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Predgovor 
Skozi stoletja se je Bog razodeval človeštvu, nas tolažil s svojo besedo, nam dajal svoje zapovedi in 

nas učil o svojem stvarstvu in našem obstoju. 

Kadar so ljudje v predkrščanskih časih pozabili na ta božja navodila, jim je Bog poslal svoje preroke, 

da bi jih spomnili na njegove zakone. 

Ko so ljudje iz teh desetih zapovedi ustvarili več kot 600 človeških pravil, je Bog poslal Jezusa, po 

čigar ustih se je razodel Kristus, Božja Beseda, ki je deset zapovedi povzel v eno samo zapoved: "Ljubi 

Boga nad vse in svojega bližnjega kakor samega sebe." 

Ljudje so spet pozabili na to preprosto, odrešilno Božje priporočilo. Krute vojne in nečloveško 

preganjanje so žalosten dokaz tega še danes. 

Zaradi mešanja božanske resnice s človeškimi dogmami, pretiranega poudarjanja zunanjih obredov in 

ceremonij ter napačnih, človeških razlag čiste božje besede mnogi ljudje danes živijo v nekakšnem 

duhovnem suženjstvu. 

Zato je bilo in je potrebno, da Bog danes ponovno nagovori človeštvo z besedami razsvetljenja in 

opomina. To se je dogajalo 66 let (1884-1950) v Mehiki ─ na več kot sto zbirališčih hkrati, kjer so se 

preprosti ljudje srečevali nedeljo za nedeljo, da bi poslušali spodbudne in poučne Božje besede. 

Priče teh srečanj so poročale, da so te božanske besede iz ust prenašalcev, imenovanih nosilci glasu, 

tekle kot tok kristalno čiste vode dve do tri ure brez prekinitve in brez najmanjšega spodrsljaja jezika. 

Kdor je s čistim in nepristranskim umom sprejel pomen božanske besede, je občutil Gospodovo 

navzočnost in neskončno ljubezen nebeškega Očeta. 

V zadnjih desetih letih pred letom 1950 so nauke ko-stenografirali in zapisovali v protokole, da bi jih 

pozneje lahko zbrali. Med letoma 1956 in 1962 je bilo izbranih 366 naukov, ki so bili objavljeni v 12-

delnem delu Knjiga resničnega življenja. 

Dragi bralci, v rokah držite enega od teh dvanajstih zvezkov, vestno in dobesedno prevedenih iz 

španščine. To ni knjiga, ki bi jo prebrali le enkrat, morda bežno, in jo nato spet hitro odložili. Da bi v celoti 

razumeli globok pomen, je priporočljivo, da besedilo prebirate po koščkih, meditirate o njem in poskušate 

začutiti povezavo z božanskim duhom v njem. 

Ponavljanja, ki jih vsebujejo nauki, so podrobno razložena v predgovoru drugega zvezka in ne bi smela 

nikogar motiti. Nasprotno, če pomislimo, s kolikšno količino informacij, ki ne gradijo, so naši možgani 

danes bombardirani in pogojeni, je ponavljajoča se, a vedno spodbudna in gradbena hrana za naše duše 

izjemno pomembna za prebujanje notranjih vrednot, ki spijo v vsakem od nas. 
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Uvod 
Nekatere bistvene teme se kot nit vlečejo skozi celotno delo razodetja Knjiga resničnega življenja, ki 

ga najdemo tudi v X. zvezku. V nadaljevanju je navedenih nekaj odlomkov iz te knjige, ki bralcu lahko 

služijo kot vodilo in pregled. 

Drugi Kristusov prihod 

Moje novo sporočilo in pomen moje besede naj nikogar ne presenečata. Preroki prve dobe in Kristus v 

drugi dobi so namreč z največjo jasnostjo napovedali dobo, ki jo doživljate danes. (279, 9) 

Moj nauk o ljubezni ni bil namenjen le peščici, ki ga je slišala prek glasovnih prenašalcev. Moje 

sporočilo je prišlo na svet, da bi ga spoznali vsi ljudje. Zato vam pravim, da bo v številnih oblikah dosegla 

meje zemlje, saj je začetek tolažbe, ki je bila človeštvu že obljubljena v drugi dobi, ko bo dosegla vrhunec 

časov stiske na zemlji. (282, 57) 

Zaradi vašega neizmernega pomanjkanja svetlobe ─ svetlobe, ki pomeni modrost, ljubezen, vzvišenost 

─ sem moral priti. Da bi vam dal to luč, ni bilo primerno, da bi se postavil med vas kot človek. Da bi vas 

spodbudil k spiritualizaciji, je bilo namreč potrebno, da sem razkril svojo navzočnost v duhovni, nevidni in 

vendar otipljivi obliki za vašo vero in ljubezen. (293, 57-58) 

Ko se bo ta beseda razširila po svetu in bodo ljudje spraševali, kdo jo je navdihnil in kdo jo je dal 

zapisati, naj njeni glasniki in sejalci pričajo, da jo je Sveti Duh razodel po pripravljenih mislih njenih 

glasnikov. (295, 26) 

Tretjič 

Prvi čas je tako rekoč duhovno otroštvo človeka, ko odpre oči in vidi obličje svojega Očeta, ga sliši, 

vendar ga še zdaleč ne razume. Dokaz za to je, da ga je skušal ubogati tako, da se je držal črke besedil, ne 

da bi z dušo prodrl v njihov pomen. 

V drugem času sem jaz, "Beseda", prišel, da bi prebival z vami v Jezusu in vam s svojim življenjem 

pokazal pot duše. Ta drugi čas je čas odraščanja ali prve duhovne mladosti. To je doba, v kateri je Kristus 

učil ljudi ljubezni, da bi prebudil njihove mirujoče srčne strune in bi njihova srca zavibrirala z novim 

občutkom, z močnim vzgibom ljubezni do Očeta in do bližnjega. 

To je "tretji čas", v katerem se mora človeška duša osvoboditi verig materializma. To bo vključevalo 

boj svetovnih nazorov, ki bo ostrejši, kot ga pozna človeška zgodovina. (295, 56-57+64) 

Ta tretji čas, ko bo človeška hudobija dosegla vrhunec, bo kljub temu čas sprave in odpuščanja. (305, 

12) 

Šesti pečat 

Šesti pečat je bil razgrnjen in vam, pionirjem duhovnosti na zemlji, je pokazal del svoje vsebine. 

Vendar bo še naprej izlivala svojo svetlobo na vse ljudi, tudi ko bo ta beseda, ki jo danes slišite, prenehala. 

(284, 46) 

Zdaj te množice sprejemam v imenu človeštva, in ko govorim o človeštvu, ne mislim le na ljudi 

sedanjega časa, temveč na vse generacije, ki so v šestih duhovnih obdobjih prebivale na zemlji. Sporočila, 

ki sem vam jih prinesel v teh šestih časih, so prav to, kar sem simboliziral z imenom "pečati", od katerih 

mora biti eden ─ kot že veste ─ še objavljen, da bi vam lahko razkril pomen ali pomembnost vseh drugih 

─ ta visoki pomen življenja duše, razvoja in popolnosti. (303, 52) 

Duhovno ljudstvo Izraela in duhovno poslanstvo 

Božje ljudstvo se bo ponovno pojavilo med ljudmi ─ ne ljudstvo, poosebljeno v rasi, ampak veliko 

število, legija mojih učencev, pri katerih ni odločilna kri, rasa ali jezik, ampak Duh. 

To ljudstvo se ne bo omejilo na poučevanje mojega nauka v pismih. Da bi besede živele, jih je treba 

živeti. To ljudstvo ne bo le razširjevalec spisov in knjig, ampak tudi zgledov in dejanj. (292, 28-29) 

Nujno je, da to ljudstvo, ki so mu bila zaupana ta razodetja, vstane in o njih priča. Na ta način se bodo 

ljudje prebudili in bodo lahko zaznali duhovna znamenja in manifestacije, značilne za ta čas. (277, 15) 
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Svet duhovnih bitij samo čaka na uro, da se naseli v tej dolini zemlje. So bitja svetlobe, ki se ne 

sramujejo utelešenja v naročju zaostalih ljudstev, saj bo njihovo poslanstvo prav to, da prebudijo tiste, ki 

spijo. (288, 46) 

Duh, duh duša, duša 

Človek je odsev Stvarnika, Božja podoba. Otroci morajo nujno postati podobni Očetu, iz katerega so 

izšli. Ta podobnost je utemeljena v duhovni duši, saj je obdarjena z Božjimi lastnostmi, poleg tega pa ima 

večno življenje. Materija, to je človeško telo, je le začasno oblačilo duše. (295, 44) 

     Duša človeškega duha je tista, ki mora biti pred vsemi deli, ki jih človek opravlja, saj ji je bilo zaupano 

življenje na zemlji. (305, 7) 

 

Duhovna molitev 

Duša ohrani intuitivno spoznanje, da se je pred davnimi časi izvila iz Stvarnikovega naročja, in ker se 

zaveda, da jo čaka še dolga pot in da se mora vrniti na izhodišče, se posveti molitvi, saj ve, da lahko vsaj v 

tem trenutku vzpostavi stik s svojim Očetom. Duša ve, da v molitvi najde tolažbo, ki jo boža, krepi in 

zdravi. 

