni, 

vas muči duhovna žeja. Manjka vam duhovne okrepitve, zato se vam približujem, da vam ponudim sad z 

drevesa življenja. 

35 Prišel sem, da bi vas ljubeče opozoril na vaše napake; in tudi vi boste z enako ljubeznijo in 

usmiljenjem opozarjali na napake drugih, da bi tako eni kot drugi spoznali svoje pomanjkljivosti in jih 

popravili; toda nikoli ne bom izrekel besede, zaradi katere bi obsojali dejanja svojih bližnjih ali se 

norčevali iz njihovih prepričanj ali kultnih dejanj. 

36 Ali veste, skozi kakšne odklone ste šli, ko ste se mi skušali pokloniti? Kdo se spominja preteklosti 

njegovega duha? 

37 Če bi vam povedal, da ste častili divje živali ali zvezde in da ste s svojo domišljijo ustvarili bogove s 

človeškimi lastnostmi, da ste se klanjali zverem, pticam in plazilcem, bi se to mnogim od vas zdelo čudno. 

Toda jaz poznam vaš duhovni razvoj, zato vam govorim, da bodite razumevajoči, spoštljivi in usmiljeni do 

svojega bližnjega, do tistih, ki so na nižji stopnji razvoja kot vi; tako boste resnično dokazali svojo 

duhovnost. 

38 Samo jaz imam pravico, da opozarjam na napake ljudi, ki jih popravljam s svojo modrostjo in 

odpuščam s svojo ljubeznijo. 

39 Človeštvo je suženj sekt in sprevrženih kultov, pokvarjenosti in pokvarjenosti; zato se imate med 

seboj za sovražnike, saj ste nestrpni do svojih bližnjih. 

40 Toda še enkrat vam povem, da nihče nima pravice zaničevati ali zasmehovati duhovnih prepričanj 

svojih bratov. 

41 Vi ste moje začasno izgubljene ovce in nisem prišel, da bi vam prinesel smrt, ampak da bi vas rešil, 

naučil in združil. Prišel sem kot prej, da vam povem, naj se ljubite med seboj, da imate po tem obstoju še 

eno, višje življenje, kajti v Očetovi hiši je neskončno število bivališč. 

42 Če bi ljudje čutili resnično ljubezen do svojih bratov, jim ne bi bilo treba trpeti zaradi kaosa, v 

katerem se nahajajo; v njih bi vladala harmonija in mir. Toda te božanske ljubezni ne razumejo in hočejo 
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le znanstveno resnico, izpeljano resnico, tisto, ki jo lahko dokažejo s svojim človeškim razmišljanjem; 

hočejo resnico, ki nagovarja možgane, in ne tisto, ki doseže srce, in zdaj imajo rezultat svojega 

materializma: sebično, lažno človeštvo, polno trpljenja. 

43 V tem času so religije in sekte zmedene, vendar vam poudarjam, da imajo visok izvor in da so nad 

njihovimi odkloni še vedno sledi čistosti in svetlobe, ki so jih v njih pustili Moji razsvetljeni. 

44 Če ste nekatere od svojih znanosti uporabili za to, da ste me raziskovali in sodili, ali se vam ne zdi 

bolj smiselno, da jih uporabite za raziskovanje sebe, dokler ne spoznate svoje narave in uničite svojega 

materializma? Ali morda mislite, da vam vaš Oče ne more pomagati pri vaših dobrih znanostih? Resnično, 

povem vam, če bi bili sposobni občutiti bistvo Božanske ljubezni, bi znanje zlahka doseglo vaše misli, ne 

da bi vam bilo treba utrujati možgane in se izčrpavati s preučevanjem znanja, ki se vam zdi globoko in ki 

je v resnici dosegljivo. 

45 Toda če bi te tvoje znanosti, opazovanja in študije vodile k ljubezni, če bi bil končni namen te želje 

po znanju, da bi se poklonil svojemu Očetu z vedno bolj popolnim služenjem bližnjemu, najmanjšemu, 

najšibkejšemu in najbolj potrebnemu, ti ne bi rekel ničesar. Ko pa vidim, da s svojimi znanostmi 

zmanjšujete in omalovažujete celo svojega Boga, tako da mu postavljate meje, mu pripisujete napake in 

mu dajete oblike, ki jih nima; ko vidim, da obenem iz materije izdelujete malike in poveličujete 

nepopolne ljudi ter jih imate za svete, vam pravim, da niste spoznali resnice, ki bi jo morali imeti, in da 

niste pooblaščeni, da bi komu podelili sveto ali božansko stopnjo. To pripada samo vašemu Bogu in 

Gospodu. 

46 Neskončnega ne morete predstaviti ali opredeliti, ker ga s svojim omejenim umom ne morete 

dojeti; prav tako vaš jezik ne more izraziti božanskega ali razložiti nerazložljivega s človeškimi besedami. 

47 Ne poskušajte Boga zapreti v besede ali podobe, ki vam nikoli ne morejo dati pojma o resnici. 

48 "Bog" izgovorite ponižno, a iskreno, in če želite razumeti Gospodovo neizmerno ljubezen do vas, 

pomislite na Jezusa. 

49 Z alegorijami, podobami, simboli ali slabimi predstavami o Bogu boste dosegli le to, da me bodo 

vaši bratje zanikali ali postali majhni. 

50 Vaši jeziki so za razkrivanje božanskega preveč omejeni, zato sem vam moral vedno govoriti v 

prilikah, v korespondencah; zdaj pa vidite, da ste me tudi takrat, ko sem vam govoril na ta način, le malo 

razumeli, ker niste imeli potrebne volje, da bi doumeli moja razodetja. 

51 Vedno se prepirate o pomenu svojih besed, in če si izmislite še več besed, še bolj zmedete svoje 

misli. Ljudje mnogih besed, jezikov in veroizpovedi, a zelo malo del ljubezni! 

52 Oglejte si ptice, ki pojejo enako in preprosto na vseh koncih sveta. 

53 Lahko vam povem, da se vsa bitja med seboj poznajo in razumejo bolje kot ljudje. Zakaj? - Ker vsi 

živijo na poti, ki sem jim jo začrtal, medtem ko se vi, ko vstopate na področja, ki vam niso namenjena, 

oddaljujete od svojih pravih poti, ki so poti duha; in ko se izgubite v materializmu, ne razumete več 

duhovnega, božanskega in večnega. 

54 Toda tu imate mene, človeštvo; učim vas, kako ste lahko tudi v svojem materialnem stanju v 

harmoniji z duhovnim življenjem in svoje napačne korake na zemlji spremenite v življenjsko delo 

resničnega napredka, ki vam bo na tem svetu prineslo visoko in plemenito zadovoljstvo, po tem, ko 

zapustite človeško življenje, pa boste našli neskončno žetev veličastnih presenečenj za svojega duha. 

55 Vzemite si Jezusa za zgled! - Na kakšen način? - Z ljubeznijo do bližnjega kot do svojega otroka, 

kot do svoje matere, kot do svojega brata, kot do samega sebe. 

56 Vedno ste imeli voditelje, ki so vas učili moči ljubezni. Bili so vaši naprednejši bratje z boljšim 

poznavanjem mojega zakona in večjo čistostjo v svojih delih. Dali so vam zgled moči, ljubezni in 

ponižnosti, ko so svoje življenje, polno odklonov in grehov, zamenjali za življenje, posvečeno dobroti, 

žrtvovanju in dejavni dobrodelnosti. 

57 Od otroštva do starosti imate jasne primere vsega, kar je mogoče doseči z ljubeznijo, in trpljenja, 

ki ga povzroča pomanjkanje ljubezni, vendar vi - bolj brezčutni od skal - niste razumeli, kako se učiti iz 

lekcij in primerov, ki vam jih daje vsakdanje življenje. 
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58 Ste kdaj opazili, kako se tudi plenilci nežno odzovejo na klic ljubezni? Prav tako se lahko odzovejo 

elementi, sile narave, vse, kar obstaja v materialnem in duhovnem svetu. 

59 Zato vam pravim, da v imenu Očeta in Stvarnika vesolja vse blagoslavljate z ljubeznijo. 

60 Blagosloviti pomeni nasititi. Blagosloviti pomeni začutiti dobro, ga izreči in posredovati naprej. 

Blagosloviti pomeni prežeti vse, kar vas obdaja, z mislimi ljubezni. 

61 Delujte tako in poveličal vas bom, ko boste dosegli svoj cilj, ko boste v sebi našli božansko bistvo, 

izvor svojega življenja in darove, s katerimi sem vas opremil. Zaradi boja, zaslug in vašega prilagajanja 

Mojemu zakonu boste z Mojo Božanskostjo tvorili eno voljo, enega duha. 

62 Moja Svetloba vam prihaja naproti, da bi vam pomagala pri vzponu, kajti jaz sem Gospodar vseh 

časov. Nisem prišel v enem obdobju; večno sem vam kazal "Knjigo" in od vas zahteval, da se duhovno 

spoznate, da boste vedeli, kakšni so vaši darovi, in da boste živeli zgledno življenje, v katerem bodo sijali 

zdravje, moč in zaupanje. Tako boste lahko dvignili svojega duha in se pripravili na večno življenje. 

63 Če ima človek duhovno moč, je to zato, ker se je njegov duh znal okrepiti v kreposti. 

64 Nekateri med vami prihajajo k meni po tolažbo ali iščejo rešitev problema ali odgovor na 

vprašanje, potem ko so se posvetovali z učenjaki ali zvezdami, in to zato, ker jim je primanjkovalo vere in 

niso imeli moči ali gotovosti tistega, ki resnično verjame; toda resnično vam povem, da je moja Božja 

volja nad vsem znanjem o prihodnosti. Kdor ljubi, kdor veruje, je združen z menoj, kajti jaz sem Ljubezen, 

Razum in Pravičnost. 

65 Ne pozabite, da ste Moji otroci, in če boste znali živeti v skladu z Mojo voljo, vam ne bo treba 

spraševati svojih bratov niti se posvetovati s knjigami ali zvezdami, kajti vašemu duhu govorim po vesti, in 

ko jo boste slišali, se boste modro upravljali in vedeli, kako živeti v skladu z Mojo voljo. 

66 Prebudite se v tem glasu, prepoznajte svoje sposobnosti in jih uporabite za dobro. Sprejmite to 

sporočilo, ki vam ga pošiljam, da bo usmerjalo vaše korake, saj pričakujem, da boste končali svoje delo na 

Zemlji, da bi vam dal višje naloge, med njimi tudi to, da postanete zaščitniki človeštva. 

67 Občutite, da ste duhovi, in se ne vežite na materijo, ne otežujte si življenja! Ničesar ne spoštujte 

in ne obožujte, če to ni ljubezen do vašega Očeta in tudi do vašega bližnjega. Pravo življenje je 

zakoreninjeno v duhu in ne v telesu, saj slednje živi le nekaj časa in nato izgine, telo pa živi večno. 

68 Kaj vam bodo koristili vaši zemeljski zakladi, če ne veste, kako pridobiti tiste duhovne? Kaj boste v 

duhovni dolini, če ne ubogi duhovi, ki niso mogli doseči svojega miru in sreče, da bi ju uživali v večnem 

življenju? 

69 Ko ste poslani na zemljo, imate vsi očetovsko dediščino, vendar ne poznate njene vrednosti, ne 

znate je odkriti v svojem duhu in jo iščete zunaj sebe. Govorim vam, da razmislite o teh naukih. Če iščete 

modrost, jo imate v sebi. Če iščete moč - je v vas: v zdravju, duhovni moči, talentu. Če si prizadevate za 

lepoto - tudi jaz sem vam jo dal, le prepoznati se morate in našli boste, po čemer hrepenite. Če želite 

spoznati druga območja, se duhovno postavite tja in našli boste druga življenjska obdobja, kjer duh živi v 

večji popolnosti. 

70 Vaša usoda je, da se dvignete in si prisvojite to, kar je Moje, saj ste Moji zelo ljubljeni otroci. 

71 Spet postanite čisti duhovi! Sem vas vodijo moja navodila, da bi vas pripeljala do stanja 

popolnosti. Resnično, povem vam, ko se boste vrnili vanj, vas ne bo več bolelo, ker boste vstopili v 

Očetovo hišo. 

72 Pomagal vam bom pri vaši osvoboditvi. Moja luč vam bo pomagala v vaših težavah. Odslej pa 

nikomur več ne delajte nič hudega, da ne bi škodovali sami sebi. 

73 Prevzemite mojo moč, vse moje naravne sile so vam na voljo, vse je na dosegu roke. Živite tako, 

da boste ljubili in odpuščali, kot jaz ljubim in odpuščam vam. 

74 Vse ljubite, vse blagoslavljajte; tako vas učim, kako biti moji učenci na zemlji in kako boste duh 

luči v onstranstvu, kamor boste prišli z resničnim mirom, da bi zasedli mesto, ki vam ga je namenil vaš 

Oče. Če to storite, se ne boste več rodili v ta svet, v katerem trpite, saj boste razumeli, da to trpljenje ne 

more biti večno za vašega duha. Potem se boste povzpeli v druge svetove življenja in z veseljem izpolnili 

naloge, ki vas čakajo v večnosti. 
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Moj mir z vami! 



N  15 

89 

Navodila 15  
1 Na današnje jutro slovesnega spomina vas sprašujem: Kaj ste naredili iz zakona, ki sem ga poslal 

ljudem po Mojzesu? Ali so bile te zapovedi dane samo za ljudi tistega časa? 

2 V resnici vam povem, da tega blagoslovljenega semena ni v srcu ljudi, ker me ne ljubijo in se ne 

ljubijo med seboj; ne spoštujejo svojih staršev in ne spoštujejo tuje lastnine, ampak si jemljejo življenja, 

razdirajo poroke in se sramotijo. 

3 Ali ne slišite laži iz vseh ust? Ali se niste zavedali, kako en narod drugemu odvzema mir? A 

človeštvo pravi, da pozna moj zakon. Kaj bi se zgodilo z ljudmi, če bi popolnoma pozabili na moje 

zapovedi? 

4 Razumite, da je Zakon pot, ki jo je tlakovala ljubezen edinega Stvarnika, da bi vodila vsako 

njegovo bitje. Razmišljajte o življenju, ki vas obdaja in je sestavljeno iz osnovnih snovi in neskončno 

številnih organizmov, in sčasoma boste odkrili, da se vsako telo in vsako bitje giblje po poti ali trajektoriji, 

za katero se zdi, da jo vodi tuja in skrivnostna moč. Ta moč je zakon, ki ga je Bog določil za vsako svoje 

bitje. 

Če boste preučevali te pomembne procese, boste sčasoma spoznali, da vse živi, se giblje in raste pod 

vrhovnim poveljem. Spoznali boste tudi, da se sredi tega stvarstva pojavi človek, ki se razlikuje od vseh 

drugih bitij, ker je v njem razum in svobodna volja. 

V človekovem duhu obstaja božanska luč, ki je vest, ki razsvetljuje njegovo inteligenco in ga spodbuja 

k izpolnjevanju dolžnosti. Če bi ga namreč neustavljiva sila prisilila, da bi sledil le pravi poti, bi bilo 

njegovo izpolnjevanje dolžnosti povsem brez zaslug in počutil bi se ponižanega ob spoznanju, da ne more 

ravnati po svoji volji in da je kljub temu podvržen zakonu. 

Toda kdo lahko v pogojih, v katerih živite, usmeri vaše misli k dobremu? - Samo božanska luč vesti, ki 

človeka usmerja k izpolnjevanju zakona - luč, ki prebiva v duhu in se prek njega razodeva materiji. 

5 Zakaj duh od začetka ni sledil glasu vesti? - Ker ga ni dovolj razvil, da bi razumel in izpolnjeval 

zapovedi, ki mu jih je dal, ter hkrati obvladoval telesne nagone. Svobodna volja in vpliv materije sta 

preizkušnji, ki ju je deležen vaš duh. 

6 Če bi ljudje od začetka poslušali glas svoje vesti, kot je to storil Abel, ali mislite, da bi se moral vaš 

Oče od časa do časa prikazati, da bi vam razložil Zakon in vas naučil poti razvoja duha? Resnično, povem 

vam: Ne. Če bi se podredili mojemu zakonu in mu bili poslušni, bi vsa moja razodetja in nauki prišli do vas 

prek vaše vesti. Toda ko sem videl, da je človeštvo ujeto v strasti, ki mu jih je ponujal svet, gluho za Moj 

glas in preveč slepo, da bi videlo duhovno luč, ki mu je osvetljevala pot, sem moral v prvi dobi 

materializirati* Svoj zakon, ga vklesati v kamen in se razkriti njihovim fizičnim čutom, da bi premagal 

njihov materializem**. 
* Materializirati: narediti fizično vidno. 
Materializem: neduhovno gledanje na življenje, ki kot resnično in pomembno priznava le materialno. 
7 Ponovno se je človeštvo odvrnilo od mojih zapovedi in moral sem priti k ljudem, da bi jih učil. Ni 

mi bilo dovolj, da sem vam dal svoj zakon v tej materialni obliki, niti ni vseboval vsega, kar vam je hotel 

povedati Oče, zato sem vam poslal Jezusa, po katerem boste slišali Božjo besedo. Govoril je vašim srcem. 

Ta Učitelj je poznal poti, ki vodijo v človekovo notranjost, in se s svojimi besedami, deli in žrtvijo na križu 

dotaknil vaših dremajočih src. Prebudil je vaša ravnodušna čustva, ker je vedel, da brez te priprave ne bo 

prišel čas, ko bo človek v svojem duhu slišal glas svojega Gospoda, ki je zdaj z vami, kakor vam je bilo 

napovedano. 

8 Tvoj Bog je tisti, ki ti govori, moj glas je zakon. Danes jo slišite na novo, ne da bi jo bilo treba 

vklesati v kamen ali poslati mojo utelešeno Besedo med vas. To je moj božanski glas, ki prihaja k vašemu 

duhu in mu razodeva začetek dobe, v kateri bo človek postal pravičen, se spravil s svojim Stvarnikom in se 

očistil, kot je zapisano. 

9 Ne razlagajte mojih besed narobe, češ da je bil zakon prve dobe zakon mesa in da je zakon druge 

dobe govoril samo vašemu srcu; kajti ves čas sem se dotikal najbolj občutljivega in razvitega dela vašega 
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bitja, da bi se tam spoznal in začutil. Moj Zakon je vedno govoril vašemu duhu, saj je on tisti, ki vodi 

stvar* v človeškem življenju. 
* Materija: človeško telo, na splošno tudi predmet, material itd. 

10 Ko so bili nekateri moji učenci druge dobe priča spremenjenju svojega Učitelja na gori Tabor, ko 

so videli Mojzesa na Njegovi desnici in Elija na njegovi levici, so padli na tla, ker so se njihove duše 

zgrozile nad neprimerljivo veličino tega, kar so videle njihove oči. Nato sem jim naročil, naj to ohranijo v 

tajnosti, da bodo to razkrili, ko bo čas za to. Kajti potrebno je bilo, da sem prej zapustil ta svet, da bi, ko bi 

vam bila ta doživetja (učencev) znana, razumeli, da so vam govorila o prihodnosti in jo napovedovala. 

11 O, če bi človeštvo tega časa razumelo pomen tega spremenjenja in bi razumelo, da je bilo 

pričevanje mojih učencev namenjeno ljudem tega časa, kako velik bi bil njihov napredek! 

Dleto, ki je v kamen na gori Sinaj vklesalo moje zapovedi, je isto, ki zdaj piše božanske misli v tvoje 

srce; kri tvojega Odrešenika, ki ti je govorila o ljubezni, vstajenju, večnem življenju in najvišji sreči, je ista, 

ki jo zdaj prelivam v bistvu te besede; in preroštvo in oblast, s katerima je Elija osupnil ljudi, sta ista, kot ju 

zdaj doživljate v manifestacijah, ki vam jih podeljujem v tem času. 

12 Boj mojih učencev v tej dobi bo večji kot kdaj koli prej, da bi se na zemlji uveljavil moj zakon. Da 

pa bi na tem svetu zavladala duhovnost, iz katere izvirajo vsa pravičnost, vsa ljubezen in razum, bodo 

morala ljudstva in narodi sveta najprej spiti zelo grenak kelih. 

13 To se bo zgodilo, ko bo zlato tele za vedno uničeno, ko bodo odpravljene nekoristne žrtve; ko 

duhovne dobrine, ki jih ne boste zamenjali za zemeljske dobrine, ne bodo več predmet dobička. To se bo 

zgodilo takoj, ko bo človek dosegel popoln razvoj svojega duha in bo cenil dragocene darove, s katerimi 

ga je Oče obdaril od začetka njegovega stvarjenja. 

14 Da bi vam pomagal doseči to stopnjo duhovnosti, sem zdaj prišel, da bi vam dal življenjsko moč 

svoje Besede, sad dobrega okusa. Jaz sem ljubeči Oče, ki vam daje kruh in zavetje za vaše telo, za duha pa 

luč, ki vas vodi, da bi jo lahko posredovali svojim bratom. Tudi moj zdravilni balzam je z vami; nekateri ga 

bodo prejeli v celoti, drugim pa bo olajšal bolečine. Nekateri bodo odplaknili svoje dolgove, drugi pa bodo 

s svojim zgledom pomagali sosedom pri njihovem očiščenju. 

15 Si želite moje moči? Potem izpolnite moje zapovedi, ljubite moj zakon, saj ste odgovorni za 

človeštvo. Vi ste poučeni in pred vami je pot, ki jo je pripravil Elija. Hodite premišljeno, z nežnim 

korakom. 

16 Vi ste otroci luči; ne dovolite, da bi vas skušnjava ujela v svoje mreže. 

17 Vzemimo za primer apostole druge dobe, ki so množicam govorili o Očetu in so v delih njegovih 

poslancev prepoznali svojega Boga in Gospoda. Tudi vas želim videti na enak način; zdaj je čas, da se 

popolnoma predate oznanjevanju moje resnice. 

18 Odvrnite se od nekoristnih človeških del in vladajte telesu. Ne dovolite ji, da bi vas obvladovala. 

Tako vas bom po tej bitki videl polne veselja in miru. 

19 Borite se in delajte, Izrael, raziskujte in razumite, da vam s temi nauki dajem bela oblačila, da 

greste skozi svet in izpolnite svoje poslanstvo. 

20 Velika je pot, ki sem jo določil duhu za njegovo pripravo, spravo in popolnost. Če se boste uspeli 

duhovno povezati z mano, se boste počutili močne v boju in se naučili napredovati na poti ter 

premagovati ovire, s katerimi se soočate na njej. 

21 Ali želite biti prišteti med moje apostole? Ali želite biti prišteti med moje učence? Bodite torej 

vztrajni pri svojem študiju, poskrbite, da se bo vaša opremljenost povečevala, da boste lahko kmalu 

prinašali mojo besedo svojim bratom. 

22 Človekov duh se je razvil, zato je napredovala tudi njegova znanost. Dovolil sem mu spoznati in 

odkriti, česar prej ni vedel, vendar se ne sme posvečati samo materialnim delom. Podelil sem mu to luč, 

da bo lahko v duhovnem življenju, ki ga čaka, dosegel svoj mir in srečo. 

23 Sredi tega sveta, ki ga sestavljajo različna bitja, je človek privilegirano bitje, ki sem mu dal del 

svojega duha in pravico, da stopi v stik z menoj, da me ima v sebi, tako da v njegovem duhu rasteta 

zaupanje in vera v mojo božanskost, saj čuti, da sem z njim tako tesno povezan. 
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24 Končni namen stvarjenja tega sveta je človek, v njegovo zadovoljstvo sem dodal druga bitja in sile 

narave, da bi jih lahko uporabljal za svoje ohranjanje in osvežitev. Če bi me ljubil in poznal od prvih časov, 

od svojega duhovnega otroštva, bi danes pripadal svetu velikih duhov, kjer ne bi bilo nevednosti ne razlik, 

kjer bi bili vsi enaki v znanju in izpopolnjevanju svojih čustev. Toda kako počasi se človek razvija! Koliko 

časov je minilo, odkar živi na zemlji, pa mu še vedno ni uspelo dojeti svoje duhovne naloge in resnične 

usode. V sebi ni mogel odkriti svojega duha, ki ne umre, ker ima večno življenje; ni razumel, kako živeti v 

harmoniji z njim, in ni priznal njegovih pravic, zato ta, prikrajšan za svobodo, ni razvil svojih darov in se je 

ustavil. 

25 Danes je zaradi dogodkov, ki jih je povzročil človek sam, zaradi vojne in prelivanja vseh strasti 

materializma, zgrožen, ker ne razume in ne more ustaviti zla, in se prestrašen sprašuje, kaj je razlog za tak 

rezultat. Človek je namreč skrenil s poti svojega duhovnega razvoja in se pogreza v brezno, ne da bi 

človek s svojo močjo lahko ustavil to nasilje. 

26 Ta svet, ustvarjen s tolikšno ljubeznijo, da bi bil začasni dom mojih otrok, se je spremenil v dolino 

nemira, strahu in smrti; rešila ga bo lahko le praksa ljubezni in kreposti. Zato zdaj zbiram vsa "razpršena 

plemena Izraela", da bi usposobil njegovega duha in ga poslal v boj, dokler ne doseže odrešitve in 

poduhovitve človeškega rodu. 

27 Vsi, ki so prišli k meni in slišali mojo besedo, pripadajo temu starodavnemu in številnemu ljudstvu, 

in ko vam bom ta učenja predstavil, boste razumeli, da so vaši darovi ostali skriti in da prav v tem času 

ponovno oživljajo, polni moči, ki vam jo daje ljubezen. Vaša usoda je bila začrtana že od začetka časov, da 

bi vi bedeli nad človeštvom in mu posredovali sporočila, na katera sem vas občasno opozarjal. 

28 Prišel bo čas, ko bo vse človeštvo sestavljeno iz mojih učencev, ko me boste razumeli in z lahkoto 

doumeli mojo besedo. Arogantni se bodo spustili s svojega piedestala, da bi bili z menoj, učenci pa me 

bodo prepoznali kot svojega Učitelja. 

29 Želim si, da bi vas vse videl na poti poduhovljenja, da bi pridobivali moč in se kalili v preizkušnjah, 

da bi vam lahko ob vzponu razkril zaklad modrosti, ki ga vsebuje Knjiga, ki vam jo trenutno kažem. 

30 Če želite postati mojstri, se morate opremiti. Odpravite vsako sled malikovanja v sebi in učite 

duhovno, spoštljivo in iskreno čaščenje Boga, ki temelji izključno na ljubezni. 

31 Tudi če vam bo vaš spomin postal nezvest - moja beseda je v vaši zavesti, kjer ne bo nikoli 

ugasnila. Vaš duh bo govoril in bo vir modrosti, ki bo, ko se bo prelil, prinesel svetlobo vašim bratom na 

poti razvoja. 

32 Osvežujte se z mojo navzočnostjo, kajti tudi jaz se veselim, ko vam dajem svoja navodila. Preučite 

knjigo in spoznajte razlago vsega, česar niste razumeli. Spoznajte duhovni pomen nauka, ki vam ga zdaj 

razkrivam. Če se boste pripravili, boste luč v temi, ki danes obdaja človeštvo. 

33 Vedno pričakujem duhovno občestvo z vami. Vsakdo, ki se očisti in dvigne k meni, bo čutil, da se 

je poročil z menoj, in jaz bom vodil njegove korake po najboljši poti. 

34 Mnogi se sprašujejo, zakaj sem se vrnil na zemljo, saj sem vas v drugi dobi že učil s svojo besedo. 

Toda vi ste pozabili na moj zakon in našel sem vas razbite v morju nevednosti. Trudil sem se vas pripeljati 

na pot miru in resnice. Ponujam vam palico, na katero se lahko naslonite, saj ste izčrpani od romanja brez 

vodnika, zato sem vam prišel pomagat. 

35 Zbiram svoje nove apostole, ki jih ne bo dvanajst, ampak sto štiriinštirideset tisoč, in vsak od njih 

bo imel nalogo oznanjati moj nauk; vsi bodo govorili in bili kot glasniki, ki prinašajo veselo novico, da se je 

Mojster vrnil k ljudem kot Sveti Duh. 

36 Od leta 1866 iščem med ljudmi nove učence in jih pripravljam, da bodo z vdanostjo spoštovali 

moje zapovedi in bili predhodniki novih apostolov, ki bodo prišli k meni. 

37 Prišel bo dan, ko bodo ljudje imeli znanje o Božjem ljudstvu in vas bodo iskali, da bi od vas 

zahtevali luč, drugi pa bodo vaše znanje izpodbijali s svojimi mnenji. Nočem, da bi vas tisti, ki govorijo v 

izbranem jeziku in vam predstavljajo teorije, ki vam bodo razkrile le nejasnosti ali pomanjkljivo svetlobo, 

presenetili, ker se počutite revni in ponižni. Vi, ki poznate resnico te besede, ker veste, da je to moje 

razodetje kot Svetega Duha, se ne pustite zmesti. 



N 15 

92 

38 Nočem, da bi se skrivali iz strahu, ampak da se soočite s tistimi, ki vas prosijo za pomoč. Za vse 

boste imeli besede ljubezni, ki jih bodo prebudile in ganile ter jim dale občutiti mojo navzočnost. Tako 

boste prepoznani. 

39 Elija vam je blizu in izpolnjuje veliko nalogo, ki sem mu jo zaupal, da vas spodbuja k prenovi, da bi 

se dvignili v iskanju miru, izboljšanja in duhovne popolnosti. 

40 Kmalu si boste odpočili od dela. To veliko delo opravljam s pomočjo številnih duhov, od katerih 

sem vsakemu dodelil posebno nalogo. 

41 Vi, ki mi sledite, ste moja vojska, jaz pa sem vaš Oče, ki si je zadal nalogo, da odreši svoje otroke. 

Grem pred vami, da vas vodim. Mi želite slediti? - Tvoje srce pravi da in jaz sprejemam tvoje hrepenenje. 

Vidite, od vas ne zahtevam več, kot zmorete, vendar vam povem, da se boste morali s svojimi darovi 

veliko boriti, če jih boste znali uporabljati in če me boste ljubili v resnici. 

42 Duhovni zakon je pred človeškim, zato mi morate dati svoj davek pred davkom sveta. Glejte 

naravo z njenimi polji in gorami, morji, gozdovi in puščavami; v vsej svoji celovitosti vsak trenutek daruje 

svojo žrtev Stvarniku, ki jo je poklical v življenje in jo vzdržuje. Vsi mi izkažejo svojo hvaležnost tako, da 

pričujejo o meni. Zakaj me ne spoštujete dostojno? Zakaj prosiš za mojo navzočnost samo zato, da bi 

dvomil vame? 

43 Opremite se, da boste spoznali svojo duhovno naravo in razumeli mojo besedo. Vživite se v moj 

nauk, raziskujte, to vam dovoljujem, izprašujte me, vendar pridite k meni. Izročite se mi z zaupanjem, ki 

ste ga imeli kot otroci in ste povsod sledili svojim staršem; ljubite in zaupajte tudi svojemu nebeškemu 

Očetu. 

44 Ne želim, da bi prelivali solze ali mi povzročali bolečino. Veliko ste jokali in pogosto hodili po 

puščavah (življenja). Ne pustite svojim otrokom tega semena žalosti, ki ste ga nosili s seboj. Naj ta bitja 

vidijo življenje v pravičnosti, delu in izpolnjevanju mojega zakona, da bodo videla razcvet miru in blaginje. 

45 Zakaj se čudite, ljudje, čudežu, ki vam ga kažem v tem času, ko se razodevam s pomočjo 

človeškega uma? Večja dela sem storil v preteklih časih, a ste jim verjeli. 

46 Vem, da je vzrok vašega začudenja dejstvo, da ste se oddaljili od duhovnih naukov, saj ste dolgo 

časa verjeli le v to, kar vidite, česar se dotikate in kar dokazujete s pomočjo svoje znanosti. 

47 V prvi dobi, ko je Izrael bral Sveto pismo, razmišljal o Zakonu in molil v pričakovanju obljubljenega 

Mesije, je bilo njegovo življenje polno znamenj in duhovnih manifestacij, njegovo srce je bilo občutljivo za 

sporočila, ki mu jih je pošiljal Gospod, in v vse to je verjel, ker je imel vero. 

48 Toda ne mislite, da so vsi otroci tega ljudstva znali sprejemati božanska sporočila. Ne, bogati 

skopuhi niso ničesar čutili, niso ne videli ne slišali, tako kot duhovniki, ki so imeli pred očmi odprto 

preroško knjigo, vendar tudi oni niso zaznali duhovnega življenja nad ljudmi; saj slepi in vzvišeni na 

mestu, ki so ga zasedali, niso mogli slišati klicev Gospoda, ki se je že bližal. 

49 Kdo so bili torej tisti, ki so ponoči v Judeji molili, bedeli in v svoja srca sprejemali luč, ki podžiga 

upanje? Kdo so bili tisti, ki so imeli preroške sanje in so znali s srcem predvidevati ter duhovno razlagati 

Sveto pismo? - Bili so ponižni, revni, sužnji, bolni, tisti, ki so hrepeneli po svetlobi, tisti, ki so bili žejni 

pravice, tisti, ki so potrebovali ljubezen. 

50 Bili so ljudje med ljudmi, moški in ženske preprostega srca, tisti, ki so stoletja čakali na svojega 

Odrešenika. 

51 V noči, ko se je Jezus rodil v to življenje, je srce ubogih betlehemskih pastirjev trepetalo ob 

pogledu na Gospodovega duhovnega glasnika, ki jim je sporočil, da je prišel njihov dolgo pričakovani 

Odrešenik. 

52 V tej slovesni uri so bogati, gospodje in mogočneži spali. 

53 Takrat so veliki, gospodje, bogataši, učenjaki in teologi globoko spali, medtem ko se je Moj žarek 

spustil k ljudem, da bi jim prvič prinesel Moje sporočilo. 

54 Kako malo me je pričakovalo in kako malo jih je verjelo v mojo navzočnost! 

55 Tisti, ki so prišli k meni, pa so bili možje in žene preprostega srca, malo razumni, iz katerih se 

neverniki norčujejo, ker verjamejo v nadnaravne pojave in govorijo čudne nauke. 
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56 Ne obsojajte slabo tistih, ki se zaradi pomanjkljive priprave zmotijo, saj vsaj ohranijo intuicijo 

duhovnega, ki je dokaz skrivnega hrepenenja, da bi se združili z Očetom, se približali svetu luči in od njega 

prejeli besedo ljubezni. 

57 Ti ubogi, ki jih ni zaslepil lažni blišč sveta, so tisti, ki imajo intuicijo, tisti, ki predvidevajo, tisti, ki 

sanjajo, tisti, ki pričajo o duhovnem, in poiskal sem jih, da bi pred njihovimi očmi odprl knjigo modrosti in 

tako obilno zadovoljil njihovo željo po znanju in resnici. 

58 Kot nagrado za njihovo upanje in vero sem jim omogočil, da je moja navzočnost otipljiva, prav 

tako pa tudi bližina duhovnega sveta. 

59 Govoril sem jim tudi o njihovih darovih, o njihovi nalogi, o vrednosti mojega nauka, da bi iz svojih 

src odstranili vse, kar ne sodi k temu delu, in da bi njihovo pričevanje glasno in polno luči doseglo srca 

njihovih bratov. 

60 Vstani, Izrael, in se povzpni na duhovno goro, kajti jaz sem zdaj tvoj pomočnik. V tem času mi 

boste vsi pomagali s križem, ki ga iz ljubezni do človeštva nosim na svojih ramenih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 16  
1 Mir uma in srca naj bo v vseh, ki se med seboj ljubijo! - Na ta dan milosti prejmete navdih Učitelja, 

ki ga prejmejo možgani teh bitij, ki sem jih pripravil in določil, da človeštvu posredujejo moje božansko 

sporočilo. 

2 Danes sprejmite moje duhovno maziljenje, velika množica; sprejemam vas in napolnjujem z 

milostjo. 

3 Poslušajte, učenci: zavedajte se, da se med vami manifestira atom Mojega bitja. Uči vas vibracija 

božanske moči. Razsvetljuje vas emanacija Njegovega univerzalnega Bitja. Nikoli ni bilo časa, ko se Bog ne 

bi pojavil. V vseh časih, v vseh obdobjih je bila, je in bo ta božanska vibracija. Oče vam skozi stoletja ni 

nehal dajati koristi svoje ljubezni, kajti v njegovem Duhu, tako kot v stvarstvu, vse vibrira, vse je dejavnost 

in življenje. Dogodki tega sveta so odmevi in odsevi duhovnega življenja. 

4 Skozi stoletja Bog ni zapustil človeštva, saj ga ni mogoče ločiti od drugega. Danes je bila Očetova 

volja, da se duhovno povežem s človekom na način, ki ga vidite in slišite, kajti prišel je čas, ko se morate 

pripraviti, da me sprejmete iz duha v duha. 

5 Vendar še nimate duhovne občutljivosti, zato božanskega navdiha ne zaznavate z jasnostjo. 

6 Preden se je Oče v Jezusu razodel človeštvu, vam je svoja razodetja pošiljal v materialnih oblikah 

in dogodkih. Pod Kristusovim imenom ste spoznali Njega, ki je med ljudmi razodel Božjo ljubezen, toda ko 

je prišel na zemljo, se je že razodel kot Oče, zato ne smete reči, da se je Kristus rodil na svetu - rodil se je 

Jezus, telo, v katerem je živel Kristus. 

7 Razmišljajte in sčasoma me boste razumeli in priznali, da je bil Kristus pred Jezusom, kajti Kristus 

je Božja ljubezen. 

8 Ko bo to pojasnjeno, se ne pustite več zavajati in se nehajte potapljati v motno vodo starodavnih 

in napačnih razlag, ki jih imate iz tradicije. Pokrivajo vas tančice nevednosti, ki jih s svetlobo svoje besede 

raztrgam, da v vas lahko vstopi modrost. 

9 Zato ne pozabite, da je Kristus Božja ljubezen, zato ste bili, ko se je razodel po Jezusu, prestrašeni 

in zmedeni, in mu tudi ob njegovih čudežih niste verjeli, saj je njegova moč preveč neskončna, da bi jo vaš 

omejeni um lahko dojel. 

Tako se zgodi, da me nekateri zanikajo, drugi so v zmedi, tretji pa me preučujejo in raziskujejo glede 

na svoj način razmišljanja in sposobnost razumevanja. Le redki, zelo redki so tisti, ki so sposobni razumeti 

Kristusa. To vam govorim zato, ker v srcih najdem malo ljubezni, saj se ne ljubite med seboj niti med 

brati. 

10 Ljubi svojega bližnjega kot svojega otroka, potem boš začel razumeti Jezusa, ljubil ga boš, čutil ga 

boš, v svojih delih boš moral odsevati Kristusa. Vaš duh pa me pozna nekoliko bolj; tako se zgodi, da 

nekateri med vami iščete Mesijo, drugi Vsemogočnega Boga, da bi vam dal žarek svetlobe in upanja, ki bi 

vam olajšal bolečino in poživil vaše hrepenenje, da bi se mu še bolj približali. To pa zato, ker ima vaš duh 

prek vesti spomin na svojega Stvarnika, na Kristusa, ki vas nikoli ni prenehal iskati in ljubiti, o ljudje, kajti 

še enkrat vam povem, da duhovna manifestacija ni prenehala obstajati in tudi nikoli ne bo prenehala 

obstajati. 

11 Razsvetljeni v preteklih časih so vedno videli žarek svetlobe, vedno so slišali mojo besedo. Preroki, 

navdihnjeni, predhodniki, utemeljitelji doktrin visoke duhovnosti so pričevali, da so slišali glasove, za 

katere se je zdelo, da prihajajo iz oblakov, gora, vetra ali nekega kraja, ki ga niso mogli natančno določiti; 

da so slišali Božji glas, kot bi prihajal iz ognjenih jezikov in skrivnostnih odmevov. Mnogi so slišali, videli in 

čutili s svojimi čutili, drugi z duhovnimi lastnostmi; enako se dogaja tudi zdaj. 

12 Resnično, povem vam: Tisti, ki so moja sporočila sprejemali s fizičnimi čutili, so božanski navdih 

razlagali duhovno, in to v skladu s svojo fizično in duhovno opremo, v skladu s časom, v katerem so bili na 

svetu, kot se to zdaj dogaja s človeškimi instrumenti, ki jih imenujete nosilci glasu ali "nosilci daru". 

Vendar vam moram povedati, da so v preteklosti in tudi danes čistosti božanskih razodetij dodajali svoje 
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lastne ideje ali ideje, ki so prevladovale v njihovem okolju, ter zavestno ali nevede spreminjali čistost in 

neomejeno bistvo resnice, ki je v resnici ljubezen v svojih najvišjih razodetjih. 

13 Duhovne vibracije in navdihi so bili v njih in tako "prvi" kot "zadnji" so pričevali in bodo pričevali o 

tem navdihu, ki je dosegel njihove duše, skoraj vedno ne da bi vedeli, kako, tako kot se to dogaja mnogim 

danes in kot se bo zgodilo še več jutri. 

14 Besede, razlage in način delovanja so odvisni od ljudi in časa, v katerem živijo, vendar je to 

predvsem najvišja resnica. 

15 Zaradi pomanjkanja duhovne priprave je potrebno, da se vam božje navdihovanje uresniči in vas 

prebudi iz duhovnega spanca. Napredni duhovi te oblike razodetja niso potrebovali. 

16 Vse duhovno v vesolju je vir svetlobe, za vas vidne ali nevidne, in ta svetloba je moč, moč, navdih. 

Svetloba se pretaka tudi iz idej, besed in del glede na njihovo čistost in veličino. Čim višja je ideja ali delo, 

tem bolj občutljiva in subtilna je njuna vibracija in navdih, ki izvira iz nje, čeprav ga sužnji materializma 

težje zaznavajo. Kljub temu je učinek, ki ga imajo visoke misli in dela na duhovnem področju, velik. 

17 Materializacija je nasprotnik duhovnosti, vendar razumite, da imam v mislih tisto vrsto 

materializacije, ki vas vodi v odklone, razvade, degeneracijo in nizke strasti. 

18 Četudi bo večji del človeštva dvomil o resničnosti mojega oznanila ljudem - resnično, še enkrat 

vam povem, to oznanilo poteka v utelešenih in raztelešenih duhovih brez prekinitve, od prvega trenutka 

njihovega stvarjenja. 

19 Če vam je uspelo prenesti svoja sporočila na velike razdalje s pomočjo vaše bistroumnosti in 

znanosti, ki je ena od številnih umskih sposobnosti, ki jih imate, kako lahko domnevate, da Bog ne more 

prenesti sporočila človeku s pomočjo občutljivega in inteligentnega človeškega "aparata"? 

20 Kajti to je človeško telo: naprava, opremljena s tako veliko popolnostjo, kot je človek ne more dati 

svojim najbolj zapletenim in največjim znanstvenim delom. Dobro poslušajte mojo besedo: govorim o 

človekovi materiji in ne o njegovem duhu; kajti duh, čeprav ne more doseči moči svojega Očeta, bo 

nedvomno sposoben narediti večja dela od tistih, ki jih je sposobno narediti njegovo omejeno človeško 

telo. 

21 Če je vaša omejena inteligenca lahko dosegla znanje in naredila izume, ki se vam zdijo čudoviti - 

česa ne boste dosegli s svojim duhom in kakšnih del ne bo sposoben vaš Gospod? 

22 O svojem Bogu ima slabo predstavo, saj ga ima za manjšega od ljudi. 

23 Zakaj ste presenečeni, da vam Bog pošilja svojo luč, ki je modrost in sveti nad vsemi vami, in da je 

ustvaril obliko komunikacije s svojimi otroki? Zakaj menite, da je vašemu Bogu nekaj nemogoče, ko pa 

sami pravite, da vse ve in vse zmore? Če o meni verjamete takšne stvari, zakaj si tako lahkotno 

nasprotujete? Ali me prosiš, naj ti vsakič, ko ti hočem govoriti, pošljem Jezusa, da ga boš lahko pribil na 

les? 