Blagoslavljam tiste, ki molijo. Bolj ko je njihova molitev duhovna, večji je mir, ki ga občutijo. To si 

lahko zlahka razložite sami, kajti kdor mora za molitev klečati pred podobami ali predmeti, da bi začutil 

Božjo navzočnost, ne bo mogel izkusiti duhovnega občutka Očetove navzočnosti v svojem srcu. (279, 1-2) 

Po drugi strani pa poglejte, kako zlahka se spremeni tisti, ki v praksi uporabi vsaj en atom mojega nauka. 

Želite primer tega? 

Nekdo mi je vse življenje z besednimi molitvami govoril, da me ljubi ─ molitve, ki so jih oblikovali 

drugi, a jih sploh ni razumel, saj so bile sestavljene iz besed, katerih pomena ni poznal. Kmalu pa je 

razumel pravi način molitve, opustil stare navade, se osredotočil na najglobljo notranjost svoje duše, poslal 

svoje misli k Bogu in prvič začutil njegovo navzočnost. 

Ni vedel, kaj naj reče svojemu gospodarju, v prsih mu je začelo hlipati, iz oči pa so se mu ulile solze. V 

glavi se mu je izoblikoval le en stavek: "Oče moj, kaj naj ti rečem, ko pa ne vem, kako naj ti govorim? 

Toda te solze, ti jok, to notranje veselje in celo njegova zmedenost so govorili Očetu v tako lepem jeziku, 

kot ga ne boste nikoli našli v vaših človeških jezikih ali v vaših knjigah. 

To jecljanje človeka, ki začne duhovno moliti s svojim Gospodom, je podobno prvim besedam 

dojenčkov, ki so v veselje in zadovoljstvo staršem, saj slišijo prve besede bitja, ki se začenja prebujati v 

življenje. (281, 23-24) 

Popolna, duhovna komunikacija 

Veliko sem vam govoril o duhovnem dialogu, povedal sem vam, da se ga boste naučili uporabljati na 

visok način, in tej želji se boste prepustili. (291, 81) 

Ko se bo ta nauk razširil, vas bodo vprašali, kakšen je namen tega sporočila, saj že obstaja toliko 

verskih skupnosti. Potem jim boste razkrili, da je ta Beseda prišla k človeštvu, da bi ljudi naučila občestva 

med duhovi, ki ga njihove religije ne učijo, in da je to sporočilo božanska luč, ki vam razkriva vse 

duhovne lastnosti, ki jih imate. (294, 44) 

Vadite dialog med duhom in duhom, ki ga boste iz dneva v dan izpopolnjevali. Kajti moja volja je, da 

vi in človeštvo komunicirate z menoj. V tem občestvu boste prejeli moje navdihe, moja naročila, sprejel 

bom vašo dušo, slišal vašo molitev in dovolil, da me vaše duhovne roke objamejo. (304, 51) 

Ta manifestacija je bila korak, ki vam je omogočil, da ste se povzpeli še eno stopnjo na poti, ki vas 

približuje popolnemu občestvu. (278, 44) 

Sprejemanje in zavračanje božanskih manifestacij  

Koliko je tistih, ki iz spisov preteklih stoletij poznajo prerokbe, ki so napovedovale to dobo. In vendar ─ 

če bi se udeležili mojih manifestacij, jim ne bi verjeli in jih ne bi jemali kot izpolnitev teh obljub! To so 

tisti, ki še niso dosegli stopnje razvoja, ki bi jim omogočila prepoznati to svetlobo. Po drugi strani pa 

koliko tistih, ki bi danes dali svoje življenje, da bi pričevali, da sem jaz tisti, ki se v tem času razodevam 
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ljudem, sploh ni vedelo, da obstajajo prerokbe, ki govorijo o teh dogodkih. Razlog za to je, da je bila 

njihova duša že pripravljena in pripravljena sprejeti svetlobo. (298, 19) 

Te množice so sestavljene iz vernikov in nevernikov, a vse so duše, ki so lačne ljubezni, žejne luči in 

resnice. Medtem ko se tisti, ki imajo vero, hranijo in krepijo, neverniki zavračajo kruh večnega življenja in 

morajo prenašati lakoto in žejo. To so duše, ki jih je zmedlo življenje v materializmu, nevednosti in 

fanatizmu, ki jih ne morejo pozabiti in nato prepoznajo in začutijo mojo navzočnost. To so srca, ki se 

bojijo sodb ljudi. Kako bi se lahko osredotočili na višino v svoji duši, da bi začutili moje bistvo, ko pa 

mislijo na to, kaj bodo o njih rekli drugi? Na koncu bodo rekli, da Moja navzočnost v teh krajih ni 

resnična, v resnici pa so oni tisti, ki, čeprav so bili navzoči, niso bili z mano, ker je njihova duša ostala 

tam, kjer so jih zadržale njihove misli, interesi, skrbi in strasti. 

Zelo dobro sem prišel, zelo dobro sem bil z vami, ker vedno mislim na tiste, ki me potrebujejo ─ na 

tiste, ki pijejo kelih trpljenja in jedo kruh služenja in ponižanja. (301, 2) 

Pomen izpitov 

Včasih se vaš mir spremeni v boj, zaskrbljenost ali strah. To se zgodi, ko nevihta razbesni polja in 

vrtove, strese drevesa in odvrže rože. Nato se vprašate, kakšen je pomen teh preizkušenj. Toda povem 

vam, da vihar povzroči, da slabi sadeži in suho listje padajo z dreves, in odpihne z vrta vse, kar ne bi smelo 

biti v njegovem naročju. (278, 31) 

Dovolite svoji vesti, da vam v preizkušnjah pove, da vas ne kaznujem, ampak da se očiščujete, in ko 

vidite sproščene sile narave, ki povzročajo grozo, ne smete bogokletno reči, da je to Božja kazen, ampak 

da je to preizkušnja, da se očistite. (293, 75) 

Prehodili ste dolgo pot izkušenj. Nedolžnost, ki je slepota in nevednost, je izginila, ko ste dosegli 

svetlobo izkušnje. Poleg tega ste se umazali, zato vas čakajo preizkušnje in bolečine, ki vas bodo očistile 

in očistile. (301, 24) 

Duhovni navdih za vse 

Vedite, ljudje, da duhovnih sporočil in navdihov ne prejemate samo vi. Na svetu je veliko ljudi, ki, ne 

da bi vedeli, da izlijem svojo besedo prek teh glasnikov, čutijo bližino luči, ki je pripravljena, da se izlije v 

razodetjih človeštvu. Od mojega Duha bodo prejeli potrebno pripravo, da bodo, ko bodo slišali vaše 

pričevanje in jim boste posredovali moje božje sporočilo, navdušeno rekli: "Na to sem upal."" (283, 51) 

Duhovna harmonija med vsemi 

Dobrota in ljubezen, iz katerih cveteli dobrodelnost in mir, bosta ključa, ki bosta odprla vrata 

Skrivnosti, s katero bodo ljudje naredili korak k univerzalni harmoniji. (292, 5) 

Duhovna harmonija med vsemi bitji jim bo razkrila veliko znanje, prinesla jim bo dialog duha z 

duhom, ki bo skrajšal razdalje, približal odsotne ter odstranil fronte in meje. (286, 3) 

     Jaz sem Oče, ki si prizadeva, da bi med vsemi njegovimi otroki ─ tako tistimi, ki živijo na zemlji, kot 

tistimi, ki živijo na drugih svetovih - zavladala harmonija. (286, 2) 

Duhovno prebujenje 

Po toliko stoletjih življenja v nesoglasjih, po vseh žalostnih in grenkih izkušnjah je to človeštvo 

sposobno razumeti, da enotnost med narodi, harmonija med vsemi ljudmi, ne more temeljiti na materialnih 

interesih, niti na zemeljskih vrednotah. Končno bo razumela, da je lahko le vzvišena duša trden temelj, 

neomajna skala, na kateri počiva mir človeštva. (289, 3) 

Tako vam govorim zato, ker nihče bolje kot jaz ne pozna razvoja vaše duše, in vem, da današnji človek 

kljub velikemu materializmu, ljubezni do sveta in strastem, razvitim do največjega greha, živi le na videz 

kot suženj "mesa" in materialnega življenja. Vem, da bo takoj, ko bo v svoji duši začutil ljubeč dotik moje 

ljubezni, hitro prišel k meni, da bi se znebil svojega bremena in mi sledil na poti resnice, po kateri 

nezavedno hrepeni. (305, 36) 

Mercy 
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Prvi korak k prenovi človeka, da bi dosegel stanje duhovne vzvišenosti, je usmiljenje. Usmiljenje do 

duše, usmiljenje do telesa, usmiljenje do bližnjega. (287, 31) 

Ko usmerim svoj pogled v bolnišnice, zapore, domove žalujočih, razdrte zakone, sirote ali duhovno 

lačne, zakaj te tam ne odkrijem? Ne pozabite, da vas nisem naučil le moliti, ampak sem vam dal tudi dar 

besede in vas naučil ozdravljati. Večkrat sem vam povedal, da lahko vaša navzočnost naredi čudeže, če ste 

resnično pripravljeni. (306, 27) 

Roque Rojas, pionir, ki ga je navdihnil Elijev duh, je zapisal naslednji stavek: "Usmilite se in še enkrat 

se usmilijo vaših soljudi in videli boste mojega Očeta v vsej njegovi slavi." 

Resnica in luč sta v teh besedah, učenci, kajti kdor v svojem življenju ne izvaja usmiljenja, ne bo nikoli 

vstopil v moje kraljestvo. Zagotavljam pa vam, da se lahko tudi najbolj trdosrčen in trdovraten grešnik reši 

z usmiljenjem. (308, 52) 

Reinkarnacija in duhovni razvoj 

Jakob vam je v sanjah razkril obstoj duhovne lestve, po kateri se bitja nenehno vzpenjajo in spuščajo. 

Kdo je razumel njeno vsebino? Kdo je razložil njeno skrivnost? V pomenu te podobe, ki jo je videl 

patriarh, je vsebovan razvoj duš, nenehna reinkarnacija duhovnih bitij v ljudi, popravljanje in sprava bitij, 

komunikacija Boga s človekom in dialog duha z duhom. (287, 59) 

V tem tretjem obdobju sem vam prinesel potrditev reinkarnacije duše. Človeštvo jo je sicer ves čas 

intuitivno spoznavalo in duša je to skrivnost razodela "mesu", vendar je to vedno neverno in šibko dvomilo 

vanjo. (309, 22) 

Toda v tem času sem prišel, da vam to potrdim in vam povem: v reinkarnaciji duše se razkriva moj 

popolni zakon ljubezni. (309, 22) 

Duhovni svet 

Življenje duše, ki obstaja onkraj vašega materialnega sveta, za človeka ne more in ne sme biti 

skrivnost. Ker je Oče videl vašo željo po znanju, je začel učiti z darom razodetja in navdiha ter se razodel 

v neskončnem številu oblik. Ta nauk pa se je začel že v času, ko je obstajal prvi človek, in ni prenehal vse 

do danes. (289, 17) 

Ljudje, zbudite se! Onstranstvo spremlja vaše korake na zemlji! Ti svetovi poznajo tvoja dela! Ko 

vidijo, da se človeštvo utaplja v morju svojih sovražnosti in strasti, so pretreseni in molijo za vas. (298, 41) 

Da bi se okrepila vera človeštva v spoznanje o duhovnem obstoju onkraj materialnega življenja, so se 

vam v preteklih časih prikazali Očetovi glasniki, ki ste jim dali ime "angeli". (301, 10) 

Prav tako ne smete verjeti, da pri svojem delu delate sami, saj še nimate dovolj moči, da bi opravili 

dela tako velikega duhovnega pomena. Vedeti morate, da obstajajo bitja, ki vam kažejo pot, ki ji morate 

slediti, in ki vam kažejo pot in kraje, kamor morate prinesti seme. 

To so vaši bratje in sestre iz drugih svetov, iz drugih domov, od koder pazijo na vaše korake in za vas 

prelamljajo prelome. Tudi oni so namreč delavci miru, ljubezni in bratstva. To so duše, ki so čistejše od 

vaših, imajo več znanja in izkušenj ter se jih ni treba bati. Oni so tisti, ki vam ne bodo dovolili, da bi se 

ustavili ─ tisti, ki bodo v vaša srca vnesli nemir, če boste opustili seme. (297, 6) 

Zakon in moč ljubezni 

Zakon ljubezni, ki temelji na dobrodelnosti, razumevanju in odpuščanju do sočloveka, je temelj, ki sem 

ga navdihnil za vaše duhovno poslanstvo. (291, 8) 

     Strah ne bo tisti, ki bo usmerjal vaše korake, in strah ne bo tisti, ki vas bo prisilil k izpolnjevanju 

zakona. Naj bosta vera in ljubezen moč, ki vas spodbuja, da v svojem življenju delate dobra dela. Takrat 

bodo vaše zasluge resnične. (305, 51) 

Mir, najvišja duhovna dobrina 

     Moja beseda je tista, ki daje počitek vašemu srcu in mir vaši duši. Največja stvar, ki sem ji jo namenil, 

je mir. Kdor ima ta zaklad, ima vse ─ kdor pozna to stanje duše, ga ne bi zamenjal za največje premoženje 

in zaklade na zemlji. 
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Če me vprašate, v čem je skrivnost doseganja in ohranjanja miru, vam povem, da je skrivnost v 

izpolnjevanju Očetove volje. In če bi me vprašali, kako izpolniti Božjo voljo, bi vam odgovoril tako, da bi 

v vašem življenju uporabil svoj zakon in svoj nauk. (307, 1-2) 

Glas vesti 

Spoznajte vest, saj je prijazen glas, je luč, skozi katero Gospod pušča sijati svojo svetlobo ─ kot Oče, 

kot Gospodar ali kot Sodnik. (293, 74) 

Poglejte, kako človek stoji pred vsem, kar ga obdaja, in nad vsem, kar ga obdaja; da je edino bitje, ki 

mu je dana svoboda volje in vesti. Iz te svobode volje izvirajo vsa odstopanja, padci in grehi človeka. 

Vendar so to prehodni prestopki pred pravičnostjo in večnostjo Stvarnika. Kajti potem bo vest premagala 

slabosti telesa in zapeljivost duše. Tako bo svetloba, ki je znanje, zmagala nad temo, ki je nevednost. To 

bo zmaga dobrega, ki je ljubezen, pravičnost in harmonija, nad zlom, ki je sebičnost, razuzdanost in 

nepravičnost. (295, 49) 

 

Duhovna osvoboditev 

     Nekoristna in jalova bodo prizadevanja verstev, da bi svoje vernike obdržala v dobro uhojenih tirnicah 

starih prepričanj in zastarelih sistemov verovanja. Nihče namreč ne bo mogel ustaviti božanske svetlobe, 

ki prodira do dna človeškega mišljenja in prebuja dušo za dobo razodetja, božanskih navdihov, osvetlitve 

dvomov in skrivnosti ter duhovne osvoboditve. 

Prav tako nihče ne bo mogel zaustaviti vala, ki bo oblikoval človeštvo, ko bo izbruhnilo v želji po 

svobodi misli, duha in vere. 

Naj nihče ne misli, da iz različnih verskih skupnosti izrivam njihove učence, vernike ali privržence ─ 

ne. Toda prišla je ura, da se začne novo obdobje, ki bo osvetlilo pozabljene nauke, odpravilo nekoristne 

običaje, nauke in tradicije, očistilo in razbremenilo duše vsega, kar je lažno, in jim dalo pravi kruh Duha, 

ki ga je vedno nadomeščal obred. (290, 58-60) 

Koliko izmed vas, ki ste v tem času slišali mojo besedo, je na dan svoje osvoboditve prvič slišalo prav 

ta glas! S kakšno ljubeznijo si si vtisnil v spomin blagoslovljeni datum, ko si se spominjal čudeža svojega 

vstajenja v veri! (294, 24) 
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Navodila 277 
1 V tebi sem videl avantgardo karavane, ki mi ves čas sledi - modrega Izraela, borbenega duha Jude, 

ki se bori za pot svojega ljudstva. Prišli ste, da bi se borili v zadnji bitki, in pred seboj imate Mene, ki 

vodim vaše korake in vas pripeljem do vrhunca vašega dela. 