24 Resnično, povem vam, da vam ni jasno, kako naj se po vašem mnenju počutim v vas. 

25 Da bi vas spoznal, vam pravim: Če nočete, da bi uporabljal grešna telesa, da bi vam dal svojo 

ljubezen, mi pokažite pravičnega, čistega, pokažite mi enega izmed vas, ki zna ljubiti, in zagotavljam vam, 

da ga bom uporabil. Razumite, da uporabljam grešnike za to, da jih privedem do grešnikov, saj nisem 

prišel rešit pravičnih; ti so že v kraljestvu luči. 

26 Res je, da ste grešniki, toda Bog nikogar ne prezira ali pozablja, čeprav vi mislite nasprotno. Zakaj 

ste postali tako slepi, da vse presojate po trenutku svojega materialnega življenja? Vi ste tisti, ki prezirate 

in pozabljate nase, zato se počutite šibki in utrujeni. 

27 Ali mislite, da pozabljam na svoja ljubljena bitja, tudi če so neposlušna, ko me potrebujejo in me 

ves čas kličejo? 

28 Veliko grešite in kršite zakone ter me pogosto pozabljate; toda neskončno večja od vseh vaših 

prestopkov je ljubezen nebeškega Očeta do vseh njegovih otrok. 

29 Vendar vam moram še naprej govoriti o svoji manifestaciji, da se boste znebili vseh dvomov. 

Mnogi med vami potrjujejo, kar so vam povedali moji razsvetljeni, na primer, da jim je Bog govoril po 
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oblakih, ognju, vodi in vetru, toda jaz vas sprašujem: Kaj se vam zdi bolj pravilno, govoriti človeku prek 

teh elementov ali prek njega samega? 

30 Kje je vaše logično razmišljanje, če vam ne pomaga razumeti najpreprostejših naukov? 

31. Moški in ženske sveta, vi, ki ste v svojih znanostih pozabili na edino stvar, ki vas lahko naredi 

modre in srečne: pozabili ste na ljubezen, ki vse navdihuje, na ljubezen, ki vse zmore in vse spreminja! 

Živite sredi bolečine in teme; ker ne uresničujete ljubezni, ki vas je učim, si povzročate telesno in duhovno 

trpljenje. 

32 Da bi odkrili in razumeli moja sporočila, morate biti najprej iz srca prijazni in nežni, to sta vrlini, ki 

sta prisotni v vsakem duhu od trenutka njegovega nastanka; da pa bi znali občutiti pravo, visoko čustvo 

ljubezni, se morate poduhoviti tako, da gojite svoje dobre občutke; vendar ste si v življenju želeli vse, 

razen duhovne ljubezni. 

33 V vsakem trenutku iz vas izvirajo miselne ali duhovne vibracije, vendar v večini primerov 

izžarevate sebičnost, sovraštvo, nasilje, nečimrnost in nizke strasti. Bolečina vas boli in čutite, ko vas boli, 

vendar ne ljubite, zato ne čutite, ko ste ljubljeni, in s svojimi morbidnimi mislimi vedno bolj zasipavate 

okolje, v katerem živite, z bolečino in napolnite svoj obstoj z nelagodjem. Jaz pa vam pravim: vse 

prepojite z mirom, harmonijo, ljubeznijo in boste srečni. 

34 Ljubezen je vedno obstajala v duhu Stvarnika, zato morate razumeti, da so bili z njo obdarjeni tudi 

vsi duhovi. 

35 Danes se kljub napredku vaše civilizacije vse bolj oddaljujete od materialne narave, pa tudi od 

duhovnega, čistega, od tistega, kar je od Boga. Zato z vsakim obdobjem svojega življenja padate v vedno 

večjo šibkost, v vedno večje trpljenje, čeprav si želite postati močnejši in srečnejši z vsakim dnem, ki ga 

preživite na zemlji. Zdaj pa boste naredili korak naprej pri uresničevanju mojega zakona, prebivalci 

zemlje! 

36 Učitelj, ki vam je govoril v vseh časih, vam zdaj prihaja razložiti svoj nauk s pomočjo teh naukov, 

pri čemer se manifestira v besedi, intuiciji in navdihu ter tako prebuja vašega duha za luč prihajajočih 

časov. Potem boste imeli božanski navdih v različnih oblikah, ki bodo za vas vedno bolj neverjetne, vedno 

višje in popolnejše. 

37 Danes sem vas prišel spomnit, naj se ljubite med seboj, kot vas je učil Jezus. Spominjam vas na 

Jezusa, saj je bil v njem utelešenje univerzalne ljubezni. 

38 V Mojzesovem času je bil ljudem dan zakon o pravičnosti, ki se je glasil: "Oko za oko in zob za 

zob". Ta zakon, ki se vam danes zdi grozen in maščevalen, je bil kljub temu pravičen za ljudi tistega časa. 

39 Pozneje, ko sem v Jezusu postal človek, ste me slišali reči in tako je bilo tudi zapisano: "S 

komolcem, s katerim merite, se meri". Ob tej besedi se nekateri sprašujejo, ali so v tem stavku ljubezen, 

usmiljenje in odpuščanje, ki jih je oznanjal Jezus. 

40 Čas je, da vam sam razložim razlog za zakon prve dobe in razlog za Jezusov izrek, saj sem vam 

moral skozi stoletja po malem posredovati številne svoje nauke. 

41 Na začetku, ko so bile strune človeškega srca še neobčutljive za občutek odpuščanja in sta v 

njegovem duhu še dremala dobrodelnost in strpnost, je bilo potrebno, da je človek zaščitil sebe in svoje 

imetje z zakonom, ki mu je dajal pravico, da uporabi svojo moč za samoobrambo. Kot vidite, so bili to 

primitivni zakoni in običaji ljudstva, ki se je moralo, tako kot vsa ljudstva, razvijati. 

42 Zakon, ki je izhajal iz Jezusovih besed, je pozneje razsvetlil življenja ljudi in vam povedal: "Ljubite 

drug drugega", in vam tudi razkril, da "z loketom, s katerim boste merili, boste merili tudi vi", s čimer vam 

je Učitelj dal razumeti, da je pravica, ki jo je človek zagotovil z lastno roko, zdaj postala izključna pravica 

božje pravičnosti. Odslej je človek vedel, da bo Bog sodil tako, kot je sodil, in da bo tako, kot je sejal na 

zemlji, takšno žetev požel na onem svetu. 

43 Človek je nato zadržal svojo bratomorno roko, zlikovec je pogosto opustil svoje zavržne načrte, 

tisti, ki je nameraval ukrasti, pa je vedel in čutil, da ga gleda pogled iz neskončnosti in da ga od tistega 

trenutka čaka sodba. 
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44 Minila so stoletja in čeprav ljudje vedo nekaj več o božji pravičnosti, še vedno niso dojeli resnice 

in so se velikokrat zmotili ter celo verjeli, da bodo morali, če so na zemlji hudo grešili, neizprosno sprejeti 

Božjo sodbo in prejeti večno kazen. - Na to vas sprašujem: Kakšna rešitev kesanja in izpolnjevanja mojega 

zakona se bo lahko pojavila v tistem, ki se ima od vsega začetka za izgubljenega? Kakšno upanje lahko 

ima tisti, ki odhaja s tega sveta, vedoč, da bodo napake njegovega duha trajale večno? 

45 Potrebno je bilo, da sem sam prišel, da bi iz vas odstranil temo vaših napačnih razlag, in tako sem 

tu. 

46 Mislili ste, da ste v Jehovu prepoznali krutega, strašnega in maščevalnega Boga. Da bi vas rešil 

vaše zmote, vam je Gospod poslal Kristusa, svojo božansko Ljubezen, da bi "spoznali Sina, da bi spoznali 

Očeta"; a nevedno človeštvo, ki se znova zapleta v svoj greh, verjame, da vidi jeznega in užaljenega 

Jezusa, ki samo čaka na prihod tistih, ki so ga užalili, v duhovno dolino, da bi jim rekel: "Pojdite od mene, 

ne poznam vas!" in jih takoj prisiliti, da bodo v večnosti trpeli najhujše muke. 

47 Čas je, da razumete pomen mojih naukov, da ne boste padli v zmoto. Božanska ljubezen vam ne 

bo preprečila, da bi prišli k meni, toda če ne boste popravili svojih napak, vam bo neizprosni sodnik vaše 

vesti povedal, da niste vredni vstopiti v kraljestvo luči. 

48 Toda tu me imate na novo, človeškost, v duhu, kot sem vam obljubil. 

49 Glejte luč Duha resnice, ki razsvetljuje in prebuja tiste, ki živijo v temi. 

50 Tistim, ki se bodo udeležili tega shoda, pa pravim: pozorno poslušajte mojo besedo, saj vam bo 

odprla poti luči in osvetlila resnico, ki jo morate poznati. 

51 Čeprav moramo v življenju plačati vsak dolg Bogu, plačilo, davek ali daritev, ki mu jo dajemo, v 

resnici ni namenjena njemu, ampak tistemu, ki jo ponuja. 

52 Če mu ponudite čistost, bo to v vaše dobro; če mu pokažete zaslužna dela, bodo to okraski, ki 

bodo dvignili vašega duha v Božji navzočnosti. Če grešite in se pozneje pokesate ter popravite svoje 

napake, boste nagrajeni z mirom duha in srečo, ki živi v tistem, ki dela dobro. 

53 Če vam pogosto dovolim, da pijete isti kelih, kot ste ga dali svojim bratom, je to zato, ker bodo le 

tako nekateri razumeli zlo, ki so ga povzročili; in če bodo šli skozi isto preizkušnjo, skozi katero so spravili 

druge, bodo spoznali bolečino, ki so jo zaradi njih občutili. To bo razsvetlilo njihove misli in povzročilo 

razumevanje, kesanje in posledično izpolnjevanje mojega zakona. 

54 Če pa se želite izogniti trpljenju ali praznjenju čaše grenkobe, lahko to storite tako, da svoj dolg 

plačate s kesanjem, z dobrimi deli, z vsem, kar vam narekuje vest. Na ta način boste plačali dolg ljubezni, 

vrnili čast, življenje ali mir, zdravje, veselje ali kruh, ki ste jih oropali svojim bratom. 

55 Poglej, kako drugačna je resničnost moje pravičnosti od predstave, ki si jo imel o svojem Očetu! 

56 Ne pozabite: če sem vam rekel, da nihče od vas ne bo izgubljen, je gotovo tudi to, da sem vam 

rekel, da je treba plačati vsak dolg in izbrisati vsak prestopek iz knjige življenja. Od tebe je odvisno, katero 

pot boš izbral, da me dosežeš. 

57 Še vedno imate svobodno voljo. 

58 Če vam je ljubši stari zakon kaznovanja, kot to še vedno počnejo ljudje iz ponosnih narodov, si 

oglejte njihove rezultate! 

59 Če hočete, da bi loket, s katerim merite svoje brate, meril tudi vas, vam ni treba čakati niti na 

vstop v drugo življenje, da bi prejeli mojo pravico; kajti tu (na zemlji), ko boste to najmanj pričakovali, se 

boste znašli v istem kritičnem položaju, v katerem ste postavili svoje brate. Če pa želite, da vam priskoči 

na pomoč višji zakon, ne le da vas osvobodi bolečine, ki se je najbolj bojite, ampak da vam tudi vlije 

plemenite misli in dobra čustva, molite, kličite me in potem pojdite na pot boja, da postanete boljši in 

boljši, da boste močni v preizkušnjah, z eno besedo, da z ljubeznijo plačate dolg, ki ga imate do svojega 

Očeta in do svojega bližnjega. 

60 Klic ljubezni, ki ga zdaj slišite iz ust teh glasnikov, je napoved velikih dogodkov za človeštvo. Ta 

sporočila so iskre modrosti, ki se bodo človeštvu razkrile v prihodnosti. To je začetek prebujanja vseh 

duhov. To je priprava na dobo poduhovljenja, čas, ko se boste odrešili v ljubezni nebeškega Očeta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 17  
1 Preljubi ljudje, tukaj imate še eno sporočilo Božanskega Učitelja, ki vas bo popeljalo korak naprej 

v razumevanju Mojih naukov, saj se na poti duhovnega napredka ne smete ustaviti. 

2 Ne prihajam, da bi v vas spodbujal navade stagnacije ali nazadovanja; vedno vas vodim po poti 

razvoja. 

3 Moja beseda vam ponuja raznovrstno hrano, ki je odličnega duhovnega okusa. 

4 S svojimi ustnicami ste izrekli: "Slava Bogu na višavah!" Toda kdaj ste ga poveličevali s svojimi 

deli? - Sami sebe ste častili in poveličevali svoje malike, Boga, vašega Stvarnika, pa kdaj? - Jezus je bil tisti, 

ki je s svojim življenjem proslavil Očeta, in po njem morate živeti tudi vi. 

5 Prav tako ste rekli: "Mir na zemlji ljudem dobre volje", in resnično, povem vam, tudi ljudem slabe 

volje sem dal mir; vi pa mi povejte, kdaj ste dali mir? Že več stoletij ponavljate besede tistega psalma, s 

katerim je ljudstvo sprejelo svojega Gospoda v Jeruzalemu, in to je edina stvar, ki jo je človeštvo naredilo 

od takrat: ponavljati te besede; s svojimi deli namreč počne ravno nasprotno. 

6 Če hočete, govorite te stavke, toda razumite, da ne te ne druge besede ne bodo imele nobenega 

učinka, dokler jih ne začutite v svojem srcu; če jih začutite, jih pokažite svojim bratom v dobrih delih, v 

krotkosti in ponižnosti; takrat vam bom odgovoril s svojo brezmejno ljubeznijo in vaš duh bo radostno 

vibriral v brezmadežni milosti mojega miru. 

7 Tako vam danes govorim kot Sveti Duh. Časi so drugačni, zato mora biti tudi opremljanje ljudi 

drugačno. 

8 Opustite besedne molitve in vraževerje ter se izročite meni, Učitelju, Očetu, ki vas bo vedno 

sprejel in razumel. 

9 Molite, da, vendar s pripravljenim srcem; govorite mi z duhom, kot ga čutite v tistem trenutku. 

Pridite k meni z mislimi, polnimi ljubezni, a približajte se mi; govorite mi kot učenci ali kot majhni otroci in 

dal vam bom občutiti svojo modrost in ljubezen. 

10 Prosite me ponižno, vendar nikoli ne prosite za čudeže in ne pričakujte, da jih boste prejeli. 

11 Čudež, kot ga razumete vi, ne obstaja; med božanskim in materialnim ni nasprotja. 

12 Jezusu pripisujete številne čudeže, toda resnično vam pravim, da so bila njegova dejanja naravni 

učinek ljubezni, te božanske moči, ki je še ne znate uporabljati, čeprav je skrivaj prisotna v vsakem duhu. 

Ker niste želeli spoznati delovanja ljubezni. 

13 Kaj je bilo prisotno v vseh čudežih, ki jih je Jezus storil, razen ljubezni? 

14 Poslušajte, učenci: Da bi se Božja ljubezen lahko razodela človeštvu, je bila potrebna ponižnost 

orodja in Jezus je bil vedno ponižen; in ker je to ljudem dajal za zgled, vam je ob neki priložnosti povedal, 

da ne more storiti ničesar brez volje svojega nebeškega Očeta. Tisti, ki ne razumejo ponižnosti teh besed, 

bodo mislili, da je bil Jezus človek kot vsi drugi, v resnici pa vam je želel dati lekcijo ponižnosti. 

15 Vedel je, da je zaradi te ponižnosti, te enosti z Očetom, vsemogočen do človeštva. 

16 O nadvse velika in lepa preobrazba, ki daje ljubezen, ponižnost in modrost! 

17 Zdaj veste, zakaj je Jezus, čeprav je rekel, da ne more storiti ničesar, če ni po Očetovi volji, v 

resnici lahko storil vse; ker je bil poslušen, ker je bil ponižen, ker je postal služabnik zakona in ljudi ter je 

znal ljubiti. 

18 Zavedajte se torej, da čeprav sami poznate nekatere sposobnosti duhovne ljubezni, jih ne čutite, 

zato ne morete razumeti vzroka vsega tistega, kar imenujete čudež ali skrivnost in kar so dela, ki jih 

uresničuje božanska ljubezen. 

19 Katere nauke, ki vam jih je dal Jezus, niso bili iz ljubezni? Katero znanost, katere vaje ali 

skrivnostno znanje je uporabil, da vam je dal svoje primere moči in modrosti? - Samo blažena moč 

ljubezni, s katero lahko storite vse. 

20 V Očetovih zakonih, ki so preprosti, ker so modri, in modri, ker so prežeti z ljubeznijo, ni ničesar 

protislovnega. 

21 Razumite Učitelja, on je vaš učbenik. 
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22 Otrok Jezus je osupnil imenovane učitelje Postave; pridigar Jezus vam je dal velika razodetja za 

vse čase. Odrešenik Jezus je svoje besede zapečatil s svojim življenjem, s svojo najvišjo žrtvijo na križu. 

23 Torej, ljubljeni učenci, če želite biti veliki v resnici in močni v duhu, zakaj me ne posnemate v 

delih, ki sem jih storil po Jezusu? Rekel vam je: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje", in vam s krotkostjo in 

ponižnostjo pokazal poslušnost Božji volji. Kakšna mora biti torej ponižnost, ki mi jo izkazujete? 

24 Poslušajte: Bog, vrhovno bitje, vas je ustvaril "po svoji podobi in sliki", ne glede na materialno 

obliko, ki jo imate, temveč glede na sposobnosti, s katerimi je obdarjen vaš duh in ki so podobne 

Očetovim. 

25 Kako prijetno je bilo vaši nečimrnosti misliti, da ste podoba Stvarnika. Menite, da ste najbolj 

razvita bitja, ki jih je ustvaril Bog, vendar se močno motite, če menite, da je bilo vesolje ustvarjeno samo 

za vas. S kakšno nevednostjo se imenujete krona stvarstva! 

26 Razumite, da niti zemlja ni narejena samo za ljudi. Na neskončni lestvi božanskega stvarstva je 

neskončno število duhov, ki se razvijajo v skladu z božanskim zakonom. 

27 Cilji, ki vključujejo vse in ki jih vi kot ljudje, tudi če bi hoteli, ne bi mogli razumeti, so veliki in 

popolni, tako kot vsi cilji vašega Očeta; resnično pa vam pravim, da niste ne največji ne najmanjši izmed 

Gospodovih stvaritev. 

28 Ustvarjeni ste bili in v tistem trenutku je vaš duh od Vsemogočnega sprejel življenje, ki je imelo 

toliko lastnosti, kolikor jih je bilo potrebnih, da ste lahko opravili težko nalogo v večnosti. 

29 Še zdaj ne poznaš vseh sposobnosti, ki ti jih je dal Oče, vendar ne skrbi, pozneje jih boš spoznal. 

30 Ali veste, da obstajajo veliki duhovi, ki so bili namenjeni, da bdijo nad harmonijo vseh ustvarjenih 

stvari, in ki se nenehno ukvarjajo z visokimi nalogami, ki vam niso znane? - Ne, zato vam še enkrat 

povem, da vaš duh ni najbolj razvit, da je le v omejenem obsegu razvil lastnosti, ki vam jih je podelil Bog. 

31 Kljub temu bodo te lastnosti zadostovale, da vas srečno pripeljejo na najvišjo raven, ki jo boste 

dosegli, če boste svoje korake usmerili po ravni in svetli poti, ki vam jo kaže Moj Zakon. 

32 Prišel sem vam pomagati. Zdaj je čas sprave; zbudite se, vstanite! 

33 Grešili ste, razdrli zakon, zagrešili zločine, a zdaj, ko se soočate z resnico Moje besede, ki vam kaže 

vaše napake, odpuščate svoje prestopke in verjamete, da je vaš Gospod krivičen, ko vam govori o 

preizkušnjah in spravi. 

34 Zavili ste se v temo hudobije in nevednosti ter s tem preprečili, da bi vaš duh zagledal zarjo 

tretjega obdobja, in ko pridem, da bi vas prebudil z lučjo svoje besede, da bi videli sijaj nove zore, se 

nočete prebuditi iz svojega duhovnega spanca in včasih vstanete neradi. Mnogi raje spijo v svoji 

nevednosti, ne da bi se želeli prebuditi v najvišjo resnico. Raje imajo dolino solz, bolezni in lakote; želijo, 

da se nadaljuje dolgo stoletno obdobje, v katerem sta jim bila razvada in trpljenje edina "spodbuda". Vse 

to imajo raje kot ljubeči klic, ki jim ga Moja Ljubezen pošilja po njihovi vesti. 

35 Poslušate me, kot da sem zelo daleč od vas, in lenobno odpirate oči. Ker pa ne morete razumeti 

pomena božanskega sporočila, ker je vaš um prežet z materializmom, raje živite v zlu. Takrat me 

pozabite, obrnete mi hrbet, želite ostati le v trpečem malodušju. Jaz pa vam pravim: Če želite živeti v tem 

breznu materializacije in nevednosti, če želite le uživati v lahkotnih užitkih in nizkotnih strasteh, vsaj ne 

krivite Boga za svojo bolečino. 

36 Če niste tako veliki, da bi ljubili svojega bližnjega, kakor vaš Oče ljubi vas, imejte vsaj toliko 

poguma in pokorščine, da boste nosili posledice svojih napak. Če imate raje svoj lažni mir in bratomorne 

vojne, ne govorite, da Bog to hoče, in ne kličite Očeta na njegovo milost, ko se počutite nadvladane s 

strani svojih sovražnikov, da bi vam prišel dati zmago, kar bi le laskalo vaši nečimrnosti in spodbujalo vašo 

pokvarjenost, ki vam po mojem zakonu ne more biti dana. 

37 Ko me ljudje pozabljajo in celo zanikajo med smehom, užitki in nečimrnostjo, zakaj obupajo in 

trepetajo, ko žanjejo žetev solz, ki mučijo njihove misli in telesa? Potem bogokletno govorijo, da Boga ni. 

38 Človek je dovolj pogumen, da greši in se odloči, da se bo oddaljil od poti mojega zakona, vendar 

vam zagotavljam, da je zelo strahopeten, ko gre za to, da se odkupi in plača svoje dolgove. Kljub temu te 

krepim v tvoji strahopetnosti, ščitim te v tvojih slabostih, prebudim te iz globokega spanca, posušim tvoje 
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solze in ti dam nove priložnosti, da si povrneš izgubljeno luč in ponovno najdeš pozabljeno pot mojega 

zakona. 

39 Prišel sem, da vam kot v drugi dobi prinesem kruh in vino življenja, tako za duha kot za telo, da 

boste živeli v harmoniji z vsem, kar je ustvaril vaš Oče. 

40 Na mojih poteh cvetijo kreposti, na tvojih pa so trnje, brezna in grenkoba. 

41 Kdor pravi, da so Gospodove poti polne trnja, ne ve, kaj govori, saj nisem ustvaril bolečine za 

nobenega od svojih otrok; toda tisti, ki so zašli s poti luči in miru, bodo morali nositi posledice svoje 

krivde, ko se bodo nanjo vrnili. 

42 Zakaj ste pili kelih trpljenja? Zakaj ste pozabili na Gospodovo zapoved in na poslanstvo, ki sem 

vam ga zaupal? - Ker ste moj zakon zamenjali s svojim in imate rezultate svoje prazne modrosti: grenko 

trpljenje, vojne, fanatizem, razočaranja in laži, ki vas dušijo in polnijo z obupom. Za materializiranega 

človeka, ki vse podreja svojim izračunom in materialnim zakonom tega sveta, pa je najbolj boleče to, da 

bo po tem življenju še vedno nosil breme svojih napak in nagnjenj. Takrat bo trpljenje vašega duha zelo 

veliko. 

43 Tukaj se otresi bremena greha, izpolni moj zakon in kmalu pridi. Prosite za odpuščanje za vse, ki 

ste jih prizadeli, ostalo pa prepustite meni; kajti kratek bo vaš čas za ljubezen, če se boste za to resnično 

odločili. 

44 Še enkrat ponavljam, da na vašo pot nisem postavil trnja ali bolečine. Po Jezusu sem vas naučil 

odložiti vse slabosti, da bi vam pokazal svojo ljubezen in moč, ki prebiva v vas, da bi vas naučil resničnega 

veselja, ki živi v resnično ponižnem duhu. S svojim odhodom in obljubo za te čase sem vam zapustil mir, 

luč upanja in hrepenenje po svoji vrnitvi. Toda vi tega niste hoteli razumeti tako in ste me še naprej 

križali, da bi vam vedno znova odpuščal. Vendar morate razumeti, da vam moje odpuščanje ne prihrani 

posledic vaših prestopkov, saj so te vaše in ne moje. Moje odpuščanje vas spodbuja in tolaži, saj boste 

sčasoma prišli k meni in sprejel vas bom z večno ljubeznijo, toda dokler me ne boste iskali po poteh 

dobrega, ljubezni in miru, to zdaj veste in tega ne smete pozabiti: Zlo, ki ga naredite ali nameravate 

narediti, se vam bo povrnilo z obrestmi. 

45 Zdaj žanjete semena svojega materializma, in tudi če želite, da bi odobril vaša dela, se motite, ker 

sem v svojem zakonu nespremenljiv; ne ravnam po vaših željah, saj potem ne bi bil več "Pot, Resnica in 

Življenje". 

46 Prišel sem, da bi odpravil vaše napačne zakone, da bi vam vladali le tisti, ki so oblikovani po mojih 

zapovedih in v skladu z mojo modrostjo. Moje zakone oblikuje ljubezen, in ker izhajajo iz moje 

božanskosti, so nespremenljivi in večni, medtem ko so vaši minljivi in včasih kruti ter sebični. 

47 Očetov zakon je iz ljubezni, iz dobrote, je kot balzam, ki tolaži in dviguje grešnika, da lahko nosi 

plačilo za svoje prestopke. Zakon Očetove ljubezni prestopniku vedno ponuja velikodušno priložnost za 

moralno prenovo, medtem ko vaši zakoni, nasprotno, ponižujejo in kaznujejo prestopnika, pogosto pa 

tudi nedolžne in šibke. V vaši sodni praksi so strogost, maščevalnost in pomanjkanje usmiljenja. Kristusov 

zakon je ljubeče prepričanje, neskončna pravičnost in najvišja pravičnost. Sami ste si sodniki, jaz pa sem 

vaš neutrudni zagovornik; vendar morate vedeti, da sta dva načina za plačilo krivic: eden z ljubeznijo in 

drugi z bolečino. 

48 Odločite se sami, saj še vedno uživate dar svobodne volje. 

49 Ali ne želite več trpeti, ljudje? Potem ljubite, delajte dobro na svoji poti, obnovite svoja življenja. - 

Želite biti odlični in srečni? Potem veliko ljubite in vedno ljubite. - Ali želite jokati, ali želite, da vas 

prizadene grenko trpljenje, ali želite vojne in opustošenje? Potem še naprej živite tako, kot živite zdaj, 

dovolite, da sebičnost, hinavščina, nečimrnost, malikovanje in materializem še naprej prevzemajo vaše 

življenje. 

50 Zelo jasno vidite kaos med ljudmi, da ne bi še naprej oblikovali zakona, kot se vam zdi primerno. 

51 Želim, da imajo učenci in novinci mojega učenja plemenitost v srcu in čistost v mislih, saj se bodo 

le tako lahko učili od mene in pozneje učili človeštvo. 
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52 Zdaj ne prihajam, da bi obudil - v zvezi s telesom - mrtve, kot sem to storil z Lazarjem v drugi dobi; 

danes moja luč prihaja, da bi obudila duhove, ki mi pripadajo. Ti bodo vstali v večno življenje po resnici 

moje besede, kajti vaš duh je Lazar, ki ga zdaj nosite v sebi in ga bom obudil od mrtvih in ozdravil. 

53 Zdaj vidite, da je božanska pravičnost ljubezen in ne kazen, kot je vaša. Kaj bi bilo z vami, če bi 

uporabil vaše zakone, da bi vas sodil pred menoj, pred katerim ne veljajo ne zunanji videz ne lažni 

argumenti? Če bi vam sodil po vaši hudobiji in uporabil vaše strašno stroge zakone, kaj bi se zgodilo z 

vami? Potem bi me upravičeno prosili za usmiljenje. Vendar se vam ni treba bati, kajti moja ljubezen 

nikoli ne usahne, se ne spremeni in ne mine; po drugi strani pa vi zagotovo minevate, umirate in se 

ponovno rojevate, odhajate in spet prihajate, in tako romate, dokler ne pride dan, ko boste spoznali 

svojega Očeta in se podredili njegovemu božanskemu zakonu. 

54 Vi ste tu začasno, jaz pa sem večni; vi greste s stokom, ker se oddaljujete od poti, ki vam jo kaže 

moj zakon, jaz pa sem nespremenljiv. 

55 Osušite si solze, pospešite prebujanje in se dvignite. Občutite mojo navzočnost v sebi; potrebno 

je, da pridete k meni, ker me še ne poznate, o ljudstvo. 

56 Ne poznate nagrade, ki jo prejme tisti, ki se resnično kesa in se vrne k meni, in ne veste, da za 

nagrado, ki vam jo daje Božja ljubezen, ni treba čakati do vstopa v duhovni svet. 

57 Potrebno je bilo, da sem vam spregovoril na ta način, saj so ljudje postali zmedeni zaradi znanja, 

ki so si ga pridobili iz knjig, ki so jih študirali; niso pa hoteli slišati glasu svoje vesti, glasu svojega 

duhovnega znanja, ki jih vabi, naj sledijo božanski luči, iz katere izvira vsa modrost. 

58 Povem vam: koristen študij je dober in znanost je dobra, predvsem pa ljubezen. Ljubezen vam bo 

dala spodbudo, da bo vaša znanost vredna spoštovanja in da jo boste povečevali, saj morate razumeti, da 

je vse vaše znanje le sporočilo, ki vam ga daje Moja ljubezen. 

59 Vprašajte svoje učenjake, in če so iskreni, vam bodo povedali, da so prosili Boga za navdih. In dal 

bi jim več navdihov, če bi me z več ljubezni do svojih bratov in z manj nečimrnosti do sebe prosili zanje. 

60 Resnično, povem vam: Vse, kar ste zbrali od resničnega znanja, prihaja od mene; vse, kar imajo 

oni od čistega in vzvišenega, bom v tem času uporabil v vašo korist, ker sem vam to namenil. Vendar se 

morate paziti, o ljudstva zemlje, kajti če boste še naprej uporabljali moje božanske nauke za izzivanje 

naravnih sil, če boste še naprej uporabljali tisto malo znanja, ki ga imate, za zlo, boste prejeli boleč in 

strogo zakonit odgovor, ko ga boste najmanj pričakovali. Izzivate zrak, ogenj, zemljo, vodo in vse sile ter 

že veste, kakšna bo vaša žetev, če ne boste pravočasno popravili svojih ravnanj in obvladali naravnih sil, 

ki so se sprožile zaradi vaših nesmiselnih dejanj. Opozarjam vas, da boste kmalu zapolnili mero, ki jo moja 

pravičnost dopušča vaši svobodni volji; preveč izzivate naravo. In ker ste majhni, ki se počutite odlično, 

vas ta beseda prihaja opozorit na nevarnost, v kateri se nahajate. 

61 In Beseda vam pravi: Otroci moji, naj bo vaše srce prijazno tako, da ljubite svoje brate; ljubite vse 

ustvarjene stvari. Prizadevajte si za spravo in mir med vsemi. Če ne želite, da bi vas zemeljski pretresi, ki 

jih sami spodbujate, uničili, se pravočasno opogumite, o ljubljeni otroci, pomiri jih (sile narave) s svojo 

ljubeznijo in jih spremenite v mir. O ljudje, če bi me poslušali, koliko težav bi si prihranili in jaz bi že 

preoblikoval vaš svet, ne da bi vam bilo treba trpeti! Dal bi vam predokus nagrade v tem življenju, dal bi 

vam mir in spokojnost. Poskusite, otroci moji. Zato sem vam v tem času poslal svojo besedo, da bi vas 

rešil iz brezna. 

62 Vam, ki me poslušate, pravim, da v svojem duhu ohranite, kar se vas tiče, ostalo pa naučite svoje 

brate. Kar je za enega, je za vse, zato nobeni od mojih ovac ne bo manjkala duhovna hrana. 

63 Hočem, da ste združeni, da bom lahko vašo enotnost nagradil tako, da bom na vse izlil svoje 

koristi in svojo milost. Doslej sem vas videl združene le za kratke trenutke, ko ste se skušali pokloniti moji 

božanskosti. Prepričajte se, da ste združeni v ljubezni sposobni delati čudeže. V resnici vam pravim: Še 

vedno je čas, da si prizadevate obnoviti, kar ste uničili. 

64 Veliko stvari ste mi storili in me ranili, toda jaz vas ljubim in moja ljubezen je večja od vaših 

prestopkov. 
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65 Če me iščete kot Sodnika, je moja Sodba neizprosna; če me iščete kot Mojstra, je moja Modrost 

brezmejna; če me kličete kot Očeta, sem nadvse ljubezniv; resnično pa vam povem, da sem veliko več kot 

vse to, saj nimam ne začetka ne konca. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 18  
1 Tako kot vam je bila napovedana moja nova manifestacija, ste jo danes videli uresničeno: Prišel 

sem v duhu, obkrožen z angeli in duhovi svetlobe. 

2 Tisti, ki teh prerokb ne poznajo, dvomijo v mojo navzočnost, a tudi med tistimi, ki so preučevali 

Sveto pismo, vidim take, ki ne verjamejo v mojo pojavnost, saj so njihove razlage skoraj vedno napačne. 

3 Vse, ki preroštvu dajejo materialni pomen, bo doletela enaka usoda kot judovsko ljudstvo, ki je v 

obljubljenem Mesiji pričakovalo mogočnega kralja zemlje, ko pa so me videli ponižnega in krotkega, niso 

verjeli vame kljub delom, ki sem jih storil pred njihovimi očmi. 

4 Tisti, ki so me čutili, me ljubili in mi sledili, so bili preprostega srca, nežnega duha in čistega uma, 

ki so hrepeneli po ljubezni, pravičnosti in resnici. 

5 Tistim, ki preučujejo svete spise preteklih časov, pravim, da bodo le z duhovnostjo lahko v svojem 

življenju našli resnico, ki jo vsebuje ta jezik. 

6 Pomagal bom tistim, ki spoznavajo in učijo resnico, vendar bom ustavil vsakogar, ki mu bo na pot 

stopil z ustnic, dokler ne bo popravil svojih napak. 

7 Nasprotno pa bom vse tiste, ki bodo s čistim srcem sejali moje seme svetlobe, razlagali božansko 

besedo in osvetlili skriti nauk, poslal v dežele in narode, da bodo širili moj nauk ljubezni. 

8 Pravi glasniki bodo zdravega srca, ponižnega duha, zato bodo znali sprejeti moje novo sporočilo z 

veseljem in vero. 

9 Blagor tistim, ki me sprejmejo v svoje srce in verjamejo moji besedi, saj me bodo videli v 

nebeškem oblaku, obkroženega z mojimi duhovnimi vojskami, in čeprav ne stopam po prahu zemlje, kot 

sem to počel v drugi dobi, bodo lahko čutili mojo duhovno navzočnost. Nato bodo to novo sporočilo 

združili s tistim, ki se je razširilo med človeštvom in ki ni bilo popolno, saj je bilo treba dodati še moja 

razodetja kot Svetega Duha. 

10 Učenci, poduhovite se, da boste lahko prodrli v pravi pomen Moje besede in da se boste ob 

srečanju s svojimi brati, ki poznajo le Moja razodetja druge dobe, strinjali v svojih razlagah in začeli 

duhovno združevanje človeštva. 

11 Pogosto učite napačne ideje zaradi pomanjkanja študija in pronicanja v duhovno; zato vam 

naročam, da se posvetite kontemplaciji mojega nauka, da ne boste več delali del, ki se vam zdijo dobra, a 

so pred Očetom nepopolna. 

12 Zavedajte se, da ste za to, da človeštvo jasno razume duhovni pomen Mojih sedanjih in preteklih 

naukov, odgovorni vsi, ki v svojem duhu čutite lakoto po znanju, ki ste stopili na poti študija, 

kontemplacije in raziskovanja. Tega ne morem reči za tiste, ki živijo samo z obredi, ceremonijami in 

materialnimi kulti; zadovoljni so z zunanjim, ker še niso spoznali okusa sadu. 

13 Ko bodo moji učenci prestopili poti sveta, se bo začelo duhovno prebujanje religij in sekt, ki so 

dolgo časa mirovale. 

14 "Pazi in moli," vam vedno znova ponavljam, vendar ne želim, da bi se navadili na ta nasvet, ampak 

da bi o njem razmišljali in se po njem ravnali. 

15 Pravim vam, da molite, ker se tisti, ki ne molijo, prepuščajo odvečnim, materialnim in včasih 

norim mislim, ki, ne da bi se tega zavedali, spodbujajo in hranijo bratomorne vojne. Ko pa moliš, tvoje 

mišljenje kot meč svetlobe razdira tančice teme in pasti skušnjav, ki danes zapirajo mnoga bitja; tvojo 

okolico prepoji z duhovno močjo in deluje proti silam zla. 

16 Ne obupajte v boju, niti ne obupajte, če še niste doživeli uspeha. Zavedajte se, da je vaša naloga, 

da se borite do konca, vendar se morate zavedati, da vam pripada le zelo majhen del tega dela prenove 

in poduhovitve človeštva. 

17 Jutri boste zapustili svoje delovno mesto in drugi bodo prišli nadaljevat vaše delo. Ti bodo delo 

nadaljevali in tako se bo moja beseda izpolnjevala iz roda v rod. 

18 Na koncu se bodo vse veje združile z drevesom, vsi narodi se bodo združili v eno ljudstvo in na 

zemlji bo zavladal mir. 
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19 Molite, učenci, in se izpopolnjujte v svojem dvigu, da bodo vaše besede poučevanja in ljubezni 

našle odmev v srcih vaših bratov. 

20 V resnici vam pravim: Če bi to ljudstvo poleg tega, da bi razumelo svojo usodo, že izpolnilo svojo 

nalogo, bi človeštvo po njegovih molitvah dobilo milost. Vendar vam še vedno primanjkuje ljubezni, da bi 

sosede čutili kot prave brate, da bi v resnici pozabili na razlike med rasami, jeziki in veroizpovedmi ter da 

bi iz svojih src izbrisali vsakršno zamero do tistih, ki so vas prizadeli. 

21 Če vam bo uspelo dvigniti svoja čustva nad tako veliko človeško bedo, se bo v vas dvignila najbolj 

iskrena in prisrčna prošnja za vaše brate in ta vibracija ljubezni, ta čistost vaših čustev, bosta najmočnejša 

meča, ki uničujeta temo, ki jo ustvarjajo vojne in strasti ljudi. 

22 Bolečina te je pripravila, Izrael, v suženjstvu si se očistil, zato si primeren, da skrbiš za trpeče. 

23 Pazi, moje ljudstvo, bodi kot ptice, ki oznanjajo nov dan, in zbudi tiste, ki spijo, da bodo prvi 

sprejeli svetlobo, in potem jim povem: Ta, ki te resnično ljubi, te v tem trenutku pozdravlja. 

24 V človeku sta dve sili, ki sta vedno v boju: njegova človeška narava, ki je minljiva, in njegova 

duhovna narava, ki je večna. To večno bitje dobro ve, da mora preteči zelo dolgo obdobje, preden lahko 

doseže svojo duhovno popolnost; sluti, da mora imeti veliko človeških življenj in da mora v njih prestati 

veliko preizkušenj, preden doseže pravo srečo. Duh sluti, da bo po solzah in bolečinah ter po večkratni 

telesni smrti dosegel vrh, ki ga je v svojem hrepenenju po popolnosti vedno iskal. Po drugi strani pa telo, 

krhko in majhno, kriči, se upira in včasih noče ubogati klicev duha, in šele ko se ta razvije, postane močan 

in izkušen v boju s telesom in vsem, kar ga obdaja, mu uspe prevladati nad telesom in se po njem 

razodeti. 

25 Duh se čuti s človeškimi izrazi, vendar nikoli ne uporabi sile, da bi si podredil telesno materijo. 

Duh hoče, da se materija združi z njegovo voljo v popolnem spoznanju, hoče poslušnost, ki izraža 

krotkost. 

26 Čeprav je krivda nekaterih, da vztrajajo v svoji preračunljivosti, in čutijo, da je telo še vedno čutno 

in trmasto, bi radi imeli prestol za isto; toda če jim ne ugodim v vsem, kar si želijo, je to zato, ker je v 

mojih otrocih še drugo bitje, ki vibrira v večji čistosti in ljubezni, ki hrepeni po višjem življenju; v njem 

obstaja duhovna misel, ki odseva božansko. Po drugi strani pa vaši možgani odražajo le človeške misli. 

27 Dolgo je romanje duha, daleč je njegova pot, številne in zelo raznolike so njegove oblike bivanja, 

vsak trenutek so njegove preizkušnje drugačne; toda ko jih prehaja, se dviga, se očiščuje in izpopolnjuje. 

Na svoji poti skozi življenje pušča za seboj sled svetlobe, zato je za vzvišenega duha pogosto 

nepomembno skomiganje telesa, saj ve, da bo minilo in da si ne sme dovoliti, da bi ga na njegovi poti 

ustavili dogodki, ki se mu zdijo nepomembni. 

28 Za trenutek se posveti slabostim svojega telesa, vendar se zaveda, da ne sme preveč ljubiti 

nečesa, kar živi le kratek čas in bo kmalu izginilo v drobovju zemlje. 

29 Čemu so koristne vaše težnje in ambicije, če častite telo in ga postavljate na prestol nečimrnosti? 

Čeprav traja, je zelo malo v primerjavi z večnim življenjem duha. 

30 Poslušati morate najvišji del svojega bitja, ki je duh, ki prebiva v vsakem od vas, da bi se lahko 

jasno manifestiral in usmeril svoje korake k cilju, za katerega je bil ustvarjen. 

31 Povej mi: Kdo si ti? Kaj ste vi? Kdo mislite, da ste? Kaj menite, da ste? Ali je materija tista, ki tone 

v grob, ali duh, ki se dviga v večnost, v neskončnost? 

32 V resnici vam povem, da ves čas svojega obstoja mešate svoje vtise, potrebe, skrbi in želje, ne da 

bi vedeli, kaj prihaja iz duha in kaj iz materije. 

33 Duh, ki resnično pozna svojo usodo, prenaša svoje vibracije na telo, ki ga oživlja, da bi mu lahko 

pomagal in sodeloval pri njegovem poslanstvu; ko pa pride trenutek, ko mora zapustiti lupino svojega 

telesa na zemlji, ne občuti žalosti, ker ve, da je to zakon, in ne skrbi ga, kako umre tisto, kar je bilo 

njegovo telo: zaradi bolezni, starosti ali uničenja. Ve, da je njegova naloga pomembnejša od vsega. 

34 Ali veste, kako so umrli moji apostoli druge dobe? Kako se je končal Peter in vsi tisti, ki so me 

nosili v srcu? - Peter je umrl na križu, rekoč, da ni vreden umreti kot jaz; prosil je, naj umre s sklonjeno 

glavo. In kdo je vodil Petra in mu dal moč, trdnost in mirnost, da je pretrpel mučeništvo? - Njegovo pravo 
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bitje, duh, ki je Božji otrok in zna premagati šibkost telesa. V svoji zadnji uri se je izkazal za umirjenega, 

mirnega, kot njegov Mojster, ko je jokal na križu: Vse je opravljeno. 

35 Če boste preučili te primere, boste prišli do zaključka, da je človek bolj duh kot meso in da je ta, 

če je poduhovljen, poslušen najvišjim zapovedim mojega zakona. 

36 Tistim, ki dosežejo to duhovno višino, se odprejo vrata nebeškega kraljestva in pridejo tja brez 

"ah", brez pritoževanja. 

37 S to poslušnostjo, predanostjo in ljubeznijo so ti učenci vstopili v Očetovo navzočnost. In ti, kdaj 

boš ubogal klic svojega duha? - Bojite se bolečine in vsega, kar zadeva telo, ker vas resnica ni popolnoma 

prevzela; kajti če bi bilo tako: Kdo bi vam lahko preprečil govoriti in oznanjati resnico, tudi če bi vam 

grozila smrt? 

38 Ali veste, zakaj so Janezu Krstniku odrezali glavo? - Ker je govoril resnico, ker je govoril o 

pravičnosti in opozarjal na napake tistih, ki se imenujejo kralji sveta in sedijo na prestolu gnilobe. Toda če 

imajo veliki duhovi velike bolečine in se dvignejo nad nesrečo, bedo, bolečino in smrt ter tako dostojno 

izpolnijo svojo nalogo - kdo ste vi, ki začnete dan s stokanjem in ga zvečer končate z jokom zaradi 

neposlušnosti ali upora? Ste meso in samo meso, ker se še ne znate dvigniti nad bolečino in vse tisto, 

čemur pravite nesreča. 

39 Dobro je, da skrbno preučite vse, kar sem vam danes povedal. Razumite: višje ko je inkarnirani 

duh, manjše bo njegovo trpljenje in učinki bolečine na njegovo telo. 

40 Apostola Janeza so potopili v vrelo olje in ni umrl. Moč Duha, ki se je dvignil k Očetu, se je 

pokazala tako, da je zmanjšala moč vročine. 

41 Izvlekli so ga ven, in ko so videli, da ni utrpel nobene škode, so ga izgnali, a tudi potem je še 

naprej izpolnjeval visoke Gospodove nasvete, ne da bi ga ta preizkušnja ustavila pri njegovem duhovnem 

izpolnjevanju. 

42 Vi, ki me danes poslušate in iz katerih naj bi izšli moji novi učenci, obupajte pred preizkušnjami in 

se skušajte oddaljiti z moje poti. 

43 Kdaj boš sposoben nositi moj nauk v svojem srcu in boš sposoben dati svoje življenje za pričevanje 

o resnici? 

44 Ali vam niso dovolj zgledi številnih mučencev, ki so dali svoja življenja iz ljubezni do človeštva, za 

uveljavljanje resnice ali obrambo pravičnosti? Ali ti primeri niso dovolj, da bi razumeli, česa so sposobni 

moji učenci? 

45 Ko veter piha močneje, kot si želite, se počutite neprijetno, ko sonce preveč žge, protestirate, in 

ko ga skrijejo oblaki, se s tem ne strinjate. Ko je nevihta, iščete zavetje in se zgražate, ko pa se zemlja 

strese, v strahu zbežite. 

46 Ali ste ljudje, ki ste rojeni, da bi vladali na prestolu in da bi sile narave ubogale vaše ukaze samo v 

vašo korist? 

47 Naravne sile vas bodo ubogale, če boste izpolnjevali moj zakon in me prosili, naj to storim za 

dobro vaših bratov! 

48 Želim, da bi bil vsakdo apostol resnice, da bi bil v življenju koristen, saj ste prišli izpolniti nalogo, ki 

je v Stvarnikovem načrtu. 

49 V tem času vam pravim, da je pšenica mojega nauka v izobilju, a še vedno ni posejana. Če imate 

ljubezen do tega dela, jokajte, kajti božanski sejalec, ki vam je dal svoje seme in vam pokazal polja, je še 

vedno sam. Jejte, da bodo vaše solze namakale polja, na katerih boste pozneje delali. 

50 Ne bojte se, da bi vas sočloveki prizadeli; to, kar imenujete žalitev, je nekaj dobrega, kar vam 

storijo, je pomoč pri izpolnjevanju vaše naloge. Ali ne veste, da morajo tisti, ki so na poti razvoja, trpeti? 

Ali ne veste, da se duh ne sme ukvarjati z vsemi temi slabostmi, ker so to malenkosti, ki vplivajo le na 

materijo? 

51 Želim si, da bi bili močni v življenju, njegovih preizkušnjah in trpljenju. 
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52 Postanite močni v praksi dobrodelnosti in ne skrbite za to, da bi vas sodili na tak ali drugačen 

način. Ni vam treba povedati, kaj ste; biti morate le pripravljeni na to, da (ljudem) podarite božanje, 

usmiljenje, ustnice pa morajo biti pripravljene izraziti prijaznost, dober nasvet in odpuščanje. 

53 Vaša usoda je, da na svoji zemeljski poti delate dobro. 

54 Razumite, da je materialna stvaritev, ki ji pravite vesolje, bivališče duhov v evoluciji, kraj 

popolnosti. Ko duhovi dosežejo visok razvoj, ki jim omogoča, da se naselijo v višje domove, svetovi, ki so 

jih prej naseljevali, izginejo, saj so odslužili svojemu namenu. 

55 Vsa moč, ki je oživljala bitja in dajala življenje organizmom, se bo vrnila k meni; vsa luč, ki je 

razsvetljevala svetove, se bo vrnila k meni in vsa lepota, ki je bila izlita na kraljestva stvarstva, bo v 

Očetovem duhu; in ko bo to življenje spet v meni, se bo spremenilo v duhovno bistvo, ki bo izlito na vsa 

duhovna bitja, na Gospodove otroke; saj vas ne bom nikoli odvzel darov, ki sem vam jih dal. 

56 Modrost, večno življenje, harmonija, neskončna lepota, dobrota, vse to in še več bo v Gospodovih 

otrocih, ko bodo z njim prebivali v kraju popolnosti. 

57 Danes ste daleč od tega cilja; dokaz za to je, da na zemlji nasprotujem temu, kar ste počeli s 

svojim duhom, in ko pridete v duhovno dolino, očitam duhu, kaj je med potjo skozi svet počel s svojim 

telesom. Dokler ste še otroci tega učenja, morajo ti svetovi, ta narava, to materialno življenje ostati. 

58 Kot Bog vas razsvetljujem in ohranjam; kot Oče vas ljubim in pričakujem; kot Mojster vas učim in 

vodim; kot Sodnik pa vas neizprosno obsojam. 

59 Nekdo bi lahko rekel, da sem podoben bogatemu skopuhu, ki hoče vse zase, kajti vse, kar varuje, 

varuje in pridobiva nazaj; toda resnično vam pravim: kakor je bilo na svetu vse, kar sem vanj položil, 

namenjeno vam in ne meni, tako tudi v večnem življenju vse hranim za vas, dokler ne vstopite vanj in 

postanete njegovi lastniki. 

60 Ali vam nisem rekel, da ste dediči moje slave? Torej je vse, kar vam manjka, to, da si pridobite 

zasluge, da bi bila vaša in da bi jo lahko uživali. 

61 Vse, kar sem ustvaril, ni bilo ustvarjeno zame, ampak za moje otroke. Hočem le tvoje veselje, 

tvojo večno blaženost. 

62 Ne bojte se zabloditi, da bi me našli, kajti jaz nisem le cilj, ampak tudi pot. Kdor me hoče doseči, 

naj pride po poti ponižnosti, dejavne ljubezni do bližnjega, predanosti in okrepi svoje prizadevanje za 

popolnost v ljubezni. 

63 Da bo vaša hoja varna, v svojem bitju dosežite notranjo enotnost, da bo duh vedno vodil telo po 

dobri poti, telo pa ga bo lahko ubogalo. Ko boste dosegli to zmago nad seboj, boste zlahka ubogali 

Očetovo voljo. 

64 Odvrnite se od nekoristnega, odstranite iz svojega življenja nepotrebno in se ne ukvarjajte z 

nekoristnim. 

65 Izogibajte se vsem slabostim. Tako boste ohranili čistega duha in zdravo telo, da se boste z 

orožjem ljubezni borili za osvojitev obljubljene dežele, ki vas čaka kot najvišja nagrada v duhovnem 

življenju. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 19  
1 Ljudje, umirite svoje misli, ki so vznemirjene zaradi življenjskih prelomnic in udarcev usode. 

2 Kako zelo se trudite, da bi se osvobodili teme, v kateri živite, čeprav ste v celoti v času svetlobe! 

Velik je vaš boj, zato ste prišli izčrpani. Prav zato sem vas pozval, da se za nekaj trenutkov spočijete, saj 

morate nadaljevati z opravljanjem svoje naloge, ki ste jo komaj začeli. 

3 Od časa do časa sem v skladu z vašim razvojem dvigal tančice svoje skrivnosti; kajti le tisti, ki hodi 

po tej poti, me lahko doseže. 

4 Jaz sem Mojster, ki išče ljudi na vseh poteh, da bi jim pokazal pravo pot. 

5 Moja beseda prihaja kot meč luči v boj proti nevednosti in neveri ljudi. Prihajam, da se 

predstavim tistim, ki so zanikali moj obstoj, in jih vprašam: Kdo je ustvaril vesolje z množico svetov, ki so 

vam komaj vidni? - O ljudje, ki ste si v svoji oddaljenosti od resnice drznili misliti, da je ideja o Stvarniku 

zgolj izum človeškega uma! Kako si lahko predstavljate, da bi se ideja o večnem in neskončnem lahko 

porodila v vašem omejenem in majhnem umu? 

6 Vendar prihajajo k meni celo tisti, ki pravijo, da me ljubijo, in tem pravim: Kako lahko pravite, da 

me ljubite, ko pa delate nasprotno od tega, kar zapoveduje moj zakon, ko se izdajate, ko v svojih dejanjih 

izkazujete čustva, ki so v nasprotju z vašimi besedami? 

7 Koliko jih je celo tukaj, med množicami, ki me poslušajo, ki pravijo, da so spiritualisti,* a še ne 

poznajo moči in modrosti spiritualizma ter moči in lastnosti duha; s svojimi deli zanikajo Moj nauk, ki 

duhovno razsvetljuje človeštvo kot žareča svetloba. Toda moja potrpežljivost je brezmejna in čakam, da 

se spremenite v moje učence. Iz vas moram narediti bakle, ki bodo s svojo svetlobo drugim ljudem 

ponesle izvirno sporočilo, ki ste ga prejeli kot razodetje skozi človeški um. 
* To so učenci nauka Duha. Ne smemo jih zamenjevati s spiritisti, ki so privrženci spiritizma, v katerem se 

manifestirajo duhovi, ki so še vedno vezani na materijo, ali tisti z majhnim duhovnim razvojem. 

8 Če bi ljudje zavračali vaše pričevanje in vam oporekali, jih spomnite, da sem imel s človeštvom 

tega časa dogovor, ki sem ga prišel izpolniti. Povejte jim: Če sem obljubil, da bom spet prišel, je to zato, 

ker moja naloga še ni bila končana in tudi ne bo, dokler ne bo ostal niti en sam grešnik. Zapisano je, da če 

je v čredi devetindevetdeset ovac in mi ena manjka, jo bom poiskal. 

9 Na novo vam želim pokazati moč svoje ljubezni, tako da trda srca ljudi spremenim v apostole 

svojega nauka, začenši s tem ljudstvom, ki ni nič manj trdo srce kot ostali. Prišel sem, da vam povem, naj 

s tem novim sporočilom, ki sem vam ga dal, povečate svoje znanje, da ga boste združili z mojimi 

prejšnjimi razodetji, dokler vam ne bo uspelo v svojem umu oblikovati Knjige modrosti, da boste vredni 

pričevati o moji resnici in jo poučevati svoje brate. 

10 Označili vas bodo za agitatorje, vendar se ne bojte, saj so tudi vašega Učitelja v njegovem času 

obsodili zaradi "motenja miru" - kot pravijo ljudje. Resnično, povem vam, 

S svojimi razodetji nisem prišel le zato, da bi vznemiril srce peščice ljudi, ampak da bi s svojo besedo 

pretresel duha vsega človeštva. 

11 Tako prihajam k vam v tem času, ko se bo Moja Luč na različne načine pokazala med ljudmi in jih 

ponovno pripravila do tega, da bodo trepetali, nekateri od veselja, drugi od strahu, tretji od jeze; vendar 

ne bo nikogar, ki se ne bi prebudil takoj, ko bo nastopila Ura, ko bo razglašeno Moje sporočilo. 

12 Kako slabe vere ste bili in ste klicali Kristusa, vi, ki ste vedeli, da mora priti! Toda zdaj, ko že imate 

moje razodetje in moje sporočilo, ne boste več šibki, prestrašeni ali hladni. 

13 Ali sem te prizadel, ker sem te označil za trdosrčnega? ─ povedal sem vam le resnico, kajti v vseh 

svetovih vsa bitja izpolnjujejo Moj zakon, vi pa se ne odzivate na Moj božanski klic. 

14 Toda ne bojte se, saj še nihče ni dosegel cilja, toda vsi ga boste dosegli, obljubljam vam, Jaz, ki 

sem Obljuba vseh časov, Jaz, Neutrudni, ki vas nikoli ne bom prenehal učiti. 

15 Začenjate sanjati o tem, da ste nosilci in apostoli resnice; vendar ne hitite, vedno imejte za vodilo 

luč svoje vesti; kajti kako lahko oznanjate resnico, če je še niste našli v sebi? Kako boste dokazali, da me 

ljubite in da ljubite svoje brate, če boste puščali bodike in trnje na poti življenja svojega bližnjega? 
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16 Voda v potoku življenja, ki je moja resnica, je mirna, kristalno čista in blagodejna, vendar je ne 

zamenjujte z vodo, ki jo dajete ljudem v stiski, saj je ta včasih nečista. 

17 Sprejmi moj blagoslov, naj bo v tebi kot neizčrpen izvir, ki poteši neizmerno žejo, ki te muči. 

18 Naj bo moj blagoslov kot balzam za vaše bolezni, bolečine in grenkobe; naj dvigne k življenju tiste, 

ki na poti razvoja izgubljajo moč. 

19 Da bi vam pomagal pri vašem duhovnem prizadevanju navzgor, povzročam, da je moj mir v srcu 

apostola tretje dobe, ki ga sprejemam kot predstavnika človeštva, in z njegovim posredovanjem ji dajem 

svojo ljubečo pomoč. 

20 Danes slišite moj glas nad človeškim umom, ki vam na novo govori: "Ljubite drug drugega". Tako 

ste slišali Gospodov glas po Jezusovih ustih, ko vas je učil ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe v 

potrditev zakona, ki ga je izraelsko ljudstvo prejelo po Mojzesu v prvi dobi. 

21 Mojzes je bil v tistem času moj glasnik in vas je pripeljal do vrat obljubljene dežele, vendar mu 

nisem dovolil, da bi vstopil vanjo, ker bi ga tam okronali za kralja; resnično pa vam povem, da tudi 

njegovo kraljestvo ni bilo iz tega sveta. - Obljubljena dežela je bila dana ljudem, da bi v njej živeli v miru in 

se poklonili Očetu. V Jeruzalemu je to ljudstvo zgradilo prvi Jehovov tempelj in v njem se je Božji Duh 

razodel; tam je sprejemal žalostinke ali hvalnice otrok teh plemen. Na njegov oltar si položil skrinjo 

zaveze, simbol svoje zaveze z Očetom, in pred svetiščem so se poklonili kralji in učenjaki. 

22 Duhovniki, ki so jim bila zaupana obredna dejanja, so bili na začetku polni ljubezni, pozneje pa so 

dovolili, da je v njihova srca vstopil glodeči črv nečimrnosti in pohlepa, ter se spremenili v hinavce, 

hinavce in svetovljane. Nato so se pojavljali drug za drugim preroki in napovedovali prihod Mesije; ljudje 

so jih zavračali, se iz njih norčevali in jih žrtvovali. 

23 Tako so s svojo krvjo pripravili moj prihod. 

24 Ker se mora uresničiti vsaka beseda, ki prihaja od Boga, se je Mesija rodil med ljudmi in vas naučil, 

kako izpolnjevati Očetov zakon in častiti Boga z ljubeznijo in odpuščanjem ter napolniti življenja ljudi s 

tolažbo in svetlobo. 

25 Prišel sem kot pastir, da bi zbral ovce, ki so jih volkovi že začeli ropati, in jim pokazal ovčji hlev. Na 

svojem zemeljskem potovanju sem ljudi učil ljubezni in njenih sadov, ki so jih imenovali čudeži. Ta dela so 

v njihovih srcih zanetila vero in prek nje sem jim omogočil, da so videli pravo pot. Na tisoče in tisoče ljudi 

je bilo priča moje besede in mojih del, a le dvanajst mi je neposredno sledilo. 

26 Ko se je bližal trenutek mojega odhoda, sem jim rekel: V Jeruzalemu zdaj praznujejo pasho, zato 

je treba iti tja, da bi se izpolnile prerokbe. Nato sem svojim učencem dal svoje zadnje napotke, ki sem jih 

vtisnil v njihov duh z božanskim ognjem svoje ljubezni. S svojimi učenci sem šel v Jeruzalem. Ko sem na 

ponižnem in nežnem osličku prečkal mestna vrata, je množica, med katero so bili bolniki, ki sem jih 

ozdravil, slepi, ki so spet videli, hromi, ki so spet hodili, in trpeči, ki so bili potolaženi in polni upanja, pela 

hvalnice, hvalospeve in slavospeve, ker je končno prišel obljubljeni Odrešenik. Nihče ni vedel, da bom na 

tisti pashi jaz žrtveno jagnje. 

27 Ob mojem vstopu in pod lučjo mojega pogleda so se srca zatresla, bolniki so ozdraveli, iz njihovih 

prsi pa so se proti Rabiju izlile besede hvale in zahvale. Tedaj so se mi približali farizeji in mi rekli: 

"Gospod, poskrbi, da tvoji učenci in to ljudstvo prenehajo z nesramnim kričanjem, ker med praznikom 

motijo red v mestu." Odgovoril sem jim: "Resnično, če bi ti utihnili, bi kamenje kričalo od veselja." Farizeji 

so odšli, toda njihova srca, ki so bila prestrašena in zaskrbljena zaradi del, ki jih je opravljal Jezus, so že 

začela spodbujati k izdaji. 

28 Tako sem prišel do portala templja, ki je bil nekaj časa svetišče Gospodovega ljudstva in so ga 

pozneje spremenili v tržnico, ter iz njega pregnal njegove oskrunitelje. 

29 Srce in dela tistih, ki so se imeli za Gospodove služabnike in učitelje Postave, so se ob Jezusovih 

dejanjih postopoma razkrila; od takrat so zahtevali, da ga ubijejo, da ne bi izgubili svoje moči, ki jim je 

grozila. 

30 Eden od mojih učencev, ki je pogosto slišal mojo besedo ljubezni, ki je govorila o kraljestvu Duha, 

in ki je v svojem srcu čutil božanje in ljubezen svojega Učitelja, je zaradi svoje šibkosti in pomanjkanja 
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vere v moje obljube postal vrata, ki so se odprla, da bi vnesla človeško zlobo, ki je v obliki križa padla 

name. S kakšnim sovraštvom so kričali ti ljudje in zahtevali, da me cesarjev podanik križa. Toda Božji Sin je 

moral biti v velikih preizkušnjah, da bi ljudje videli njegovo ponižnost, ljubezen in moč. 

31 Kri tega telesa se je spustila na zemljo in človeška usta, ki so v svetu oznanjala božansko Besedo, 

niso nehala govoriti o ljubezni in odpuščanju do zadnjega trenutka na križu; in Kristus je postal eno z 

Očetom, kajti "Beseda", ki je postala človek, da bi se slišala v svetu, je bila vedno v Bogu. 

32 Leta pozneje sta bila mesto in oskrunjeni tempelj porušena, da bi se izpolnila moja beseda; noben 

kamen tega templja ni ostal na drugem. Rekel sem, da lahko Salomonov tempelj, tako kraljevski, velik in 

veličasten, kot je bil v očeh ljudi, porušim in ga ponovno zgradim v treh dneh. 

33 Resnično, povem vam: ljudje niso razumeli duhovnega pomena teh besed, kajti zame čas ne 

mineva, ker sem večnost. Glejte, tukaj sem v tretji dobi, na tretji dan, ko postavljam temelje pravega 

templja in ga gradim v duhu ljudi. 

34 Elija je bil izbran, da vam oznani, da je bila knjiga sedmih pečatov sproščena in da je bila odprta 

pri šestem pečatu. Moja beseda je prišla polna luči, da bi prižgala vašo vero, da ne bi več padli v 

malikovanje in da bi mi dovolili zgraditi svoj tempelj v vašem srcu. Glejte, dela, ki so jih naredile človeške 

roke, so uničena, dela Duha pa so večna. 

35 Izgubljeni bodo najdeni, zmedeni razsvetljeni in vsi bodo našli pot, ki jih bo pripeljala v obljubljeno 

deželo. 

36 Če me niste hoteli spoznati tukaj na zemlji in mi niste dovolili, da bi vas zbral skupaj, kot ptica 

zbira svoje mladiče pod svoja krila, vas bom za večno združil zunaj tega sveta pod svojim plaščem miru. 

37 Moje ljudstvo, spomnil sem vas na svoje življenje med vami, ker se bližajo dnevi spomina na 

zadnji teden, ki sem ga preživel med ljudmi. V teh dneh se vam zdi, kot da vam iz neskončnosti prihaja 

sporočilo. 

38 Vse, kar vidiš, se ti zdi, kot da ti govori o meni. Sonce, polja, mesta, ljudje, vse se vam zdi, kot da 

vam govori o Mojstru. To je zato, ker zaradi spomina ponovno začutite mojo navzočnost in vam znova 

pošiljam svoje sporočilo ljubezni. 

39 Če v teh dneh želijo vaše oči jokati, naj jočejo; če vaše srce trepeta od ljubezni, naj trepeta. 

40 Kristus, čigar zemeljska lupina je uničila množico, je isti, ki se razodeva danes; ljudje so namreč 

uničili telo, ne pa "Besede", ki je govorila po njem. 

41 Katera smrt bi lahko ustavila moje korake ali kateri grob bi me lahko zadržal? - A ne da bi hoteli, 

ne da bi se tega zavedali, ste v svojih srcih zakopali resnico, katere bistvo je Mojster. Telo, ki ga imate, ste 

spremenili v grob svojega duha. 

42 Dovolite Duhu, da odstrani nagrobno ploščo iz vašega srca, da se bo napolnjeno s svetlobo 

dvignilo v pravo življenje. 

43 Na naslednji način vam zlahka razložim, kar težko razumete: Kristus in Božanska ljubezen sta Oče 

sam. Jezus je bil popoln človek, ki je oznanjal Božje sporočilo. Bil je najvišji izraz duhovnosti - zato ga 

imenujemo Božanski učitelj. 

44 O ljubljeni učenci! Ko pomisliš na dela, ki sem jih opravil na svetu, se počutiš preveč neroden in 

majhen, da bi se mi lahko enakovredno kosal. Ko razmišljate o času, ki je minil od takrat, ugotovite, da ste 

se duhovno zelo malo razvili. V nekaterih trenutkih čutite hrepenenje in potrebo po razvijanju svojih 

duhovnih darov, da bi lahko neposredno sprejemali moja sporočila in prodrli v to, kar prihaja, ter s 

pomočjo lastnosti duha razrešili konflikte, preizkušnje in kaos, ki vas obdajajo v človeštvu. 

45 Kako zelo si želite gledati s pogledom Duha! In pogledali boste, toda šele takrat, ko boste odkrili, 

da bolje razumete Gospodova razodetja, ko se boste pustili voditi luči vesti, ki razsvetljuje vašega duha. 

46 Medtem preučujte to sporočilo in si ga zapišite, kajti prišli bodo časi, ko ne boste več slišali te 

besede, in takrat vam bodo ostali le še zapisi iz Svetega pisma. 

47 Hočem, da je moja beseda, ko se iz nje oblikujejo knjige, ki jih je treba razširiti po zemlji, 

natisnjena brezhibno, tako čista, kot je prišla od mene. 
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48 Če boste dovolili, da na ta način vstopi v vaše knjige, bo iz nje prihajala svetloba, ki bo razsvetlila 

človeštvo, njen duhovni pomen pa bodo začutili in razumeli vsi ljudje. 

49 Tudi moje sporočilo o tem času bo zavrnjeno in se bodo proti njemu borili. Nekateri bodo rekli, da 

Moja manifestacija ni imela nobenega učinka, vendar se ne vznemirjajte, kajti tudi Moje delo druge dobe 

je bilo predmet razprav, zanikanja in zasmehovanja, a vendar je eno srce za drugim in en duh za drugim 

prepoznalo in cenilo trpljenje, ki sem ga prestajal med vami. 

50 Vedite, moje ljudstvo, da so bili in so še vedno tisti, ki pravijo: "Kaj ima Jezusova bolečina opraviti 

z našim odrešenjem? Njegovo trpljenje nam ne more dati blaženosti." Toda Duh resnice vam pravi: Po 

Jezusu sem bil med ljudmi kot te dišeče rastline, ki odišavljajo roke tistega, ki jim je iztrgal življenje. 

51 Križ, ki ste mi ga dali in sem ga sprejel, je bil dokaz moje ljubezni do vas in tudi dokaz, da se boste 

po mojem zgledu rešili sami. Zakaj mislite, da bi, če bi vedel, da bo moja žrtev nekoristna, to storil vam? 

Ali se ne spomnite, da sem vam rekel, da se pri Očetovem delu ne izgubi niti eno seme? 

Ko se je odprla Mojstrova stran, je hotel, da v njej vidite vrata, ki so se odprla, da bi lahko vsi prebivali 

v večnosti, in prvi, ki je zagledal ta vrata, je bil vojak, ki je svoje kopje zabodel v Jezusovo telo. 

52 Moja ljubezen je kot drevo, ki odišavi sekiro drvarja, ki ga oropa obstoja. Vsaka kapljica krvi iz tega 

telesa se je razlila po tem človeštvu, vsem odpustila in njihov obstoj odišavila z božanskim bistvom mojih 

naukov. 

53 Če pa to človeštvo v svoji slepoti misli, da ta žrtev ni bila dovolj za njegovo odrešitev, je tu moja 

nova beseda, ne beseda človeka, ki ni znal razlagati tega sporočila, ampak moja beseda, ki vas uči 

nesmrtnega bistva mojega nauka in mojih del, božanska razlaga, s katero bodo ljudje razumeli duhovno 

vrednost te krvi, ki je bila prelita na Golgoti zaradi ljubezni do človeštva. 

54 Povem vam, kakšen je pomen te žrtve, saj mi pripadate, kakor jaz pripadam vam. 

55 V nobenem bitju nisem videl sovražnika, saj ste vsi moji otroci. Beseda "sovražnik" v zvezi s 

človeškim bratom oskruni ustnice tistega, ki jo izreče. 

56 Longin* me je prebodel v bok in prelil sem mu kri, ki je postala luč v njegovih slepih očeh. 
* Ime rimskega vojaka. 

57 Želim, da bi bili podobni svojemu Učitelju, da bi se upravičeno imenovali moji učenci. Moja 

zapuščina je ljubezen in modrost. Kristus je bil tisti, ki je prišel k vam, in Kristus je tisti, ki vam govori v 

tem trenutku; vendar me ne poskušajte ločiti od Boga ali me videti zunaj njega, saj sem in sem vedno bil 

eno z Očetom. Povedal sem vam, da je Kristus Božanska ljubezen, zato me ne poskušajte ločiti od Očeta. 

Ali mislite, da je Oče brez ljubezni do svojih otrok? Kako ste prišli do te ideje? Čas je, da to spoznate. 

58 Naj se nihče ne sramuje imenovati Boga, Stvarnika, Oče, kajti to je njegovo pravo ime. 

59 Na novo sem vam prinesel luč, da boste razumeli, česar prej niste mogli razumeti. 

60 Če sem vašemu duhu, preden sem ga poslal na Zemljo, rekel, da mu bom dal svet učenj, mu 

danes pravim, da mu ponujam nebesa modrosti. 

61 Hodite po tej poti duhovnosti in prejeli boste nebesa, o katerih vam govorim. 

62 Modrost duha je svetloba, ki nikoli ne ugasne. 

63 Jaz sem Mojster, jaz sem Kristus, ki vam govori po vesti, na način, ki ga imam samo jaz, da pridem 

do vsakega izmed vas, ki vas božam, ko vam govori. 

64 Tu me imate in vidite, kako iščem navidezno neuporabna bitja za delo ljubezni, za katera vem, da 

mi bodo služila, ker sem jih ustvaril. 

65 Uporabljam vašega duha, vašo voljo, vaše srce, vaš um in dokler ne dosežete časa svoje 

opremljenosti in razsvetljenja - ko vas lahko uporabim tako, da vas spremenim v svoja orodja -, vam 

zapuščam svoje nauke, da se lahko naučite modre lekcije. 

66 Živite te dneve spomina, ko vas pripravljam po svoji besedi. Razmislite, potopite se v tisto uro, ko 

se je zemlja branila pred človeško nehvaležnostjo in so se nebesa zatemnila, vendar se Jagnje ni uprlo. 

67 Žalosten je bil pogled Učitelja na Kalvariji, vendar vas je z njim blagoslovil. Za te množice je šel v 

smrt, vendar je vedel, da bo kmalu vstal v vseh srcih, če bodo rojeni v veri. 
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68 Tisti, ki gredo v Jeruzalem, pravijo, da je v teh krajih vzdušje, ki preseneča duha, in da se celo 

svetloba zdi nenavadna. 

69 Resnično, povem vam, to je glas vesti, to so spomini, zaradi katerih srce trepeta, in čeprav je Jezus 

tam umrl in ga človeštvo ni več videlo, se Kristus pojavlja povsod v svoji biti, prisotnosti in moči. 

70 Karavane moških in žensk se odpravijo v Jeruzalem, in ko vstopajo v te kraje, se jim v mislih 

porajajo včasih prijazni, včasih grenki spomini. Vse je prežeto z Jezusovo navzočnostjo. Toda zakaj bi 

hodili tako daleč na romanje in iskali materialne sledi, saj ima vsakdo v svojem duhu Mojo Božansko 

Prisotnost, kjer koli je? 

71 Želim si, da bi se s tem učenjem vsi podali na pot in vsem svojim bratom ponesli sporočilo 

bratstva, dobre novice, ljubezni; pozdrav, kapljico zdravilnega balzama, prijateljski objem. 

72 V tem času prihajam, da bi z zemlje s svetlobo mojih naukov lahko zagledali Novi Jeruzalem, 

svetlo mesto, obljubljeno duhu, ki ga je moj apostol Janez videl v svojem Razodetju; toda medtem ko me 

je v prvem Jeruzalemu človeška hudobija povzdignila na križu mučenja, me bodo v Novem mestu, ki bo 

duhovno, duhovi dvignili na oltar svoje ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 20  
1 Knjiga moje besede je knjiga božanske in resnične ljubezni; v njej boste našli nespremenljivo 

resnico. Segajte po njej in našli boste modrost, ki vam bo pomagala razviti in doseči mir v večnosti. Kdor 

popači ali spremeni njegov pomen, bo storil prekršek, in kdor izpusti ali doda eno samo besedo, ki ni v 

skladu z mojim popolnim naukom, bo hudo prekršil moj zakon. 

2 Hranite to besedo v njeni izvirni čistosti, saj je najlepša dediščina, ki jo bom zapustil človeku. 

Zapišite moj nauk in ga sporočite svojim bratom; zvesto se ga držite, saj ste odgovorni za to dediščino. 

3 Jutri bo človek v njej našel bistvo mojega razodetja, ki ga bo s svetlobo svojih naukov vodilo na 

pot resnice. 

4 Od staršev do otrok bodo ti spisi prešli kot izvir žive vode, ki se bo neizčrpno širil iz srca v srce. 

Preuči veliko Knjigo življenja, Knjigo duhovnosti, ki ti bo razložila božanska razodetja, ki si jih prejel skozi 

stoletja. 

5 Ali vam nisem obljubil, da bo vsako znanje obnovljeno v svoji prvotni resnici? To je namreč čas, ki 

vam je bil napovedan. 

6 V resnici vam pravim: Kdor premišljuje in raziskuje nauke Moje knjige z resnično željo, da bi 

povečal svoje znanje, bo pridobil luč za svojega duha in me začutil bližje. 

7 Miti preteklosti in današnji miti bodo padli; vse, kar je povprečno in lažno, se bo zrušilo; prišel bo 

namreč čas, ko se ne boste mogli več hraniti z nepopolnostmi, in takrat se bo duh podal na pot iskanja 

resnice, da bi mu ta lahko služila kot edina hrana. 

8 V teh naukih bo človeštvo našlo bistvo Mojih razodetij, ki jih do danes zaradi pomanjkanja 

duhovnosti ni razumelo. Od davnih časov sem vam ga zaupal prek svojih poslancev, odposlancev in 

razlagalcev, vendar ste iz njega oblikovali le mite in izročila. Če si želite prihraniti stoletja zmede in 

trpljenja, premišljujte in preučevati ta nauk s spoštovanjem in ljubeznijo. Toda ne pozabite, da ne boste 

izpolnili svoje naloge, če se boste zadovoljili le s posedovanjem knjige; ne, knjiga vas mora prebuditi in 

naučiti, če želite biti resnično moji učenci. Učite z zgledom, ljubeznijo in koristnostjo, ki sem vam jo 

pokazal. 

9 Opremite se z branjem te knjige, ki sem jo narekoval jaz, in se odločite, da boste učili s svojimi 

dejanji, s prijaznimi besedami, z dobrimi deli, s pogledi resničnega usmiljenja in ljubezni. 

10 Ta čas mojega druženja z vami bo za vašega duha nepozaben; v njem bo ostala neizbrisna sled 

mojih besed, tako kot je v njem ostal spomin na moje pretekle nauke. 

11 Preljubi učenci, naučite se s svojo duhovno občutljivostjo razumeti božanski pomen, ki ga vsebuje 

moja beseda, in če ji boste sledili, ne boste nikoli zašli s prave poti. 

12 Gorje tistemu, ki razlaga mojo besedo po svoji meri, ker mi bo za to odgovarjal. 

13 Na zemlji se je veliko ljudi posvetilo ponarejanju resnice, ne da bi se zavedali odgovornosti, ki jo 

imajo kot sodelavci pri Očetovem delu ljubezni. V tem času sodbe, ki ga mnogi ne poznajo, ker si ne znajo 

razlagati dogodkov, ki jih doživljajo, je pravičnost v vsakem duhu in od njega med njegovim romanjem po 

tem svetu zahteva obračun njegovih del v zakonu ljubezni in zunaj njega. 

14 Kdor bi spremenil bistvo mojih razodetij, danih po navdihu v teh spisih, mi bo odgovarjal za svoja 

dejanja. Zato morate ravnati pošteno, saj so ta učenja moja zapuščina ljubezni do mojih otrok, ki bodisi 

utelešeni bodisi v duhu čakajo na večja učenja. 

15 Duhovno sporočilo, ki ga slišite, je nebeška svetloba, ki se manifestira skozi človeške instrumente, 

ki jo zaznavajo v stanju navdušenja. Če ne verjamete, da je Kristus tisti, ki se duhovno razodeva v tej 

obliki, mi dajte ime, kakršno želite, vendar začutite bistvo besede, ki prihaja iz teh ust. Le tako boste 

spoznali, da tisti, ki vas tako ljubeče kliče na pot miru in dobrote, ni nihče drug kot Kristus, ki ga 

upravičeno imenujete Božanski učitelj. 

16 Pozneje boste razumeli, da tako kot jaz pošiljam misli, ki so prebliski svetlobe, celotnemu vesolju, 

lahko tudi vi z duhovne ravni popolnosti, na kateri ste, pošljete svojo ljubezen mislim in duhovom svojih 

bratov kot duhovno sporočilo. 
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17 Zadovolji se z ljubeznijo, začuti jo duhovno, da jo boš lahko izrazil svojemu bližnjemu. Ne ostanite 

ravnodušni do mojih naukov, da ne bi spet padli v zmedo med ljudmi, ki jim primanjkuje vere in 

duhovnosti. 

18 Dajem vam navodila, podobna tistim, ki sem vam jih dajal v preteklosti, da bi z njimi spoznali sami 

sebe, vedeli, kdo ste in s kakšnim namenom ste bili ustvarjeni. To bo najzanesljivejši korak, ki ga lahko 

naredite, da me spoznate. Zato vas sprašujem: Kako boste spoznali Očeta, če niste spoznali niti sami 

sebe? 

19 Jaz sem tisto, česar še vedno ne morete razumeti v polnosti, saj še vedno živite v mesu in ne 

izpolnjujete mojih zapovedi. Podvrženi ste materiji, in ker imate v njej omejen um, me preučujete v 

skladu s svojim materializmom. Prenehajte me preučevati zunaj poti, ki vam jo določa moj zakon, saj vas 

bo to le zapeljalo na napačno pot. Namesto tega se spoznavajte tako, da se ljubite med seboj; preučujte 

božanske manifestacije, ki tvorijo Moj popolni nauk skozi stoletja. Ne poskušajte me iskati s slabim in 

skromnim znanjem, ki ga trenutno imate, saj vas bo to spravilo v zmedo. 

20 Vedite, da je človekovo naravno stanje dobrota, duhovni mir in harmonija z vsem, kar ga obdaja. 

Kdor vse življenje vztrajno prakticira te vrline, hodi po pravi poti, ki ga bo pripeljala do spoznanja Boga. Če 

pa se oddaljite od te poti in pozabite na zakon, ki bi moral voditi vaša dejanja, boste morali v solzah 

nadoknaditi trenutke, ki ste jih preživeli daleč od poti duhovnega vzpona, ki je naravno stanje, v katerem 

bi moral človek vedno ostati. 

21 Ne čutite ljubezni do bližnjega, zato vas nenehno muči bolečina. Pozabili ste mojo zapoved, ki 

vam pravi: "Ljubite drug drugega", ki vas uči največje modrosti. - Kam vas je pripeljalo vaše spraševanje o 

Bogu? - Do bratomorne vojne, do kaosa; tu so posledice vaše napake. Danes s svojo krvjo, s solzami in 

obupom očisti svoje prestopke. Tako vas vidi Moj Duh. Zato se odvrnite od nekoristnosti, izpolnite Moj 

zakon, prepoznajte se med brati in v harmoniji medsebojnega razumevanja in ljubezni boste prepoznali 

svojega Gospoda. 

22 Temeljito premislite o mojih naukih, ki so jasni in preprosti, vendar ne poskušajte najprej 

razumeti neskončnega, saj se boste zmotili. 

23 Kako lahko rečete, da ljubite svojega Boga, če ga niste najprej vzljubili v svojih bratih? Občutite v 

svojih srcih dobroto te Besede, učenci, upoštevajte, da je njeno bistvo Moje, Resnica in tudi Ljubezen. 

Beseda in pisanje sta tvoja, sta človekovo delo. Razlagajte in razlagajte eno kot drugo in vaši zaključki 

bodo globoki, gotovi in pravilni. 

24 Negujte svoje materialno bitje z zdravilnim balzamom iz moje Besede. Poglej, kako sta med 

stranmi tvoje knjige še vedno prisotna Moj sijaj in Moje maziljenje! 

25 Delite s tistimi, ki potrebujejo ta kruh večnega življenja, ki ga danes prejemate v moji Besedi, jutri 

pa ga z branjem teh naukov ne zamudite ponuditi duhovnikom, ki so zaradi svojega slabega razvoja brez 

upanja na odrešitev. Sočustvujte s tistimi, ki trpijo. 

26 Sejte mojo besedo ljubezni v svoje brate; z ljubeznijo v vaših srcih je nemogoče, da bi propadli. Če 

boste znali ohraniti ta božanski zaklad, si boste prihranili veliko trpljenja in napredovali v svojem razvoju, 

o, ljubljeni učenci, in pomagali svojim bratom pri njihovem približevanju meni. 

27 Med človeštvom so tisti, ki so se očistili z bolečino in ki s hrepenenjem pričakujejo moje sporočilo 

miru od tebe. Povedal sem vam, da je število duhov, označenih za to težko nalogo, neskončno, ne morete 

ga izračunati niti si ga predstavljati. V vseh pustite to seme ljubezni. 

28 Vsi se gibljete po lestvi duhovne popolnosti; nekateri so dosegli razvoj, ki ga trenutno ne morete 

dojeti, drugi prihajajo za vami. 

29 Veliki duhovi, veliki po svojem boju, po svoji ljubezni, po svojih prizadevanjih, iščejo harmonijo s 

svojimi malimi brati, z oddaljenimi, malomarnimi; njihove naloge so plemenite in visoke, tudi njihova 

ljubezen do Moje Božanskosti in do vas je zelo velika. 

30 Ti duhovi vedo, da so bili ustvarjeni za dejavnost, za višji razvoj; vedo, da za Božje otroke ni 

nedejavnosti. V stvarstvu je vse življenje, gibanje, ravnovesje in harmonija, zato ta nešteta bitja delajo, se 
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trudijo in se veselijo v svojem boju, saj vedo, da s tem slavijo svojega Gospoda ter služijo napredku in 

popolnosti svojega bližnjega. 

31 Ker danes niste na poti, ki vam jo določa Moj Zakon, ne veste, kakšen vpliv imajo ti vaši bratje na 

vas; če pa ste dovolj občutljivi, da zaznavate ta sevanja, navdihe in sporočila, ki vam jih pošiljajo, boste 

vedeli, koliko poklicev in plemenitih del so posvetili svojemu življenju. 

32 Vedeti morate, da ti duhovi v svoji ljubezni in spoštovanju Stvarnikovih zakonov nikoli ne vzamejo 

tistega, kar jim ne pripada, ne dotaknejo se tistega, kar je prepovedano, in ne vstopijo tja, kjer vedo, da 

ne smejo, da ne bi vnesli disharmonije v osnovne sestavine Stvarstva. 

33 Kako drugače ravnajo ljudje na Zemlji, ki v želji, da bi bili veliki in mogočni na svetu, brez 

najmanjšega spoštovanja mojih naukov s ključem znanosti iščejo uničujoče sile narave, odpirajo vrata 

neznanim silam in tako uničujejo harmonijo v naravi, ki jih obdaja! 

34 Kdaj bo človek znal prisluhniti modremu nasvetu duhovnega sveta in se prepustiti njegovim 

navdihom? 

35 Resnično, povem vam, to bi bilo dovolj, da bi vas varno pripeljali na vrh gore, ki prihaja k vam; 

tam bi pred seboj zagledali ravno in svetlo pot, po kateri potujejo Duhovi, ki so zdaj tam samo zato, da bi 

vam delali dobro in vam pomagali v vaših težavah ter vas korak za korakom približevali koncu poti, kjer 

vas vse pričakuje vaš Oče. 

36 Ker sem vam govoril o dobroti in duhovni višini teh bitij, vam moram povedati, da so tako kot vi 

že od vsega začetka imela dar svobodne volje, to je resnično in sveto svobodo delovanja, ki je dokaz 

Stvarnikove ljubezni do svojih otrok. 

37 Kaj bi se zgodilo z duhom, če bi mu odvzeli svobodno voljo? - Najprej ne bi bil duh, zato ne bi bil 

bitje, vredno Najvišjega; bil bi nekaj podobnega tistim strojem, ki jih izdelujete, nekaj brez lastnega 

življenja, brez inteligence, brez volje, brez stremljenja. 

38 Kot sem vam napovedal, vaša znanost postopoma odkriva, da je v vsem energija, gibanje in 

preobrazba. 