2 Poslal sem vas prav v trenutku preizkušnje, ko človeštvo doživlja največje nevarnosti, in povem 

vam, da si bo še nekaj časa prizadevalo za moč, nato pa bo padlo v bolečo izčrpanost, dokler se ne bo 

oglasila njegova vest in mu povedala, koliko jalovih poti je prehodilo in kako je zapravilo svoj obstoj. 

Govoril ji bo v mojem imenu in jo modro naučil, naj pride k meni na pot poduhovljenja. 

Ko se duša prebudi in razmisli, se bo skušala oprijeti nečesa gotovega, želela bo odkriti najkrajšo in 

najzanesljivejšo pot in se bo vrnila k izvoru, da bi tam našla temelje, vrline, pravo znanost, in spoznala, da 

je prvi in zadnji zakon, ki sem ga dal človeku, ljubezen, vir vse popolnosti. 

3 Želim, da živite v pričakovanju izpolnitve mojih besed, da ste vedno v stiku z menoj in duhovnim 

svetom, da se ne boste počutili oddaljene ali ločene od mene. Povezal bom duše različnih svetov, da bodo 

v svoji povezanosti postale močnejše in bodo lahko opravile delo, ki sem jim ga zaupal. 

4 Za njeno uresničitev od vas ne zahtevam, da zanikate svojo osebnost ali da se ločite od sveta, saj v 

njem živite. Povedal sem vam le, da za 

Uporabljati morate le tisto, kar je nujno potrebno za potrebe vašega telesa, da bi se duša lahko počutila 

svobodno in razumela svoj veliki namen v mojem delu, ko se zazre v svojo notranjost in okolico. 

5 Dal vam bom, kar je potrebno za človeško življenje. Ne bom od vas zahteval, da zanemarite svoje 

dolžnosti, ampak vas bo moja beseda naučila, da jih izpolnjujete, saj so tudi najmanjše med njimi del vaše 

naloge. 

Prehajate skozi čas boja, dejavnosti in naporov, zato je nujno, da vse to postavite v službo Duha, da 

razvijete vse svoje darove, da bi se v vas zgodila preobrazba, ki se je zgodila v mojih učencih druge dobe, 

ki so kot združeni v enem Duhu postali eno z menoj. 

6 K ljudem ne bi mogli iti z lažno ali le navidezno pripravo, saj je njihova duša razvita in obliž, ki 

jim je zakrival oči, je že zdavnaj padel. Prinesite jim duhovnost, ponudite jim mir, ustvarite v svoji okolici 

vzdušje dobrega počutja in bratstva in videli boste, da vas poslušajo in sprejemajo vaše besede, v katerih 

bosta moj navdih in moja moč. 

7 Ko pridigate in učite o miru, bodite tudi sami miroljubni; ko govorite o ljubezni, jo začutite, preden 

jo izrazite z besedami; ko vam bližnji ponudijo svoje sadove, jih ne zavračajte. Preučite vse, s katerimi se 

srečujete, in se držite tistega, kar je v njihovih naukih dovoljeno in pravilno. Srečali boste tudi tiste, ki so 

postali fanatični v svojem verovanju in so z materializacijo svojih obredov zmanjšali svoje razumevanje. 

Nato jim boš potrpežljivo pomagal pri poglabljanju znanja in jim pokazal obzorja, ki jih lahko doseže 

njihov duh, ko se potopijo v moje učenje. Govorili jim boste o mojem Univerzalnem duhu, o nesmrtnosti 

duše in njenem nenehnem razvoju. Naučili jih boste prave molitve, dialoga duha in jih osvobodili 

predsodkov in zmot. To je delo, ki vam ga zapovedujem - delo ljubezni in potrpežljivosti. 

8 Vsi pazite na svojo dušo, ki je moj otrok. Sprejmite moja nova razodetja, in če niste mogli odkriti 

pomena besed, ki sem vam jih dal v preteklih časih, pridite k meni in s tem navodilom boste vse spoznali 

in razumeli. Spominjam vas namreč in z vami združujem vse svoje besede in dejanja vseh časov, da boste 

imeli še eno pričevanje o svojem Očetu. 

9 Izkoristite moč, ki sem vam jo dal, da boste premagali vse preizkušnje in skušnjave. Bodite 

potrpežljivi v bolečini, da boste lahko krmarili svoj čoln in se rešili. 

10 Želim, da bi bilo vaše čaščenje Boga v tej tretji dobi tako čisto in popolno kot vonj, ki se širi iz 

cvetja. 

11 Ko bodo ljudje pripravljeni zgraditi tempelj v svoji duši in v njej prižgati plamen vere, se bodo 

prenehale profanacije, končale se bodo vojne, solzna dolina bo postopoma postala dežela miru in nebeško 

kraljestvo se bo približalo vsakemu srcu. 

12 Dovolite mi, da vam govorim na ta način, tudi če se vam zdi vse, kar govorim, nemogoče. Vem, 

kaj se bo zgodilo s tem svetom v prihodnosti - v prihodnosti, ki se bo nadaljevala v večnost in ki je vi, 

mala bitja, ne morete razumeti. 
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13 Ker se sploh ne zavedate sedanjosti, kako lahko napovedujete, kaj se bo zgodilo, ali dvomite v to, 

kar moja beseda prerokuje? 

14 Na svet že prihajajo moji glasniki, ki bodo, ko bo prišla njihova ura, odstranili temni obliž z oči 

ljudi, tisti glasniki, ki so prišli na svet, da bi s svojimi deli resnične ljubezni branili resnico. Toda kdo jih je 

odkril? Kdo v današnjih otrocih prepozna preroke in apostole jutrišnjega dne? Toda če se to dogaja tistim, 

ki jih lahko vidite z očmi svojega telesa, kaj se bo zgodilo, ko vam povem, da so se tudi moji duhovni 

gostitelji svetlobe približali vašemu svetu s svojim sporočilom miru in klicem k preporodu? Tega niste niti 

slutili. 

15 Nujno je, da to ljudstvo, ki so mu bila zaupana ta razodetja, vstane in o njih priča. S tem se bodo 

ljudje prebudili in bodo lahko zaznali duhovna znamenja in manifestacije, značilne za ta čas. 

16 To je razlog, zakaj vam nenehno govorim, naj varujete to seme, da boste vi in vaši otroci to luč 

ponesli ljudem na zemlji. 

Dovoljujem vam, da za prenašanje mojega sporočila na različne točke Zemlje uporabljate sredstva, ki 

se vam zdijo primerna, kadarkoli vam vest govori, da hodite po pravi poti. 

17 Toda ne želim vam reči, da ste vi, ki me ta trenutek poslušate, edini, ki ste pooblaščeni za 

opravljanje tega poslanstva. Ne - del naloge boste morali opraviti vi, tisti, ki pridejo za vami, pa bodo 

opravili tisto, kar jim bo pripadalo. Za moje nove ljudi je dela ogromno. 

18 Prizadevati si morate, da bi to delo napredovalo iz roda v rod, se izražalo v svoji duhovnosti in 

čistosti ter se ohranilo v vsej svoji resnici. 

19 Še ne prepoznate celotnega bistva in pomena mojega učenja. Zato ste jo izkrivili z nerodnimi 

kultnimi dejanji - kultnimi dejanji, ki ne vsebujejo nobene duhovnosti. Ko pa se bo vaš um skupaj z vašo 

dušo prebudil v resnico, ne bo mogel mojemu delu dodati ničesar nečistega. 

20 Svetu dajete to, kar ste prejeli kot nalogo, preden ste prišli na Zemljo. To je sporočilo, ki ga je 

prinesla vaša duša. 

21 Um vsega tega ne ve, toda duše se spominjajo, da jim je bilo rečeno, da se bodo tukaj na zemlji 

zbrali vsi, ki jim je namenjeno, da slišijo Gospodovo besedo ob njegovem novem razodetju svetu. 

22 Blagor tistim, ki so znali v svoji duši ohraniti poslanstvo in obljubo Učitelja, kajti v njih je bila luč 

mojega Duha. Zdaj opravljajo nalogo, ki jim je bila zaupana, in ko bodo dokončali svoj del, bodo deležni 

duhovne sreče, ko bodo videli, da za njimi prihajajo novi "delavci", ki bodo nadaljevali začeto delo. S temi 

nasledniki bodo doživeli zadovoljstvo in veselje, da so našli pot, ki je očiščena in tlakovana, in da se je 

setev na poljih že začela. 