39 Ali bi lahko odkrili vse, kar je človeštvo odkrilo z znanostjo, če ne bi imeli svobode raziskovanja, 

preučevanja in eksperimentiranja? Ali bi lahko prejeli to duhovno manifestacijo na tak način, kot ste jo, 

če bi bil vaš duh oviran pri teh manifestacijah? 

40 Pravite mi, da ste zaradi svobodne volje padli v napake in zmote. V odgovor vam povem, da se 

lahko s tem darom neskončno dvignete nad točko, s katere ste začeli na začetku svojega razvoja. 

41 Poleg svobodne volje sem vsakemu duhu dal v njegovo vest svojo luč, da nihče ne bi zašel na kriva 

pota; toda tisti, ki niso hoteli slišati mojega glasu ali niso hoteli prodreti v svojo notranjost v iskanju 

duhovne luči, so se kmalu pustili zapeljati neštetim lepotam človeškega življenja, izgubili podporo mojega 

zakona za svojega duha in so se morali spotakniti in padati. 

42 En sam prekršek je povzročil številne boleče posledice, ker nepopolnost ni v skladu z božansko 

ljubeznijo. 

43 Tisti, ki so se predano in kesano takoj vrnili k Očetu in ga ponižno prosili, naj jih očisti in osvobodi 

napak, ki so jih pravkar zagrešili, jih je Gospod sprejel z neskončno ljubeznijo in milostjo, potolažil 

njihovega duha, jih poslal popravit njihove napake in jih potrdil pri njihovi nalogi. 

44 Ne mislite, da so se po prvi neposlušnosti vsi vrnili krotki in skrušeni. Ne, mnogi so prišli polni 

ponosa ali užaljenosti. Drugi, polni sramu in zavedajoč se svoje krivde, so želeli pred menoj opravičiti 

svoje prestopke in se niso očistili s kesanjem in popravljanjem - ki sta dokaz ponižnosti -, ampak so si 

ustvarili življenje po svoji meri, zunaj zakonov, ki jih predpisuje moja ljubezen. 

45 Tedaj se je pojavila moja pravičnost, vendar ne zato, da bi jih kaznovala, ampak da bi jih 

popravila, ne da bi jih uničila, ampak da bi jih večno ohranila in jim ponudila polno priložnost, da se 

izpopolnijo. 

46 Koliko prvih grešnikov se še vedno ni uspelo osvoboditi svojih madežev, saj so iz padca v padec 

padali vedno globlje v brezno, iz katerega jih bo lahko rešilo le izvajanje mojega zakona. 
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47 Prav tako vam povem, da so med Duhovi, o katerih sem vam govoril na začetku tega Navodila in 

ki so vaši zaščitniki, mojstri, svetovalci, vodniki in zdravniki, tudi tisti, ki so izkusili padce in kelih trpljenja, 

ki ga povzroča neposlušnost; vendar so pravočasno pomislili na svoja dela in se očistili v vodah dobrote, 

ljubezni, usmiljenja in sprave. 

48 Vzemite si jih za zgled, otroci moji, dvignite se nad greh kot oni, da boste tudi vi občutili božansko 

radost sodelovanja z Očetom za srečo vseh bitij. 

49 Razumite, da ste na poti svojega razvoja, da bi se preizkusili in prejeli življenjske lekcije, te lekcije 

pa so dogodki, s katerimi se srečujete na svoji poti. 

50 Podobni ste pticam, ki so si zgradile to gnezdo, v katerem se zbirajo in čakajo na prihod "skovika 

"*. Včasih nevihta biča drevo, vi pa v strahu bežite, iščete zatočišče in se zgroženo sprašujete: "Zakaj je 

Mojster to dovolil?" Toda Mojster vam pravi: Dopuščam te preizkušnje, da boste sami spoznali, ali je to, 

kar ste zgradili, trdno ali še vedno krhko. 
* Pesniška alegorija za Gospodov glas prek človeških "nosilcev glasu". 

51 Ta molitvena hiša je tako kot vsi kraji, kjer se zbiramo, da bi poslušali mojo besedo, podvržena 

spremembam časa, za katere sem vam povedal, da so za vas lekcije in preizkušnje. 

52 Živite duhovno združeni, tako da vsakdo, ko vas bo zajel vihar, zavzame svoje mesto in ostane 

trden, dokler se nevihta ne konča in se k vam znova vrne mir; če pa menite, da se ne morete združiti in 

kljubovati nesrečam, boste podobni hromemu, ki se ne trudi več, da bi se gibal, ker ve, da so njegovi udje 

nekoristni. Kakšen smisel imajo sposobnosti, ki so prisotne v vašem duhu, če takoj, ko pride ura, da 

spoznate njihovo vrednost, podvomite, obupate in opustite svojo duhovno nalogo? 

53 Ali dvomite v mojo navzočnost, ker preizkušnje bičajo kraj, kjer se zbirate? Pravim vam, da bom 

tudi takrat, ko teh krajev ne bo več, stal in govoril. 

54 Ne bodite fanatični glede materialnih mest montaže. Ali ne razumete, da je neuničljiv in večni 

tempelj tisti, ki ga zgradite v svojem srcu? 

55 V urah počitka se preiskujte, da vam bo vaša vest povedala, ali je vrednost vaših del resnična ali 

navidezna, ali se vam vaše zasluge le zdijo takšne ali pa so dosegle mene. 

56 Ne pripravljate se na prihodnje čase, čeprav imate moje oznanilo in z veseljem poslušate moje 

modre in ljubeče stavke. Po drugi strani pa si oglejte svoje brate, ki tega sporočila ne prejemajo, kako 

oblikujejo, delajo in gradijo, čeprav je večina njihovega dela materialna! Vzemite si zgled iz njihovih 

prizadevanj in enotnosti! 

57 Tudi njim nasprotujejo, jih preganjajo in obsojajo, vendar ne dvomijo vame. Vi, ki ste bili 

imenovani moji novi učenci in slišite moje razodevanje kot Svetega Duha, pa dvomite, ker ste na trenutke 

videli, da je ta hiša srečanja podvržena težavam in preizkušnjam, ki so značilne za vaše življenje. 

58 Otroci se razvijejo in postanejo odrasli, da bi lahko postali starši, vi pa ostajate otročji v svojem 

duhu in nočete rasti, niti se razvijati v znanju in ljubezni. 

59 Za vse, kar je ustvarjeno v skladu z Očetovo popolnostjo, obstajata natančna razlaga in razlog za 

njegov obstoj; vendar vi ne vidite ne popolnosti ne pravičnosti in ne razloga zanj. Ko dela niso takšna, kot 

jih razumeš, dvomiš; ko se tvoji upi ne uresničijo, dvomiš; ob vsakem trpljenju dvomiš vame, in ko vidiš, 

kako se sproščajo sile narave, je tvoj dvom še večji. 

60 Na katero mesto me postavljate, če me ne ljubite kot svojega Boga in Očeta? Razmišljate 

omejeno in omejeno, ne da bi razumeli sporočilo, ki vam ga dajem v vsaki preizkušnji. Resnično, povem 

vam, da boste vedeli, kdo sem, in poznali razlog za vsako lekcijo, če boste razlagali pomen naukov, ki vam 

jih pošiljam skozi življenje. 

61 Tako kot se učite brati v svetu, se naučite razumeti nauk duha in njegov jezik ljubezni. 

62 Nekateri verjamejo, da ta svet obstaja le za materialno telo, da bi v njem lahko zmagale strasti 

mesa, vendar s tem zaustavljajo višji razvoj duha. - O ljudje, majhni in nečimrni, ki želijo oblikovati 

življenje po tvoji volji! Razumite, da ta svet obstaja tako za materijo kot za duha, zato sem vas vedno učil, 

da izpolnjujete zakon materije in hkrati pomagate duhu pri njegovem razvoju. Ljudem druge dobe, ki so 

bili vezani na materijo, sem moral reči: "Dajte Bogu, kar je Božje, in cesarju, kar je cesarjevo." 
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63 Za premagovanje slabosti, bede, trpljenja in strasti ter za uničenje dvoma sta nujna vera in dobra 

dela, ki sta vrlini, ki obvladata nemogoče; v primerjavi z njima težko in nedosegljivo zbledi kot senca. 

64 Ljudem, ki so v drugem veku verjeli vame, sem rekel: "Vaša vera vas je rešila." To sem razložil 

tako, ker je vera zdravilna moč, sila, ki spreminja, in njena svetloba uničuje temo. 

65 Resnično, resnično, povem vam: Nemogoče ne obstaja. V tako majhnih primerih, kot so vaše 

zdravstvene motnje, se z Bogom pogovarjajte z resnično vero in zaupanjem v njegovo prisotnost, in Bog, 

ki prebiva v vsakem od vas, ki ve, kaj potrebujete in kaj čutite, vam bo dal po svoji volji. 

66 Moj duh se kaže v nauku, ki sem ga oznanjal, ko sem bil na zemlji, in v katerem vas danes 

poučujem po človeških 'ustih'; zato vas moj nauk osvežuje in hkrati krepi, saj to ni beseda, ki le laska 

materialnim čutom, ampak hrani duha. 

67 Zato nekateri med množicami, ki me poslušajo, prihajajo, da bi se zdravili z besedo modrosti, s 

tolažbo, ki jo daje; drugi prihajajo, da bi si olajšali breme greha, ko slišijo moj nauk o pravičnosti, 

odpuščanju in ljubezni. 

68 Ko me slišite govoriti na ta način, se vaša srca, občutljiva zaradi bolečine, tresejo, in ko me 

pokličete kot zdravnika, se vam približam, da vas ozdravim. 

69 Občutite, da se moja ljubezen razprostira nad vami kot plašč tolažbe. 

70 Blagor tistim, ki vame polagajo svoje upanje in zaupanje. Začutite me blizu sebe in mi s srcem 

povejte svoje trpljenje. Ne bojte se, ljubljene "ovce", nihče ne zna razumeti vaše koktajoče molitve. 

Pokaži mi svojo rano, pokaži mi svoje trpljenje in tja bom položil svoj balzam ljubezni in usmiljenja. 

71 Sprejemam vaše trpljenje, ki mi ga tiho zaupate. Vstopite v duhovno občestvo z menoj, da boste 

globoko občutili mojo navzočnost v sebi. 

72 Izkusili boste, kako mir duha umiri razburkano morje vaših strasti. V teh trenutkih ste me poslušali 

le s posredovanjem nosilcev glasu, a koliko stvari so mi povedala vaša srca. Koliko trpljenja in grenkobe 

me je doseglo! Koliko src, ki trpijo zaradi nehvaležnosti, usahne kot odrezane in pozneje pozabljene rože! 

Koliko solz, ki se ne pokažejo v očeh, ki jih nosimo skrite v srcu v upanju na trenutek miru! Bolečina 

moških, žensk in mater. Vse zbiram z močjo svoje ljubezni. 

73 Prišel sem okrepiti in zaščititi šibke pred bolečino; ko bodo zdravi, razsvetljeni in močni, jih bom 

videl, kako tolažijo trpeče. Če boste imeli med seboj ljubezen, bo vaš svet sijal s svetlobo harmonije in 

resnice, ki jo bodo izžarevali njegovi inkarnirani in dezinkarnirani otroci, ki jim je bil ta svet zaupan kot 

začasno bivališče. 

74 Še enkrat sem vam spregovoril z ustnicami, ki niso čiste, vendar so v trenutku mojega razodetja 

znale razodevati mojo besedo ljubezni. Ne mislite, da je to nepopolna oblika, ki jo uporabljam, da vam 

govorim. Prihajam k umu, ne pa k grešnemu telesu. Moja luč se približa, ko mi nosilec glasu v navdušenju 

ponudi svoje srce in mi izroči svoje bitje; takrat ga uporabim kot posrednika, da pride k množicam v 

omejeni, počlovečeni obliki. 

75 To je bila moja obljuba po Jezusu in izpolnil sem vam jo. Svojim apostolom v drugi dobi sem rekel: 

"Če ne bi šel, k vam ne bi prišel Duh tolažbe. S tem sem hotel povedati: če jaz, Jezus, ne bi šel v telesu, se 

vam ne bi mogel priti razodeti v duhu. Kajti Tolažnik, Sveti Duh, ki sem vam ga obljubil, sem jaz, je moja 

beseda, je moje sporočilo ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 21  
1 učenci, pozabili ste na način molitve, ki sem vas ga naučil v drugi dobi, zato sem vas prišel 

spomniti nanj. 

2 Molitev mora biti za vas nekaj večjega in močnejšega od ponavljanja na pamet naučenih besed, s 

katerimi ne dosežete ničesar, če nimate duhovne vzvišenosti. 

3 Ne imejte navade moliti samo z besedami, ampak molite z duhom. Prav tako vam pravim: 

blagoslavljajte z molitvijo, pošiljajte misli luči svojim bratom, ne zahtevajte ničesar zase; ne pozabite: 

Kdor se ukvarja s tem, kar je moje, me bo imel vedno za varuha. 

4 Semena, ki jih boste posejali z ljubeznijo, se vam bodo vrnila na različne načine. 

5 Obiščite in "namažite" bolne, okrepite zapornika, dajte mir tistemu, ki ga potrebuje, in prinesite 

tolažbo zaskrbljenim srcem. 

6 Ljudje so pravo ljubeznivost zamenjali z materializmom, kar je razvidno iz vseh njihovih dejanj, in 

pozabili na eno najvišjih čustev duha. Videl sem vas, kako s prezirom in celo z odporom dajete nekaj 

drobiža svojim bratom, revnim, in dajete drobiž, ker v srcu nimate ničesar, kar bi lahko dali. Če bi jih vsaj 

dajali z ljubeznijo ali željo pomagati, pa jih dajete z aroganco, z razkazovanjem in poniževanjem pomoči 

potrebnih. Če bi ga dali brez nečimrnosti ali odpora, bi vaš kovanec delno potešil žejo po ljubezni teh 

duhov, ki so v procesu popolnega odpuščanja krivde. 

7 Tistim, ki tako razumejo dobrodelnost in skušajo s temi nepopolnimi deli utišati glas svoje vesti 

ter me prepričati, da izpolnjujejo enega od mojih najvišjih naukov, pravim: Umaknite se v svojo sobo in se 

v molitvi združite z menoj, da bi v tej združitvi, ki je za zdaj niste vajeni, v sebi začutili iskrico dobrote in 

hvaležnosti do Očeta, in ko začutite trpljenje svojih soljudi, molite zanje, tudi če to počnete le za svoje 

sorodnike, kar bi bil že korak k poduhovitvi. 

8 Od vseh ljudi še ne morem zahtevati požrtvovalnosti in pomoči v korist drugih ali resnične 

ljubezni do bližnjega, toda od vas, učencev in 'malih otrok', ki iz dneva v dan slišite ta glas, ki vaša čustva 

dela bolj ljubezniva, pričakujem dela, vredna mene in vas. 

9 Če ljubite, se vam bodo ostale prednosti pridružile. 

10 Ljubezen vam bo dala modrost, da boste razumeli resnico, ki jo drugi zaman iščejo na neravnih 

poteh znanosti. 

11 Dovolite Mojstru, da vas vodi pri vseh dejanjih, besedah in mislih. Opremite se po njegovem 

prijaznem in ljubečem zgledu in izkazovali boste božansko ljubezen. Tako se boste počutili blizu Bogu, saj 

boste z njim v harmoniji. 

12 Če ljubite, vam bo uspelo biti nežen, kot je bil Jezus. 

13 Če ljubite, ne boste potrebovali materialnih kultov ali obredov, saj boste imeli luč, ki osvetljuje 

vaš notranji tempelj, na katerem se bodo razbili valovi vseh neviht, ki vas bodo bičali, in teme človeštva 

bodo izničene. 

14 Ne oskrunite več Božanskega, kajti resnično vam pravim, da je velika nehvaležnost, s katero se 

izkazujete pred Bogom, ko opravljate ta zunanja dejanja čaščenja, ki ste jih podedovali od svojih 

prednikov in v katerih ste postali fanatični. 

15 Človeštvo je videlo Jezusovo trpljenje, vi pa verjamete njegovemu nauku in pričevanju. Zakaj ga še 

naprej križate v svojih skulpturah? Ali vam stoletja, ki ste jih preživeli, da ste ga prikazovali kot žrtev svoje 

hudobije, niso dovolj? 

16 Zakaj se namesto spomina na Jezusovo mučenje in smrtni boj ne spominjate mojega vstajenja, 

polnega luči in slave? 

17 Nekateri so ob pogledu na vaše podobe, ki me prikazujejo v podobi Jezusa na križu, včasih verjeli, 

da gre za šibkega, strahopetnega ali prestrašenega človeka, ne da bi pomislili, da sem Duh in da sem kot 

zgled vsemu človeštvu trpel to, kar vi imenujete žrtev in kar jaz imenujem dolžnost ljubezni. 
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18 Ko razmišljate o tem, da sem bil eno z Očetom, se spomnite, da ni bilo orožja, moči ali mučenj, ki 

bi me lahko upognili; toda ko sem trpel, krvavel in umrl kot človek, sem vam dal svoj vzvišeni zgled 

ponižnosti. 

19 Ljudje niso razumeli veličine te lekcije in povsod postavljajo podobo Križanega, kar je sramota za 

to človeštvo, ki brez ljubezni in spoštovanja do tistega, za katerega trdi, da ga ljubi, še naprej križa in ga 

vsak dan rani; ljudje ranijo srce svojih bratov, za katere je Mojster dal svoje življenje. 

20 O, moji otroci vseh veroizpovedi, ne ubijajte najplemenitejših čustev duha in jih ne poskušajte 

omiliti z zunanjimi običaji in kulti. Ko mati nima ničesar materialnega, kar bi lahko ponudila svojemu 

ljubljenemu otroku, ga stisne k srcu, ga blagoslovi z vso svojo ljubeznijo, pokrije s poljubi, ga ljubeče 

gleda, koplje s svojimi solzami, vendar ga nikoli ne poskuša prevarati s praznimi gestami ljubezni. 

21 Od kod vam misel, da jaz, božanski Učitelj, odobravam, da se zadovoljite s kultnimi dejanji, ki so 

brez vsake duhovne vrednosti, resnice in ljubezni, s katerimi skušate prevarati svojega duha, da verjame, 

da se je nahranil, v resnici pa je vedno bolj neveden za resnico? 

22 Naučite se ljubiti drug drugega, blagoslavljati, odpuščati, biti nežni in ljubeznivi, dobri in plemeniti 

ter razumite, da če tega ne boste počeli, vaše življenje niti najmanj ne bo odražalo del Kristusa, vašega 

Učitelja. 

23 Govorim vsem in vas pozivam, da uničite napake, ki so vas skozi toliko stoletij zavirale v vašem 

razvoju. 

24 Vzemite si ljubezen za ščit in resnico za meč in kmalu boste našli pot. Ne bojte se biti sejalci 

ljubezni, kajti Pilata in Kajfeža ni več na svetu, da bi sodila mojim učencem. Na svoji življenjski poti boste 

naleteli na majhne kalvarije, vendar jih prenesite in za seboj pustite sled poguma, vedrine in vere. 

25 Kristus vam je dal svoj zgled, saj je in bo ostal večni Mojster v duhu in resnici. 

26 Duh resnice in tolažbe je isti Božji Duh, ki je živel v ljubečem Jezusu, ki je živel med ljudmi, in ki bo 

živel v vas, če boste znali ljubiti, kot vas je učil on. 

27 Vi, ki ste moji novi učenci, poslušajte: Že v drugi dobi sem vam govoril o sebi z največjo jasnostjo, 

da bi vas rešil pred padcem v skušnjavo in zmoto. Ko sem vam rekel: "Oče in jaz sem eno", sem vam hotel 

povedati, da ste v moji ljubezni do vas, v moji besedi in v vsakem od mojih del navzoči v Očetovi 

navzočnosti. Kljub temu so religije, ki so kasneje nastale na podlagi tega nauka, zapadle v materializem, 

izdelovale figure, v katerih so upodabljale Jezusovo podobo, in ga z njimi častile, pozabile pa so, da je 

Kristus Moč in Duh. 

28 Če bi hotel, da me častite v Jezusovi podobi, bi vam pustil njegovo telo, da bi ga častili; če pa sem 

po opravljeni nalogi to telo dal izginiti, zakaj ga ljudje častijo? - Razkril sem vam, da moje kraljestvo ni 

materialno, vendar me ljudje še vedno želijo obdržati na zemlji ter mi ponujajo bogastvo in moč 

kraljestva, ki je minljivo in omejeno. 

29 V Jezusu sta bili dve naravi: materialna, človeška, ustvarjena po moji volji v Marijinem deviškem 

telesu, ki sem jo imenoval Sin človekov, in druga, božanska, Duha, ki sem jo imenoval Sin božji. V tej 

(božanski naravi) je bila Očetova Božanska beseda, ki je spregovorila v Jezusu; druga je bila zgolj 

materialna in vidna. 

30 Ko me je zasliševal veliki duhovnik Kajfa in mi je rekel: "Prosim te, da mi poveš, ali si Kristus, 

Mesija, Božji Sin", sem mu odgovoril: "To si rekel." 

31 Apostolom sem napovedal, da se bom vrnil k Očetu, od katerega sem prišel. Govoril sem o 

Božjem Duhu, ki je bil zaprt v blagoslovljenem Jezusovem telesu. Ko pa sem svojim učencem napovedal, 

da bo Sin človekov izdan in križan, sem mislil le na materialni del; križanje ali ubijanje Duha ne bi bilo 

mogoče, ker je nesmrten in nad vsemi ustvarjenimi stvarmi. 

32 Ko sem vam rekel, da bom svoj zakon vtisnil v vaše srce, ga vtisnil v vašega duha in vladal v vas, 

sem mislil na svojo modrost, na svoje večno bivanje. Razumeti morate, da v vaše srce ne vstopa Jezus, 

ampak Kristus, večna Beseda, ki je bil po besedah preroka Izaije oznanjen kot žrtveno Jagnje. 

33 Jezus je bil kot človek vaš ideal in uresničitev popolnosti; da bi v njem imeli zgled, vreden učenca, 

sem vas hotel naučiti, kakšen mora biti človek, da bi postal podoben svojemu Bogu. 
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34 To je en Bog in Kristus je eno z njim, saj je Beseda Božanstva, edina pot, po kateri lahko pridete do 

Očeta vseh ustvarjenih stvari. 

35 Moje seme je posejano v vsakem duhu človeštva in prišel bo dan, ko se boste lahko povzpeli, 

dokler ne boste podobni svojemu Učitelju. 

36 Duh resnice je božanska modrost, ki razjasnjuje skrivnosti, in je prišel k človeštvu kot izpolnitev 

moje obljube človeštvu. Živite v obdobju, v katerem so se te manifestacije morale zgoditi, saj ste bili 

duhovno pripravljeni, da jih sprejmete. 

37 Spoznajte, da je zlo, ki danes muči človeštvo, posledica neizpolnjevanja Mojega zakona in tega, da 

so ljudje Božjim naukom in razodetjem dali materialno razlago. Kako bi se s temi napakami lahko zavedali 

svoje duhovne narave in božanskih vezi ljubezni, ki vse ljudi združujejo s Stvarnikom? Od tod izvira vaša 

sebičnost, vaše vojne in odvisnost od materialnih užitkov. 

38 Božji Duh je kot neskončno veliko drevo, katerega veje, svetovi in listi so bitja. Če je en in isti sok, 

ki se pretaka skozi deblo v vse veje in od njih v liste, ali ne verjamete, da obstaja nekaj večnega in 

svetega, kar vas vse združuje in združuje s Stvarnikom? 

39 Vaša pot po svetu je kratka, vendar morate pred odhodom iz tega življenja izpolniti svojo nalogo, 

da boste lahko na onem svetu uspeli naseliti višje domove za duha. 

40 Duh in materija sta dve različni naravi; vaše bitje je sestavljeno iz njiju, nad obema pa je vest. Prva 

je hči svetlobe, druga prihaja iz zemlje, je materija; obe sta združeni v enem bitju in se borita druga z 

drugo pod vodstvom vesti, v kateri je prisoten Bog. Ta boj je trajal vse do zdaj, vendar bosta duh in 

materija na koncu usklajeno izpolnila nalogo, ki jo vsakemu od njiju nalaga Moj zakon. 

41 O duhu lahko razmišljate tudi kot o rastlini, o telesu pa kot o zemlji. Duh, zasajen v materiji, raste, 

se vzravnava, saj se hrani s preizkušnjami in lekcijami, ki jih prejme v svojem človeškem življenju. 

42 Učim vas, da svojega duha spoznavate od spodaj navzgor, saj bo ta velikanski val materializma, ki 

je zajel človeštvo, ustvaril neizmerne duhovne potrebe, zato je nujno, da na svetu obstaja vir svetlobe, 

kjer lahko tisti, ki si jo želijo, potešijo svoje hrepenenje. 

43 Koliko strašnih vojn čaka človeštvo, veliko strašnejših od tistih, ki so že minile; v njih se bo bes 

sproščenih sil narave mešal z rjovenjem vašega orožja. Svet bo premajhen, da bi lahko v svojem naročju 

zadržal tako veliko uničenje. Vse to bo povzročilo, da se bodo ljudje, ko bodo dosegli višek svoje bolečine 

in obupa, s prošnjami obrnili k resničnemu Bogu, h kateremu ne bi prišli po poti ljubezni, in ga prosili za 

božanski mir. Tedaj bom jaz, Kristus, Beseda, vstal v srcih, kajti to bo tretji dan, ko bom izpolnil svojo 

obljubo o odrešitvi, ko bom zgradil tempelj, kakor sem vam obljubil. 

44 Kot angel, ki je sedel na Jezusovem grobu, se bo Moj Božanski Duh spustil in dvignil ploščo groba, 

ki zapira vaše srce, da bo Moja Svetloba osvetlila najgloblji del človeškega bitja. 

45 To bo duhovna zora, katere priče boste; toda moje seme in dobra novica se bosta razširila, saj se 

bliža čas boja in moji otroci morajo biti pripravljeni. Toda vedite, da v tej bitki ne bo nihanja in da bo 

potekala do konca, ko bo svetloba zmagala nad temo človeštva. 

46 Pozorno poslušajte, učenci, da vi, ki sem vam razložil toliko skrivnosti, ne izgubite ključev, ki sem 

vam jih zaupal, da bi odprli knjigo moje modrosti. Začutite mir, da ga boste lahko otipljivo posredovali 

ljudem okoli sebe. 

47 Samo z mirnim in čistim dvigom svojega duha boste uspeli biti sejalec duhovnosti. 

48 Sredi vseh preizkušenj svojega zemeljskega življenja boste lahko storili veliko čudežev, če boste v 

svojem duhu resnično imeli dar miru, ki vam ga daje Moja ljubezen; če pa ga ne boste imeli v sebi, boste 

lahko storili zelo malo del, ki bi bila vredna Mene. 

49 Sprejemajte moje nauke brez nemira, mirno; glejte me z občutljivostjo svojih čutov in me čutite z 

nežnostjo, kot mali otroci čutijo svojo ljubečo mater. Le tako boste lahko sprejeli in uporabili poplavo 

svetlobe, ki prihaja iz mojih naukov. 

50 Naučite se vstopiti v kraljestvo notranjega miru, ki vam ga dajejo trenutki, ko ste z menoj, in 

pozabite na svoje trpljenje in težave, da bi se utrdili v moji ljubezni. 
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51 Bodite močni, da boste vzdržali preizkušnje, in molite za človeštvo, ki je vznemirjeno in trpi tako 

kot vi; toda resnično vam povem, ko boste začutili prihod mojega miru, boste spoznali, da se je ta mir 

spustil nad vse. 

52 Večkrat me sprašujete, zakaj morate - da bi od mene prejeli milost - najprej preliti solze na 

preizkušnji. Jaz pa vam pravim: Ker je vsak od vas kot drevo, imate včasih tako bolne ali izčrpane veje, da 

jih je treba obrezati, da bi obrodili dobre sadove, in to obrezovanje vam mora povzročiti bolečino. 

53 Včasih ta rez sega celo do korenin, da bi uničil zlo, ki je okužilo vašega duha. 

54 Za zdaj jokajte, vendar ne obupajte, kajti po bolečini pride pravo zdravje. 

55 Ko vas odvrnem od slabe poti, to storim z velikim usmiljenjem in ljubeznijo, četudi trenutno ne 

razumete mojih popolnih nasvetov. V tebi premagujem bolezen in jo spreminjam v zdravje in veselje; 

tako počasi pripeljem materializirane, zmedene, tiste, ki so zašli s poti dobrega, na pravo pot. 

56 Ko so Jezusa križali, je ljubeče odpustil svojim usmiljencem in jim podaril življenje, tako da je 

prosil Očeta za njihovo odrešenje; s svojimi besedami in tudi s svojim molkom jim je odpustil, in ti dokazi 

neskončne ljubezni do človeštva so bili in bodo večno kot neizčrpni viri, iz katerih bodo ljudje črpali 

navdih za svoja najplemenitejša dejanja odpuščanja in ljubezni. 

57 Tako kot včeraj vam tudi danes dajem piti iz tega vrelca resnice in življenja, da bi vas dvignil od 

vaših padcev in vam razsvetlil pot, da bi lahko prenesli preizkušnje na svoji poti po tem svetu, in vam 

služil kot stopnica za vzpon v dom, kjer boste spoznali najvišji mir. 

58 Ničesar se ne bojte svojega Stvarnika, še bolj pa se bojte sami sebe, če vaš duh ni na poti, ki jo je 

začrtal moj Zakon. 

59 Poiščite pot, ki vam jo je pokazal Jezus, da boste lahko odvrnili čašo trpljenja. Če boste zašli s poti 

ali prostovoljno odložili svoj prihod v kraljestvo miru, bo to zato, ker si to želite, ne pa zato, ker je to moja 

volja. 

60 Dovolite mi, da vas vodim, da boste ob moji podpori razlagali nauke, ki vam jih ponuja Knjiga 

življenja, in razumeli nekaj o prihodnosti, ki čaka človeštvo. 

61 Ne bojte se kraljev ali gospodov, niti nikogar, ki ima kakršen koli naziv ali moč, kajti nič ne bo 

moglo nasprotovati temu, kar je določil Oče. 

62 Svojo Luč sem dal spoznati, preoblikovano v Besedo, ki ste jo slišali le redki in ki jo bodo po pismih 

in pričevanjih spoznali vsi. 

63 Povedal sem vam, da sem veliki bojevnik, katerega meč prihaja z namenom, da bi se boril, vendar 

razumite, da ne povzročam vojn med ljudmi, kakršne ste vedno imeli; moja vojna je vojna idej, 

prepričanj, v katerih sijejo resnica, ljubezen, razum, pravičnost in prava modrost. 

64 Ko pa je boj najhujši in človek začne razumeti, da so ta sporočila božanski navdihi, iskre Božje 

ljubezni, ki edine prinašajo mir med ljudmi. 

ljudi, potem bo začutil spodbudo, da ga bo udejanjil, ga učil vse, ki ga ne poznajo, in potem bo prevzel 

moj nauk, da bi odpravil zlo, ki vam ga je povzročila vaša neposlušnost. 

65 Na to, kar se naučite in raziskujete iz pisane besede, bom izlil svoj navdih, da boste lahko razširili 

navodila, ki jih dajete svojim bratom. 

66 Ko se bodo med ljudmi začeli pojavljati tisti, ki bodo - mirni pred žalitvijo - ljubili in odpustili 

tistemu, ki jih je užalil, ter z ljubeznijo blagoslavljali Boga, ker jih je s svojim popolnim naukom spremenil 

v žive zglede, podobne Jezusu, takrat boste na začetku Kristusove vladavine v človeških srcih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 22  
1 To je čas velike luči za izraelsko ljudstvo, ko prebudim duhove različnih bivališč na njihovih 

različnih zemeljskih poteh, da bi vsi moji otroci prišli k meni polni razumevanja in ljubezni, da bi prejeli 

svojo dediščino. 

2 Med človeštvom bom izbral moške, ženske, starce in otroke, v katere so se zatekli duhovi Izraela, 

ki so prvorojenci moje božanskosti, odgovorni za moja razodetja. 

3 V treh stoletjih sem združil in zbral svoje ljudstvo, v tem tretjem stoletju pa sta vašega duha 

presenetila Moja Prisotnost in Moja Beseda s posredovanjem človeškega uma, saj niste verjeli, da bo 

Kristus, Božanska Beseda, stopil v stik z vami v tej obliki. Čeprav sem vam po prerokih napovedal svoj 

prihod kot Sveti Duh, niste bdeli v pričakovanju mojega prihoda, in zdaj, ko se med vami pojavljam, me 

niste prepoznali zaradi pomanjkanja duhovnosti in raziskovanja božanskih naukov. Vendar morate 

razumeti, da bom, ne glede na to, v kakšni obliki se vam bom prikazal, vedno Božansko bistvo, Prisotnost 

in Moč, Resnica in Ljubezen. 

4 Zakaj ste torej dvomili vame, ko sem se trikrat predstavil med vami? Ali sem vam skril znamenja in 

čas svojega prihoda, da bi bilo človeštvo v zmedi? - Ne, res! vi, ki dvomite v mojo navzočnost, molčite, 

zapečatite svoje ustnice, neutrudno me poslušajte, dokler ne priznate, da sem jaz, vaš Gospod, tisti, ki 

sem se prišel razodeti skozi človeški um. Če se razodevam po moških in ženskah, katerih nepopolnosti in 

slabosti so podobne vašim, je to zato, ker sem iskal, po kom bi se lahko razodeval, a nisem našel čistega 

in neokrnjenega srca, da bi se razodel v vsej svoji slavi. 

5 Iskal sem med otroki in videl, da njihov duh, čeprav je meso nedolžno, s seboj vleče verigo vrlin, ki 

jih je prevzel v preteklosti, in je pozabil, da je na tem planetu postal človek le zato, da bi se očistil z novo 

telesno lupino. Iskal sem čisto srce med mladimi in videl sem, da se je mladenič oskrunil in nosi v svojem 

duhu slabosti; v devici pa je seme skušnjave. Med staroselci vidim le bitja, ki so izčrpana in zmedena 

zaradi življenjskih preizkušenj. V znanstvenikih sta prisotna materializem in aroganca; ko sem jim pokazal 

skrivnosti narave, so se počutili odlično in želeli postati bogovi na tem svetu. Med tistimi, ki se imenujejo 

služabniki Moje božanskosti, odkrivam le hinavca in farizeja* tretjega veka. 

Zato vam pravim: med grešniki sem izbral tiste, ki sem jih imenoval "nosilci glasu", ki so vam podobni 

in ki s tem darom, ki so ga prejeli od mene, odpravljajo svojo krivdo in se rešujejo. V trenutku, ko se Moj 

žarek spusti, da bi jih osvetlil, odstranim madež in jih povzdignem. Ko so tako pripravljeni, stopim v 

komunikacijo z vami z njihovim posredovanjem, moji duhovni služabniki, ki so jim bili zaupani, da bdijo 

nad njihovimi koraki, pa jih naredijo dovzetne in vredne. 
* Glej opombo 5 v Dodatku 

6 Lahko bi se vidno prikazal ali dal slišati svoj glas, kot ste ga prvič slišali na gori Sinaj; toda kakšne 

zasluge vere bi si pridobili z menoj v tej obliki? - Nič; kajti krepost vere je stopnica na lestvici vašega 

razvoja. Vendar se zato ne skrivam, in če se razkrivam s posredovanjem človeka, je to zato, ker vas ljubim 

in vas učim višjo lekcijo ter želim, da me prepoznate po njeni popolnosti. 

7 V človekovega duha, ki je moja mojstrovina, sem položil svojo božansko luč. Skrbel sem zanj z 

neskončno ljubeznijo, kot vrtnar skrbi za razvajeno rastlino na svojem vrtu. Postavil sem vas v ta 

življenjski prostor, kjer vam ničesar ne manjka za življenje, da bi me spoznali in spoznali sebe. Vašemu 

duhu sem dal moč, da čuti življenje onkraj in v telesnih čutilih, da bi se lahko osvežili in izpopolnili. Ta svet 

sem vam dal, da bi na njem začeli delati prve korake in da bi na tej poti napredka in popolnosti izkusili 

popolnost mojega zakona, da bi me v svojem življenju vedno bolj spoznavali in ljubili ter me dosegli po 

svojih zaslugah. 

8 Podelil sem vam dar svobodne volje in vas obdaril z vestjo. Prvi zato, da se lahko svobodno 

razvijate v okviru mojih zakonov, drugi pa zato, da boste znali razlikovati dobro od zla, da vam bo kot 

popoln sodnik povedal, kdaj izpolnjujete ali kršite moj zakon. 

9 Vest je svetloba mojega božanskega Duha, ki vas nikoli in nikjer ne zapusti. 
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10 Jaz sem pot, resnica in življenje, jaz sem mir in sreča, večna obljuba, da boste z menoj, in tudi 

izpolnitev vseh mojih besed. 

11 Če čutite nezaupanje v življenje, če se imate za nesposobne za boj, molite, združite se z menoj in 

ostanite na poti miru, ki vam jo daje spoznati moja ljubezen. Popravite svoje napake, obnovite se in 

odpustite tistemu, ki vas je užalil. Prepustite se preizkušnjam in začutili boste mojo moč in moj mir kljub 

življenjskim preizkušnjam. 

12 Mojster hiti, da bi vas učil in pustil, da se njegova modrost prelije v vaš um in srce, kajti le kratek 

čas vam bom govoril v tej obliki. Svojo besedo vam bom zapustil kot dediščino, da jo boste ljubosumno 

varovali. To je resnica, in če jo v njeni izvirni čistosti in z dobrimi deli razkrijete svojim bratom, boste 

izpolnili svoje duhovno poslanstvo. 

13 Tisti, ki mi bodo ob mojem odhodu rekli: "Gospod, ločuješ se od nas in nas puščaš siromašne", 

bodo tisti, ki so bili gluhi in slepi za moja oznanila in niso hoteli razumeti mojega nauka. 

14 Že dolgo vidim fanatizem in malikovanje v vašem čaščenju. V te molitvene hiše prinašate 

materialne daritve, ki me ne dosežejo, zato sem vas prosil, da raziskujete mojo Besedo, da bi se vaš duh 

lahko razvil. Čas priprav se namreč izteka in narediti morate korak naprej v razumevanju mojih naukov. 

15 Neizobraženi postanejo "otroci" (v delovanju Duha), otroci postanejo učenci in učenci postanejo 

živi zgledi ponižnosti, ljubeznivosti in modrosti. Veliko jih je med temi množicami, razpršeni pa so tudi 

med učenjaki, verami in sektami. 

16 Ne domišljajte si ničesar o sadovih vaše znanosti, kajti zdaj, ko ste v njej tako zelo napredovali, 

človeštvo najbolj trpi, je največ bede, tesnobe, bolezni in bratomornih vojn. 

17 Človek še ni odkril prave znanosti, ki jo je mogoče doseči po poti ljubezni. 

18 Poglejte, kako vas je zaslepila nečimrnost; vsak narod želi imeti največje učenjake na svetu. 

Resnično, povem vam: znanstveniki niso prodrli globoko v Gospodove skrivnosti. Lahko vam povem, da je 

znanje, ki ga ima človek o življenju, še vedno površinsko. 

19 Bliža se čas, ko bodo duhovna razodetja ljudem razkrila svetlo pot, da bodo lahko spoznali 

skrivnosti, skrite v maternici stvarstva. Luč mojega duha vam bo razkrila, kako pridobiti pravo znanost, ki 

človeku omogoča, da ga prepoznajo bitja, ki ga obkrožajo, in naravne sile stvarstva, da pridobi poslušnost 

in tako izpolni mojo voljo, da si človek podredi zemljo. Toda to se bo zgodilo šele takrat, ko bo človeški 

duh, ki ga razsvetljuje vest, s svojo močjo in svetlobo vplival na slabosti materije. 

20 Kako naj se sile in elementi stvarstva podredijo volji človeka, ki ga vodijo sebična čustva, medtem 

ko naravo vodi Moj zakon ljubezni? 

21 Nujno je, da se ideali človeštva podajo na poti pravičnosti, vodeni z resnico popolnega pouka, ki 

jim bo razkril pomen večnega življenja, in ta pouk je duhovni nauk, ki ga podajamo tukaj in ki bo sčasoma 

spremenil vaše duhovno in človeško življenje. 

22 Človek sam ni sposoben sprejeti moje besede in spremeniti svoje morale, nagnjenj, teženj in 

idealov, zato sem dovolil, da ga bolečina za nekaj časa pretrese. Ko pa bo čaša za ljudi najbolj grenka in 

bodo spoznali svoje napake pred sodnikom svoje vesti, bodo klicali moje ime, me iskali, izgubljene ovce 

se bodo vrnile k moji ljubezni in vsi moji otroci bodo napolnjeni z lučjo mojega Duha, da bodo začeli novo 

življenjsko pot. 

23 Nisem prišel, da bi vašim delom na zemlji pripisal napake, ne, vaše napake vam kažem, ker želim, 

da dosežete popolnost, ki vam je dana z večno dediščino. Vaš duh se ne bo izgubil, saj je iskra božanske 

svetlobe in podoba vašega Očeta in Stvarnika. 

24 Kaj bi se zgodilo z vašim duhom, če bi se posvetil poveličevanju vaših človeških del in ga v 

nedogled prepustil zemeljskim strastem? 

25 Ko sem prišel k tebi, sem prišel, ker te imam rad. Če se zdi, da vam govorim strogo, sta v mojih 

besedah moja pravičnost in moja ljubezen. Če vam dam spoznati svojo resnico, čeprav vam včasih 

povzroča bolečino, je to zato, ker hočem vašo odrešitev. 

26 Ne zavračajte moje besede, ampak jo preučite, da bi v njenem bistvu našli nauk, ki lahko povzroči 

čudež, da se ta solzna dolina, ki se je zdaj spremenila v polje krvavih bitk med brati, spremeni v dolino 
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miru, kjer živi samo ena družina, človeštvo, ki uresničuje pravične, popolne in ljubeče zakone, ki vam jih 

je dal vaš Oče; saj boste v njihovem izpolnjevanju našli srečo. 

27 Na tem svetu sem imel le nekaj učencev, še manj pa tistih, ki so bili podobni božanskemu Učitelju. 

V "duhovni dolini" pa imam veliko učencev, saj tam človek najbolj napreduje pri razumevanju mojih 

naukov. Tam moji otroci, tisti, ki so lačni in žejni ljubezni, od svojega Učitelja prejmejo to, kar jim je 

človeštvo odreklo. Tam s svojo krepostjo zasijejo tisti, ki so zaradi svoje ponižnosti na zemlji ostali 

neopaženi, in tam žalostno in kesano jočejo tisti, ki so na tem svetu sijali z lažno lučjo. 

28 V onstranstvu te sprejmem, kot nisi upal na zemlji, ko si v solzah, a blagoslavljajoč me, odkupil 

svojo krivdo. Ni pomembno, da ste se na svoji življenjski poti kdaj nasilno uprli. Upoštevam, da ste imeli 

dneve velike bolečine, a ste v njih pokazali predanost in blagoslavljali moje ime. Tudi vi ste v mejah svoje 

majhnosti doživeli nekaj Golgat, četudi so bile posledica vaše neposlušnosti. 

29 Glejte, z nekaj trenutki zvestobe in ljubezni do Boga dosežete čase življenja in milosti v 

onstranstvu. Tako Moja večna ljubezen vrača kratkotrajno ljubezen človeškega bitja. 

30 Blagor tistim, ki padejo in spet vstanejo, ki jokajo in me blagoslavljajo, ki, ranjeni od lastnih 

bratov, v globini svojega srca zaupajo vame. Ti mali in trpeči, zasmehovani, a krotki in tako močni v duhu 

so v resnici moji učenci. 

31 Veselite se, saj boste s temi nauki napredovali v svojem razvoju, čeprav nekateri verjamejo 

nasprotno, ker jih vodijo lahkomiselne sodbe. Stoletja so vas delile religije in sekte, saj ste si vedno želeli 

vedeti nekaj več, kot ste vedeli, a kljub številnim izpovedim vere je vaše srce še vedno usahnilo zaradi 

pomanjkanja ljubezni. Toda kmalu se boste zbrali okoli popolne ljubezni, ki izhaja iz "knjige resničnega 

življenja", ki je ta beseda. 

32 Hirajo od duhovne žeje, usihajo zaradi pomanjkanja ljubezenske rose in čistih čustev. Počutite se 

osamljeni, zato sem prišel, da med vas izžarevam nezgrešljiv vonj svoje ljubezni, ki bo prebudil vašega 

duha in ga razcvetel v kreposti. 

33 Poslušajte me, učenci, da boste iz svojih misli izkoreninili stara prepričanja. Krščanstvo se je 

razdelilo na verske skupine, ki se med seboj ne ljubijo, ki z lažnimi sodbami ponižujejo, prezirajo in 

ogrožajo svoje brate. Povem vam, da so kristjani brez ljubezni, torej niso kristjani, kajti Kristus je ljubezen. 

34 Nekateri prikazujejo Jehovo kot starca, polnega človeških napak, maščevalnega, krutega in 

strašnejšega od najhujših sodnikov na zemlji. 

35 Tega vam ne govorim zato, da bi se komu posmehoval, ampak da bi očistil vaše pojmovanje 

Božanske ljubezni. Zdaj ne veste, na kakšen način ste me častili v preteklosti. 

36 Vadite se v mirovanju, ki pomaga duhu, da lahko najde svojega Boga. Ta tišina je kot izvir znanja 

in vsi, ki vanjo vstopijo, se napolnijo z jasnostjo Moje modrosti. Tišina je kot prostor, zaprt z neuničljivimi 

zidovi, kamor ima dostop le duh. Človek v sebi nenehno nosi znanje o skrivnem prostoru, v katerem se 

lahko poveže z Bogom. 

37 Ni pomembno, kje ste, povsod se lahko povežete s svojim Gospodom, pa naj ste na vrhu gore ali v 

globini doline, v nemirnem mestu, v miru doma ali sredi bitke. Ko me boste iskali v svojem svetišču, v 

globoki tišini svojega vzvišenja, se bodo vrata univerzalnega in nevidnega templja takoj odprla, tako da 

boste resnično začutili, da ste v Očetovem domu, ki je prisoten v vsakem duhu. 

38 Ko vas teži bolečina preizkušenj in trpljenje življenja uničuje vaša čustva, ko začutite vročo željo 

po malo miru, se umaknite v spalnico ali poiščite tišino, samoto na polju; tam dvignite duha, ki ga vodi 

vest, in se potopite vase. Tišina je kraljestvo duha, ki je fizičnim očem nevidno. 

39 V trenutku duhovnega navdušenja se prebudijo višja čutila, pojavi se intuicija, zasije navdih, 

ugleda se prihodnost, duhovno življenje jasno prepozna oddaljeno in omogoči, kar se je prej zdelo 

nedosegljivo. 

40 Če želite vstopiti v tišino tega svetišča, te zakladnice, morate sami pripraviti pot, saj boste vanjo 

lahko vstopili le z resnično čistostjo. 

41 Obstajajo darovi in naloge, ki so čakali na uro vaše pripravljenosti, da bi se naselili v vašem duhu 

in vas spremenili v preroke in mojstre. 
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42 V tej zakladnici je vsa preteklost, sedanjost in prihodnost bitij, tam je mana duha, kruh večnega 

življenja, o katerem sem vam po Jezusu povedal, da "kdor ga jé, ne bo nikoli umrl". 

43 Vaš duh se je ob poslušanju moje besede osvežil in našel priložnost, da izpolni svojo nalogo med 

tem narodom "delavcev", ki jih vzgajam. 

44 Na koliko skrbi pozabite, ko se posvečate temu blagoslovljenemu delu svetovanja, "maziljenja" in 

tolažbe svojih bratov. 

45 Vaš duh se je okrepil in telo je ozdravelo, saj sem vam povedal, da se bo tistemu, ki daje mir in 

zdravilni balzam ali izvaja dobrodelnost v kateri koli od njenih neštetih oblik, pomnožilo to, kar je dal. 

46 Tako vas postopoma odvračam od lažnih užitkov sveta, od nekoristnega, da bo vaše srce čisto in 

vedno vredno, da bo po njem moja pomočna ljubezen dosegla potrebne; da se ne boste spet okužili s 

hudobijo, ki prevladuje povsod. 

47 Ta notranja in zunanja čistost mojih učencev je bistvenega pomena, saj vam bodo le tako verjeli 

vaši bratje, ko boste začeli širiti to veselo novico. Le če imate zdravo in čisto srce, bodo iz njega izvirala 

dobra dela in iz vaših ust besede luči. 

48 Na svoji poti boste naleteli na temo in zmedo, edina moč in moč, ki jo boste imeli, da prevaro 

premagate z resnico, pa bo prav iskrenost vaših čustev in čistost vaših dejanj. Ne pozabite: tudi če se 

lahko pred soljudmi pretvarjate, da razglašate resnico, ne da bi jo imeli, me ne boste mogli prevarati. 

49 vaša preobrazba mora biti globoka in resnična, da jo boste opazili v duhovnosti, s katero prihajajo 

na svet vaši otroci, te nove generacije, ki so obljuba človeštvu: zdravi po telesu in duhu, ki niso sužnji 

skušnjav ali žrtve laži svojih bratov, ampak bitja, ki so me sposobna dostojno ljubiti in resnicoljubno ljubiti 

svoje bližnje. Bliža se čas, ko se sovražniki mojega nauka pripravljajo, da bodo spremljali vaše korake, ker 

želijo uničiti vaše seme; toda povem vam, če ga boste varovali kot svojo sveto dediščino, če boste bedeli 

nad tem, kar sem vam zaupal, nobena sila ne bo mogla uničiti tega, kar boste z ljubeznijo in v mojem 

imenu sejali v srce svojih bratov. 

50 Uporabljajte mojo besedo, pridigajte z dejanji, pričujte z dobrimi deli, besedami in mislimi, potem 

bo vaše pričevanje vredno mojega navodila. 

51 Z opazovanjem in molitvijo pričakujte tiste, ki vas bodo prej ali slej poiskali. Vojaki se bodo iz 

vojne vrnili z depresivnimi srci in z bridkim jokom; vladarji bodo spoznali svoje napake in odkrito jokali 

zaradi svojih prestopkov; množice, žejne in lačne pravice, bodo iskale te vire duhovne svetlobe, kjer se 

bodo lahko napile, dokler ne bo zadovoljena njihova želja po veri, miru in ljubezni. 

52 Moj Duh bdi nad vsakim bitjem in bdim tudi nad zadnjimi vašimi mislimi. 

53 Resnično, povem vam: sredi vojske, ki se je borila za zemeljske ideale in ambiciozne cilje, sem v 

trenutkih počitka odkril miroljubne in dobronamerne ljudi, ki so bili na silo spremenjeni v vojake. Ko se 

jim na ustnicah pojavi moje ime, jim iz srca uidejo vzdihi, ob spominu na sorodnike, starše, žene, otroke, 

brate in sestre pa jim po licih stečejo solze. Takrat se njihov duh dvigne k meni brez drugega templja, kot 

je svetišče njihove vere, brez drugega oltarja, kot je oltar njihove ljubezni, in z drugo lučjo, kot je luč 

njihovega upanja, ter želi odpuščanje za uničenje, ki so ga neprostovoljno povzročili s svojim orožjem. Z 

vso močjo svojega bitja me prosijo, naj jim dovolim, da se vrnejo na svoj dom, ali pa naj, če že morajo 

padati pod udarom sovražnika, vsaj pokrijem s svojim plaščem usmiljenja tiste, ki so jih pustili na zemlji. 

54 Vse tiste, ki me tako prosijo za odpuščanje, blagoslavljam, saj niso krivi ubijanja; drugi so morilci, 

ki bodo morali pred menoj odgovarjati za vse - ko bo prišla ura njihove sodbe -, kar so storili človeškim 

življenjem. 

55 Mnogi med njimi, ki ljubijo mir, se sprašujejo, zakaj sem se pustil voditi na bojišča in kraje smrti. 

Na to vam odgovarjam: Če njihov človeški um ni sposoben razumeti razloga, ki je v središču vsega tega, 

pa njihov duh ve, da se s tem uresničuje sprava. 

56 Poznam tudi tiste, ki pozabijo na svoje ljubljene, pomislijo na vsa ljudstva in v bolečini jočejo ob 

resničnosti lažnega krščanstva človeštva. V svojih molitvah me kličejo, v svojih duhovnih premišljevanjih 

se spominjajo obljube moje vrnitve in tudi znamenja moje vrnitve so bila napovedana in zapisana. Te 
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besede nosijo v svojih srcih in me zato vsak dan sprašujejo, kdaj bo moj prihod "na vzhodu in zahodu "*, 

in povsod iščejo znamenja, ne da bi jih njihove oči odkrile, zato so zmedeni. 
Sklicevanje na svetopisemsko obljubo v Mt 24, 27. Podrobne razlage o Kristusovi vrnitvi lahko najdete kot uvod v 

to knjigo v poglavju: Kristusova vrnitev v ogledalu svetopisemskih obljub. 

57 Ne vedo, da so se vsa znamenja že zgodila in da zato Moj Duh v tem času začenja razodevati svojo 

novo fazo razodetja. 

58 Kolikokrat so se zbudili, ko so slišali moj duhovni glas, in vprašali: "Kdo me je poklical?", ne da bi 

razumeli pomen mojega sporočila. V drugih primerih je bila svetloba intuicije v njihovih mislih tako jasna, 

da so dosegli presenetljiva dejanja, ki so jih napolnila s čudenjem. 

59 Zdravilni balzam za ranjene ali neozdravljivo bolne, pa tudi kruh ali voda se čudežno uresničijo in 

doživijo, kako jih mir in zaupanje duhovno in telesno okrepita v trenutkih največje nevarnosti. 

60 Ti dogodki so tiste, ki živijo budno in molitveno, prisilili, da so notranje vzkliknili: "Gospod, ali niso 

ta očitna znamenja, ki nam jih vsak dan daješ, dokaz Tvoje navzočnosti? Ali ni vse to dokaz, da Tvoj Duh v 

tem času išče našega, da bi se nam predstavil kot Učitelj učencu ali kot Oče otroku?" 

61 Da, ljubljeni učenci, to so dokazi, da Moj Duh vibrira nad vašim in tako v novi obliki izpolnjuje 

Mojo obljubo, da se bom vrnil k ljudem. 

62 Znamenja, ki so vam nakazovala mojo novo pojavnost, so se že uresničila; niste jih videli in o njih 

niste izvedeli. Jaz pa vam pravim: Ali čutite mojo navzočnost? Ali čutite prihod novega časa? Ali se vaše 

srce hrani z duhovno molitvijo in ali se vaš duh čuti okrepljenega, ko se pusti voditi luči vesti? Če je tako, 

zakaj potrebujete materialna znamenja, da bi vam pokazala mojo navzočnost in pričala o izpolnitvi 

prerokbe? Prepustite farizejem in pismoukom te dobe, da raziskujejo. Knezi duhovniki naj v strahu pred 

mojo navzočnostjo preiskujejo prostor in zemljo ter iščejo obljubljena znamenja. Za njih so bili dani, za 

ljudi majhne vere, za tiste, ki se hvalijo z duhovnostjo in katerih srce in um sta trša kot skala. To so bila 

namreč znamenja, ki jih je narava dajala kot rogove, ko je moja duhovna manifestacija nameravala izliti 

svojo svetlobo na človeštvo. 

63 V tem trenutku molitve, posvečenem občestvu z Očetom, pozabite na vse skrbi, zavrnite 

skušnjave, ki bi vašemu duhu lahko preprečile izpolnjevanje mojega zakona, osvobodite ga vsega nemira. 

V teh vzvišenih trenutkih dovolite, da je vaša volja božanska volja; prepustite se ljubezni nebeškega 

Očeta. Potem se bo zgodilo, da boste tako kot v drugi dobi videli, da se bodo uresničila dela, ki jih 

imenujete čudeži. 

64 Ko boste začutili, da vaše molitve preveva Moj mir, bo to znamenje, da ste prišli v občestvo z 

Mojo Božanskostjo. Vest bo v vašem duhu sijala kot sijoče sonce in na oltarju vašega svetišča boste videli 

luč Svetega Duha. V teh trenutkih boste videli vse, kar je osvetljeno z Božjo ljubeznijo. 

65 Zavese, ki so vam zaradi pomanjkljive opreme preprečevale, da bi razumeli pomen mojih naukov, 

bodo odstranjene in v večnem svetišču boste zagledali Gospodovo zakladnico, ki je vir življenja in iz 

katere izhaja prava modrost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 23  
1 Blagor tistim, ki si prizadevajo za mir s svojo vestjo. Blagor tistim, ki sejejo semena mojega miru 

na poti svojih soljudi. 

2 Pridite k meni, kadarkoli vas stiska trpljenje ali pomanjkanje vere, kajti jaz sem luč in moč, ki vam 

bosta povrnila duhovni mir. 

3 Kje me boste slišali, ko se ne bom več pojavljal v tej obliki? - V svoji vesti, saj vam po njej pokažem 

pot ljubezni. 

4 Ko gre svet skozi obdobje duhovne zmede, ko človek ne razume skrivnosti, ki jih skriva duhovno 

življenje, niti ne zna razumeti in razmišljati o njegovem namenu, čeprav je za to usposobljen, ga razsvetli 

jasnost Moje besede. Človeštvo je priča dejstvu, da znanstveniki v teh trenutkih uporabljajo ves svoj čas 

in razum, da bi v naravi odkrili odgovor na številna vprašanja in dvome, ki jim jih postavlja življenje. 

Narava se odziva na klic ljudi in pričuje o svojem Stvarniku, ki je neizčrpen vir modrosti in ljubezni, pa tudi 

pravičnosti. Kljub temu pa svobodna volja, s katero je bil človek obdarjen, ni pripeljala do tega, da bi se 

prebudil v luči Moje ljubezni, in duh še naprej vleče za seboj verige materializma, iz katerih se ni mogel 

osvoboditi. Zdi se, kot da bi se ljudje bali narediti korak naprej v razvoju, saj so navajeni ostati pri tradiciji, 

ki so jim jo zapustili njihovi predniki. Človek se boji misliti in verjeti sam; raje se podreja izročilu drugih in 

si tako odvzame svobodo, da bi me spoznal. Zato je živel nazadnjaško, zdaj pa je za človeštvo prišel čas 

svetlobe, s katero človek pridobiva lastno znanje, se prebuja, napreduje in je presenečen nad resnico 

Mojih navodil. 

5 Če je bilo človeštvo priča razvoju znanosti in odkritjem, v katera prej ne bi verjelo, zakaj se upira 

veri v razvoj duha? Zakaj se strdi v nekaj, kar jo ustavi in jo naredi inertno? 

6 Moje učenje in moja razodetja so v tem času v skladu z vašim razvojem. Naj znanstvenik ne bo 

domišljav glede svojega materialnega dela in svoje znanosti, saj sta v njej vedno prisotna Moje razodetje 

in pomoč duhovnih bitij, ki vas navdihujejo iz onstranstva. Človek je del stvarstva, ima nalogo, ki jo mora 

izpolniti, kot jo imajo vsa Stvarnikova bitja; vendar mu je bila dana duhovna narava, inteligenca in lastna 

volja, tako da z lastnim prizadevanjem doseže razvoj in popolnost duha, ki je najvišja stvar, ki jo ima. S 

pomočjo duha lahko človek razume svojega Stvarnika, razume njegove koristi in občuduje njegovo 

modrost. 

7 Če bi namesto, da bi postali nečimrni zaradi svojega zemeljskega znanja, celotno moje delo 

sprejeli za svoje, ne bi imeli nobenih skrivnosti, prepoznali bi se kot bratje in se ljubili med seboj, kakor 

vas ljubim jaz: v vas bi bila dobrota, pomoč in ljubezen, s tem pa tudi edinost z Očetom. 

8 Kako majhni ste, ko se imate za vsemogočne in velike in zato nočete priznati, da je nad mejo vaše 

moči in vaše znanosti tisti, ki v resnici ve vse in lahko stori vse! Potem ste zadovoljni, da ste snov in samo 

snov, in se zdite nepomembni, ker ste podvrženi le zakonom narave, ki vladajo smrtnim in minljivim 

bitjem, ki se rodijo, rastejo in umrejo, ne da bi pustili sled svoje poti. Kdaj se boste dvignili iz tega stanja, 

v katerem ste se znašli? Prizadevati si morate, da pogledate onkraj nebes, ki ste si jih zamislili, da bi 

spoznali, da lahko pridete k Očetu le z duhovnimi zaslugami. 

9 Ne čakajte, da drugi začnejo pot k meni, pridite, pošljite svojo molitev in tako boste razumeli, kaj 

morate storiti, in izkusili nalogo, ki jo morate izpolniti. Vabim vas, da se mi približate, vendar za to ni 

treba opustiti nalog, dolžnosti in osvežitev človeškega življenja. 

10 Na zemljo ste prišli v času, ko ljudje živijo pod vladavino človeške znanosti, vendar boste v tem 

času razvili svoje duhovne darove: zdravili boste bolnike, prerokovali in dosegli višjo stopnjo svojega 

duhovnega razvoja. 

11 Luč, ki osvetljuje vašo notranjost, vam pomaga predvideti, kaj mora priti; vendar se morate 

pripraviti, da bo ta dar lahko zacvetel. Nič ne sme stati, vse se mora gibati v skladu s stvarstvom. 

12 Svojih naukov vam ne dajem le kot moralno oporo za vašo materialno naravo, temveč se lahko z 

njimi povzpnete na višjo raven svoje duhovne popolnosti. 
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13 Med vami ne ustanavljam nove religije, ta nauk ne zanika obstoječih religij, če so utemeljene na 

moji resnici. To je sporočilo božanske ljubezni za vse, poziv vsem družbenim ustanovam. Kdor razume 

Božjo namero in izpolnjuje Moje zapovedi, se bo čutil vodenega k napredku in višjemu razvoju svojega 

duha. 

Dokler človek ne bo razumel, da se mora v svojem življenju duhovno udejanjiti, mir še dolgo ne bo 

postal resničnost na svetu. Kdor pa izpolnjuje moj zakon ljubezni, se ne bo bal ne smrti ne sodbe, ki čaka 

njegovega duha. Vedite, da vas vaš Oče ne sodi, ko vas doleti smrt, ampak se ta sodba začne takoj, ko se 

zaveste svojih del in začutite klic vesti. Moja sodba je vedno nad vami. Na vsakem koraku, bodisi v 

človeškem ali duhovnem življenju, ste podvrženi moji sodbi; toda tu v svetu, v telesni lupini, duh postane 

neobčutljiv in gluh za klice vesti. 

14 Sodim vas, da bi vam pomagal odpreti oči za svetlobo, da bi vas osvobodil greha in odrešil 

bolečine. 

15 V svoji sodbi nikoli ne štejem žalitev, ki ste mi jih morda storili, kajti v moji sodbi se nikoli ne 

pojavijo zamera, maščevanje, niti kazen. 

16 Ko bolečina vstopi v tvoje srce in te prizadene na najbolj občutljivem mestu, je to zato, da te 

opozori na napako, ki jo delaš, da razumeš moj nauk in da ti da novo in modro lekcijo. Moja ljubezen je 

vedno prisotna na dnu vsake od teh preizkušenj. 

17 Ob nekaterih priložnostih sem vam dovolil, da ste razumeli vzrok sojenja, ob drugih pa ne morete 

najti pomena tega opozorila moje pravičnosti, in to zato, ker so v Očetovem delu in življenju vašega duha 

globoke skrivnosti, ki jih človeški um ni sposoben razvozlati. 

18 Te nauke vam dajem zato, da ne boste čakali na smrt, da bi začeli odplačevati svoj dolg, ampak da 

boste izkoristili preizkušnje, ki vam jih prinaša življenje, saj veste, da je od ljubezni, potrpežljivosti in 

vzvišenosti, s katerimi jih sprejemate in prenašate, odvisno, ali bo vaš duh prišel pred pragove večnega 

življenja, osvobojen bremena grehov in pomanjkljivosti, ki jih je nosil med svojim bivanjem na svetu. 

19 Daleč je čas, ko vam je bilo rečeno: "Z merilom, s katerim merite, boste merjeni." Kako pogosto je 

bil ta zakon uporabljen za maščevanje tukaj na zemlji in za potlačitev vseh čustev dobrodelnosti! 

20 Zdaj vam pravim, da sem vzel v roke to celico pravičnosti in vas bom z njo izmeril po tem, kako ste 

merili, čeprav moram za pojasnilo dodati, da bosta pri vsaki moji sodbi navzoča Oče, ki vas zelo ljubi, in 

Odrešenik, ki je prišel zaradi vašega odrešenja. 

21 Človek je tisti, ki sodi s svojimi deli, včasih strašnimi sodbami, vaš Gospod pa je tisti, ki vam 

pomaga najti pot, po kateri boste lahko opravili svoje zadoščenje. 

22 Resnično vam pravim: če se želite izogniti preveč boleči spravi, se pravočasno pokesajte in z 

iskreno prenovo z deli ljubezni in usmiljenja do svojih bratov dajte svojemu življenju novo smer. 

23 Razumite, da sem jaz rešilna vrata, vrata, ki ne bodo nikoli zaprta za vse, ki me iščejo z resnično 

vero. 

24 Če želite dokaze o resničnosti mojih naukov, vam povem, da imate pred očmi dokaze, za katere 

me prosite, da bi mi sledili. Kaj so ti dokazi? - Prenova teh mož in žena, ki mi danes služijo kot "delavci na 

mojih poljih". 

25 To "dnevno delo" je občasno dolgotrajno in naporno, vendar ga nikoli ni nemogoče opraviti. 

Naloga spiritualističnega učenca je delikatna in težka, vendar je ni nemogoče izpolniti, zato vsem, ki niste 

odločeni, pravim: če dvomite, ali jo lahko izpolnite, je to zato, ker ste ljudje majhne vere. 

26 Svoja polja ljubezni ponujam vsem, ki si želijo pridobiti zasluge s služenjem bratom. Tisti, ki so 

razumeli, so pohiteli in me prosili za priložnost, da bi delali na mojih blagoslovljenih poljih, kjer je seme 

dobrodelno. 

27 Pri tem morajo biti zasluge resnične, da jih lahko zabeležim v korist tistega, ki jih opravlja. Videz 

za druge zame nima nobene vrednosti, zato se moji delavci učijo delati v tišini, biti ponižni in iskreni, 

sovražiti nečimrnost in nikoli ne razkrivati dobrodelnosti. 
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28 Ljudje ne poznajo zgodovine vsakega od teh delavcev, ki ji služijo dan za dnem; ne poznajo 

naporov, žrtev in odrekanj, ki so jih morali opraviti moji služabniki, da so postali vredni, da se imenujejo 

moji učenci. 

29 Mnogi od teh moških in žensk, ki s svojimi duhovnimi darovi prinašajo toliko veselja v vaša srca, ki 

vam dajejo čutiti Moj balzam in vam s svojimi besedami vračajo mir, nosijo v svojih srcih skrito žalost, ki 

jo vidi le Moj pogled. 

30 Koliko jih je zaradi te poti doživelo napačno presojo in celo izobčenje s strani svojih ljubljenih 

sorodnikov! Ti jih žalijo, obrekujejo in jim grozijo, vendar še naprej z ljubeznijo opravljajo svojo nalogo, 

čeprav čutijo bičanje in metanje kamenja jeznih ljudi, medtem ko gredo kot njihov Učitelj na pot pod 

bremenom svojega križa. 

31 Vidim, da vas zanima, zakaj nekateri od njih ne nadaljujejo s to nalogo. Na to vam odgovarjam, da 

ne zato, ker ne bi nosili bremena svojega križa, ampak zato, ker jih je svet skušal in so podlegli skušnjavi; 

kajti kdor vzame križ ljubezni na svoja ramena, ga v resnici sploh ne nosi. Nasprotno, križ je tisti, ki ga 

podpira, saj vsak korak "delavca" vedno spremlja notranji občutek neskončnega miru. Vendar se do njih 

ne obnašajte nehvaležno, saj veste, da je moj mir v tistih, ki mi sledijo, saj so prav tako ljudje kot vi. Ker 

jih vidite nasmejane in mirne, ne želite vedeti ničesar o tem, kaj trpijo, da bi bili koristni in vam služili. 

32 Kdo je znal z ljubeznijo in dobrodelnostjo poplačati tiste, ki pogosto začasno prekinejo svoje delo, 

da bi sprejeli tiste, ki potrebujejo mir in zdravje? Kdaj ste pohiteli k zibelki dojenčka, ki je moral ostati 

sam, ker je njegova mati "delavka", ki je morala opraviti svojo nalogo med trpečimi? - Resnično, povem 

vam: kakor sem vas poklical, da se naučite sprejemati, tako od vas zahtevam, da se naučite z ljubeznijo 

vračati nesebično pomoč svojih bratov. 

33 Kako pogosto pokažete svoje nezadovoljstvo in jih obsodite kot "slabe delavce", ker zamujajo. Ko 

opazite napako pri njih, ste zahtevni, ker veste, da imajo dolžnost, ki jo morajo izpolniti. 

34 O množice ljudi, namesto da bi ponižno sprejeli kruh, ki vam je dan, ga požirate skupaj z roko, ki 

se je iztegnila, da bi vam ponudila hrano! 

35 Kaj veš o tem, kako se moji izbranci borijo, da bi ostali čisti in ti služili? Kaj veste o preizkušnjah, ki 

jih doletijo, da bi bili pozorni? Še vedno pa jih imate za šibke in razširjate glas, da jih je premagala 

skušnjava, ne da bi razumeli, da je to breme, ki ste ga sami pustili v njih, ker niste hoteli prevzeti dela 

odgovornosti, ki pripada vsakomur v mojem delu. 

36 Kako hitro pozabite na številne stvari, ki ste jih prejeli po njih! Vendar se v svojih srcih umirjate z 

mislijo, da vam niso ničesar dali; toda resnično vam pravim: dokler se ne ljubite med seboj, je laž, da me 

ljubite. 

37 Legije duhovnih bitij, ki nevidno spremljajo vaše materialne oči pri oznanjevanju Moje besede, so 

tiste, ki dajejo pravo razlago Mojih naukov. Da bi vedeli, kakšna so naročila, ki sem jih dal posameznemu 

duhu*, in v kakšni obliki jih izpolnjuje, jih občasno nagovarjam prek glasu-nosilca, prek katerega vam 

predajam svoja navodila. Ali mislite, da je zanje potrebno, da jim govorim prek človeških posrednikov? - 

Ne, ljudje, pravkar sem vam povedal, da to počnem le zato, da bi lahko čutili njihovo prisotnost in slišali 

navodila, ki jim jih dajem. 
* Gre za duha varuha vsakega človeškega bitja. To so napredni duhovi svetlobe, ki izpolnjujejo Božjo voljo tako, 

da nam - svojim še vedno utelešenim bratom - delajo usluge, nas navdihujejo in spodbujajo k duhovnosti. 

38 Legija duhovnih bitij, ki sem jih določil, da vas spremljajo in vam pomagajo na vaši življenjski poti, 

je zelo velika, tako velika, da si je ne morete predstavljati. Med njimi vlada popolno soglasje. V njih sije 

luč modrosti in ljubezni, saj je ideal, ki so mu posvečeni, delati dobro človeštvu, njihova največja želja pa 

je voditi svoje brate do vrha duhovnosti. 

39 Kako lepo je poslanstvo, ki ga opravljajo, in kako jim otežujete delo! Ne morete reči, da ne 

sodelujete s svojimi duhovnimi brati zaradi nevednosti, saj ste slišali navodila, ki jim jih dajem prek svojih 

glasnikov, tako da poznate njihovo poslanstvo ljubezni in dobrodelnosti ter jim pomagate, da ga izpolnijo. 
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40 S svetom bratov svetlobe se še ne morete popolnoma uskladiti, niti ne veste, kako se z njimi 

uskladiti. Zaradi pomanjkanja duhovnosti, ki vašim čutom ne omogoča, da bi zaznali vse klice, opozorila in 

navdihe, s katerimi želijo voditi vaše korake na zemlji. 

41 Pogosto duhovnost zamenjate z materialnimi običaji, ki vas od njih (duhovnih bitij) oddaljujejo, 

namesto da bi vas jim približali. Menite, da je njihovo klicanje s kakršnim koli imenom učinkovitejše od 

tega, da jih pritegnete z molitvijo. Menite, da bi bili bolje pripravljeni, če bi jih priklicali s prižiganjem 

sveče ali glasno molitvijo, a se motite. 

42 Resda hitijo na vaš klic, razlagajo vaše želje in vam pomagajo, saj njihovo nalogo navdihuje 

dejavna ljubezen do bližnjega; vendar te pomoči niste dosegli s svojim poduhovljenjem, kajti potem bi bili 

v harmoniji s svojimi angeli varuhi in bi z njimi tvorili Božje ljudstvo, ki zna izpolniti mojo zapoved, ki vam 

pravi: Ljubite drug drugega. 

43 Resnično, povem vam: čistejše ko bodo vaše misli ter preprostejša in čistejša vaša dejanja, jasneje 

boste zaznavali prisotnost in vpliv duhovnega sveta v svojem življenju in večji bodo čudeži, ki jih boste 

prejeli od njih. 

44 Ne mislite, da se ti vaši bratje lahko vmešajo v vaša nečista dela, se pridružijo vašim slabim 

načrtom ali se razkrijejo z vašim posredovanjem, če niste ustrezno pripravljeni, da jih sprejmete. 

45 Da bi dosegli duhovnost, ljubljeni ljudje, morate moliti in verovati. 

46 Molitev in vera bosta naredili čudež, da boste dan za dnem imeli na mizi kruh, kot je bila vera 

Izraela v prvi dobi nagrajena z mano. 

47 Če vas drugi narodi goljufajo pri vašem kruhu, jim odpustite, da bi jaz odpustil vsem vam. 

48 Če se zgodi, da vas izženejo iz doma, pojdite na goro, ki vas bo sprejela v svoje naročje, da boste 

našli zavetje, dokler se preizkušnja ne konča. 

49 Tako kot so v prvem času vero ljudi okrepile velike preizkušnje, ki so jih doživeli v puščavi, bodo 

tudi v tem času večkrat preizkušeni, da bo njihov duh pridobil potrebno moč, da bodo lahko postali vojaki 

v tej zadevi. 

50 Kateri učenec tega dela bi še potreboval materialno zbirališče, kamor bi se zatekel v času 

preizkušenj? - Nobenega, saj vsi veste, da vaš Oče ne išče kamnitih templjev, v katerih bi prebival, ampak 

svetišča in oltarje v duhu ljudi, in ti templji gredo z vami, kjer koli ste. 

51 Vaši predniki so živeli v veliki nevednosti, gojili verski fanatizem in zato dosegli majhen napredek 

svojega duha. Ni jim bilo dano, da bi tukaj na zemlji videli luč te dobe, ki vas razsvetljuje, toda ko bo prišla 

ura, bodo tudi oni prejeli duhovno luč v izobilju. 

52 Moj nauk vam naroča, da se uskladite s svojimi brati, ne glede na to, ali živijo na zemlji ali v 

neskončni Duhovni dolini. 

53 To bodo značilnosti vašega prihodnjega življenja, če se boste držali zakona. Toda vaša življenjska 

pot bo povsem drugačna, če ne boste hodili po poti, ki sem vam jo začrtal s svojo besedo, kajti lakota, 

epidemije in vojne, ki bodo izbruhnile na zemlji, vam ne bodo prizanesle, ker te uničevalne sile v vas ne 

bodo našle ničesar, kar bi jih zadržalo. 

54 Preljubi učenci, izkoristite vse velike in majhne preizkušnje, ki se vsakodnevno pojavljajo v vašem 

življenju, da se bodo, ko bodo prišle večje preizkušnje, zlomile kot sunki vetra v orkanu, ko se bodo razbili 

ob neomajne zidove moči, ki vam jih daje izvajanje mojega zakona. 

55 S svojo duhovno edinostjo ustvarite ljudstvo, katerega obramba pred sovražniki je molitev. Takrat 

se bodo sile narave lahko razbesnele, saj bo to ljudstvo s svojo duhovnostjo znalo obvladati vse 

preizkušnje. 

56 Vstanite, moški in ženske, starci, mladeniči in otroci, vstanite in vztrajno hodite po poti, ki vam jo 

je v tem času določila moja beseda, ki je le nadaljevanje poti, ki sem jo v preteklih časih začrtal s sledmi 

svoje žrtve na križu. 

57 Izpolnite Moj zakon, da bodo vaši otroci pri oblikovanju nove generacije dosegli višji razvoj, kot 

ste ga dosegli vi, in da jih vaša neposlušnost ne bo odvrnila od tega dela ter povzročila, da bodo živeli še 

dlje od duhovnosti. 
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58 V tem tretjem času sem vam prišel dati toplino, ki vam je primanjkuje, in vam odvzeti hlad, ki ste 

ga širili na svojih življenjskih poteh. Slišali ste zvonec, s katerim je Elija pozval, naj pridete, da bi po mojih 

navodilih prejeli luč Svetega Duha. 

59 Pripravite se, da boste čutili mojo navzočnost in bili podobni apostolom druge dobe, ki so, ko so 

me poslušali, vsak dan krepili svojo vero in se pripravljali na izpolnitev svojega težkega poslanstva. 

60 Izrael, ne izpolnjuj le svojih obveznosti do sveta. Izpolnite tudi zakon, saj ste prevzeli dolžnost do 

Očeta, katere izpolnjevanje mora biti strogo, vzvišeno in duhovno. 

61 Učim vas, da bi se odvrnili od materializma ter prenehali biti fanatiki in malikovalci; da ne bi niti 

častili niti častili materialnih predmetov, ki jih je ustvaril človek. V vaših srcih ne želim korenin 

malikovanja, fanatizma in lažnih kultov. Ne prinašajte mi daritev, ki me ne dosežejo; prosim le za vašo 

obnovo in izpolnitev v duhovnosti. 

62 Prenovite svoje nekdanje navade, ne ozirajte se nazaj in ne glejte, kaj ste opustili in česa ne smete 

več početi. Razumite, da ste stopili na pot svojega razvoja in se ne smete ustaviti. Pot je ozka in dobro jo 

moraš poznati, saj boš moral jutri po njej voditi svoje brate, in ne želim, da bi zašel na kriva pota. 

63 Jaz sem potrpežljivi Oče, ki čaka na vaše kesanje in dobro voljo, da bi vas obdaril s svojo milostjo 

in usmiljenjem. 

64 Ne obsojajte včasih nerodne besede mojih glasnikov; če niso bili dovolj pripravljeni, prepustite to 

meni. Razumite - tudi kadar komuniciram z najbolj nerodnim umom, boste v jedru te besede vedno našli 

duhovni pomen, svetlobo, resnico in navodila. 

65 Ta doba bo človeštvu razkrila lekcije iz "Knjige resničnega življenja", ki jih človeštvo še ni poznalo. 

66 Resnično, povem vam: tako kot Eliji, ki je odprl vrata tretjega veka, ni bilo treba utelesiti svojega 

duha, da bi govoril ljudem, tako se tudi jaz razodevam vam in mnoga bitja, ki trenutno prebivajo v 

duhovnem območju, so storila enako. 

67 Z vami bodo prek vaših pooblaščenih posrednikov komunicirali do leta 1950, ko se bo končalo 

materialno slišno izražanje duhovnega sveta; po tem času pa bodo skozi njihova usta, ne da bi se ljudje 

tega zavedali, pogosto govorili duhovi luči preteklih časov, osvoboditelji, preroki, patriarhi, dobrotniki, 

apostoli dobrega, sejalci pravičnosti in božanski nauk vašega Očeta, ki se bo z duhom na duha 

sporazumeval na vrhuncu svoje ljubezni do svojih otrok. 

68 Prisotnosti duhovnih bitij svetlobe med človeštvom se bodo zavedali tisti, ki opazujejo in molijo, ki 

so se poduhovili in pripravili, da bodo lahko zaznali trenutek, ko se bodo ti glasniki približali, spregovorili 

ali opravili kakšno nadčloveško delo. 

69 Ne bo jim treba komunicirati prek ljudi, ki poznajo ta nauk, da bi lahko govorili po njihovem 

posredovanju. Njihova prisotnost, vpliv in navdih bodo tako subtilni, da jih bo lahko zaznal le tisti, ki bo 

pripravljen. 

70 Ljudstva na zemlji bodo občutila Mojzesovo navzočnost, ko se bo postopoma osvobodilo vsako od 

njih. 

Različne religije bodo doživele Elijevo navzočnost, ko bo luč Božjega žarka, ki izhaja iz resnice, razblinila 

temo duhovne nevednosti ljudi in jim pred oči postavila vse, kar je lažno in kar so častili. 

71 Vladarji sveta, ki še naprej vladajo ponižanim ljudstvom, bodo občutili Danielovo duhovno 

navzočnost, ko se bo prerok približal njihovim taborom, da bi jih zbudil k molitvi, ker se bliža uničenje. 

72 Prišel bo dan, ko bo vsako oko zagledalo svetlobo teh del, kot je zapisano, da bo človek lahko 

razumel, da za duha ne obstajajo meje ali materialne ovire in da se vsi postopoma približujete cilju, kjer 

vladata harmonija in svetloba. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 24  
1 Učenci, naučite se dajati, ne da bi pričakovali kakršno koli nagrado. 

2 Prakticirajte resnično ponižnost, ki se zaradi svoje narave, ki je lastna vzvišenemu duhu, odraža v 

čustvih srca. Iskreno čutite, da ste zadnji med vsemi, nikoli ne poskušajte biti prvi. 

3 Naučite se odpustiti tistemu, ki vas je užalil. Petru sem rekel, da če ga brat sedemdesetkrat 

sedemkrat užali, mu bo moral prav tolikokrat odpustiti, s čimer sem mu dal razumeti, da bo to moral 

storiti vedno, tako za majhne kot za velike žalitve. Koliko bitij je šlo skozi ta svet, ki so se imenovali 

kristjani, pa v svojem življenju niso znali niti enkrat odpustiti. 

4 Zato prosim vse, ki sem jih imenoval otroci luči: Ali ne bi vsaj enkrat v svojem življenju uporabili te 

vzvišene zapovedi, da bi spoznali čudeže, ki jih počne tako pri tistem, ki odpušča, kot pri tistem, ki 

odpuščanje prejme. 

5 Luč je plemenitost, ljubezen in razumevanje med duhovi. Že veste, kako se morate v življenju 

obnašati, če resnično želite biti otroci Luči. 

6 Če ste torej užaljeni in vrnete udarec, vendar oba čutita kesanje, ne zadržujte roke iz ponosa, prvi 

jo iztegnite kot dokaz ponižnosti in ne bojte se ponižati; kajti pravim vam: kdor se poniža na tem svetu, 

bo pohvaljen na onem svetu. 

7 Kako mislite, da si želim svoje učence med tem človeštvom? - Želel sem, da bi bili čistega in 

nežnega srca, da bi s svojim zgledom svetili na poti svojih soljudi; da bi bil vsak od njih kot tiste zvezde, ki 

utripajo ponoči kot varuhi ali vodniki svojih bratov. 

8 Želel sem, da bi bilo tvoje srce polno veselja, da bi ga lahko prenesel na žalostne, da bi iz tvojih 

rok tekla zdravilna moč in prinašala zdravje vsem bolnikom, da bi tvoje ustnice prenašale mojo besedo v 

njeni izvirni čistosti in duhovnem pomenu, saj bi lahko s svojim zgledom odrešil izgubljene. 

9 V drugi dobi sem ob pogledu na mesto, kjer je živelo moje ljudstvo, ki sem mu bil obljubljen kot 

Odrešenik in ki zaradi svojega materializma ni opazilo moje prisotnosti, rekel: "Jeruzalem, Jeruzalem, ti, ki 

si ubijal preroke in napačno presojal glasnike, kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor ptica pokrije 

svoje mladiče, a me nisi hotel poslušati." 

10 Iskal sem jih, da bi jim ponudil pravo srečo, a vedel sem, da me bodo pripeljali na Kalvarijo; toda 

moje ljubezni ni premagala brezsrčnost ljudi, in da bi to dokazal, me imate spet tukaj in vam pravim: 

Blagor tistim, ki danes verujejo vame, kajti iz njihovih src bom odstranil vse njihove stiske. Blagoslavljam 

pa tudi tiste, ki bodo v tem času moji novi sodniki, saj vam zagotavljam, da bodo jutri verniki kot Savel iz 

Tarza, ki je preganjal tiste, ki so verjeli vame, in da bodo prišli k meni skrušeni, tako da bodo potem, polni 

ljubezni in vere, šli naprej in širili seme resnice med svoje brate. 

11 Moja luč osvetljuje človeški um. Prihajam k temu ljudstvu, kakor sem bil takrat v drugem ljudstvu, 

ki je bilo pred vami in o katerem sem vam povedal, da mu duhovno pripadate. Koliko teh ljudi me je 

napačno presodilo! Kako otrdela so bila njihova srca, ko so zavpili: Križaj ga! O blagoslovljeno križanje, saj 

je bilo pričevanje o tem, kaj je Božja ljubezen sposobna storiti za svoje otroke in česa je sposobna 

človeška nehvaležnost! 

12 Mnogi med njimi so bili bolni, slepi in obsedeni; niso vedeli, kaj delajo, zato so me obsojali. Vsi, ki 

ne hodijo po moji poti ljubezni, še zdaj ne vedo, kaj delajo. Človeška hudobija je hotela končati ljubezen, 

ki sem jo zasejal po Jezusu, vendar je milijone ljudi stoletja jokalo zaradi te brezimne nehvaležnosti. Toda 

ti, ki jokajo zame, so sovražili in preklinjali tiste, ki so me križali, jaz pa vas nisem učil sovražiti ali 

preklinjati. Ne sovražim, ne preklinjam in ne kaznujem. Ti občutki niso prisotni v mojem božanskem duhu, 

vendar jih vidim v vaši posvetni pristojnosti. 

13 Naučil sem vas ljubiti, odpuščati, moliti za tiste, ki vas ranijo, in jih blagoslavljati. 

14 Če bi v svojem življenju vedno opravljali takšna dela in jih resnično čutili v njihovi izvedbi, ne da bi 

o tem komu povedali, bi veliko dosegli pri odplačevanju svojih prestopkov in prek njih - s pomočjo svojih 

čistih misli - prejeli svetlobo. Tako vas uči moja beseda, tako naj bi deloval duh v tišini in brez 

razkazovanja. 
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15 Če iz vašega uma vzklije ideja ali misel svetlobe, doseže svoj cilj in izpolni svojo koristno nalogo. 

Če iz vašega uma namesto misli o dobroti prihajajo nečista izžarevanja, bodo povzročila le škodo, 

kamorkoli jih boste poslali. Povem vam, da so misli tudi dela in kot taka ostanejo zapisana v knjigi, ki 

obstaja v vaši vesti. 

16 Ne glede na to, ali so vaša dela dobra ali slaba, boste prejeli nazaj večkrat toliko, kolikor ste želeli 

za svoje brate. Bolje bi bilo, če bi zlo storili sebi, kot da ga želite komu od svojih sosedov. 