23 Če ste vi, ki ste bili prvi in ste se zato morali veliko boriti, ker vam nihče od vaših soljudi v tej 

dobi ni pripravil poti, vendarle lahko svetu prinesli sporočilo, ne pozabite, da bodo morali novi rodovi - 

ker bodo našli dobro uhojeno pot in razširjeno seme - sporočilo, katerega nosilci so, predstaviti z večjo 

svetlobo in jasnostjo. 

24 Že od najzgodnejših časov, ko so preroki začeli oznanjati prihod Mesije, so govorili, da bodo v 

njem blagoslovljeni vsi narodi, ker bo postal človek. Danes pa vam pravim, da bodo v tem tretjem obdobju 

vsi narodi na novo blagoslovljeni, ker bo moj Duh prišel, da bi se družil z vsako dušo. 

25 Blagor tistim, ki se skušajo očistiti z molitvijo, kesanjem in dobrimi deli, kajti oni so tisti, ki 

resnično sperejo svoje madeže, da bi se pred menoj pokazali čisti. Blagor tistim, ki tako razumejo resnico, 

saj najdejo pot in zapustijo nevednost in temo preteklih časov. 

Tako kot sem v drugi dobi prišel, da bi končal prelivanje krvi in žrtvovanje nedolžnih žrtev, ki so jih 

ljudje darovali pred Jehovovim oltarjem, in jih naučil, naj Očetu darujejo svoja življenja, tako prihajam 

danes, da bi vas odvrnil od številnih nekoristnih oblik čaščenja in obredov, s katerimi zamenjujete resnično 

izpolnjevanje mojega nauka. 

26 Ko poslušate moje nauke, ste presenečeni, da lahko razumete in izvedete, kar se vam je prej zdelo 

nemogoče, in to zato, ker je vaša duša korak za korakom prehodila pot, ki je niste poznali. Iskra svetlobe v 

tvojem umu je bila dovolj, da je iz tvojega srca odstranila zunanji kult, ki je bil tako globoko zakoreninjen 

v tebi. 

27 Tudi simbolika izgine iz vašega bogoslužja, ko bolje spoznate resnico in začnete uživati v čistem, 

preprostem, duhovnem in enostavnem bogoslužju. 
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28 Nisem vam še povedal vsega in vam nisem razkril vsega, zato vam pravim, da se ne počutite 

zadovoljni s tem, kar ste dosegli, in ne bodite zadovoljni s prvo stvarjo, ki ste jo prejeli. Moja zakladnica 

še vedno varuje veliko stvari in tvoja duša bo to spoznala. Še vedno boste morali narediti veliko 

pomembnih korakov na poti. 

Učim vas drugačen način izvajanja zakona in drugačen način spoznavanja duhovnega in božanskega, 

ki vam ga je razodela moja beseda. Nočem namreč, da bi me raziskovali po vzoru znanstvenikov ali 

teologov. Posvetujte se s skrito modrostjo svojega Očeta tako, da svoje misli z molitvijo usmerjate k 

njemu. Potem boste v ponižnosti, spoštovanju in ljubezni od Njega prejeli, kar bi vam rad razodel. 

Kdor tako pride do vrat modrosti, bo veljal za majhnega otroka, ki hrepeni po svetlobi, ali za učenca, 

žejnega znanja. Dal mu bom čutiti svojo navzočnost, ga božal in mu pokazal vse, kar moraš vedeti po 

Očetovi presoji. Odpravil bom njegove dvome, odstrl bom z njegovega pogleda tančico mnogih skrivnosti 

in ga napolnil z lučjo, da bo, ko bo končal molitev in se vrnil v svoj življenjski boj, svoji človeški naravi 

razkril, česar se je naučil v učni uri z Mojstrom. 

29 Tisti, ki so hoteli spoznati bistvo mojega bitja in prodreti v Božansko, ne da bi vstopili v mojo 

navzočnost s potrebno ponižnostjo in spoštovanjem, so vedno zašli s poti in nikoli niso dosegli velikega 

pouka, saj so vrata vanj odprta le ponižnim, ponosnim pa so vedno zaprta. Ljudje so v življenju še vedno 

majhni otroci in še vedno daleč od tega, da bi bili učenci. 

30 Od vas zahtevam ponižnost uma in srca, da bi vi, ki ste prišli sem na duhovno pot v želji po 

svetlobi, našli vse, kar želite vedeti. Pripravljenim ne bo treba jokati, niti ne bodo hrepeneli po tistih časih 

mojega pojavljanja, ko se bodo končali in ko bodo prišle karavane tujcev, ki vas bodo spraševali o tem, 

kar ste slišali in videli. Nato jim boš dal resnično pričevanje o vsem, kar sem te učil, in razlago vsega, kar 

vidijo zavito v skrivnost. 

Presenečeni nad jasnostjo vašega uma in vaše besede vas bodo imenovali "otroci Luči" in vam rekli: 

"Imate srečo, da vas tako imenujejo, ker ste slišali Božanskega Učitelja, četudi le s pomočjo človeškega 

uma." 

31 Ljudem na novo dajem svojo besedo, da bi vedeli, da niso zapuščeni, da bi se prebudili z glasom 

svojega duha in spoznali, da dušo po tem življenju čakajo veliki božanski čudeži. 

32 O njih sem govoril z ljudmi in isto doživlja tisti, ki zna moliti, da bi stopil v stik z duhovnim, o 

čemer priča tudi tisti, ki se s pomočjo znanosti poglablja v skrivnosti narave. Na ta dva načina bosta um in 

duh odkrivala vedno več, bolj ko bosta iskala. Toda kdaj bo prišel čas, ko bo človeka navdihovala ljubezen 

do študija in raziskovanja? Šele ko se bo to zgodilo, bo njegovo delo v svetu trajno. Dokler bo motiv 

znanosti želja po moči, aroganca, materializem ali sovraštvo, bodo ljudje nenehno doživljali očitke 

sproščenih sil narave, ki kaznujejo njihovo nepremišljenost. 

33 Znanstvenik tega časa v svojih delih kaže popolno nerazumevanje, saj uničuje narode in ljudstva, 

na tisoče ljudi kosi, zasužnjuje ljudi in človeško življenje spreminja v vihar. Ne razume zla, ki ga 

povzroča, in se ne zaveda posledic svojih dejanj. Zato jim pravim, da so brezobzirni. 

34 Temu človeštvu lahko priskoči na pomoč samo moje usmiljenje, zato sem se prišel dotakniti 

človekovega srca in prebuditi njegovo dušo, da bi slišal mehak glas vesti, ki mu bo modro pomagal 

spoznati vse zlo, ki ga je povzročil, in mu hkrati vcepil način, kako naj popravi napake in zlo. 

35 Ljudje morajo razumeti, da mora vsakdo priti k meni - vendar ne kot človek, kot bi si želeli, 

temveč v duhovnem stanju. Le tako bodo zagotovili, da bodo njihova dela usmerjena v dobro vseh, kar bo 

v korist tudi njim samim. 

36 Koliko se jih je napihnilo v zlobi, nadutosti, praznem prizadevanju, koliko si jih je nadelo krone, 

čeprav so bedni in duhovno goli. Kako veliko je nasprotje med tem, kar ti šteješ za svojo resnico, in mojo 

resnico! 

37 Ob poslušanju moje besede jokate, ljudstvo. Kdaj bo vse človeštvo jokalo pred mojim razodetjem? 

Vsem vam odpuščam, to je trenutek milosti, in svojo neskončno luč razlijem na vse svetove in na vse 

svoje otroke. 

38 To je doba svetlobe, v kateri bo Božja modrost, ki je svetloba Svetega Duha, osvetlila tudi najbolj 

skrite kotičke srca in duše. 

39 Človek bo kmalu spoznal, od kod prihaja, kdo se je rodil na tem svetu, kaj je smisel, naloga in 

namen tega življenja, in si bo znal razložiti, čemu pravi "smrt". 
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Zdaj bo človeštvo kmalu opustilo teorije in zunanje oblike čaščenja, da bi namesto tega živelo resnico. 

Takrat bo svoj obstoj posvetil dobroti, me častil s svojimi deli, in ko bo prišla ura, da zapusti ta svet, 

dejstva, da se mu za vedno zaprejo oči telesa, ne bo imenoval "smrt", saj ve, da je to trenutek, ko duša 

popolnoma vstopi v višje življenje. 