17 Zato sem vam v drugi dobi rekel: "Kar sejete, to tudi žanjete." Potrebno je, da prepoznate svoje 

izkušnje v tem življenju in da se spomnite, da vam bo vaša žetev dala isto seme, ki ste ga posejali, vendar 

v pomnožitvi. 

18 O, človeštvo, niste hoteli upoštevati, občutiti ali živeti naukov svojega Učitelja! 

19 Če bodo pisma mojih učencev, ki so vam v drugi dobi zapustili mojo besedo, prišla v vaše roke 

pokvarjena, vam bom dal spoznati, katere so resnične Jezusove besede; vaša vest bo odkrila kot lažne 

tiste, ki niso v skladu z božanskim koncertom moje ljubezni. 

20 Moje nauke ste brali le bežno in si jih razlagali po svojem okusu; potem ste iskali nove knjige, v 

katerih me ljudje ponovno prinašajo od Heroda do Pilata; toda od tiste ljubeče besede, od tistega 

preprostega nauka, ki ga je oznanjal božanski Učitelj, boste tam našli zelo malo. 

21 Vsi me še naprej sodite; eni me imajo za Boga, drugi za človeka; eni me imajo za božanskega, 

drugi za človeškega preroka; eni me imajo za Božjega Sina, drugi za Davidovega Sina. Nekateri me 

imenujejo prerok, drugi pa agitator. Nekateri pravijo, da me je razsvetlil Najvišji, drugi pravijo, da imam 

zavezo s hudičem, in tako gre to človeštvo za mojim imenom, da bi nad menoj postavilo novega J.N.R.J. 

kot strašni Pilat. 

22 Sodite me po mojih besedah in delih, ne trudite pa se, da bi uresničili "ljubite drug drugega". 

Bojite se izvajati ta vzvišeni nauk, ker mislite na posmeh svojih bratov. 

23 Resnično, povem vam: če bi se bal vzpona na Kalvarijo in križa, bi vi še vedno čakali na Mesija. 

24 Ne ukvarjajte se s teologijo, tako da zapletate preprosto; ne bodite podobni tistim, ki se 

pretvarjajo, da imajo Boga, resnico, v materialni knjigi; kajti kot ljudem vam ne bo nikoli uspelo spoznati 

Boga. 

25 Ne otežujte lahkega, ne zmanjšujte velikega in ne povečujte majhnega. Ne postanite učitelji brez 

poučevanja in ne pobožni brez ljubezni. 

26 Iščite svojega Očeta, ki danes prihaja k vam kot božanska misel, ki izžareva ljubezen. Glej tukaj 

Moja luč, postani beseda za vse ljudi. 

27 To je luč Svetega Duha, ki prihaja kot sporočilo ljubezni, da raztrga tančice, ki zatemnjujejo 

človeški um. 

28 Če boste z dobro voljo v tej besedi iskali znanje, ki ga vsebuje, in našli njen duhovni pomen, boste 

našli resnico. 

29 Svetloba tega učenja bo zvezda, ki vam bo pokazala pot, po kateri morate hoditi. Ne smete 

mirovati, saj bi s tem zaustavili napredek svojih bratov na duhovni poti. 

30 Ne spodbujam navad, ki vas duhovno zavirajo, in čeprav jih pogosto prikrivate z lažnim bliščem 

prefinjenih besed, je njihovo bistvo nevednost in zmeda. 

31 Knjiga, ki jo odpiram pred vami, je kot izvrstna pojedina za duha; njeno bistvo bo, ko bo vstopilo v 

vaše srce, v njem povzročilo preobrazbe, ki vam bodo pomagale živeti po Mesiju, Mojstru, ki je kot človek 

izkazoval Očetu spoštovanje popolne ljubezni. Kdaj boste na podoben način poveličevali svojega 

Gospoda? 

32 V svetu ste razvijali svoje strasti, častili ste svoje malike, toda Bog v neskončnosti in v vaših bratih 

- kdaj? 

33 Že skoraj 2000 let ponavljate stavek, ki so ga slišali betlehemski pastirji: "Mir na zemlji ljudem 

dobre volje." Toda kdaj ste uresničili dobro voljo, da bi pridobili pravico do miru? Resnično vam pravim, 

da ste naredili ravno nasprotno. 
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34 Izgubili ste pravico do ponavljanja tega stavka, zato danes prihajam z novimi besedami in nauki, 

da to ne bodo stavki in fraze, ki se vtisnejo v vaš um, ampak duhovni pomen mojega nauka, ki bo prodrl v 

vaše srce in duha. Če želite ponavljati Moje besede, kot vam jih dajem, jih ponavljajte, vendar vedite, da 

dokler jih ne čutite, ne bodo imele nobenega učinka. Izgovorite jih z notranjim občutkom in ponižnostjo, 

začutite, kako odmevajo v vašem srcu, in odgovoril vam bom tako, da se bo zatreslo vse vaše bitje. 

35 Tisti, po katerih se razodevam, me razumejo na skromen način, zato je moj nauk namenjen tudi 

njim, da bi se lahko znebili vsake nekoristne misli, fanatizma, starih predsodkov in vsega, kar bi lahko 

oviralo navdih, ki ga prejemajo. Z vsakim časom bodo prihajali novi, bolje pripravljeni ljudje, da bi me 

slišali. 

36 Dvignite svoj um k meni, ljubljeni glasniki, prosite Učitelja, naj v vašem navdušenju glasno in čisto 

oznani Njegov nauk; dovolite, da se v vas uresniči Moja volja, in izkusili boste, da bodo iz vaših ust 

prihajali nauki, ki bodo te množice popeljali na pot ljubezni in resnice. 

37 Moje ljudstvo, opustite vraževerne predstave, ki so vas jih nekoč učili, in me prosite z resnično 

vero; rešil vas bom vseh zased in vam poslal angele varuhe. 

38 Božji zakon je neskončen, zajema vse, je harmonija med vsemi ustvarjenimi stvarmi. Ta zakon se 

ne nanaša le na duhovno področje. 

39 Všeč vam je, da se na pamet učite zapovedi Postave, imena duhovnih kreposti, Jezusove nauke in 

izreke, toda povem vam: vse to morate začutiti. 

Vedeti ni čutiti. Kdor želi posedovati mojo resnico, jo mora globoko začutiti v svojem srcu. 

40 Razmišljate o vzvišenih idejah, o dobrih delih, vendar jih ne opravljate po moji volji, ker jih ne 

čutite in zato ne poznate "božanskega okusa", ki ga pustijo za seboj, ko jih opravite. Ne opravljate jih 

iskreno, ker ne verjamete, da jih lahko, in ne morete, ker jih ne želite opravljati. To pa zato, ker je za 

dobro treba ljubiti. 

41 Kdor ljubi, razume; kdor se uči, ima voljo; kdor ima voljo, zmore marsikaj. Povem vam: Kdor ne 

ljubi z vso močjo svojega duha, ne bo imel ne duhovne vzvišenosti ne modrosti ne velikih del. 

42 Kdor se oddalji od duhovnega zakona, ki je najvišji zakon, pade pod vladavino podrejenih ali 

materialnih zakonov, o katerih ljudje prav tako ne vedo veliko. Kdor pa se podreja najvišjemu zakonu in 

ostaja v harmoniji z njim, je nad vsemi redi, ki jih imenujete naravni, in čuti ter razume več kot tisti, ki ima 

le znanje, ki ga je našel v znanosti ali religijah. 

43 Zato vas je Jezus osupnil z deli, ki jih imenujete čudeži, a spoznali ste nauke, ki vam jih je dal iz 

ljubezni. Razumite, da v božanskem, ki vibrira v vsem stvarstvu, ni nič nadnaravnega ali protislovnega. 

44 Zdi se vam, da je vaše romanje skozi to življenje, polno grenkobe in preizkušenj, v katerem se 

obnašate kot vaši otroci, ko so nezadovoljni ali bolni, v nasprotju s Stvarnikovo ljubeznijo. Živite v 

nenehnem pritoževanju nad svojim trpljenjem, vendar je to naravna posledica vaših neposlušnosti in 

kršitev Zakona ter zlorabe svobode, ki vam jo je dala Moja Ljubezen in ki jo imenujete "svobodna volja". 

45 Tega nauka, ki ga je tako lahko razumeti, ker je dosegljiv vašemu umu, nočete obravnavati kot 

resnico. 

46 Le prenova in ideal popolnosti vam bosta omogočila vrnitev na pot resnice. 

Tisti, ki se čutijo razlagalce Božjega zakona in vam pravijo, da vas zaradi vaše pokvarjenosti in 

nepokorščine čakajo peklenske muke in da vam bo Bog odpustil in vas pripeljal v svoje kraljestvo le, če se 

boste pokesali, umrli in ranili svoje telo ter darovali materialne žrtve - resnično vam pravim, da so v 

zmoti. 

47 Kje boste končali, ljudje, pod vodstvom tistih, ki jih občudujete kot velike mojstre svetih razodetij 

in za katere menim, da so zmedeni? Zato vas prihajam rešit z lučjo tega nauka, ki vam bo pomagal 

napredovati na poti moje ljubezni. 

48 V tem času vam dajem v razmislek nove nauke, nauke ljubezni, ki vas odrešujejo in dvigujejo, 

resnice, ki bodo, čeprav grenke, luč na vaši poti. 

49 Duhovnost* se bo v tej dobi, tako kot krščanstvo v preteklosti, borila in preganjala z besom, 

krutostjo in besom; toda sredi boja se bo pojavila duhovnost, ki bo delala čudeže in osvajala srca. 
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* Učenje duha ne smemo zamenjevati s spiritualizmom. Glej tudi opombo pod črto v U 19, 7. 

50 Materializem, sebičnost, aroganca in ljubezen do sveta bodo sile, ki se bodo uprle temu 

razodetju, ki ni novo ali drugačno od tistega, ki sem vam ga prinesel v preteklih časih. Učenje, ki sem vam 

ga zdaj razkril in ki ga imenujete spiritualizem, je bistvo Zakona in učenja, ki vam je bilo razodeto v prvem 

in drugem času. 

51 Ko bo človeštvo razumelo resnico tega nauka, njegovo pravičnost in neskončno znanje, ki ga 

razkriva, bo iz svojega srca pregnalo vsak strah, vsak predsodek in ga sprejelo za vodilo svojega življenja. 

52 Moj zakon ne zasužnjuje, moja beseda osvobaja. Kdor veruje vame in mi sledi, ni suženj, ni več 

podvržen zemeljskim strastem, ni več od sveta in postane gospodar samega sebe; premaga skušnjave in 

svet mu leži pri nogah. 

53 Samo spiritualizacija bo rešila človeštvo iz kaosa; ne pričakujte druge rešitve, o ljudstva in narodi 

zemlje! Sklenili boste lahko mirovne pogodbe, toda dokler ta mir ne bo temeljil na luči vesti, boste 

neumni, saj boste gradili na pesku! 

54 V drugi dobi sem vam rekel: "Lažje je kameli iti skozi iglo, kot bogatašu vstopiti v nebeško 

kraljestvo." In danes imate to pred očmi. Močni si želijo kupiti mir s svojim bogastvom, a ga ne dosežejo. 

55 Tako bo človeštvo spoznalo, da so duhovne dobrine nepogrešljive v človekovem življenju, 

dobrine, ki jih ni mogoče pridobiti z denarjem, temveč z duhovnostjo. 

56 Spiritualizacija ne pomeni misticizma*, temveč povzdigovanje čustev, dobroto srca, pravičnost v 

dejanjih in ljubezen do bližnjega. 
* Religioznost, ki se sprevrže v pretirano navdušenje. 

57 Da bi vam dal ta nauk o usmiljenju in ljubezni, nisem prevzel vaše človeške narave, niti se nisem 

dal spoznati v palačah, med nečimrnostmi in obdan z razkošjem. V revni četrti vašega mesta, med 

revnimi, med ponižnimi ljudmi, sem prišel k vam po tistem, ki vam je nekoč rekel: "Moje kraljestvo ni od 

tega sveta. 

58 To človeštvo, ki se je razvilo na nekaterih področjih, duhovno živi v globoki letargi, ker ni moglo 

raziskati svoje notranjosti, kjer se nahaja pravi tempelj. To svetišče je zapuščeno, njegova svetilka ne gori, 

njegov oltar je brez daritve, a jaz vas prosim: Čemu je vse to krivo? - Na dejstvo, da se človek že dolgo 

hrani z zunanjimi kulti, ki nadomeščajo tisto, kar bi moralo biti popolnoma duhovno. 

59 Potrebe svojega duha je poskušal zadovoljiti z obredi, tradicijami, prazniki in materialnimi 

daritvami. Na to vam odgovarjam, da lahko vašega duha resnično okrepijo in nahranijo le tista dela, ki 

vsebujejo vzvišenost in duhovnost. 

60 Res je, sprejemam vse daritve in v vse vlagam svojo ljubezen, toda ali ne mislite, da bi bilo Očetu 

in vam bolj prav in prijetno, če bi mi ponudili nekaj, kar bi bilo vredno mene in vas? 

61 Mnogi ljudje in narodi še vedno verjamejo, da me osrečujejo s tem, da mi prinašajo materialne 

žrtve; mislijo, da bo njihovo veselje z Gospodom toliko večje, kolikor večji bo sijaj in veličastnost njihovih 

liturgij, in kolikor več koristi bodo imeli od njega; to pa zato, ker so pozabili, da - če sem se kot človek 

izogibal vsega, kar je bilo prazno in nekoristno - bom zdaj, ko sem se vam dal spoznati v duhu, od ljudi 

sprejel še manj materialnih stvari in obredov. 

62 Kdaj boste pripravljeni resnično razlagati Moj zakon? Kdaj bo to človeštvo prenehalo kršiti in 

izkrivljati moje zapovedi? 

63 Ponujam vam čas, da razmislite o duhovnih učenjih, ki so vam bila razodeta od najzgodnejših 

časov. 

64 Osvobodite se navad, vrlin, vraževerja, tradicij, fanatizma in malikovanja. Hočem vas videti čiste, 

da se boste lahko poduhovili, hočem vas videti ponižne, da bo v vas lahko zasijala moja luč. 

65 Kakor sta bila v preteklih časih Jeruzalem in Rim obljubljena kraja in izvira milosti za ljudi, kjer se 

je Gospod razodeval, tako sem tudi temu potrebnemu in ponižanemu narodu dodelil visoko poslanstvo 

za ta čas. Treba jo je pripraviti, saj bodo odmev mojega razodetja, govorice o mojih čudežih in gorečnost 

prič pritegnili pozornost ljudi nanjo. 
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66 Najprej bodo prišli ubogi, nevedni, potrebni, brezvestni, služabniki, lačni in žejni pravice, pozneje 

pa bodo prišli dvomljivci, mojstri in znanstveniki. 

67 Spremljajte in molite, bodite pripravljeni na prihod velikih množic. Bodite budni pri svojih delih, 

molite v tišini svoje spalnice ali kjerkoli vas preseneti trenutek vaše združitve z menoj, in tam bom z vami. 

68 Nisem vam rekel, naj se ločite od svojih dolžnosti v svetu, ampak naj se odvrnete od tistega, kar ni 

v zakonu; to pomeni, da iz svojega življenja odstranite, kar je nepotrebno, kar je nekoristno, in zmerno 

uporabite, kar je dovoljeno. 

69 Kaj vam je prinesla vaša svobodna volja, ko ste jo uporabili za iskanje materialnih užitkov? - Samo 

bolečina in razočaranje. 

70 Iz Novega Jeruzalema gledam to človeštvo, ne da bi ga občutil. Nekaj tistih, ki so me pričakovali, in 

drugi, ki mi sledijo, vedo, da sem se vrnil kot Sveti Duh in da jim trenutno govorim s človeškim umom. Ali 

veste, kako najdem narode sveta? - Prevarani, razočarani nad ljudmi. Nihče več ne prosi drugega, ker ve, 

da nima kaj pričakovati od ljubezni bližnjega, in ker ve, da je njegova roka prazna. Zdaj vlada materializem 

in od vsega dobrega in vzvišenega je ostal le še zelo šibek odsev svetlobe. 

71 Čudite se, da vam tako govorim, in mislite, da sem do vas strog in zahteven; na to vam 

odgovarjam, da mi mora vaš razviti duh ponuditi boljšo žetev od tiste, ki mi jo kažete danes. 

72 Ali ne mislite, da je delitev človeštva na narode in rase nekaj primitivnega? Ali ne razmišljate, da 

če bi bil napredek vaše civilizacije, na katerega ste tako ponosni, resničen, ne bi več vladal zakon nasilja in 

hudobije, ampak bi vsa vaša dejanja v življenju urejal zakon vesti? - In vi, ljudje, se ne izključite iz te 

sodbe, saj tudi med vami odkrivam spopade in delitve. 

73 Od davnih časov sem vam govoril o sodbi in to je napovedani čas, ki so ga preroki opisovali kot 

dan. 

74 Beseda tvojega Boga je kraljeva beseda in se ne umakne. Kaj je pomembno, da je od tega minilo 

že več tisoč let? Očetova volja je nespremenljiva in jo je treba izpolniti. 

75 Če bi ljudje poleg tega, da verjamejo v mojo besedo, znali tudi bdeti in moliti, ne bi bili nikoli 

presenečeni; vendar so neverni, pozabljivi, nejeverni, in ko pride preizkušnja, jo pripisujejo kazni, 

maščevanju ali Božji jezi. Na to vam odgovarjam, da je vsaka preizkušnja napovedana vnaprej, da se lahko 

pripravite. Zato morate biti vedno pozorni. 

76 Potop, uničenje mest z ognjem, vdori sovražnikov, kuge, molji, lakota in druge preizkušnje so bili 

napovedani vsem ljudstvom na zemlji, da bi se pripravili in ne bi bili presenečeni. Tako kot danes se je 

sporočilo Božje ljubezni vedno spuščalo v budnost in pripravo, da bi se ljudje prebudili, pripravili in 

okrepili. 

77 Z darovi duha in sposobnostmi, ki jih ima človek, moja sporočila dosežejo njegovo srce. Ti darovi 

so: duhovno videnje, slutnja, intuicija in preroške sanje. 

78 Zakaj vas preizkušnje v večini primerov doletijo, ne da bi bili pripravljeni? - Ne zato, ker vam 

nisem poslal sporočila, ampak zato, ker vam je primanjkovalo molitve in duhovnosti. 

79 Povedal sem vam, da prihaja zelo velika preizkušnja za vse človeštvo, tako velika, da ji v vsej 

zgodovini njihovih stoletij in dob ni bilo nič podobnega. Zdaj morate razumeti, da govorim vsem vašim 

srcem in vam pošiljam sporočila in opozorila v različnih oblikah, da bi ljudje razmislili in bili pozorni na 

moj zakon kot modre Device iz moje prilike. 

80 Ali me bodo ljudstva in različni narodi sveta poslušali? Ali me bo to ljudstvo poslušalo, ko se mu 

bom predstavil v tej obliki? Samo jaz vem, toda moja dolžnost kot Očeta je, da svojim otrokom zagotovim 

vsa sredstva za njihovo odrešenje. 

81 Ljudje, ne pozabite te besede, ne zaspite in ne zapirajte vrat svojega srca mojemu klicu ljubezni. 

Bodite glasniki te svetlobe tako, da svoje misli kot duhovna sporočila pošljete v misli svojih bratov. 

82 Zdaj boste bolje razumeli, zakaj ponavljam: "Glejte in molite". 

Moj mir z vami! 
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Navodila 25  
1 Elijev duh vas je prebudil kot nebeški zvon, da bi prišli poslušat mojo besedo. 

2 Vaše srce se nestrpno sprašuje: Kakšno hrano nam bo Oče dal okusiti na ta dan? Kakšna bo lekcija 

tega dne? 

3 Resnično, povem vam: Neka ženska je pustila hudo bolno osebo na svojem domu, da bi me 

slišala. Njej pravim: Ko se vrneš na svoj dom, bo bolnik zapustil posteljo in sam ti bo odprl vrata, da bi ti 

prinesel veselo novico, da je ozdravel; kajti vsakdo, ki zapusti zemeljske dobrine, da bi bil z mano, bo imel 

nekoga, ki bo pazil na to, kar je ostalo, in to sem jaz. 

4 Gledam tiste, ki ob velikih bolečinah v tišini prelivajo solze, ne da bi obupali ali me obrekovali. 

Ponižno so sprejeli preizkušnjo, saj so se zavedali, da si je treba za dosego mojega kraljestva zaslužiti 

zasluge. 

5 Vse vas vidim na različnih poteh človeškega boja in tam sem se spremenil v romarja, ki vam 

prečka pot, da bi vas vprašal: "Kam greste?" In medtem ko mi nekateri odgovarjajo: "Iščemo tišino," mi 

drugi pravijo: "Iščemo kruh." Nato gre Mojster naprej, da bi poklical na vrata, na katera boste trkali, da bi 

vas vaši bratje sprejeli z ljubeznijo in dobro voljo. Zato se vam ob trkanju premaknejo kamnita srca; 

prepoznate mojo navzočnost in mi rečete: "Gospod, tako veliko je usmiljenje, ki ga imaš z nami?" 

6 Preizkušnje, s katerimi se srečujete na svoji življenjski poti, niso naključne; poslal sem vam jih, da 

bi si pridobili zasluge. Noben list na drevesu se ne premakne brez moje volje in jaz sem v velikih in malih 

delih stvarstva. Spremljajte in molite, da boste razumeli, kakšen sad morate požeti iz vsake preizkušnje, 

da bo vaša sprava krajša. Z ljubeznijo vzemite svoj križ in jaz vam bom dal, da boste potrpežljivo prenašali 

svoje zadoščenje. 

7 Že tretjič vam na novo ponavljam: "Ljubite se med seboj", vendar ne le med ljudmi, ampak iz 

enega sveta v drugega. Ljubite in se usmilijo tistih, ki so v Duhu, saj so tudi oni vaši bratje. 

8 Kako daleč je čas, ko vam je bilo rečeno: "Kdor ubije z mečem, bo od meča pogubljen". "S 

komolcem, s katerim merite, se bo merilo vam." Danes vam pravim: Resnično se pokesajte, sperite svoje 

madeže z deli usmiljenja, odpuščanja in ljubezni. 

9 Z vseh poti sem vas poklical, da bi vam dal eno lekcijo. Za mojo mizo ni bilo nikoli hrane, nekatere 

boljše od drugih; en kruh in eno in isto vino sem ponudil vsem. Za mojo mizo so sedeli tako gospodje kot 

reveži, tako bogati kot revni, tako grešniki kot pobožni. Sprejel sem tako tiste, ki so živeli pošteno, kot 

tiste, ki so prišli z oskrunjenim duhom. To vas učim, da na svoji življenjski poti ne boste nikoli naklonjeni 

nobenemu od svojih bratov. 

10 Bodite ponižni do tistih, ki se počutijo superiorne, in naj tisti, ki se poniža pred vami, ker misli, da 

je manjši, razume, da ni manjši od vas. 

11 Da bi razumeli neskončno moč ljubezni, je treba prakticirati moj nauk. Ljubezen je zdravilna moč, 

ki grešnega človeka spreminja v mojega učenca. Ljubezen je bistvo večnega življenja. 

12 Nekateri me sprašujejo: Zakaj nam je treba govoriti v tej obliki, da bi nas vodil po poti razvoja 

duha? - Resnično, povem vam: Ta beseda, ki jo slišite, je knjiga, ki vsebuje mojo modrost. 

13 Zakaj sem odprl to knjigo pred vami? - Razkriti človeku mnoge skrivnosti; vnesti svetlobo v 

njegovo temo nevednosti. 

14 V resnici vam povem, da možje moči ne morejo vsega, učenjaki ne vedo vsega in teologi me 

resnično ne poznajo. 

15 Zato sem ponovno prišel kot Mojster k človeštvu, da bi razsvetlil vaše misli in vam omogočil 

razumeti velika razodetja, pod pogojem, da se ne potegujete za višino Moje modrosti, ampak vstopite v 

Moje svetišče s spoštovanjem in ponižnostjo. Kdor tako vstopi, ga bom vodil, kolikor bo po moji volji, in 

nikoli ne bo doživel trpljenja. 

16 Spoznajte znanost tega časa - njeni sadovi so grenki, kajti ljudje so hoteli prodreti v moje 

skrivnosti brez strahu in kako so mnogi, ko so v najmanjšem delu odkrili čudesa vesolja, dvomili, da 
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obstaja vsemogočnost, ki je vse ustvarila. To so tisti, ki verjamejo le v tisto, kar vidijo, in v tisto, kar z 

rokami dojamejo; vse, kar presega njihovo razumevanje, pa zanikajo. 

17 Znanje, ki presega vaš razum in materializem, je tisto, ki vas ga učim, da bi lahko dosegli svojo 

duhovno popolnost. 

18 Pripravite se, človeštvo, da se boste osvobodili uživanja grenkih sadežev, ki vam jih pripravlja 

znanost. Vedno sem prišel, da vam razkrijem skrivnost resničnega življenja. 

19 V drugi dobi so me slišale velike množice, na tisoče bolnikov je bilo ozdravljenih s samim mojim 

dotikom, z mojo božajočo besedo ali z mojim ljubečim pogledom, ki se je ustavil na njih. Mnogi od njih so 

me ljubili in priznavali, čeprav mi niso vsi sledili, saj me je do konca spremljalo le dvanajst. Njihova imena 

so nesmrtna zaradi zgleda popolnosti, kreposti in požrtvovalnosti, ki so vam ga zapustili. Toda ko sem jih 

poklical, niso bili popolni; če bi bili, jih ne bi poklical, da bi jih učil. 

20 Med vami najdem prav tako malo pravičnih ali popolnih, vendar se boste po mojem navodilu 

lahko spremenili in delali velika dela. Težko je srce človeštva, vendar vam bom osvetlil pot, da boste lahko 

napredovali. 

21 V drugi dobi, ko so bili moji apostoli razkropljeni po svetu, je imel Peter trenutke, ko se je zaradi 

preganjanj, krutosti in surovosti ljudi znašel v brezupnosti, in ko je hotel zbežati iz Rima, da bi si rešil 

življenje, je zagledal Jezusovo podobo, ki je s križem na ramenih drvel proti poganskemu mestu. Peter je 

vprašal svojega učitelja: "Kam greš, Gospod?" Jezus mu je odgovoril: "Ponovno bom umrl za vas." Peter je 

v solzah ponudil svojemu Gospodu, naj se vrne v naročje grešnikov in jih reši, tudi za ceno svoje krvi in 

življenja, naj umre kot njegov Učitelj. 

22 Zato vam pravim: Ne čakajte, da vas leto mojega odhoda, 1950, preseneti nepripravljene in šibke, 

kajti če se boste tako lotili širjenja mojega nauka, boste morali obupati. 

23 Potem boste iskali mojo besedo, da bi se okrepili, a je ne boste našli. Danes, ko vas še vedno 

učim, boste začeli uresničevati moje nauke. Obnovite se, naredite korak k duhovnosti. Spodbujal vas bom 

z dejanji in čudeži in osupnili vas bodo velika razodetja, ki vam jih bom dajal iz duha v duh. Presenetil 

bom znanstvenike, vezane na materijo, in jim razkril obstoj duhovnega. Vse, kar so zanikali, a še vedno 

obstaja, si bodo zamislili sami. Takrat se bosta prebudila radovednost in ambicioznost, da bi raziskala 

onstranstvo, in to bo čas, ko se bodo pojavili Moji glasniki in učenci, da bi vam razložili vse, kar sem vam 

razkril, in preprečili, da bi človeštvo oblikovalo sekte in teorije okoli Mojih novih razodetij. 

24 Danes je čas za poslušanje in razmislek. Če pa je prišel trenutek, da greste k ljudstvom in 

narodom, in nekateri od vas tega ne bodo mogli storiti, ne skrbite, kajti tam, kjer živite, boste lahko storili 

veliko stvari. Prepustite svojim otrokom, da ponesejo veselo novico v oddaljene kraje. Ne pozabite, da 

sem vam rekel, da bodo prvi zadnji in zadnji prvi. 

25 Danes množice prihajajo k mojemu poučevanju; tisti, ki najbolj trpijo, ki so lačni in žejni pravice, ki 

sanjajo o življenju v miru, ostanejo, da bi še naprej poslušali mojo besedo. 

26 Med temi ubogimi, neizobraženimi in preprostimi ljudmi po malem iščem tiste, po katerih vam 

bom dal svojo besedo. 

27 Božanski Mojster vseh časov se vrača k vam, da bi se povezal s človeštvom in v tej obliki vodil 

duha proti novemu dnevu. 

28 Pripravite svoje misli, da boste na pravi način raziskovali mojo besedo. Povedal sem vam že, da 

bodo spiritualisti tisti, ki bodo pravilno razlagali nauke, ki vam jih je vaš Gospod razodel v tem času in v 

preteklosti. Kdor bere mojo knjigo in jo preiskuje v duhovnem smislu, se bo približal resnici. 

29 Da bi vam uspelo resnicoljubno razložiti ta nauk, se boste morali med seboj vnaprej boriti in boste 

včasih celo zabredli v zmedo; toda kdor sredi notranjega nemira bdi in moli ter mi zaupa, bo začutil, da v 

njegovega duha vstopata mir in spokojnost. 

30 Sproščeni vetrovi bodo povzročili, da bodo drevesa odvrgla svoje otrple plodove in posušeno 

listje, dokler ne bodo osvobojena nečistoč. Ali se ne zavedate, da boste jutri, ko ne boste več slišali te 

besede, ostali sami na poti in učili svoje brate, kar ste se naučili od mene? Vedno bom v vsakem od vas, 

Učitelj bo pripravil pot, učenec pa bo izpolnil svoje poslanstvo. 
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31 Obljubil sem vam, da bom v ljudeh prižgal luč, da bodo vsi spoznali in razumeli razodetja mojega 

nauka, in to je čas, ko se je ta obljuba izpolnila; to je doba, ki je človek ni vedel pričakovati, ker je zašel v 

življenje znanosti, iz katere je oblikoval nov svet in v kateri so duhovi hrepeneli po moji vrnitvi, ker so 

vedeli, da je moj nauk zanje njihova svoboda, njihov duhovni vzpon in da bodo po njem dosegli mir. 

32 Nekateri so čakali na to uro v "duhovni dolini", drugi so čakali na čudež kot prebivalci te zemlje. 

Blagor tistim, ki so kot modre Device iz prilike znali čakati z gorečo svetilko. 

33 Tudi v drugi dobi so duhovi nestrpno pričakovali prihod Mesije - nekateri v materialnem svetu, 

drugi iz duhovnih bivališč, saj je Kristus vrata, ključ in pot, in duhovi to vedo. 

34 V meni je moč, da prebudim duha človeštva, in resnično vam pravim, da se ta ura bliža in ne bo 

nikogar, ki ne bi trepetal ob mojem klicu. Nekateri se bodo prebudili iz materializma, ki jih je uspaval, 

drugi iz opojnosti krvi in užitkov, tretji iz spanca nevednosti, ki je bila v noči teme in fanatizma zelo velika. 

35 Ko bo v človeštvu zasijala duhovna luč, se bodo iz duhov razširile molitve in svojega Gospoda 

bodo spraševali, kaj naj storijo, da bi mu bili všeč in bi se tako lahko približali njegovi navzočnosti. 

36 Učenci, poglabljajte se v mojo besedo in našli boste modrost v njenem duhovnem pomenu, da se 

bo vaš duh poučil o Očetovem nauku ljubezni, kajti vaš duh je tisti, ki mu govorim, ki ga poučujem in 

pripravljam na višje življenje. 

37 Že veste, da je telo le orodje za duha; dokaz za to je, da je smrtno in minljivo; duh pa je namenjen 

večnosti. 

38 To človeštvo se mi zdi zelo nevedno glede duhovnih naukov, ker sta jim bila Moj zakon in Moj 

nauk predstavljena le kot moralni nauk, ki naj bi jim pomagal, ne pa kot pot, ki vodi njihovega duha v 

popoln dom. 

39 Različne religije so v človeška srca zasejale lažni strah pred duhovnim spoznanjem, zaradi česar so 

ljudje bežali pred Mojimi razodetji in še bolj tonili v temo nevednosti, pri čemer so kot razlog navajali, da 

je duhovno življenje nepojmljiva skrivnost. 

40 Tisti, ki to trdijo, lažejo. Vsa razodetja, ki jih je Bog dal človeku od začetka človeštva, so mu 

govorila o duhovnem življenju. Res je, da vam nisem dal vsega svojega nauka, ker niste bili sposobni 

vedeti vsega, ampak šele takrat, ko bo prišel čas; toda to, kar je Oče razodel do zdaj, zadostuje, da boste 

imeli popolno znanje o duhovnem življenju. 

41 Preljubo ljudstvo: Ta čas imenujte srečen, saj vas je v njem obiskal vaš Gospod, in če želite ta 

veliki dogodek označiti z datumom, vzemite leto 1866, ko vam je Elija potrdil, da se bliža ura moje 

navzočnosti med tem ljudstvom. Od takrat izbiram svoje učence, da mi zvesto sledijo na tej poti. 

42 Ali mi želite slediti, ali želite pripadati mojim učencem? - Sledite mi s krotkostjo in zaupanjem, s 

katerim so mi sledili Peter, Andrej, Jakob in Janez, ko so zapustili svoje ljubljene, čolne in mreže, da bi 

postali - kot sem jim rekel - ribiči ljudi. 

43 Danes pripravljam ljudstvo, ki bo pričalo o moji resnici. Prek koga se bom razodel svetu, če ne 

prek svojih učencev? 

44 Želim, da se poglobite v mojo Besedo, preden se podate na pot izpolnitve. Pripravite se, kajti 

ljudje so močni v svojih prepričanjih. Razvijajte se tako v mislih kot v besedah in delih; potem se vam ne 

bo treba ničesar bati. 

45 Da, moje ljudstvo, že vidim, da si prizadevate uresničevati moje nauke, da živite v skladu z mojim 

zakonom, da bi mi bili s svojimi dejanji všeč. Mojster vas blagoslavlja in spodbuja, da vztrajate pri obnovi, 

da bi dosegli duhovnost. 

46 Po prenehanju moje besede boste počeli to, kar so počeli moji apostoli druge dobe: zbirali so se k 

molitvi in tako prejeli božansko luč, ki je vodila vsak njihov korak. Z duhovno molitvijo, ki sem vas jo učil, 

so vstopili v občestvo s svojim Gospodom, se opogumljali v njegovi navzočnosti in razumeli, kakšna je 

volja njihovega Učitelja. Zdaj boste razumeli, zakaj sem jih uporabil za temelj svoje Cerkve. - Veš, da želim 

zgraditi nov tempelj. Kdo bo postavil temelje tega svetišča? - Izbral bom močne, zveste v kreposti, 

razumne in koristne, saj bo njihov zgled vreden posnemanja. 
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47 Komora globokih skrivnosti tvojega Očeta je pripravljena, da se njegova očetovska dediščina 

prelije v misli ljudi. 

48 V vašem narodu sem izpolnil svojo obljubo, da se bom vrnil k človeštvu, toda zato se tisti, ki jim je 

bila dana milost poslušati moje nauke, ne smejo počutiti privilegirane pred preostalim človeštvom, kajti 

duhovni pomen moje besede bo pravočasno dosegel vsa srca in jim rekel: Bodite dobrodošli, moji otroci, 

ki neutrudno prihajate v mojo navzočnost, da bi slišali mojo besedo. Vi ste učenci, izbrani iz velike 

množice, ki je prišla k meni, in vaše z vero napolnjeno srce, ki trdno verjame v to manifestacijo, sprejema 

mojo besedo in moje nauke kot semena resnice. 

49 Prišli ste z bremenom trpljenja in nepopolnosti, lačni in žejni miru in nežnosti, a Mojstra pogled 

na vaše nečistoče ni odvrnil od tega, da bi vas posedel za svojo mizo in vam pripravil najboljši obrok. 

Očetu si pripovedoval o vsem svojem življenju in o vseh preizkušnjah na poti ter pokazal goloto svojega 

duha, čigar oblačilo so burni vetrovi odnesli v raztrganinah. Oče te je ganjen pripeljal k vodnjaku, kjer si 

se opral svojih madežev. Dal vam je nova in čista oblačila, in medtem ko ste sedeli okoli njega, vam je dal 

prve lekcije, ki so bile za vas kot poljub, kot božanje in kot kapljica zdravilnega balzama. 

50 Tako sem v srcu vsakega učenca začel oblikovati svojo knjigo modrosti in ljubezni, ki je ne smete 

nikoli zapreti, saj njena vsebina ni samo vaša. Na njenih straneh je moč za vaše preizkušnje in svetloba za 

uničenje nevednosti. 

51 Prišel sem k vam, ker so vaši bratje, ki imajo znanje, skrivali resnico pred človeštvom in napolnili 

svoja srca s sebičnostjo. Ne prodajam vam svoje ljubezni, ne svoje besede in ne svojih koristi. Čakam le, 

da boste pripravljeni, da vas pošljem v pokrajine in vasi, da svojim bratom prinesete veselo novico 

mojega nauka, kajti po vsem svetu so ljudje, ki čakajo na moj prihod. Želim, da bi bili dovolj močni, da bi 

do leta 1950 začeli bitko, ko se bom prenehal predstavljati v tej obliki. 

52 Oddaljil sem vas od fanatizma in malikovanja, da bi vaše srce napolnil z bistvom svojega nauka, da 

bi se lahko dvignili k svojemu Gospodu in mu nudili čisto, duhovno in preprosto čaščenje. Hočem, da 

učite svoje brate, kakor sem jaz učil vas. 

53 učenci, bodite enotni, ko divjajo sile narave. Potem vas bom zaradi vaših dobrih del, vašega 

vzpona, vaše vere in vaše enotnosti obdaril s svojimi čudeži, ki bodo pričevanje za nevernike, da sem z 

vami. 

54 Razodetja, ki jih hrani sobana mojih globokih skrivnosti in so shranjena za vas, so še vedno 

skrivnost, saj si jih še niste zaslužili. 

55 Ni daleč dan, ko vam bom prenehal govoriti v tej obliki; želim, da ste do takrat opremljeni, da ne 

bo nobenega učenca, ki ne bi vedel, kako moliti k Gospodu. 
56 Življenjske preizkušnje razjedajo vašega duha; ne upirajte se jim in jih ne preklinjajte, saj boste 

pozneje, ko bo nevihte konec, jokali od žalosti, ker ste me užalili s svojim nezaupanjem. Ne pozabite, da 

sem vam dal orožje, da se boste znali braniti; to sta molitev in vera. 

57 Molite, in če bo nevihta, ki bo bičala vaš dom, uspela zaloputniti njegova vrata - resnično, povem 

vam, plamen vaše svetilke, ki je na videz šibka, ne bo ugasnil. 

58 Ko vidiš, da so tisti, ki si jih spreobrnil, skrenili s prave poti in s prezirom zavrgli kruh, ki si jim ga 

ponudil, se tvoje srce napolni z žalostjo in žalostno prideš k Mojstru, da bi z njim položil svojo žalost. Toda 

Mojster vam pravi: Če njihove korake usmerja nehvaležnost, se ne bojte, pustite jih iti, pazite in molite 

zanje; če pa so vas zapustili, ker jim ni bilo vaše skrbi in zgleda, boste morali za to odgovarjati pred 

menoj. 

59 Če nekateri zavržejo kruh in odidejo, bodo drugi prišli in pobrali ostanke kruha ter z njimi dosegli 

mir in srečo. Tisti, ki bodo odšli, se bodo vrnili in iskali moje "delavce", saj jih bosta v puščavi pestila 

lakota in žeja. Vi, ki niste poslani, da bi sodili napake svojih bratov, jih sprejmite z dobro voljo. Zdravite 

bolnega, ki pride k vam, in nahranite lačnega, ki pride k vam. 

60 Če vas napačno ocenijo, ko jim nudite pomoč, jim odpustite. Jaz bom tisti, ki bom sodil v njihovi 

zadevi. 
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61 Vaša duhovna preteklost je za vas skrivnost, zato vam pravim, da svoje preizkušnje sprejmete s 

krotkostjo, saj ste v času sodbe in duhovne sprave. 

62 Časi, ko ste prišli na svet, da bi uživali časti, užitke in slasti ali kopičili bogastvo, so minili; danes 

živite v ponižnosti, da bi se očistili, se (duhovno) dvignili skozi preizkušnje in služili svojemu Učitelju tako, 

da ste koristni za svoje soljudi. 

63 V srce si zapišite knjigo svojih dobrih del in to vam bo dalo mir v tem življenju in neskončno srečo 

v večnosti. 

64 Če kdo kopiči bogastvo v zameno za mojo besedo in moje darove, vam še enkrat pravim, tako kot 

v drugi dobi: prej bi šla kamela skozi iglo, kot da bi kdo vstopil v nebeško kraljestvo. Kako zaslužno je 

videti z menoj tiste, ki so prej uživali zemeljsko priznanje, slavo in udobje, danes pa polni krotkosti in 

ponižnosti hodijo po mojih stopinjah. 

65 Med vami so nekateri, ki sem jih preizkušal kot Joba. Ni namreč moja volja, da bi duhovi zapadli v 

lenobo, ampak da bi bili marljivi na poti življenja. 

66 Za vsakega bo prišel trenutek, ko ga bo glas Sodnika spraševal ne le o besedi, ki sem vam jo 

zapustil kot Učitelj, ampak tudi o tem, kaj ste storili pri izpolnjevanju svoje naloge. 

67 Razvijajte svoje duhovne darove vida, intuicije in slutnje, da vam bo dana sposobnost prepoznati 

preizkušnjo, ki vas skrbi v simbolu, in jo boste lahko premagali s svojo molitvijo. 

68 Naj vas vodi moja beseda, saj ste že prepričani, da vam jo dajem v vaše dobro. 

69 Ti nauki se vam zdijo novi, ker ste jih pozabili, toda zdaj, v tretjem obdobju, vam jih podajam na 

novo. Za vas sem pripravil veliko polje dela, na katerega vas vabim, da se naučite sejati semena večnosti, 

ki vam jih zaupam. 

70 Svoje nove učence usposabljam, da bi s svojo vero in ljubeznijo pridobili moč nad boleznimi telesa 

in duha ter nad prvinami stvarstva. 

71 Razumite, da ni več čas, da bi živeli v nevednosti; danes živite v dobi svetlobe, velikih razodetij, ki 

vam jih ponujajo moji nauki. Si predstavljate, kakšno modrost bi dosegli, če bi od prvih trenutkov 

praktično uporabljali moje nauke in izpolnjevali moj zakon? Vendar ste se prepustili užitkom sveta in se 

tako ustavili na poti svojega duhovnega razvoja. Zato se danes, ko sem prišel s svojo novo lekcijo, zdi 

čudna, nerazumljiva in zunaj vašega načina življenja. Toda že samo razmislek o enem od mojih naukov bo 

dovolj, da boste spoznali resnico moje besede. Tedaj boste videli, da čuden ni moj nauk, ampak vaš način 

življenja zunaj mojega zakona. 

72 Pridite na moje področje dela, spomnite se mojega nauka, ki ste ga pozabili, izkoreninite vse slabo 

seme, potem vam bom pokazal nauk, ki ga do danes niste poznali. Na ta način vas bom pripravil do tega, 

da se znebite svoje stagnacije, svojega fanatizma, da boste lahko vstopili v pravo življenje, kakršno bi 

morali živeti od začetka svojega stvarjenja. 

73 Ali vidite, kako preprosta je ta beseda, ki cveti na ustnicah posrednikov besede? Resnično, povem 

vam: v svoji preprostosti bo ljudem prinesla luč, da bodo lahko razumeli moja razodetja, ki jih niso mogli 

razumeti s pomočjo znanosti in teologije. 