40 Ko boste vsi spoznali, da je ločitev duše ob odhodu iz telesa prehodni korak, ki je nujen za 

približevanje domovom miru in popolnosti, se bo v ljudeh oblikovalo resnično spoznanje resničnosti. 

41 Stvarnik je ljudi postavil v svet, katerega narava se neprestano razvija, vendar se vedno razvija k 

popolnosti. 

Toda ljudje, ki živijo v objemu te narave, se ne razvijajo v skladu z njo, saj si ne prizadevajo za svoje 

moralno izboljšanje, ne hrepenijo po popolnosti svoje duše, ki je bistvo in razlog njihovega obstoja. 

42 Razvoj človeka, njegov napredek, njegova znanost in civilizacija nikoli niso imeli za cilj vzpona 

duhovne duše, ki je najvišja in najplemenitejša stvar na svetu. 

ljudje obstajajo. Njegove težnje, ambicije, želje in 

Zaskrbljenost je imela na tem svetu vedno svoj cilj. Tu je iskal znanje, tu je zbiral zaklade, tu si je 

pridobival užitke, časti, nagrade, položaje moči in odlikovanja, tu je želel najti svojo slavo. 

Zato vam pravim: Medtem ko narava v svojem zakonu nenehnega razvoja k izpopolnjevanju, k 

popolnosti napreduje korak za korakom, človek zaostaja, ne napreduje; od tod njegove usodne udarce na 

zemlji, od tod preizkušnje, ovire in udarci, na katere naleti na svoji življenjski poti. Namesto da bi bil v 

harmoniji z vsem, kar ga v življenju obdaja, in da bi skrbel za to, da postane gospodar vsega z naprednim 

razvojem svoje duše, kot mu je od začetka zapovedal Gospod, je hotel postati gospodar z nižjimi strastmi, 

kot so pohlep, aroganca in sovraštvo. A ne da bi se tega zavedal, je sam kaznoval svojo nečimrnost s tem, 

da je padel s položaja gospodarja in kneza nad vsem, kar je Bog postavil pod njegovo voljo, in postal 

služabnik, suženj in celo žrtev vseh naravnih sil, ki so ga obdajale. 

43 Odločite se, da boste najprej spoznali sami sebe in poiskali bistvo v jedru svojega bitja, in 

zagotavljam vam, da se boste počutili razsvetljeni, ko boste odkrili, da ste predvsem duhovne duše, božji 

otroci. 

44 Moja beseda vam odpira vrata duhovnega znanja, da boste v svojem srcu zbrali nekaj tistega, kar 

Oče hrani v svoji zakladnici za svoje otroke. 

45 Človek nosi v sebi duhovno dušo, ki je nosilka številnih darov in božanske slave, in prav Božja 

beseda, njegov nauk, ga naredi vrednega, da doseže to milost. 

46 Koliko se je človeštvo ponižalo v svojem materializmu, koliko solz je moralo preliti zaradi 

brezbrižnosti do visokega, čistega in resničnega! 

47 Duhovna duša se nagiba k kreposti, telesna lupina pa k grehu in obe se borita druga z drugo, ne da 

bi se uskladili. Zato sem ju s svojo besedo naučil, kako naj se združita v enem idealu, tako da bosta duša 

na pravičen način dobila svoje, svet pa svoje. 

V "mesu" so instinkti, strasti in nagnjenost k materialnemu, saj od tam izvirajo. Zato potrebujete nauk, 

ki bo senzibiliziral človeške srčne strune, jih oplemenitil in povzdignil, ne da bi jih odvrnil od 

izpolnjevanja zakonov, ki vladajo človeku na zemlji. S tem naukom se bo duša lahko dvignila v večnost, v 

tisto kraljestvo, iz katerega izvira. 

Če ji bo uspelo zmagati nad "telesom" in svetom, se bo potem, ko se bo že osvobodila človeške telesne 

lupine, lažje vzpenjala z ravni na raven, se vedno bolj približevala Očetu in tako zapustila svet, v katerem 

je živela in ki jo je še bolj zasužnjeval. 

48 Iskra duha, ki človeka dela podobnega njegovemu Stvarniku, se bo vedno bolj približevala 

neskončnemu plamenu, iz katerega je vzklila, in ta iskra bo svetleče bitje - zavestno, sijoče od ljubezni, 

polno znanja in moči. To bitje uživa v stanju popolnosti, v katerem ni niti najmanjše bolečine ali stiske, v 

katerem vlada popolna in resnična blaženost. 

49 Če to ne bi bil cilj vašega duha, resnično, povem vam, ne bi vam dal spoznati svojega nauka s 

toliko učenji, saj bi potem Zakon prve dobe zadostoval, da bi živeli v miru na zemlji. Toda če pomislite, 

da sem živel med ljudmi in jim obljubil neskončno boljši svet onkraj tega življenja, in če se poleg tega 

spomnite, da sem obljubil, da se bom vrnil v nekem drugem času, da vam bom še naprej govoril in razložil 

vse, česar niste razumeli, boste prišli do sklepa, da je človekova duhovna usoda višja, veliko višja od 
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vsega, kar lahko pričakujete, in da je obljubljena blaženost neskončno večja od tega, kar si lahko domislite 

ali predstavljate. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 278 
1 Preljubi učenci, še enkrat vam pravim: Pazite in molite, ker je telo šibko in lahko v svoji šibkosti 

zapelje dušo na kriva pota. 

2 Duša, ki zna živeti budno, nikoli ne zaide s poti, ki ji jo je začrtal njen Gospod, in je sposobna 

svojo dediščino in darove uresničevati, dokler ne doseže svojega višjega razvoja. To bitje mora 

napredovati v preizkušnjah, ker živi budno in nikoli ne dovoli, da bi ga obvladovala materija. Kdor bdi in 

moli, bo vedno zmagal v življenjskih krizah in trdno stopal po življenjski poti. 

3 Kako drugačno je vedenje tistega, ki pozabi moliti in bdeti! Prostovoljno se odpove obrambi z 

najboljšim orožjem, ki sem ga dal človeku, to so vera, ljubezen in svetloba znanja. Tisti, ki ne sliši 

notranjega glasu, ki mu govori prek intuicije, vesti in sanj, je tisti, ki ne sliši notranjega glasu, ki mu 

govori prek intuicije, vesti in sanj. Toda njegovo srce in um ne razumeta tega jezika in ne verjameta 

sporočilu njegovega lastnega duha. 

4 Če bi človek živel zavestno glede na višje življenje, ki obstaja in vibrira nad njim, in če bi se znal 

posvetovati s svojim duhom - koliko nevšečnosti bi si prihranil, koliko brezen bi se rešil. Toda vse 

življenje prosi za nasvet tiste, ki nimajo rešitve za njegove dvome in negotovosti: znanstvenike, ki so 

prodrli v materialno naravo, a ne poznajo duhovnega življenja, ker je duša v njih zapadla v letargijo. 

5 Človeška duša se mora prebuditi, da bi našla samo sebe in odkrila vse sposobnosti, ki so ji bile 

zaupane, da bi jo podpirale v njenem boju. 

6 Danes je človek podoben majhnemu, mlahavemu listu, ki je padel z drevesa življenja in je igrača 

vetrov, podvržen tisočerim nihanjem, šibak pred silami narave, krhek in nesrečen pred smrtjo, medtem ko 

bi moral biti gospodar na zemlji kot princ, ki sem ga poslal, da bi se izpopolnil v svetu. 

7 Prišel je čas prebujenja, ko morate pohiteti z iskanjem resnice in se vrniti nazaj po poti, ki so vas 

pripeljale ambicije, obup in nevednost. 

8 Ne bežite pred mojo lučjo, ki se zdi, da s svojimi razodetji pretresa svet. Kmalu boste na 

duhovnem obzorju videli sijočo zvezdo, ki bo rešila ta razbiti svet - to človeštvo, ki se je izgubilo v senci 

materialističnega, neplodnega in egoističnega življenja, ker se je oddaljilo od zakona, ki je bistvo vašega 

življenja. 

9 Blagor ljudem: Ali se vam ne pretresejo srca, ko vam tako govorim o človečnosti? Ali ne pomislite 

takoj na težko nalogo, ki jo morate opraviti? 

10 Tako vam govorim, da se lahko pripravite. Bliža se namreč čas, ko se bodo na svetu pojavili Moji 

glasniki in Moji odposlanci, med katerimi boste tudi nekateri izmed vas, tisti, ki ste v tem tretjem obdobju 

slišali Mojo besedo. 

11 Samo čisti po srcu lahko odidejo v dežele in narode, da bi širili moje sporočilo, saj bodo edini 

vredni pričevati o resnici tega dela. 

12 Ko se ti odposlanci odpravijo v dežele, ki jih čakajo, mora v njihovih srcih že ugasniti vsak verski 

fanatizem, v njih ne sme biti več niti najmanjše želje po laskanju ali občudovanju, prav tako si ne smejo 

upati za delo ljubezni, ki ga opravljajo, umazati roke z denarjem sveta. Ne bodo prodajali čudežev in ne 

bodo določali cene za ljubezen med seboj. Biti morajo služabniki, ne gospodarji. Prišel bo čas, ko boste 

razumeli veličino resnične ponižnosti, in takrat boste spoznali, da je bil tisti, ki je znal biti služabnik, v 

resnici svoboden v svoji nalogi delati dobro in širiti usmiljenje ter da so ga v življenju spremljali vera, 

zaupanje in mir. 

13 Kdor pa se ima za kralja in gospodarja, ne da bi si to zaslužil, je - tudi če mu narodi ležijo pri 

nogah - suženj, je bedak, ker nima ne miru, ne varnosti in ne vere. 

14 Če želite pravo spodbudo v duhovnem boju, se obrnite k bližnjemu in občutili boste globoko 

zadovoljstvo, neizrekljivo srečo, ki je neprimerljivo večja od užitkov, ki vam jih ponuja svet, vsakič, ko 

boste potolažili žalujočega, ozdravili bolnika ali rešili izgubljenega. Če vaše človeško in majhno srce 

enkrat doživi takšno veselje, je to zato, ker se je vaša duša borila in se dvignila. 

15 V vašem srcu zaznavam skrivno vprašanje: "Kaj bo z nami, ko nam bo primanjkovalo topline te 

Besede?" Razlog za to je, da vaša duša pričakuje čas bolečine, ki bo razkrojila svet od trenutka, ko se bo 

moja manifestacija končala. 
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16 Pravim vam: Če boste sledili mojim naukom, se vam ne bo treba ničesar bati. Kajti kdor hodi po 

moji poti, tega razsvetljuje moja luč in ima moj mir. Skrbite za tiste, ki so pozabili moliti, za tiste, ki v srcu 

ne čutijo ljubezni, za tiste, ki ne poznajo duhovnih darov, ki jih imajo. Molite za vse. 

17 Naučite moliti, da bodo vaši soljudje razumeli, da je njihov duh tisti, ki mora komunicirati s svojim 

Stvarnikom, da se bodo zavedali, da so njihove molitve skoraj vedno krik telesa, izraz strahu, dokaz 

pomanjkanja vere, upora ali nezaupanja do mene. 

18 Naj tvoji soljudje razumejo, da jim ni treba umoriti ali raztrgati svojega telesa, da bi premaknili 

mojega duha, prebudili moje sočutje ali usmiljenje. Tisti, ki si nalagajo telesno trpljenje in pokoro, to 

počnejo zato, ker nimajo niti najmanjšega znanja o tem, kaj so najbolj prijetne daritve zame, niti pojma o 

moji ljubezni in usmiljenju vašega Očeta. 

19 Ali mislite, da so potrebne solze v vaših očeh in bolečina v vaših srcih, da bi se vas usmilil? To bi 

pomenilo, da mi pripisujete trdoto, brezčutnost, brezbrižnost, sebičnost. Si lahko predstavljate te napake 

pri Bogu, ki ga ljubite? 

20 Kako malo ste se trudili, da bi me spoznali! Razlog je v tem, da svojega uma niste usposobili, da bi 

razmišljal v skladu z Duhom. 

21 Veliko vam govorim o molitvi, ker je nujno, da odkrijete vse moči in učinke, ki so ji lastni. 

Napočil je namreč čas, da vaš duh izpolni svoje veliko poslanstvo v svetu, ki mu je bilo namenjeno, in 

molitev je najodličnejše orožje za njegov boj. 

22 Kdor zna moliti, je Božji vojak, saj je zaradi svoje duhovnosti nepremagljiv. Njegovo orožje 

deluje, ne da bi svet to opazil. Njegova luč razsvetljuje temo, njegova moč preprečuje slabe namene, 

njegova ljubezen seje mir. Ne potrebuje materialnih sredstev, da bi izpolnil svoje poslanstvo, ampak ga 

izpolnjuje in deluje, kot da je že v duhovnem. 

23 Človeštvu sem dal potreben čas za duhovno prebujenje in ta čas se izteka. Na poteh sveta mora 

narediti le še nekaj korakov, potem pa se bo ustavila in prostovoljno vstopila v kraljestvo ljubezni. 

24 Še vedno boste videli, kako se en mogočnik požene na drugega mogočnika, da bi ga uničil in ostal 

gospodar zemlje. Ne zavedajo se, da jim moč, ki so jo iskali, ne bo dana, ker so prestopili meje svobodne 

volje. 

25 Če bo na koncu bitke še vedno stal pokonci in hotel vzklikniti zmago, bo videl, da je njegovo 

kraljestvo sestavljeno iz ruševin in trupel, da je njegov svetovni imperij sestavljen iz bede in smrti, in to bo 

konec vojn na svetu. 

26 Človek potem ne bo mogel trditi, da je v meni našel oviro za svojo znanost ali sovražnika svojega 

prizadevanja za moč in željo po veličini. Dovolil sem mu iti do konca, do meje, saj veste, da ima vse, kar 

je človeško, svojo mejo. 

Človek je ustvaril svet po svojih zamislih in ga sam uničil, ker njegovi temelji niso bili trdni. Česa me 

bo lahko obtožil? Ko pa bo bolečina največja in bo njegovo srce zgroženo nad posledicami njegovih del, 

bo klical k usmiljenju in odpuščanju, kajti šele takrat se bo duša prebila iz ječe, v kateri je bila ujetnica, da 

bi izbruhnila v želji po Njem, na katerega je pozabila, ali če se ga je nekoč spomnila, je to bilo le zato, da 

bi nezaupala v njegovo moč. 

27 Človek bo spoznal mojo pravičnost in ne mojega maščevanja. Če bi namreč to čustvo obstajalo v 

meni in bi ga izlil na človeštvo, bi ga, namesto da bi ga očistil, umazal. Toda moja pravica ima nalogo, da 

tvoji duši povrne čistost. 

28 Glej, kako - medtem ko ljudje pripravljajo svoje uničenje - poskrbim vse za njihovo odrešenje in 

vstajenje, četudi morajo za to skozi lonec neizmernega trpljenja, ki je potrebno, da se duše okrepijo v 

kesanju in odločitvi, da ostanejo zveste Zakonu. 

29 Vse bo rešila moja ljubezen, vsem bom dal priložnost, da se vrnejo k meni, in takrat boste vedeli, 

da sem vsemogočni in končni zmagovalec jaz. Toda ne bom vladal nad poraženimi, ne nad mrtvimi in ne 

nad ponižanimi: moja zmaga bo resnična, ker bom vladal nad zmagovalci. 

30 Ste kot park, na katerega trati, ki sem jo urejal, nisem dovolil rasti plevelu. Dovolil sem, da grmi 

rastejo, da se razraščajo popki in da se odpirajo čašice, tako da lahko obiskovalec uživa ob pogledu nanje, 

sprehajalec pa najde zavetje pred neugodnim vremenom in si odpočije v senci dreves. 

31 Včasih se vaš mir spremeni v boj, zaskrbljenost ali strah. To se zgodi, ko nevihta razbesni polja in 

vrtove, strese drevesa in odvrže rože. Nato se vprašate, kakšen je pomen teh preizkušenj. Toda povem 
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vam, da vihar povzroči, da slabi sadeži in suho listje padajo z dreves, in odpihne z vrta vse, kar ne bi 

smelo biti v njegovem naročju. 

32 Ko bo ta vrt zacvetel in obrodil sadove po moji volji, bom odprl njegova vrata in vanj povabil 

prebivalce drugih pokrajin, da bi jim dal sadove, ki so jim najbolj všeč, da bi jih lahko odnesli v svoje 

pokrajine. 

33 Blagoslavljam drevesa, ki so kljub temu, da jih je orkan bičal, ostala trmasta in so se kljub temu, 

da so bile njihove veje za kratek čas oluščene, kmalu spet odela v zelenje. 