74 Dobri učenci, vztrajni in zvesti bodo tisti, ki bodo razumeli ta nauk. Tudi oni bodo skromni, vendar 

bodo kljub svoji preprostosti presenetili svoje brate z modrostjo svojih razlag. 

75 Moje ljudstvo ne bo samo govorilo o mojih naukih, ampak bo s svojimi deli učilo človeštvo, kako 

naj izpolnjuje in spoštuje moj zakon. Brez sebičnosti bodo znali dati vse, kar so prejeli od svojega 

Gospoda, in pokazati svojo gorečnost za resnico in čistost zakladov, ki so jim bili zaupani. 

76 Učite svoje brate z dobrimi in plemenitimi deli. Ne pozabite, da morate tudi tu vedno bolj 

očiščevati svojega duha, da bo na svoji poti duhovnega razvoja vreden prehoda v drugo bivališče. 

77 Iz mojega učenja črpajte potrebno moč, da boste postopoma odstranili ovire, na katere naletite 

na svoji poti. Že veste, da je orožje, ki premaga vse, ljubezen. Velikega veselja bo deležen tisti, ki bo iz te 

bitke izšel kot zmagovalec in se mi po zmagi predstavil kot zmagovalni vojak. 

78 Ne pozabite, da sem vam jaz dal orožje ljubezni in da sem vas tudi naučil, kako se boriti, da bi 

zmagali v velikih bitkah. Kaj naj torej iščete po drugih poteh, čeprav vam vse dajem po poti resnice? 
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79 Razodel sem se v glavah neizobraženih, da bi se lahko osvežili z razlago moje besede. Uspelo mi je 

odpreti oči slepim za luč resnice, da se lahko očistijo svojih grehov, ko začutijo, da jih ljubi njihov Gospod. 

Ali vam ni bilo obljubljeno že od druge dobe, da bo prišel dan, ko me bodo videle vse oči? Kdor je čist, me 

bo videl, in to bo njegova nagrada; kdor ima madeže v srcu, me bo tudi videl, in to bo njegovo odrešenje. 

Kdor odpre oči za mojo svetlobo, prodre v skrivnost in spozna razlog mojih razodetij. Ta bo v prihodnosti 

trdno hodil v spoznanju moje resnice. 

80 Pravilno razlagajte moja navodila in ne mislite, da se moj duh veseli, ko vidi vaše trpljenje na 

zemlji, ali da vas prikrajšam za vse, kar vam je prijetno, da bi se v tem razveselil. Prišel sem, da bi spoznali 

in spoštovali moje zakone, ker so vredni vašega spoštovanja in upoštevanja in ker vam bo njihovo 

spoštovanje prineslo večno srečo in mir. 

81 Po Jezusu sem vas učil, da je treba dati Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega; toda za 

današnje ljudi obstaja samo cesar, svojemu Gospodu pa nimajo ničesar ponuditi. Če bi svetu dali vsaj to, 

kar je prav, bi bilo vaše trpljenje v njem manjše; toda "cesar" je sprejel sprevržene zakone, vas naredil za 

svoje sužnje in vam jemlje življenje, ne da bi vam dal kaj v zameno. 

82 Poglejte, kako drugačen je moj zakon, ki ne zasužnjuje ne telesa ne duha, vas prepričuje samo z 

ljubeznijo in vas vodi z dobroto; vse, kar vam daje zastonj, vse, za kar vas nagrajuje, in vse, za kar vam na 

življenjski poti daje nadomestilo. 

83 učenci, razumite in proučujte moje nauke; z vami bom oblikoval ljudstvo, ki bo shramba moje 

modrosti, kajti vse bo pripravljeno za vas, da opravite velike naloge. Ne obupajte ob prvem klicu na 

pomoč, poiščite tistega, ki se imenuje vaš sovražnik, in mu odpustite, ga ljubite in ga poučite z mojim 

naukom. 

84 Želim, da ste tako pripravljeni na dan mojega odhoda. Vsi veste, da je leto 1950 datum, ki ga 

določa Moja volja, ko se bom prenehal sporočati skozi um nosilca glasu, in ker je Moja beseda vedno 

izpolnjena, se bo na ta dan končala tudi ta manifestacija, ki je za vas pomenila začetek tretjega obdobja. 

85 Ne poskušajte spremeniti tega datuma in na noben način ne poskušajte ohraniti manifestacije 

Moje besede v tej obliki ali v duhovnem svetu. Že zdaj vam pravim, da tistih, ki bi to storili, ne bo več 

razsvetljevala Učiteljeva svetloba. 

86 Zakaj bi storili takšno oskrunitev, saj sem vam napovedal in obljubil, da se boste po tem času 

združili z menoj od duha do duha, čeprav niste bili nosilci glasu? 

87 V tem trenutku vam prav tako pravim, da so se preroki tega časa dolžni opremiti, saj imajo 

nalogo, da veliko množico vnaprej opozorijo na preizkušnje, ki jih čakajo. Razkril jim bom velike prerokbe, 

da vam bodo pomagali, da ne padete v skušnjavo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 26  
1 Učenci, ko ste poslušali moj nauk in presojali svojo preteklost v luči moje besede, ste duhovno 

rekli: "Noben list z drevesa se ne premakne brez Božje volje". 

2 Tako razmišljate, ker začenjate razumeti, da so bile preizkušnje, ki jih postopoma izpraznjujete kot 

grenko čašo, kot koraki, ki so vas postopoma približevali drevesu življenja, kjer vas pričakuje Mojster, da 

bi vam dal dediščino. 

3 Ko ste prišli do manifestacije Moje besede, ste se vsi spraševali, kaj je razlog Moje vrnitve, in ko 

ste slišali Moj pozdrav, ki vam pravi: "Moj mir z vami!", so bili tisti, ki so spoznali vrednost, ki jo ima mir, 

polni veselja, medtem ko so me tisti, ki mislijo le na pridobivanje materialnih dobrin, z razočaranjem v 

sebi vprašali, ali sem prišel le zato, da vam ponudim mir. 

4 Tisti, ki tako razmišljajo, me ne žalijo, saj njihovo nerazumevanje izvira iz njihove nevednosti, prav 

to pa je tema, proti kateri sem se prišel borit s tem, da sem duhove razsvetlil s svetlobo svojega nauka. 

5 Srca, ki so danes otrdela zaradi strasti in razdejanj, ki so razžalostila vaša življenja: razumite, da 

boste dosegli mir, ko boste dosegli duhovno vzvišenost. 

6 Mir v duhu vam govori o svetlobi, morali, vrlinah. Kdor ne hrepeni po tem, da bi dosegel to stanje 

duhovne vzvišenosti, naj ne sanja, da bo užival Moj mir, saj je še vedno ujetnik strasti materije in lažnih 

sanjskih podob sreče, v katere ga sili materialni svet. 

7 Kdor se gnusi materialnim užitkom in v sebi ohranja vročo željo po miru, si prizadeva za 

osvoboditev svojega duha in si želi doseči cilj, za katerega je bil ustvarjen. 

8 Od začetka človeštva je bilo le malo tistih, ki so iskali mir ali v njem ostali, ko so ga dosegli, saj ga 

človek išče šele, ko ga premaga bolečina. Zato vidite, kako se po vsaki vaši nečloveški, bratomorni in 

krivični vojni na tisoče ljudi dvigne v želji po miru, ki ga prej niso cenili, ker se niso zavedali vrednosti tega 

božanskega daru. 

9 Razumeti morate, da notranjega miru ne boste našli v znanju ljudi, saj je vir, iz katerega prihaja, 

duhoven. Zlato, človeška modrost, znanost in moč ljudi niso bili dovolj, da bi dosegli to milost, ki jo boste 

dosegli le, če boste delali dobra dela in v svojem življenju hodili po poti ljubezni, ki vam jo kaže Moj 

zakon. 

10 Nič presenetljivega ne bo v tem, da ljudje, ki jih človeštvo imenuje učenjaki - ko sledijo Mojim 

razodetjem in iščejo Moj mir -, pri preučevanju prvih lekcij iz Knjige življenja zavzamejo mesto "majhnih 

otrok". 

11 Nihče ne pozna bolje kot jaz neskončne žeje, ki vlada med ljudmi. Moja milost vstopi v vsako srce 

kot žarek upanja, da bi začutilo bližino boja, v katerem bo doseglo pravi mir in osvoboditev duha. 

12 Moje navodilo je klic nebeške trobente, ki so ga slišali duhovi, ki jim je oznanil, da je napočil čas 

sodbe, sprave in tudi odrešitve. 

13 Vse je bilo napovedano, vendar ste raje čakali, da se dogodki zgodijo, ne da bi se pripravili na 

bitko in si priborili svobodo. Manjkalo vam je vere, poslušnosti mojemu zakonu ljubezni in danes jokate 

zaradi svoje krivde. 

14 množice, ki se zbirajo, da bi poslušale moje božanske nauke, se vam zdijo velike; a kako majhne 

so, če jih primerjate s svojimi brati, ki so prikrajšani za moj mir. 

15 V množice sem položil svoj mir; nekateri so ga znali ohraniti, drugi pa so ga izgubili, takoj ko niso 

več poslušali moje besede in so se vrnili v navade vsakdanjega življenja. To so tisti, ki me ob vrnitvi na 

skromen kraj, kjer se razodevam, vprašajo: "Gospod, zakaj najdem mir le, ko te poslušam, ali je mir le na 

teh krajih?" Vendar jim odgovarjam: "Če so našli mir šele ob uri, ko so slišali Moj nauk, je to zato, ker šele 

takrat očistijo svoje misli vpliva materije in se, ko zapustijo prag teh zbornic, vrnejo v svoje življenje 

nepopolnosti, sebičnosti, strasti, zamer in vrlin, ne da bi v praksi izvajali navodila nauka, ki so ga slišali; 

kajti poslušanje ni učenje in le tisti, ki preučuje moj nauk in ga uresničuje, se bo lahko v resnici imenoval 

moj učenec, saj bo vedno duhovno pripravljen, da bo svojim bratom dajal zgled, kako v skladu z mojim 

naukom usmeriti svoje življenje na pravo pot. 
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16 V tem nauku boste našli spoznanje o moralni odgovornosti, ki ste jo prevzeli, ko ste v svoje srce 

sprejeli dar mojega miru, ki ga morate deliti s svojimi brati. 

17 Razumite in zavedajte se, kolikokrat sem vam že povedal: Dobrodošli v skromnem zbirališču, ki je 

postalo hiša miru in molitve, kjer se razodevam kot Mojster. 

18 Po moji besedi ste razumeli svojo nalogo in dolžnost sprave, ki bremeni vašega duha. Danes se 

zavedate, da je za prihod k meni treba doseči čistost, ki vas naredi vredne vstopa v kraljestvo pravičnih, ki 

je dežela, obljubljena vašemu duhu. 

19 Niso vsi, ki me poslušajo, z menoj, kajti misli nekaterih so oddaljene. Po drugi strani pa so 

nekateri, ki so fizično oddaljeni, a so prisotni v duhu. 

20 Tako kot vi trkate na moja vrata, sem tudi jaz prišel na vaša, ne da bi od vas kaj zahteval, ampak 

da bi vam dal, kar potrebujete. 

21 Vašemu duhu dajem luč, ker vidim, da ne želi več ostati v temi; želi se dvigniti nad nevednost in 

strasti materije, želi videti in razumeti Očeta ter spoznati namen svojega obstoja. 

22 Prebudite se, zavedajte se časa, v katerem živite, tako da ko bo prišel čas, ko se bodo ljudje 

pripravljali na oskrunitev in izbris vseh verskih kultov človeškega srca, ne bodo imeli ničesar, kar bi lahko 

odstranili iz vas, saj bosta vaše svetišče in vaše čaščenje Boga duhovna. Takrat se bo vaš duh lahko 

neposredno povezal z Mojo Božanskostjo; to bo njegova osvoboditev. 

23 Živite v svetu, ki ga je preoblikovala človeška znanost; to je njeno obdobje, čas njene vladavine. 

24 Ljudje so postavili nov Babilon, nov stolp ponosa in nečimrnosti. Z njene višine izzivajo mojo moč 

in ponižujejo šibke. Resnično, povem vam: Na ta način človek ne bo prišel k meni. Ne zato, ker bi zanikal 

znanost - navsezadnje je to svetloba, ki sem jo jaz, Stvarnik, položil v človeški um -, temveč zaradi slabe 

rabe, ki so jo ljudje uporabili. Znanost sem vam zaupal kot drevo, ki ga morate negovati z ljubeznijo, 

spoštovanjem in gorečnostjo, da bo obrodilo sadove najboljšega okusa, ki dajejo življenje. Ali menite, da 

ste dobro poskrbeli za to drevo? - Spoznajte, da so bili njegovi sadovi uničujoči in žalostni, da so namesto 

življenja sejali smrt. Kako zgrešena je človeška znanost, ki naj bi bila v službi človeka! Vendar ga 

blagoslavljam, saj je delo mojih otrok. 

25 Materializem je ujel človeštvo v past. Moje ime je izbrisano iz mnogih src, ljudje pozabljajo moliti, 

kar je duhovna oblika pogovora z Bogom. Moj nauk in moj zgled po Jezusu sta pozabljena, in tisti, ki 

skušajo ostati stalni v mojem nauku in izpolnjevati moj zakon, to počnejo s pomočjo malikovalskih kultov 

in me iščejo v figurah in podobah, ki jih je ustvaril človek. Ali naj bi se tako izpolnjeval moj zakon? 

26 Mnogi so naravo naredili za svojega boga in jo pobožanujejo kot ustvarjalni vir vsega, kar obstaja. 

Resnično, povem vam, da ta narava, iz katere maternice so izšla vsa bitja, materialne sile in naravne sile, 

ki vas obkrožajo, ni Stvarnik; vnaprej jo je načrtoval in oblikoval božanski Stvarnik. Ni ne vzrok ne razlog 

življenja. Samo jaz, vaš Gospod, sem začetek in konec, Alfa in Omega. 

27 Senca drevesa človeške znanosti je ovila človeštvo, večina njegovih sadov ga je zastrupila in bliža 

se čas, ko bo srp pravičnosti odrezal vsako nečisto vejo in vsak slab sad. 

28 Ko je bil človek nedolžen, je bil zaradi svoje čistosti vreden Gospodove milosti. Ni potreboval 

znanosti, da bi našel sredstva za življenje, ni mu bilo treba, da bi se njegove oči ali inteligenca napenjale, 

da bi prodrle v skrivnosti stvarstva in našle luč, ki bi osvetlila njegovo zemeljsko življenjsko pot. 

29 Narava je kot ljubeča mati približala svoje prsi otrokovim ustnicam, da bi ga nahranila; toda otrok 

je zrasel in, zapeljan z zunanjo lepoto sadeža drevesa življenja, je stegnil roko, ga odlomil in okusil ter 

tako v svojem srcu in celotnem bitju prebudil potrebo in željo po znanju. Doba nedolžnosti je minila in za 

človeka se je začelo novo obdobje, obdobje znanosti, v katerem je duh želel spoznati človeško življenje in 

njegove skrivnosti. Tam se je začel boj, izkušnja, razvoj, razvoj in sprava. 

30 Otrok, katerega sreča je bila v celoti usmerjena v občutenje materinega ljubkovanja, je postal 

mladenič, ki se je začuden nad veličino življenja, ki je bilo zanj skrivnost, z radovednostjo in nemirom 

podal na pot, željan znanja. Kdo drug kot Jaz je povzročil, da je človek začutil ta ideal znanja in spoznanja? 

Vse sem predvidel in pripravil, da bi vodil človekove korake na zemlji, zato je na vsakem koraku naletel na 

presenečenje in nov čudež. Ni bilo ovire, težave ali muke, za katero ne bi našel rešitve. Če se je človek 
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prebudil v svet, se je v njegovem duhu iz nemira in slutnje pojavilo tudi globoko hrepenenje po 

razumevanju in gledanju življenja, ki je onkraj materialnega stvarstva, onkraj materije in znanosti. 

31 Tako je nastalo duhovno čaščenje Boga, da bi se duh z njim hranil in dosegel visoko znanje ter 

živel v skladu z znanostjo, ki jo navdihuje moj zakon ljubezni. 

32 Vsi ljudje me niso razumeli v neskončnem, v duhovnem in nevidnem, zato so me že od začetka 

človeštva nekateri iskali onkraj vseh materialnih stvari, drugi pa so to počeli s pomočjo zunanjih kultov. 

To so tisti, ki so me iskali v zvezdah, silah narave in bitjih, dokler niso spoznali, da je tisti, ki je oblikoval 

vse, kar so častili, v Neskončnem in da je On tisti, ki ga morajo častiti. 

33 Človeštvo se je skozi čas razvijalo v svojih verovanjih in v poznavanju duhovnega ter 

izpopolnjevalo svoje čaščenje Boga, ki so ga razsvetljevali božanski navdihi. Kljub temu me mnogi moji 

otroci tudi v sedanjem času čutijo le skozi stvaritve, obrede, podobe in simbole. To pa zato, ker se duh, ki 

ga še vedno motijo tradicije, zadovolji s tistim malo, kar doseže s svojim majhnim vzponom. Toda zaradi 

skrivnosti je zanj nastopila ura stiske, zato trpi in doživlja preizkušnje, s kakršnimi se na svoji poti še nikoli 

ni srečal. Nato se bo prebudil in se odpravil na poizvedovanje, raziskovanje, kot je to storil, ko je želel 

izvedeti razlog za življenje na Zemlji. 

34 Po čem najbolj hrepenite v teh trenutkih na zemlji? - Mir, zdravje in resnica. Resnično, povem 

vam: teh daril vam ne bo dala vaša znanost, kot ste jo uporabili. 

35 Znanstveniki sprašujejo naravo in ona odgovarja na vsa njihova vprašanja, vendar za temi 

vprašanji niso vedno dobri nameni, dobra naravnanost ali dobrodelnost. Ljudje so nezreli in nerazumni, ki 

iz narave jemljejo njene skrivnosti in oskrunjajo njeno notranjost, ne zato, da bi jo spoštovali in iz njenih 

virov črpali surovine za medsebojno dobro kot pravi bratje, temveč zaradi sebičnih in včasih pogubnih 

ciljev. 

36 Vse stvarstvo jim govori o meni in njihov glas je glas ljubezni; a kako malo jih je znalo slišati in 

razumeti ta jezik! 

37 Če pomislite, da je stvarstvo tempelj, v katerem prebivam, ali se ne bojite, da se bo v njem pojavil 

Jezus, vzel bič in pregnal trgovce ter vse, ki ga oskrunjajo? 

38 O ljubljeno ljudstvo, spoznajte in razumite moja navodila, odprite svoj um in pustite, da vanj 

prodre moja luč; ta luč bo govorila iz vaših del, četudi je vaša beseda nerodna. Všeč mi je, da je vaša 

beseda nerodna, saj bo vaš duh tisti, ki bo pričal o meni. 

39 Usoda vsakega od vas je drugačna, vendar je cilj vseh enak: priti k Bogu. 

40 Nekateri med vami trpijo in s tem odtehtajo svoje prestopke zoper moj zakon v preteklosti, drugi 

pa pijejo čašo trpljenja zaradi hudobije svojih soljudi. Prvi se očiščujejo v življenjskih preizkušnjah, drugi 

morajo izprazniti isti kelih, ki so ga dali piti sočloveku. Resnično, povem vam: tako v enem kot v drugem 

se kaže ljubeča in popolna pravičnost vašega Gospoda. 

41 Ljubite drug drugega, izpolnite moj zakon ljubezni, da bo luč miru in harmonije zasijala na 

Vzhodu*, ki je trenutno v temi in trpljenju vojne. Začutite bolečino ljudi in glejte, kako kot izgubljene ovce 

iščejo Odrešenika, ko tožno kličejo svojega Pastirja. * Iz Mehike je Vzhod evropska celina, kjer je v času tega 

učenja divjala druga svetovna vojna. 

42 Koliko bolečine stiska ljudi v tem času! Komaj se otrok rodi, že začne piti čašo trpljenja zaradi 

sočloveka. Nekateri izgubijo mater, še preden začutijo prvo božanje, drugi oglušijo zaradi vojnega hrupa, 

namesto da bi slišali sladko materinsko uspavanko. 

43 Raj prvih ljudi se je spremenil v solzno dolino, zdaj pa je le še krvava dolina. Zato danes, ko sem 

prišel izpolniti obljubo, ki sem jo dal svojim učencem, prebujam človeštvo iz duhovnega spanja in mu 

dajem svoj nauk ljubezni, da bi ga rešil. Iščem duhove, ki bodo v tem času s svojimi deli pričevali o mojih 

manifestacijah in moji besedi. Ko se bodo ti, ki sem jih označil, združili okoli mojega zakona, se bodo 

zatresli zemlja in zvezde in na nebu se bodo pojavila znamenja, kajti takrat se bo od enega konca zemlje 

do drugega slišal Gospodov glas in njegov božanski Duh, obdan z duhovi pravičnih, prerokov in 

mučencev, bo sodil duhovni in materialni svet. 
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44 Takrat bo čas Svetega Duha dosegel svojo polnost. - Da bi to prerokbo sporočili svojim bratom, 

vas prosim: Kdaj se boste kot učenci tega časa lotili izpolnjevanja svoje naloge? Kdaj boste svojim bratom 

omogočili, da vas bodo slišali in trepetali pred glasom lastne vesti? Kdaj boste to besedo svetlobe in 

ljubezni prinesli človeštvu? 

45 Moja volja je, da se združite tako, da bo v vsakem zboru in v vsaki bratovščini "okus vašega sadu" 

enak. Zakaj bi morali imeti različne "okuse", saj so vse veje iste trte? 

46 Učite se, ukrepajte in se združite, da bo vaša moč spoštovana. Ne daj vzroka, da bi se v krogu sekt 

ali religij pojavile lažne manifestacije moje božanskosti, ne bodi vzrok, da bi se pojavili lažni preroki, ki bi s 

svojimi besedami presenetili množice. 

47 Bodite pozorni, jasnovidci! Če vas je vaš Oče preizkušal, če so vas celo vaši sorodniki napačno 

ocenili, se ne bojte; spomnite se, da je bil Jezus v svoji domovini zanikan in je moral iti v druge kraje, da je 

našel vero. "Nihče ni prerok v svoji deželi," vam je rekel. 

48 Če so dvomili v vaše darove, bodo druga srca verjela v vašo resnico. Nekateri od vas bodo odšli v 

tuje dežele, kjer boste našli več zaupanja v svoje pričevanje kot v naročju tega ljudstva. 

49 Da bi vam pomagal pri vaši nalogi, vam je Učitelj dal svoja navodila in pri tem se nikoli ne utrudi, 

saj je "Beseda" Očeta. 

50 Preljubi učenci, dajte bolniku zdravilni balzam, storite to z ljubeznijo, s pravo duhovno opremo, da 

boste dosegli, da bo oseba v stiski doživela božansko tolažbo. 

51 Ob nekaterih priložnostih sem vam priznal, da so se resnični čudeži zgodili, ne da bi vam vaša 

priprava dala pravico do njih; zdaj pa vam pravim, da ne zanemarite svoje priprave, kajti presenetil vas 

bom, vas opozoril, da vam ne bom priznal tega, na kar upate, da boste razumeli, da se ne znate pripraviti, 

da bi opravili resnično delo usmiljenja. 

52 Ne dovolite, da bi bolnik pridobil pravico do mojih koristi samo zaradi svojih bolečin; njegove 

zasluge morate združiti z zaslugami svoje ljubezni, potem se bo moja milost pokazala v obeh. Kjer koli ste, 

si pridobite zasluge, da boste vsakič, ko boste posredovali za svoje brate, vredni prositi me za vse, kar 

potrebujete za dobro svojega bližnjega. 

53 Ohranite duhovno in telesno pripravo, saj ne veste, kdaj boste morali opraviti delo usmiljenja, in 

všeč mi bo, če vas naredim za nosilce balzama, miru ali tistega, kar vašim bratom najbolj manjka. 

Razumite lepoto naloge, ki jo izpolnjujete s svojo spravo, da boste svoj križ sprejeli z vso ljubeznijo, ki ste 

je sposobni. 

54 Tu na svetu ne zaznavate glasu svoje vesti tako jasno, kot ga boste slišali, ko boste v duhu, zato 

pogosto zanemarjate izpolnjevanje svojih nalog. Toda ne pozabite, da vas vedno čaka isto, ne glede na to, 

kako oddaljen je čas vašega odhoda v onstranstvo, in da vas bo, ko boste odprli oči v novem svetu, 

dosegla le svetloba, ki ste jo dosegli v svojem boju, in imeli boste mir, do katerega ste si pridobili pravico 

z zaslugami, ki ste jih dosegli. 

55 Ali veste, kako boste po moji volji prišli v naslednje bivališče, kjer vas pričakujem? - Polni miru, 

obsijani z lučjo modrosti, ki bo zasijala v vsakem čistem duhu; brez negotovosti, brez solz. 

56 Naj nihče ne verjame, da ga je - ko je prišel na ta svet - Moje delo presenetilo s tem, da mu je dalo 

nalogo; ne, to bi bila prevelika nevednost, ko človek živi v svetlobi. Prišel sem samo zato, da bi vam dal 

spoznati, kar ste prejeli v duhu, preden ste bili poslani na zemljo. 

57 Torej, ljubljeni učenci, če je vaš duh prišel zaradi tega, ker sem mu tako ukazal in ker si je vsak od 

vas to želel in sprejel, ne pozabite, da se ne smete vrniti k meni, ne da bi izpolnili poslanstvo, ki ste ga 

obljubili, saj bi bilo sicer za vašega duha to zelo boleče. 

58 Upoštevajte mojo besedo, ne dovolite, da bi vam kar koli ali kdor koli preprečil izpolniti vašo 

nalogo, da bi vas kar koli pripravilo do tega, da bi se odpovedali vsemu, kar pripada kot nagrada tistim, ki 

so bili Božji vojaki, apostoli njegove resnice v svetu. 

59 Da bi vam pomagal pri vaši spravi, vam dajem svojo Besedo in njena luč vas vodi k popolnosti. 

60 Neutrudno me poslušajte, učite se od mene. Poslušajte Elija in se zgledujte po njegovi kreposti, 

da boste tako kot on pastirji številnih duhov, ki vam jih je dodelila moja volja. 
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61 Vse gledam z ljubeznijo in vam povem, da v tem času nisem prišel samo zato, da bi vas božal in 

vam dajal svoj mir, ampak tudi zato, da bi vas poučil in vam dal razumeti, da ste lastniki duhovnih darov, s 

katerimi boste pomagali človeštvu v njegovi stiski in ga pripeljali do konca njegove sprave. 

62 Prišel je čas velikih preizkušenj, a duh je še vedno šibek. Čakajo jo velike bolečine in pretresi, zato 

se ji približujem kot rešilni čoln, da bi sprejel svoje otroke in jim pomagal pri razvoju na duhovni poti. 

63 Vsi duhovi so si zaslužili Mojo sodbo, celo otroci v materinem naročju so občutili bolečino. 

64 Opremljam vas, učenci, da ponesete moj nauk o ljubezni in miru vsem narodom, da bi s svojim 

izpolnjevanjem rešili svoje brate. Približajte se majhnim in velikim. Pogosto boste stali pred znanstveniki 

in pred njimi boste morali predložiti dokaze o duhovnosti. Koliko jih bo osramočenih ob spoznanju o 

nekoristnosti njihovega materialnega znanja in bodo priznali, da je tisto, česar znanost ni dosegla pri 

zdravljenju bolnikov in reševanju težav, ki mučijo ljudi, dosegla ljubezen in usmiljenje mojih učencev. 

65 Ta narod, ki je v svetu malo znan, bo bogato blagoslovljen. Njena zemlja bo rodovitna in njene 

blagajne se bodo odprle, da bodo lahko pošiljale hrano narodom, ki jih je opustošila vojna. Duh njenih 

prebivalcev, ki ga spodbuja moja ljubezen, bo potrebnim pošiljal misli luči, in ko bo prišel čas 

oznanjevanja, bo prinesel mojo besedo, da bi z njo oživil in ozdravil tiste, ki trpijo. 

66 Mnogi tujci se vam bodo pridružili pri vaših idejah o miru in harmoniji. Duhovnost se bo širila kot 

dobrodejno seme in resnica, ki jo razglaša, bo postala znana. Tedaj me bo Sin znal iskreno ljubiti in izvir 

milosti, iz katerega izvira vse dobro, se bo izlil na človeštvo. 

67 Želim, da v tem obdobju izpolnite svoje poslanstvo in da po prehodu v onstranstvo nadaljujete 

svoje duhovno delo. Naučite svoje brate, da vsem duhovom vlada en sam zakon, poln pravičnosti, da 

imajo vsi svoje mesto v mojem stvarstvu in da vsakega spodbujam pri njegovem uresničevanju. Vse se 

podreja nespremenljivim božjim zakonom. 

68 Če vas bo v tem času preizkušenj človeštvo slabo ocenjevalo in vas krivilo za vojno idej, za 

uničevanje narodov in za odsotnost miru, ne obupajte in se ne pustite motiti, vztrajajte v molitvi in 

budnosti. Ne bojte se kazni, če izpolnjujete moj zakon. 

69 Razumite, da sem dovolil izbruh vojn, da bi se duh ljudi očistil. Vsak narod, ustanovo in dom bo 

obiskala moja pravičnost, da bi razkrila stopnjo njihovega napredka. 

70 Delajte, kakor sem vas učil; pripeljite grešnike do moralne prenove; obnovite (zlomljena) življenja, 

pripeljite k meni tiste, ki so odšli. Ko se bo to obdobje končalo, bo v vseh duhovih luč znanja in izkušenj, 

Moj nauk bo vodil ljudi in v mojem zakonu ne bo nobenih ponaredkov ali slabih razlag. 

71 Če vas včasih imenujem "otroci", je to zato, ker ste pred mojo božanskostjo še vedno majhni in 

ker je vaš obstoj glede na večnost zelo kratek. Ali ne vidite včasih svoje sreče v majhni stvari? Ali včasih 

ne jokate zaradi nečesa, kar ne bi smelo biti razlog za vašo bolečino? 

72 Resnično, povem vam: ne iščem le revnega in nepomembnega, ampak tudi tistega, ki se je v svetu 

odlikoval s svojo močjo ali znanjem. Kličem vse, da bi dosegli očiščenje svojega duha. 

73 Če sem se med ubogimi izkazal v tistem, kar so imeli, da bi jih pripravil in spodbudil, bom tiste, ki 

so si nabrali materialne dobrine, postavil na preizkušnjo, da bodo prisluhnili mojemu klicu. S tega sveta 

bom vzel tistega, ki je gluh za moj glas, in mu v duhovni dolini pokazal delo, ki ga na zemlji ni znal opraviti. 

74 To navodilo naj vam bo v lekcijo. Preden odidete s tega sveta, si nakopičite zasluge, pustite 

udobje, zdravje in mir kot sled svoje življenjske poti; če tega ne storite, boste jutri točili solze. 

75 Vaše srce mora postati močno, da bo vzdržalo preizkušnje, ki ga čakajo. Rekel sem vam, da boste 

trpeli preganjanja in obrekovanja, da vas bodo obtoževali za versko zmedo, ki se bo pojavila, toda jaz 

bom bdel nad vami in vam pomagal naprej. 

76 Iz svojih src odstranite odpor, ki ga morda čutite do tistih, ki trpijo zaradi bolezni, ki jih imenujete 

odvratne, in premagajte odpor, ki ga morda čutite, ko se soočite z morilcem ljudi ali nekom, ki je izgubil 

razum zaradi razvad. Podajte jim roko in jim namenite iskrene besede. Molite zanje. Samo jaz vem, kaj se 

skriva v vsaki od teh eksistenc. Samo jaz poznam vzroke njihovega padca. 

77 Samo jaz lahko odpustim in oprostim tiste, ki jih preganja in obsoja človeška jurisdikcija. 

78 Vašega duha krepim s svojo besedo, saj morate še veliko doživeti in začutiti v svojem srcu. 
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79 Vaša čustva, ki so zaradi materializma postala apatična, bom spet naredil občutljiva. Še včeraj 

niste čutili bolečine drugih, a kmalu bodo vaše oči potočile veliko solz zaradi trpljenja sočloveka. 

80 Polja so bogata, delavcev pa primanjkuje. Bodi med delavci, ki se učijo sejati to blagoslovljeno 

seme! To storite zdaj, ko živite na zemlji, da boste lahko z zaslugami vstopili v onstranstvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 27  
1 Preljubi učenci, odpiram vam oči za svetlobo svojih navodil, da boste znali ločiti resnico od 

prevare. Luč vesti, občutljivost in intuicija, ki jih imate, vam bodo pokazali dobro pot in razkrili dobre 

sadove. 

2 Iz resničnega poznavanja mojega nauka se bo v tebi rodila ponižnost, saj se boš čutil tako 

majhnega v primerjavi s svojim Stvarnikom, a hkrati tako milostnega in od njega obdarjenega, da si ne 

boš upal dvigniti svojega pogleda k Očetu, ko boš čutil, da je nečist. 

3 Marljivost se je ukoreninila pri tistih, ki so mislili, da so dosegli popolno poznavanje resnice, in se 

imeli za učene, močne, nezmotljive, velike in neomejene, ne da bi se zavedali, da so se pogosto motili. 

4 Ne želim, da bi se v tem ljudstvu, ki se šele oblikuje v luči teh naukov, jutri pojavili ljudje, ki bi v 

svoji nečimrnosti trobili, da so reinkarnacija Kristusa ali da so novi Mesiji. 

5 Takšna dejanja bodo storili tisti, ki mislijo, da so spoznali vso mojo resnico, v resnici pa hodijo 

daleč od poti, ki jo je začrtal Kristus, to je poti ponižnosti. 

6 Preučite Jezusovo življenje na zemlji in našli boste globok in nepozaben nauk o ponižnosti. 

7 Jezus je vedel, kdo je, od kod prihaja in kaj je prišel storiti; vendar ni nikoli šel na trge ali ulice, da 

bi ponosno razglašal, da je Božji Sin, Mesija ali Odrešenik, ampak je s svojimi deli popolnoma pričal o 

svojem nauku ljubezni in usmiljenja. S svojimi dejanji je dal vedeti, kdo je, in ko ga je občasno kdo 

vprašal: "Si ti Kristus?", se je Jezus omejil na odgovor: "Ti si to rekel." 

8 To pomeni, da so ljudje to govorili z ustnicami, On pa je to potrdil s svojimi deli, proti katerim so 

bile vse besede brez vrednosti. 

9 Vse to morate imeti v mislih, o ljubljeno ljudstvo, da v boju ne dovolite skušnjavam, da bi vas 

spodnesle, ali da bi vaše srce prejelo nagrado, ki pripada samo Duhu. 

10 Da ne bi podlegli tej slabosti, bom poskrbel, da se bo ta oblika mojega razodevanja vam končala. 

Čeprav so bili tudi taki, ki so to nalogo znali opraviti s pravo ponižnostjo, so bili tudi taki, ki so se pred 

množico ljudi končno vzeli za bogove. Ko pa bodo videli, da nimajo več tega, kar so nekoč imeli, bodo 

spoznali, da je za trajno zvezo z Očetom potrebna ponižnost. 

11 Vsi veste, da sem napovedal dan, ko se bo ta zveza končala; ta čas je 1950. leto; videli pa boste, 

kako se tisti, ki so zaradi te manifestacije postali nečimrni in vzvišeni, ne bodo podredili Očetovi volji, 

misleč, da se bodo, ko bodo izgubili ta dar, vrnili k običajnemu življenju - neopazni za množice - in da jih 

ljudje ne bodo več hvalili. 

12 Ko se bo približala ura, bodo nosilci glasu rekli: "Kdo nas bo prišel poslušat, ko bodo ljudje vedeli, 

da Mojster ne govori več skozi naša usta?" In voditelji bodo rekli: "Kdo bo prišel v naše molitvene 

prostore na dan, ko bo znano, da Gospodova beseda ne bo več odmevala skozi usta njegovih izbrancev?" 

Enim in drugim pravim še zdaj: Če bi bila to edina oblika, v kateri bi se lahko dal spoznati njihovemu 

duhu, vam je ne bi nikoli odvzel; če pa jo pustim, da preneha, je to znamenje, da vas čaka nekaj višjega in 

popolnejšega, kar poznate tudi vi: to je združitev duha z duhom z vašim Očetom. 

13 Ljudje, naredite si spominsko knjigo mojih besed in hranite njeno vsebino v svojem duhu, 

razsvetljeni z lučjo svoje vesti, da ne boste nikoli oskrunili mojega dela. 

14 Če ste verjeli v Mojo manifestacijo v tej obliki, morate verjeti tudi, da vam ne bom več govoril 

tako kot doslej; in če ste verjeli v Mojo navzočnost, medtem ko sem vas učil s človeškim umom, s 

pomočjo neizobraženih in nepopolnih bitij, kako lahko ne verjamete, da lahko prejmete Moj božanski 

navdih iz duha v duh? 

15 Mnogo stvari sem vas že naučil, učenci. Ne omejujte se le na to, da me poslušate, ampak z 

ljubeznijo spoznavajte mojo besedo, poglobljeno jo preučujte, zdaj, ko je za to pravi čas, in ne potem, ko 

ste padli v skušnjavo, saj bo takrat vaš boj težji. 

16 Preuči moj nauk, da ga boš pravilno razlagal in v njegovi luči razumel smisel življenja in namen 

preizkušenj. 
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17 Mnogi med tistimi, ki opazujejo sproščene sile narave, poplave, ki prestopijo bregove in v svojem 

divjanju uničujejo celotne pokrajine, in ljudi, ki se med seboj uničujejo v krutih, bratomornih vojnah, 

pravijo, da se je sprostila tudi Božja jeza. 

18 Odpuščam tistim, ki si tako razlagajo mojo pravičnost, vendar bodo vendarle razumeli, da so vsa 

trpljenja in udarci usode, ki jih doživlja človeštvo, posledica njihove neposlušnosti mojemu zakonu. 

19 Nekateri pravijo: "Gospod, če te tako zelo ranimo s svojimi nepopolnostmi, če so te vzrok vseh 

naših bolečin, zakaj nas ne uničiš namesto tega? Zakaj nas puščaš v bolečinah?" 

20 Tistim, ki me tako sprašujejo, odgovarjam: če vas ne bi ljubil, bi vas izničil s preprostim izrekom: 

"Zgodi se!" Če pa vas kljub vašim napakam še naprej ohranjam, je to dokaz, da vas čaka visoka usoda. 

21 Moji nasveti so popolni in moja ljubezen do vas neskončna, zato vaše nepopolnosti nikoli ne bodo 

imele zadostne teže, da bi spremenile voljo Vsemogočnega. Na trenutke se boste oddaljili od poti, ki vam 

jo kaže moj zakon. Toda na koncu boste v popolnosti moje pravičnosti našli mojo ljubezen. 

22 Ljudje so bili vedno podvrženi preizkušnjam, v katerih so poleg tega, da so očistili svojega duha, 

pridobili svetlobo izkušenj, ki jim bo v tem času pomagala razumeti modre, pravične in popolne nauke, ki 

vam jih daje življenje. Zato sem vam rekel, da se morate z mečem luči boriti proti temninam ter ostati 

budni in moliti, da ne bi padli v skušnjavo. 

23 Če želite bolje razumeti vzrok svojih preizkušenj, se spomnite, da ste v času sprave za vse svoje 

pretekle prestopke. Če že verjamete v to, kar vam predstavljam, bo v vaše bitje vstopilo sladko 

zadovoljstvo, neskončen mir ob misli, da sem edini, ki pozna vašo preteklost in jo lahko sodi z ljubeznijo. 

24 Poglejte izgnane kralje v tem času, kneze brez upanja, da bodo vladali, bogataše v razdejanju in 

mogočneže na postelji bolečin! Kdo pozna odkupnino, ki se skriva v preizkušnjah, ki so jim izpostavljeni? - 

Samo jaz. Vendar želim, da vsi veste, da lahko z iskrenim kesanjem, dobrimi deli, prenovo in duhovnostjo 

skrajšate čas pokore, dokler ne dosežete osvoboditve od bolečine in s tem miru. 

25 S temi nauki vam osvetljujem nauke, ki ste jih prejeli od najzgodnejših časov, a so vam jih ljudje 

prikrili in tako preprečili, da bi človeštvo našlo pot odrešitve. 

26 Ali ne verjamete, ljubljeni ljudje, da če ste bili med prvimi, ki ste v tem času razumeli to resnico, 

vas to spoznanje izmed vseh ljudi obvezuje, da prinesete luč na vojna prizorišča in ljudstvom brez miru? 

27 Za to raziskujte mojo besedo, vendar to vedno počnite z namenom, da bi dosegli resnico. 

28 Okrepite svojo vero v mojo besedo, da v prihodnosti, ko boste slišali argumente proti temu delu, 

ne boste omahovali. 

29 Rekli ste mi: "Učitelj, kaj bi lahko slišali proti Tvojemu popolnemu nauku, kar bi lahko ogrozilo 

našo vero?" 

30 Tako razmišljate danes, ljubljeni učenci, ker še ne poznate neviht in bližajoče se bitke. Zdaj 

prihajate v miru, da bi poslušali mojo besedo in se okrepčali z mojim naukom, toda jaz vas pripravljam in 

vas pripravljam, da vas nihče ne bo presenetil. - Med vami je veliko nedolžnih, veliko lahkovernih, veliko 

plemenito mislečih, moških in žensk brez hudobije, ki ne poznajo pokvarjenosti in izdajstva, ki so ga ljudje 

sposobni. Toda če se ne usposabljajo, bodo zlahka postali plen tistih, ki se upirajo temu nauku, in bodo 

kot nebogljene ovce pred lačnimi volkovi. 

31 Za vas je bolje, da se zdaj po meni učite, kar boste slišali jutri. Pripravite se na boj z lučjo mojega 

nauka, da vas nič ne bo prizadelo, ko vas bodo napadli in vas bodo hoteli odvrniti od boja. 

32 Ne bodite prestrašeni, ko vam bodo rekli, da je bil tisti, ki vam je govoril v tem času, skušnjavec in 

da je bilo prerokovano, da bo tudi on delal čudeže, s katerimi bo sam vznemirjal in zmedel izbrance. 

Resnično, povem vam, da bodo med tistimi, ki bodo tako presojali mojo manifestacijo, mnogi, ki so v 

resnici v službi zla in teme, čeprav si njihova usta prizadevajo, da bi vedno širila resnico. 

33 Ne pozabite, da se drevo pozna po sadju, in jaz vam pravim: Sad je ta beseda, ki je postala slišna v 

mislih teh glasnikov, moških in žensk preprostih src. Po sadovih in duhovnem napredku tistih, ki so jih 

uživali, bo človeštvo spoznalo drevo, ki sem jaz. 

34 Trinitarično-marijansko duhovno delo se bo začelo širiti in s tem povzročilo pravi preplah med 

mnogimi, ki so v prepričanju, da so preučevali in razumeli nauk, ki so ga prej prejeli od Očeta, postali 
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nečimrni zaradi znanja svojih filozofij in znanosti, ne da bi se zavedali duhovnega razvoja, ki ga je doseglo 

človeštvo. Ko se bodo prebudili iz svoje duhovne inercije, bodo opazili, kako razmišlja in čuti današnji duh 

ljudi, in se zgražali nad tem, kar bodo imenovali "nove ideje", ter širili glas, da je to gibanje povzročil 

Antikrist. Potem se bodo zatekli k Svetemu pismu, prerokbam in Mojim besedam, ki sem vam jih dal v 

drugi dobi, da bi se borili proti moji novi manifestaciji, novim naukom in vsemu, kar sem vam obljubil in 

kar danes izpolnjujem. 

35 Moja beseda bo prišla do ust mojih učencev in s pismi celo do tistih, ki ne sprejemajo ničesar, kar 

je onkraj materialnega ali kar presega njihovo znanje in pojme, ki so jih nekoč sprejeli, in me bodo 

imenovali lažnega boga, ker sem vam prinesel to besedo. Toda ko boste to slišali, vaša vera ne bo 

razočarana - čeprav bo vaše srce prizadeto -, saj se boste z notranjim gibanjem spomnili, da vam je vaš 

Učitelj to že napovedal in vas s svojo besedo spodbudil, da boste vzdržali te preizkušnje. Jaz pa vam 

pravim: Čeprav boste na svoji poti naleteli na prevaro, hinavščino, vraževerje, verski fanatizem in 

malikovanje, ne smete nikogar obsojati zaradi njegovih napak. Učite jih z mojo besedo in prepustite 

zadevo meni, ki sem edini, ki vam lahko sodi in ki ve, kdo je lažni Bog, lažni Kristus, zlobni apostol, 

hinavski farizej. 

36 Na vas je le, da moja navodila razlagate na najčistejši način, tako da bo božansko seme obrodilo 

sadove v vaših delih in da bodo vaši bratje po njegovi naravi prepoznali tistega, ki vam ga je dal. 

37 Srce tega ljudstva ne bo neplodno; vem, zakaj sem ga poklical in zbral. Tudi v okviru Mojega dela 

bodo mnogi v zmedi, vendar se bodo na koncu rešili iz viharja in se, napolnjeni z lučjo, podali na pot, ki 

vodi v druge dežele, ter ljudem drugih narodov prinesli Moj nauk z božanskim sporočilom duhovnega 

bratstva in miru. Učili bodo, da ima vse, kar je materialno, svoje meje, da so ljudje slabo izkoristili 

svobodno voljo in da danes postavljam piko na i vašemu hitremu poteku in v vas uresničujem svojo voljo; 

vendar vam ne nasprotujem, temveč prihajam k vam v dobro vsega človeštva. 

38 Zdaj se vam ne želim maščevati za to, kar mi je človeštvo storilo na Kalvariji; dokaz za to je, da 

sem vam večkrat, ko ste me ranili, dal svoj mir kot dokaz ljubezni in odpuščanja. 

39 Če moja navzočnost med vami v tem času sovpada z velikimi katastrofami in strašnimi vojnami, ki 

vas zdaj pestijo, mi ne pripisujte te čaše, ki jo pijejo ljudje. Trpljenje je sad vaših grehov in ni izšlo iz mene. 

ko sem vam napovedal, da bodo v času, ko vam bom govoril kot Sveti Duh, med ljudmi divjale bolečine, 

vam nisem narekoval sodbe; to sem storil zato, ker sem vedel, da me boste potrebovali, ko bodo prišle te 

preizkušnje; to sem vam napovedal samo zato, ker sem vedel, da me boste potrebovali; to sem vam 

napovedal samo zato, ker sem vedel, da me boste potrebovali, ko bodo prišle te preizkušnje Oznanil sem 

vam ga le zato, da bi bili budni in molili v pričakovanju mojega prihoda. 

40 Obsodbo ste že zdavnaj podpisali sami, toda jaz, ki ga imate za sodnika, sem v resnici vaš 

zagovornik, ki vas osvobaja bremena in vas ljubeče vodi po dobri poti, da bi dosegli resnično svobodo, ki 

je svoboda duha. 

41 Jokate, moje ljudstvo, ker v svojem skesanem srcu čutite Gospodovo ljubezen. Povedali so vam, 

da nihče, ki bi prišel pred Očeta s hudo krivdo v svojem duhu, ne bi dobil odpuščanja in da bi moral trpeti 

večno prekletstvo. Toda kako si mojo božansko pravico razumel kot tako pošastno? Ali niste opazili, kako 

sem po Jezusu jasno pokazal, da so moje najbolj nežne besede in moji najbolj ljubeči pogledi namenjeni 

tistim, ki so najbolj grešili? Kako lahko v svetu razglašam nauk, v večnosti pa delam nasprotno? 

42 Med Kristusom in Očetom ne more biti niti najmanjše razlike, saj sta oba isti Duh, ista Ljubezen, 

ista Modrost, ki se je človeštvu razodela v treh fazah. V drugem veku sem vam že povedal: "Kdor pozna 

Sina, pozna Očeta." 

43 Čisti ste izšli iz mene in čisti se morate vrniti; vendar bo čas sprave začasen, nikoli večen; kratek ali 

dolg, to je odvisno od volje, ki jo duh uporabi, da bi dosegel svojo odrešitev. 

44 Zdi se mi, da ste zmedeni, ker ste vzeli v roke knjige, v katerih so vaši bratje natisnili svoje napake, 

ki ste jih dolgo imeli za čisto resnico. Toda bližajo se dnevi, ko bo moral človek celo popraviti svoja 

prepričanja, saj bo zaradi svetlobe novega časa spoznal pot resnice, ker bo ta postala svetloba v tej noči, 

v kateri je njegovo duhovno življenje. 
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45 Ta nauk vam pošiljam, da bi vas poučil, kako iz človeškega bivanja prodreti v duhovno življenje. 

46 Še vedno ste bolj materija kot duh, zato za trenutek podvomite v resničnost te besede in se 

vprašate: "Ali nam res govori Mojster?" Takrat se pojavi "da" duha, ki se bori proti "ne" materije. 

47 V omejeni obliki se vam razodevam, da bi lahko slišali mojo besedo, v kateri vam pošiljam svoje 

božanske misli, ki vam ponovno kažejo pot vašega duhovnega vzpona. 

48 Blagoslavljam tako tistega, ki verjame v mojo pojavnost, kot tistega, ki dvomi. Nisem naklonjen, 

ljubim vse enako. Svetu se ne razodevam le za nekatera srca, ampak da bi z lučjo osvetlil vse poti, da bi si 

ljudje prizadevali za duhovni cilj in izpolnili božansko zapoved: "Ljubite drug drugega". 

49 Jaz sem božanski sejalec ljubezni in poznam čas setve in čas žetve sadov. Zapisano je, da bo Bog 

dal svetu novo luč, ko bodo ljudje na vrhuncu pokvarjenosti. 

50 Učenci, čas je, da sejete. Ljudje iščejo in zahtevajo vojno; iščite človeško srce, da bi v njem zasejali 

mir in ljubezen. 

51 Ko vas napadejo, se skrijte v čistost mojega nauka. Medtem ko ljudje zmagujejo tako, da vam 

vzamejo človeški obstoj, bom jaz zmagal tako, da vam dam večno življenje. 

52 Legije dobrega so v akciji, podale so se v boj, a rešujejo tistega, ki propade. To je moja božanska 

naloga. Ali ste pozabili, da sem bil imenovan Odrešenik človeštva? Kaj je čudnega na pastirju, ki išče svoje 

ovce? Preden ste obstajali, sem vas že ljubil in vaša neposlušnost je bila predvidena, prav tako pa tudi 

vaše odrešenje. 

53 Ko sem se razkril v Jezusu, je rekel, da je vaš kralj in da ste mu dali križ za prestol. Tam sem vam 

pokazal vso moč, ki jo imajo ljubezen, odpuščanje in nežnost. Kakor sem omogočil, da je tekla njegova kri, 

tako vam dajem svojo ljubezen brez omejitev. 

54 Ali mislite, da v tem času bolečine nisem med vami? Glej, tukaj sem! Kot izvir kristalno čiste vode 

sem prišel pogasit duhovno žejo, ki vas žre. Prišel sem, da vam povem: čas je, da omogočite svojemu 

duhu, da se razvije, da se prebudijo vse njegove speče sposobnosti. Za to vas navdihujem in vam 

razlagam duhovnost. 

55 Vera, misel in volja so moči. Bodite veliki in močni s temi darovi in jih izražajte v vseh svojih delih, 

ki naj vedno temeljijo na ljubezni. 

56 Zdaj veste, kakšno nalogo sem si zadal. 

57 Čakam te v večnosti, vendar se moraš boriti, da prideš k meni. Zato vam osvetljujem pot, da ji 

lahko sledite in greste vedno naprej. 

58 Bodite čisti v svojih mislih, besedah in delih in boste na moji poti. Tedaj boste v Očetovem 

kraljestvu zasedli mesto, ki vam ga je določil. 

59 Obvladajte svoje strasti, opustite materialne užitke in pomislite na svoje brate. Glej, kako se na 

tem svetu preliva kri mojih otrok, sliši jok, ki prihaja iz vseh trpečih src. Veliko je gnezd, v katerih so ptice 

mrtve, veliko je otrok, ki trpijo, veliko mater, ki jokajo, in veliko majhnih otrok brez zibelke. 

60 Molite zanje, da bi bratsko čustvo nekaterih in materinsko čustvo drugih kot balzam tolažbe 

prodrlo v njihova srca. 

61 Pustite sledi svetlobe za popotnika, ki pride za vami. Takrat boste Boga začutili v svojem srcu in v 

globini svojega bitja; tam bo Oče našel svoj najboljši tempelj. Vest bo kot vrh gore, s katere se 

razodevam. Takrat bo človek bolj duh kot snov in bolj svetloba kot senca. 

62 Kakor vas božata vetrič in sonce, tako, moje ljudstvo, božajte svojega bližnjega. To je čas, ko je 

veliko ljudi v stiski. Razumite, da vam tisti, ki vas prosi za uslugo, podeli milost, da boste koristni za druge 

in da boste delali za svoje odrešenje. Daje vam priložnost, da ste usmiljeni in tako postanete podobni 

svojemu Očetu. Človek se je rodil, da bi po svetu razpršil seme dobrote. Razumite, da vam vsak, ki vas 

prosi, dela uslugo. 

63 Kdor pravi, da je s pomočjo naredil uslugo, laže, saj je le stežka izpolnil obveznost. 

64 Vesel bom svojih učencev, ko se bodo iz njihovega usklajenega delovanja razlegali sladki in živahni 

toni spiritualizma, kajti vsi, ki so opremljeni, bodo govorili v jeziku srca. Tisti, ki se niso opremili, ne bodo 
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izgubljeni, kajti jaz sem tisti, ki zna počakati, da sadovi dozorijo; toda ti bodo jokali zaradi svoje 

neposlušnosti, ko bodo izpraznili čašo grenkobe. 

65 Jaz sem v vseh, toda nekateri bodo rekli: "Ne čutim te," drugi bodo rekli: "Ne vidim te," toda vsi 

razumejo, da sem v vseh in v vseh ustvarjen. Zakaj poskušate vse videti z očmi in se vsega dotakniti s 

čutili? Poskusite gledati z duhom, umom in srcem. 

66 Takrat boste videli neznano in začutili njegovo vibracijo v svojem celotnem bitju. Ko boste 

razumeli, kako zelo vas ljubim, ne boste več govorili, da vas vaš Bog kaznuje. 

67 Resnično, povem vam, v meni ni jeze, ker je to človeška slabost. Vi ste tisti, ki prižigate ogenj 

bolečine, nato pa me pozivate, naj ga pogasim; toda v vas se kaže moja pravičnost. Zato morate ogenj 

sovraštva in strasti, ki ste ga zanetili, pogasiti z vodo kreposti, s solzami in celo s krvjo. 

68 V drugi dobi sem vam povedal: "Ptice imajo gnezda, lisice brloge, Božji Sin pa nima, kam bi glavo 

položil." 

69 "Mir vam zapuščam, mir vam dajem"; v njem boste našli tolažbo in veselje. Bodi ti v moji ljubezni, 

kakor sem jaz v tvoji bolečini! 

70 Razumite, da sem vstopil v vaše srce, ne da bi čutili moj prihod. Da bi čutili mojo navzočnost, ste 

morali biti budni, a ko sem vas našel, ste spali. Zato si, ko sem te zbudil, začudeno vprašal, kdo je prišel in 

ti tako govori. 

71 Poudariti moram, da vas nisem presenetil z nepredvidenim obiskom. Že davno sem vam sporočil 

znamenja, ki naj bi se zgodila pred mojim razodetjem kot Svetega Duha, vendar videnja niste videli in 

poslušanja niste slišali. 

72 Če preučite dogodke, ki so v zadnjem stoletju pretresli vaš svet in katerih datumi so zapisani v 

vaših zgodovinskih knjigah, boste videli, da se je v resnici vse, kar je napovedal Gospod, zvesto izpolnilo. 

73 Resnično, povem vam: dokler bo trajalo moje oznanjevanje, ne bom našel vere, kajti ljudje 

morajo najprej očistiti svoja srca in misli, da bodo lahko razumeli mojo besedo od spodaj navzgor. 

74 Tistim, ki dan za dnem poslušajo moje nauke in ki kljub temu, da nenehno prejemajo dokaze o 

moji resnici, še vedno dvomijo in me zanikajo, pravim, da je treba preučiti duhovni pomen mojih naukov, 

da bi lahko razumeli njihovo resnico. Tako sem jim govoril tudi v drugi dobi, ko sem rekel: "Treba je, da 

umrem, da bi mi verjeli, in da tretji dan vstanem, da bi se človeštvo prepričalo, da sem Božji Sin. 

75 Tisti, ki so še daleč od duhovnosti, bi me radi videli v Jezusovi podobi, da bi mi lahko rekli: 

"Gospod, verjamem vate, ker sem te videl." Njim pravim: "Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli, saj so 

dokazali, da so me zaradi svoje duhovnosti čutili v svojem srcu. 

76 Ali zdaj razumete, zakaj je človek začutil potrebo po ustvarjanju podob, ki me predstavljajo? - Ker 

ni pripravljen, ker ni občutljiv za duhovne manifestacije. 

77 Če bi človek razumel moj nauk, ne bi čutil potrebe po slikovitem upodabljanju ali slikanju podob, 

da bi nato pred njimi pokleknil. Odkril bo, da na svetu ni popolnejše podobe Gospoda od duhovno 

vzvišenega človeka. Potem bi si prizadeval opravljati ista dela kot jaz, da bi se približal svojemu Stvarniku. 

78 Apostol Janez je prodrl v duhovno; v svojem navdušenju je začutil Očetovo navzočnost, ob 

njegovem duhovnem glasu je začutil, da omedleva. Čeprav je v teh videnjih videl figure in oblike, ni 

razumel, da je bila vsaka podoba le simbol velikega učbenika modrosti in preroštva, ne pa podoba ali 

oblika Boga. 

79 Človek je videl Jagnje, leva, knjigo, zvezde, starešine, svečnike, a vse, kar je videl njegov osupli 

pogled, so bile le figure in oblike, ki obstajajo na zemlji in so človeku znane. Uporabljali so jih kot simbole 

za predstavitev globokih božanskih naukov, toda moje božanskosti v vsej njeni veličini ne more videti 

nihče, saj sem neskončen, nimam ne začetka ne konca. 

80 Če so knjigo Janezovih prerokb nekateri imeli za nepremostljivo skrivnost, drugi pa za napačno 

razlago, je to posledica dejstva, da človeštvo še ni doseglo potrebne duhovnosti, da bi razumelo, kaj je v 

njej predstavljeno; prav tako vam lahko povem, da tega ni razumel niti prerok, ki mu je bila knjiga dana. 

81 Janez je slišal in videl, in ko je slišal, da mu je ukazano, naj to zapiše, je takoj ubogal; vendar je 

razumel, da je to sporočilo namenjeno ljudem, ki bodo še dolgo prihajali za njim. 
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82 Danes ste v času, ki vam je bil prerokovan, in ta moj nauk - kot luč nove dobe - vam omogoča, da 

se naučite brati knjigo, ki je bila tako dolgo zaprta za vaše razumevanje. Bliža se ura, ko boste uspeli 

razvozlati vse, kar ste tako dolgo imeli za skrito za tančico skrivnosti. 

83 Ali res ne verjamete, da bi vam Janez, če bi razumel pomen razodetja, ki ga je prejel, jasno razložil 

njegovo vsebino, namesto da bi vam zapustil knjigo slik in simbolov? Spoznajte: Če bi to razodetje razložil 

povsem jasno - kateri človek tistega časa bi ga lahko razumel in posledično verjel v resničnost prerokbe? 

84 Moja volja je bila, da ta knjiga ostane zapečatena in da vam razkrijem le njen obstoj in del njene 

vsebine, tako da vam bom, ko bo prišel sedanji čas, razložil to razodetje. 

85 Prebudite se, ljudje, prinesite to sporočilo človeštvu, da bo v svojem duhu sprejelo luč Moje 

besede v tretji dobi. Pozabite na svoje človeške potrebe in vzkliknite "Hosana, Hosana", saj vam bo vaš 

duhovni razvoj končno omogočil razumeti pravi pomen naukov, ki sem vam jih dal spoznati in katerih 

svetloba vas bo vodila v popoln svet v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 28  
1 učenci, bliža se čas, ko bodo vaši bratje prišli k vam z željo, da bi vas spraševali in prosili za 

pričevanje o razodetju, ki vam ga dajem v tretji dobi, da bi razsvetlil njihove misli. Ko se to zgodi, me ne 

zanikajte tako, da se skrivate! Če vas na tej stopnji svoje manifestacije učim s tolikšno ljubeznijo, je to 

prav zato, da vas naučim, kako naj posredujete moje nauke, kadarkoli vas za to prosijo. 

2 Dovolil sem vam, da se začnete učiti mojega nauka, da bi razvili svoje duhovne darove in 

sposobnosti, tako da ko bo prišel čas za oznanjevanje moje besede med ljudmi, vaše ustnice ne bodo 

jecljale in vaš um ne bo preveč okoren, da bi oznanjal mojo resnico. 

3 Vaša naloga je, da na svoji zemeljski poti živite po zgledu svojega Božanskega Učitelja. Ne 

pozabite: Kadarkoli sem se pokazal v domovih, sem v vseh pustil sporočilo miru, ozdravil sem bolne in 

potolažil žalostne z božansko močjo, ki jo ima ljubezen. 

4 Nikoli se nisem vzdržal vstopa v hišo, ker mi v njej ne bi verjeli. Vedel sem, da bodo ob odhodu iz 

tega kraja srca njegovih prebivalcev polna prekipevajočega veselja, saj je njihov duh, ne da bi se tega 

zavedal, po mojih navodilih pogledal v nebeško kraljestvo. 

5 Včasih sem iskal njihova srca, drugič so oni iskali mene, toda v vseh primerih je bila moja ljubezen 

kruh večnega življenja, ki sem jim ga dajal v bistvu svoje besede. 

6 Ob nekaterih priložnostih, ko sem se umaknil v samoto kakšne doline, sem ostal sam le za nekaj 

trenutkov, saj so se množice, željne, da bi me slišale, približale svojemu Učitelju in iskale neskončno 

dobroto njegovega pogleda. Sprejel sem jih in te moške, ženske in otroke obdaril z nežnostjo svojega 

neskončnega usmiljenja, ker sem vedel, da je v vsakem bitju duh, ki sem ga prišel na svet iskat. Nato sem 

jim govoril o nebeškem kraljestvu, ki je pravi dom duha, da bi z mojo besedo pomirili svoj notranji nemir 

in se okrepili z upanjem, da bodo dosegli večno življenje. 

Včasih se je zgodilo, da se je med množico skril nekdo, ki je nameraval zanikati mojo resnico in je 

kričal ter trdil, da sem lažni prerok, toda moja beseda ga je presenetila, še preden je imel čas odpreti 

ustnice. Ob drugih priložnostih sem dopustil, da me je kakšen bogokletnež obrekoval, da bi pred množico 

dokazal, da se Mojster ni razburil pred žalitvami, in jim tako dal zgled ponižnosti in ljubezni. 

7 Nekateri so se sramovali moje nežnosti in takoj odšli, ker so se kesali, da so s svojimi dvomi užalili 

tistega, ki je s svojimi deli oznanjal resnico. Toda takoj, ko se je ponudila priložnost, so prišli k meni, hodili 

so za menoj po poteh, jokali, ganjeni od moje besede, ne da bi si drznili nagovoriti me in prositi 

odpuščanja za žalitve, ki so mi jih prej povzročili. Poklical sem jih, jih pobožal s svojo besedo in jim 

namenil nekaj milosti. 

8 Povsem enake poti, ki jih boste zdaj prehodili, o ljubljeno ljudstvo, so poti, ki so jih pripravili moji 

zgledi ljubezni in ki zdaj čakajo na vas, učence Svetega Duha, da bi z mojo besedo in svojim zgledom 

prinesli odrešenje človeštvu. 

9 Ne pozabite, da se strupena rastlina in plevel uničita le z deli ljubezni in usmiljenja, ki sem vas jih 

učil po Jezusu. 

10 Poti bodo polne kamenja, polja pa poraščena s koprivami. Toda vaš duh, ki ga vodi Elija in je 

okrepljen v veri, v želji, da bi trpečim prinesel balzam ljubezni, bo z lučjo resnice sijal na poti tistih, ki 

živijo v temi. Ne bo čutil ne trnja na poti ne bolečine, ki mu jo lahko povzročita dvom in nerazumevanje. 

11 Kolikor več src boste obdarili s prekipevajočo ljubeznijo, toliko večja bo vaša intuicija ter globlja in 

trajnejša bo vaša vera v dela, ki jih bom razkril z vašim posredovanjem. 

12 Če se vam je, preden ste začeli opravljati svoje poslanstvo, zdelo nemogoče ali težko, se vam bo 

pozneje zdelo vse lažje, po čemer boste lahko določili svoj duhovni napredek. 

13 To je čas, ko bom na zemlji utelešal vse duhove, s katerimi bom oblikoval svoje ljubljeno ljudstvo, 

da bodo s svojimi deli ljubezni in usmiljenja človeštvu pričali o resničnem spoznanju duhovnega življenja. 

14 Vi, ki ste bili označeni, da izpolnite to poslanstvo, in ki veste in ste prepričani, da pripadate 

mojemu ljudstvu, se veselite tega razodetja, vendar ne obupajte pred bližajočo se bitko, kajti resnično 
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vam pravim: vojaki, ki se bodo borili za resnico, ne smejo čutiti nobenega strahu pred nasprotniki, ki jim 

stoji nasproti človeštvo. 

15 Vse, ki v svojem duhu čutite hrepenenje po poduhovitvi, svobodi in se hrepenite dvigniti k meni 

na pot ljubezni, usmiljenja in pravičnosti, vas razglašam za pripadnike svojega ljudstva in vi boste vojaki 

resnice. Da bi to dosegli, morate paziti, moliti in se boriti proti svojim slabostim, da bo pričevanje, ki ga 

dajete o mojem nauku, resnično. 

16 Prav tako vam pravim, da bo vsakdo, ki si želi pripadati mojemu ljudstvu, sprejet in ljubljen od 

njega, če bo s svojimi mislimi in deli dokazoval, da je ideal ljubezni luč, ki osvetljuje njegovo življenjsko 

pot. 

17 Da bi bolje razumeli moje učenje, poslušajte moje  

Prilika: 

18 Dva popotnika sta počasi hodila po prostrani puščavi, noge so ju bolele od vročega peska. Šli so 

proti oddaljenemu mestu in le upanje, da bodo dosegli cilj, jih je oživljalo na težkem potovanju, saj je 

postopoma zmanjkovalo kruha in vode. Mlajši od njiju se je začel utrujati in prosil svojega sopotnika, naj 

pot nadaljuje sam, ker mu zmanjkuje moči. 

19 Starejši popotnik je skušal mladeniču vcepiti nov pogum in mu povedal, da bosta kmalu našla 

oazo, kjer si bosta lahko povrnila izgubljeno moč, vendar se ta ni opogumil. Starejši ga ni nameraval 

pustiti v tej samoti, in čeprav je bil tudi on utrujen, je utrujenega spremljevalca naložil na hrbet in s 

težavo nadaljeval pot. 

20 Ko se je mladenič spočil in premislil, koliko truda je povzročil tistemu, ki ga je nosil na ramenih, se 

je odlepil od njegovega vratu, ga prijel za roko in tako sta nadaljevala pot. 

21 Neizmerna vera je oživila srce ostarelega popotnika in mu dala moč, da je premagal utrujenost. - 

Kot je predvideval, se je na obzorju pojavila oaza, v senci katere jih je pričakal hladen izvir. Končno so jo 

dosegli in pili poživljajočo vodo, dokler se niso napili do konca. Zaspali so miren spanec, in ko so se 

zbudili, so začutili, da je utrujenost izginila, niso bili lačni ali žejni, v srcu so čutili mir in moč, da pridejo do 

mesta, ki so ga iskali. Tega kraja nista želela zapustiti, vendar je bilo treba pot nadaljevati. Napolnili so 

svoje posode s kristalno čisto in bistro vodo ter nadaljevali pot. 

22 Ostareli popotnik, ki je bil opora mlademu, je rekel: "Vodo, ki jo nosimo, bomo jemali zmerno; 

mogoče je, da bomo na poti srečali romarje, ki zaradi izčrpanosti umirajo od žeje ali bolezni, in treba jim 

bo ponuditi tisto, kar nosimo." Mladenič je ugovarjal, češ da ne bi bilo pametno dati nekaj, kar jim morda 

ne bo zadostovalo; da bi v tem primeru to lahko prodali po kakršni koli ceni, saj so se morali tako truditi, 

da so pridobili ta dragoceni element. 

23 Starec ni bil zadovoljen s tem odgovorom in mu je odgovoril, da če hočejo imeti mir, bodo morali 

vodo deliti z ljudmi v stiski. 

24 Mladenič je otožno dejal, da raje sam zaužije vodo v svoji posodi, kot da bi jo delil z drugimi, ki bi 

jih lahko srečali na poti. - — 

25 Starčeva slutnja se je spet uresničila, saj so pred seboj zagledali karavano moških, žensk in otrok, 

ki so se izgubili v puščavi in so tik pred pogubo. Dobri starec je pohitel k ljudem in jim dal piti. - Utrujeni 

so se takoj okrepili, bolni so odprli oči in se zahvalili popotniku, otroci pa so nehali jokati od žeje. 

Karavana je vstala in nadaljevala pot. 

26 V srcu plemenitega popotnika je zavladal mir, medtem ko je drugi, ko je videl, da je njegova 

posoda prazna, zaskrbljeno rekel sopotniku, naj se vrneta nazaj in gresta do izvira, da nadomestita vodo, 

ki sta jo porabila. 

27 "Ne smemo se vrniti," je rekel dobri popotnik, "če verjamemo, bomo še naprej naleteli na nove 

oaze." Toda mladenič je dvomil, bil je prestrašen in se je raje ločil od svojega spremljevalca na kraju 

samem, da bi se vrnil nazaj in poiskal izvir. Razšla sta se, ker sta bila tovariša v orožju. Medtem ko je eden 

nadaljeval pot, poln vere v svoj cilj, je drugi, misleč, da bo morda umrl v puščavi, tekel proti izviru z 

obsedenostjo s smrtjo v srcu. Končno je zadihan in izčrpan prišel do izvira. Toda zadovoljen je popil, 
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pozabil na spremljevalca, ki ga je pustil samega, in tudi na mesto, ki se mu je odpovedal, ter se odločil, da 

bo od takrat naprej živel v puščavi. 

28 Kmalu se je mimo pripeljala karavana utrujenih in žejnih moških in žensk. Željno so se približali, da 

bi se napili vode iz tega izvira. Nenadoma pa so zagledali človeka, ki jim je prepovedal piti in počivati, če 

mu za to ne bodo plačali. To je bil mladi popotnik, ki je zavzel oazo in postal gospodar puščave. 

29 Ljudje so ga žalostno poslušali, saj so bili revni in niso mogli kupiti dragocenega zaklada, ki bi 

pogasil njihovo žejo. Nazadnje sta se razšla z vsem, kar sta imela s seboj, kupila nekaj vode za potešitev 

obupne žeje in nadaljevala pot. 

30 Kmalu se je ta oseba spremenila iz gospodarja v kralja, kajti tam niso vedno hodili revni, ampak 

tudi mogočneži, ki so za kozarec vode lahko dali celo bogastvo. 

31 Ta človek se ni več spominjal mesta za puščavo in še manj bratskega tovariša, ki ga je nosil na 

ramenih in ga rešil pred pogubo v tej puščavi. 

32 Nekega dne je zagledal karavano, ki je varno prihajala proti velikemu mestu, a se je začudil, ko je 

zagledal moške, ženske in otroke, ki so z močjo in veseljem korakali in peli slavospev. Moški ni razumel, 

kaj vidi, in njegovo presenečenje je bilo še večje, ko je videl, da je na čelu karavane korakal tisti, ki je bil 

njegov sopotnik. 

33 Karavana se je ustavila pred oazo, moška pa sta stala drug proti drugemu in se začudeno gledala. 

Nazadnje je tisti, ki je živel v oazi, vprašal tistega, ki je bil njegov spremljevalec: "Povej mi, kako je 

mogoče, da obstajajo ljudje, ki prečkajo to puščavo, ne da bi čutili žejo ali utrujenost?" To je storil, ker je 

v sebi razmišljal o tem, kaj bo z njim na dan, ko ga nihče ne bo prišel prosit za vodo ali zavetje. 

34 Dobri popotnik je rekel svojemu sopotniku: "Prišel sem do Velikega mesta, a ne sam; na poti sem 

srečeval bolne, žejne, izgubljene, izčrpane in vsem sem vlival nov pogum z vero, ki me oživlja, in tako sva 

od oaze do oaze nekega dne prispela do vrat Velikega mesta. Tam so me poklicali pred Gospoda tistega 

kraljestva, ki mi je, ker sem poznal puščavo in sočustvoval s popotniki, naročil, naj se vrnem in postanem 

vodnik in svetovalec popotnikom pri žalostnem prečkanju (puščave); in tu me vidite, kako vodim drugo 

karavano, ki jo moram pripeljati v Veliko mesto. - In vi? Kaj počneš tukaj?" je vprašal tistega, ki je ostal v 

oazi. - Ta je ostal tiho in osramočen. Tedaj mu je dobri popotnik rekel: "Vem, da ste si prisvojili to oazo, 

da prodajate njeno vodo in zahtevate denar za senco. Te dobrine vam ne pripadajo, v puščavo jih je 

položila božanska moč, da bi jih lahko uporabil tisti, ki bi jih potreboval. Ali vidite te množice ljudi? Ne 

potrebujejo oaze, ker ne čutijo žeje in se ne utrudijo. Dovolj je, da jim prenesem sporočilo, ki jim ga po 

mojem posredovanju pošlje Gospod Velikega mesta, in odidejo, na vsakem koraku pa najdejo novih moči 

zaradi visokega cilja, ki ga imajo: doseči to kraljestvo. 

35 Pustite izvir žejnim, da se v njem spočijejo, in pogasite žejo tistim, ki trpijo težave v puščavi. Tvoj 

ponos in sebičnost sta te zaslepila; toda kaj ti je pomagalo, da si bil gospodar te majhne oaze, ko pa živiš v 

tej puščavi in si se prikrajšal za možnost spoznati Veliko mesto, ki sva ga skupaj iskala? Si že pozabil na 

visok cilj, ki sva ga imela skupaj?" 

Ko je ta človek tiho poslušal tistega, ki je bil zvest in nesebičen spremljevalec, je planil v jok, ker se je 
kesal zaradi svojih odklonov. Slekel je svoja lažna praznična oblačila in poiskal izhodiščno točko, kjer se je 
začela puščava, da bi sledil poti, ki bi ga pripeljala do Velikega mesta. Toda zdaj je šel po svoji poti, 
osvetljen z novo lučjo, lučjo vere in ljubezni do sočloveka.  

(konec prilike) 
 
36 Jaz sem Gospod Velikega mesta in Elija je starodavni iz moje prilike. On je "glas tistega, ki kliče v 

puščavi", on je tisti, ki se vam na novo razodeva v skladu z razodetjem, ki sem vam ga dal pri 

spremenjenju na gori Tabor. 

37 On je tisti, ki vas v tretji dobi vodi v Veliko mesto, kjer vas pričakujem, da bi vam dal večno 

nagrado svoje ljubezni. 

38 Sledite Eliji, ljubljeno ljudstvo, in vse se bo spremenilo v vaših življenjih, v vašem čaščenju Boga in 

vaših idealih; vse se bo spremenilo. 
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39 Ste verjeli, da bo vaše nepopolno prakticiranje vere trajalo večno? - Ne, moji učenci, jutri, ko bo 

vaš duh na obzorju zagledal Veliko mesto, bo rekel kot njegov Gospod: "Moje kraljestvo ni od tega sveta". 

Moj mir z vami! 



 

 

Dodatek - opombe 
Opomba 1 

Med učenjem pogosto zasledimo izraz "bratje". To se ne nanaša le na moške predstavnike velike 

človeške družine, ampak tudi na ženske. Beseda "brat" preprosto pomeni "bližnji" - kateregakoli spola - 

in hkrati označuje odnos, ki naj bi ga ljudje imeli drug do drugega: Bratstvo. Jezus to jasno navaja v svoji 

besedi " . . . kajti en je vaš Gospod, Kristus, vsi pa ste bratje" (Mt 23,8). 

Opomba 2 

Med temi razglasi vedno znova naletimo na besedo "sprava", ki se kot rdeča nit vleče skozi celotno 

delo. Kritični bralec se lahko vpraša: sprava - zakaj in za kaj? 

Bog je človeštvu dal svoj zakon, ga vedno znova razlagal po svojih poslancih in nas s svojim glasom v 

naši vesti nenehno opominjal nanj. Spoštovanje zakona naj bi nam v zemeljskem življenju prineslo mir, 

srečo, zdravje, delo in kruh. Po drugi strani pa kršitve Božjega zakona samodejno povzročijo hude 

posledice. In na zemlji ni človeka, ki ne bi grešil, to je, ki ne bi prekršil Božjega zakona. Zato nekateri trpijo 

telesno in duševno, ker na svoji življenjski poti niso upoštevali modrih božanskih zakonov. Drugi so 

izpraznili isti grenak kelih, ki so ga dali piti sočloveku. Zlo, ki ga nekomu povzročimo ali nameravamo 

povzročiti, se nam namreč prej ali slej vrne v okrepljeni obliki, saj moramo tudi mi trpeti stalne posledice 

svojega ravnanja, kar je pesnik Friedrich Schiller opisal z besedami: "To je prekletstvo zlega dejanja, da 

mora roditi zlo. 

Nespremenljiv zakon popolne Božje pravičnosti je, da je treba požeti, kar smo posejali, pa naj gre za 

dobro ali zlo. To izraža temeljna svetopisemska beseda: "Kar človek seje, to bo tudi žel." Krščanska 

teologija temu temeljnemu duhovnemu zakonu Božjega razvoja in vzgoje, ki ustreza zakonu vzroka in 

posledice, ni pripisala pomena, ki si ga zasluži, in ga je z nepopolno in enostransko razlago Jezusove 

žrtvene smrti izrinila iz zavesti večine kristjanov. Ljudje, ki so to resnico spoznali v njeni pogosto zelo 

surovi resničnosti skozi lastno izkušnjo, je pogosto ne morejo uskladiti z idejo ljubečega Boga in Očeta. 

Če smo rekli, da kršitve Božjega zakona samodejno povzročijo hude posledice, je treba povedati tudi, da 

te hude posledice - ali preizkušnje - nosijo v sebi Božjo ljubezen, saj služijo človekovemu večnemu 

odrešenju. Zaradi trpljenja namreč človek začne globlje razmišljati o sebi in svojem življenju. Včasih ne 

more razbrati pomena obiska, ker je v preteklosti njegovega uma skrivnost, ki je ne more razvozlati. V 

mnogih primerih pa nebeški Oče človeku omogoči, da razume vzrok svoje preizkušnje. Če se prepusti 

Božji volji, obžaluje in prosi Boga za odpuščanje, mu ga Božja ljubezen tudi podeli. Vendar pa mora človek 

razumeti, da to ne odpravi vseh bolečin in težav z enim samim zamahom. Božja pravičnost mu namreč ne 

more prihraniti posledic njegovih prestopkov. Toda njegovo odpuščanje ga spodbuja, tolaži, mu daje 

upanje in ga krepi, tako da lažje prenaša preizkušnjo. Če jo prenaša s potrpežljivostjo in zaupanjem v 

Boga, je na poti k odrešitvi svoje krivde. Tako bolečina postane velika učiteljica v njegovem življenju, in 

bolj ko se notranje preoblikuje in oblikuje svoje življenje po Božji volji, lažje bo sčasoma postalo breme 

zadoščenja za preteklo krivdo in prej se je bo spet osvobodil. Naše osebne preizkušnje so vključene v 

svetovne obiske, ki so nas že doleteli in nas bodo še bolj prizadeli. Tako na osebnem kot na splošnem 

področju je to čas sodbe. Kjer koli in kakor koli nas bo prizadel val sodbe - bodisi v povezavi s svetovnimi 

obiski bodisi z osebnimi preizkušnjami -, je najpomembneje, da smo notranje pripravljeni. Ne smemo 

čakati, da nas doleti smrt, ampak naj naše življenje čim prej vodijo božje zapovedi in luč v naši vesti, da 

bo naš duh lahko dokončal odkupnino za svoje prestopke zoper božji zakon tukaj na zemlji in - osvobojen 

bremena nepopolnosti - vstopil v večno kraljestvo. 

V nasprotnem primeru bo imel zaradi svojih napak in prestopkov težko pot v posmrtnem življenju. 
Opomba 3 

"Po letu 1950" je časovna oznaka, odprta v prihodnost brez omejitev, ki traja v drugi polovici stoletja. 

- Poleg tega so božja znamenja in preizkušnje običajno časovno in krajevno omejene, saj Bog ne želi 

povzročiti uničenja, temveč izboljšanje in odrešitev človeštva. Svetovne katastrofe zato Bog dopušča le v 

skrajnem primeru, da bi dosegel duhovno prenovo ljudstva. 
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človečnost. (Prim. U 9, 79-82 in U 11, 77-78) 
Opomba 4 
V tej nemški izdaji verzi 14-23 niso vključeni, ker so ponovitev 9. nauka, verzov 25-34. - Učbeniki so 

bili zbrani na prostih listih in zgodilo se je, da je bil en prosti list natisnjen dvakrat. V drugi španski izdaji iz 
leta 1966 so bili omenjeni verzi kljub temu ponovno vključeni, da ne bi prekinili zaporednega številčenja. 

Opomba 5 
Na prvi pogled se morda zdi, da je sodba nepravična in stroga, vendar ob globljem razmisleku 

odkrijemo, da Božja pravičnost - naj se nam sprva zdi še tako težka - v sebi nosi ljubeče navodilo in 

vzgojo. 

Farizeji v Jezusovem času so bili v judovstvu stranka, ki je strogo upoštevala dobesedno spoštovanje 

Zakona in zlasti nešteto predpisov, običajev in obredov, ki so izhajali iz Zakona. Njihovo čaščenje Boga se 

je izčrpalo v predanosti Zakonu. Jezus je s svojimi besedami in dejanji zavrnil to napačno mnenje. Tudi v 

sedanjem času nam Kristus pravi, da je zunanje bogoslužje s cerkvenimi obredi in navadami pred njim 

nekoristno. Tisti, ki se imenujejo Božji služabniki, so pozabili, da je Bog Duh in da ga dosežejo le duhovni 

ljudje, zato morajo biti na prvem mestu: Spodbujanje duha kot iskre božanskega duha v nas, poduhovitev 

in povezava z Bogom iz duha v duh. Sami si niso znali odpreti vrat v duhovni svet, zato tistim, ki so jim bili 

zaupani, niso oznanjali prvenstva duha in nujnosti poduhovljenja. 

Nekaj Kristusovih besed iz sedanjega učenja nam bo služilo kot dodatna razlaga: U 3, 89-90; U 15, 48-

53; U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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To sporočilo je namenjeno vsem ljudem. 
Vsemu človeštvu bom s posredovanjem svojega ljudstva poslal knjigo, ki bo vsebovala bistvo moje 

besede in pričevanje o delih, ki sem jih storil med vami. Moja volja je, da te strani vsebujejo celotno 

bistvo in resnico mojega evangelija in moje besede v vseh treh stoletjih. 

Preberi to knjigo, vzemi mojo Besedo kot Kruh večnega življenja in razumel boš vse, kar je ostalo 

nejasno in skrivnostno do zdaj, ko boš neposredno komuniciral iz duha v duh z mojo Božanskostjo. Ta 

nauk je kot nov dan za človeštvo, ki ga bo razsvetlil do velikega prebujenja. 

To je tretji čas, čas, ko se boste naučili razumeti, prakticirati in živeti moj evangelij. V Prvem času sem 

se naselil na gori in vam od tam poslal svoj Zakon, vklesan v kamen. V drugem času sem se spustil v 

dolino, da bi živel med vami. V tretjem času naredim vaša srca za svoje bivališče, da se vam lahko 

razodevam in govorim iz vašega najglobljega srca. Ko bo človeštvo spoznalo resnico tega nauka, njegovo 

pravičnost in neskončno modrost, bo osvobodilo svoje srce vseh predsodkov in strahu. Moj zakon ne 

zasužnjuje. Moj zakon osvobaja. 

Ne samo enkrat, ampak večkrat in na različne načine sem svojim učencem nakazal in obljubil svoj 

ponovni prihod, napovedal sem jim znamenja, ki bodo naznanila moj prihod: Znamenja v naravi, dogodki 

v človeštvu, svetovne vojne, greh na najvišji stopnji razvoja. Da pa se svet ne bi slepil, ko bi me pričakoval 

kot človeka, sem jim dal vedeti, da bo Kristus prišel na oblakih, simbolu onstranstva, od koder prihaja moj 

žarek, to je v duhu. Ta obljuba se je izpolnila. Moja Beseda ni prišla, da bi se reinkarnirala v mesu. To 

vajeništvo je končano. Za bivanje med vami ne potrebujem telesa. Kljub temu me imate v vsej polnosti 

kot gospodarja, sodnika in zdravnika. 

Sedanji čas je odločilen v življenju človeštva. V vseh elementih in silah se odvija velikanski boj. Je 

konec ene od stopenj človekovega razvoja. 

Dogodki, ki vsak dan pretresajo narode na zemlji, so glasovi sodbe, ki vas kličejo k spreobrnjenju, 

molitvi, obnovi in očiščenju, vendar se bo ta čas preizkušnje podaljšal, dokler se trma in prepirljiv duh 

ljudi ne upogneta, dokler ne opustijo svoje arogance in brezbožnosti. Človeštvo ima še vedno na voljo 

kratek čas, da preuči svoja dejanja, da bi lahko odgovorilo Božjemu sodniku, ko ga bo poklical na 

odgovornost. Konec ene dobe in začetek nove sta povzročila krizo in kaos, zaradi katerih zdaj trpite. Za 

vse se bliža čas velike stiske, saj ne moč, ne denar, ne znanje ne bodo pomagali odvrniti strogosti Božje 

pravičnosti. Le spiritualizacija bo človeštvo rešila pred kaosom. Ni vam treba upati na nobeno drugo 

rešitev. Če se dobro pripravite, bo svet ubral novo pot. Takrat bo nevarnost vojne odpravljena in nastopil 

bo mir. Ah, ljubljeno človeštvo, če bi le imeli dobro voljo. Ena molitev, ena misel, ena beseda bi bila 

dovolj za spravo ljudi, ljudstev in narodov. Ljudje so še vedno otroci, toda velika preizkušnja, ki se jim 

približuje, jim bo omogočila, da v kratkem času izkusijo toliko, da bodo iz otroštva hitro prešli v odraslost. 

Ta glas, ki vas kliče, je glas božanskega Mojstra. Ta beseda je od Njega, ki je vse ustvaril. Bistvo tega 

dela bo postalo temeljni kamen, na katerem bodo v prihodnosti temeljila vsa naročila. On, ki ima moč 

storiti vse, bo vaše srce iz kamna spremenil v svetišče ljubezni in vzvišenosti ter prižgal luč tam, kjer je 

bila le tema. 
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