34 Ko je bilo preizkušnje konec, ste začudeni videli, da so z drevesa odpadli gnili sadeži in suho listje. 

35 Dal sem vam moč, da boste vzdržali preizkušnjo, in svetlobo, da boste razumeli pomen teh 

božanskih lekcij. 

36 Če bi vas vprašal, kaj so tisti slabi sadeži, ki jih včasih rodi vaše drevo, kaj bi mi odgovorili? Takoj 

bi mi odgovorili, da so to vaši bratje in sestre, ki ne delajo iskreno, ki se niso prenovili in mi ne ponujajo 

ničesar dobrega. Toda povem vam, da slabi sadovi niso vaši bratje in sestre, da niso oni tisti, ki jih vihar 

odnese z vrta. Slabi sadovi so slabe navade, slaba čustva, napake, ki jih delajo pri mojem delu. Suho listje 

pa so vsa tista odvečna bogoslužna dejanja, ki še vedno običajno vztrajajo med mojimi učenci, kot so 

zunanje oblike bogoslužja, obredi, simbolična dejanja in vedenje, ki so pripadali zelo oddaljeni preteklosti, 

danes pa so že kot suho listje brez soka, ki je odpadlo z drevesa življenja. 

37 Če bi moj nauk koga od vas imel za slab sad, nevreden biti na drevesu moje pravičnosti in moje 

ljubezni, ne bi bil pravi, ker ne bi izkazoval usmiljenja do tistega, ki ravna nezakonito, ne bi izkazoval 

ljubezni do tistega, ki je v stiski, in ne bi imel oblasti, da bi ga spreobrnil. 

38 Veš, da nikogar ne preganjam in da ne odženem nobenega od svojih otrok, ampak iz njegovega 

srca izženem vso brezbožnost in ga naučim, da iz svojega naročja izloči vse zlo, ki mu preprečuje resnično 

izpolnjevanje mojega zakona. 

39 Če bi moral zavrniti nepopolne in sprejeti le dobre in pravične - resnično, povem vam, nobenega 

od vas ne bi izbral, ker ste vsi nepopolni in med vami ne najdem niti enega pravičnega človeka. 

40 Veličina mojega nauka je odrešenje grešnikov. 

41 Zahvaljujte se svojemu Očetu, saj je on tisti, ki vam razlaga svoje nauke, ker človeštvo izkrivlja 

moje nauke tako, da tisto, kar je neskončno pravično, prikazuje, kot da je nepravično. 

42 Predstavljate moj vrt. Moja beseda je bila tista, ki te je vzgajala. Vendar še niste zacveteli in niste 

obrodili sadov. V resnici vam pravim, da se bodo cvetovi na vašem vrtu odprli šele takrat, ko se boste 

izmenjali iz duha v duha, in da bodo sadovi na vašem drevesu dozoreli šele takrat, ko bodo vaša dela 

vsebovala resnicoljubnost, ljubezen, znanje, ko bodo imela življenje, hrano in dober okus. 

43 Še enkrat vam povem, da je bil ta tretji čas, ko ste me slišali s človeškim razumom, le stopnja 

priprave ali oblikovanja - manifestacija moje besede, mojega Duha, vendar še vedno človeška in 

materializirana. Zato vam pravim, da ta oblika komunikacije ne more biti cilj vaših duhovnih prizadevanj. 

44 Ta manifestacija je bila korak, ki vam je omogočil, da ste naredili še en korak po poti, ki vas 

približuje popolnemu občestvu. 

45 Pogosto vam govorim o tem, da boste, ko se bo končalo sedanje obdobje, brez strahu naredili 

korak v novi čas. Takrat se boste prepričali, da nosilec glasu ni nujno potreben, da bi prejeli mojo 

božansko priprošnjo, saj se bo ta spustila na vsako dušo. 

46 Skozi to svetlobo boste prejemali moje ukaze, čutili mojo navzočnost in slišali moj glas. 

47 Takrat bo neofit postal učenec, ne bo več tisti, ki je poklical svojega Gospoda in mu rekel: "Oče, 

pridi k meni, daj mi svojo pomoč, dvigni me." Takrat bo on tisti, ki vstane in se približa svojemu Očetu ter 

mu reče: "Ljubi Učitelj, moj Oče, tukaj sem, pripravljen te poslušati in od tebe sprejeti tvojo božansko 

voljo." 

48 Razumite, ljudje, da to, kar sem vam razkril prek teh glasnikov, ni in ne more biti vse, kar moram 

razkriti človeku. 

49 Po teh ustih sem razkril veliko stvari, vendar to ni moja skrivna zakladnica, to ni celotna knjiga 

moje modrosti. Še enkrat vam povem: to je bila priprava, uvod v čas spiritualizacije. 

50 Začeli ste razvijati svoje darove, vendar se ne boste mogli popolnoma razviti, dokler se ta beseda 

ne bo končala. 
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51 Zaenkrat naj vas pripravim na to, da boste, ko boste slišali zadnje moje učne nagovore, med mojim 

ljudstvom praznovali in ne žalovali, ker me ne bodo več slišali v tej obliki. 

52 Skozi vašo dušo bo šel spomin na tiste čase, ko je ljudstvo slišalo Jehovov glas v grmenju in videlo 

njegovo luč v bliskanju, ko je prejelo zakon, vklesan v kamen, in ko je bil kruh večnega življenja 

simboliziran v manni. 

53 Vaš duh vas bo spominjal na mojo navzočnost na tem svetu, ko sem živel z vami, postal človek, da 

bi me videli, slišali in razumeli, da bi prebudil vaše speče duše s čudežem svojih čudes in vam dal dokaze 

svoje ljubezni. In da bi našli vero, sem vam dal vse, za kar ste me prosili: odpuščanje, potrpežljivost, 

čudeže, blagoslove, kri in življenje. 

54 Spomnili se boste tudi časov, ko ste imeli to manifestacijo prek mojih oddajnikov ali glasovnih 

nosilcev, ki so mojo besedo naredili slišno in jo prilagodili moči razumevanja vseh, da bi jo razumeli. 

55 Takrat boste jokali od žalosti in veselja: Iz žalosti, ko se zavedaš svoje počasnosti, s katero si hodil 

po duhovni poti, in zaradi svoje trdosrčnosti, ki je Očeta vedno silila, da se je spustil v tvojo bedo in 

nesrečo. Vaš jok bo radosten, ko boste spoznali, da ste kljub svoji počasnosti že prišli do vrat nove dobe, v 

kateri ne boste več žrtvovali svojega Očeta, v kateri ga ne boste več klicali in v solzah prosili, naj vas reši 

pred pogubo, ker boste že vedeli, kako iti k Njemu, se z Njim pogovarjati in ga slišati s svojo dušo. 

56 Zakaj bi morala biti bolečina v zadnjem trenutku te manifestacije, saj ta dan označuje začetek 

novega obdobja večje svetlobe in popolnosti? Povedal sem vam, da želim, da bi bil ta dan duhovni praznik 

med mojim ljudstvom. 

57 Resnično, povem vam, da imam za vas pripravljene še večje nauke od tistih, ki sem vam jih razkril 

do danes. Toda kdaj boste lahko razumeli in dojeli vse, kar sem vas učil in vam razkril v besedi Nosilcev 

glasu? Kdaj mi boste povedali, da ste že razumeli bistvo tega nauka? 

58 Bodite mirni, kajti če se boste resnično posvetili študiju in prakticiranju moje besede, vas bom 

vodil do konca poti. Zapomnite si, da sem luč, ki osvetljuje vašo pot. 

59 Ljudje, želim, da prepoznate blagoslovljeno dediščino, ki ste jo od začetka prejeli iz usmiljenja 

vašega Očeta. Od takrat ste zaznamovani, da bi v tretjem obdobju pričevali o moji resnici. Moja luč te je 

spremljala na vseh poteh tvojega dolgega popotovanja. 

60 Pripravljeni ste bili tako, da ste me lahko prepoznali ob prejemu tega sporočila in da vas dvom ne 

bo odvrnil od mene. Zato se včasih, ko razmišljate, čudite, da ste se lahko osvobodili številnih vezi, ki so 

vas omejevale. Ne morete obžalovati koraka, ki ste ga naredili, ker ste spoznali jasnost Mojega dela in 

dobroto Moje besede. Vsi dobro veste, po kateri poti hodite in kaj trenutno počnete. V mojih razodetjih ni 

skrivnosti in v moji besedi ni dvoumnosti. 

61 Jasnost in celovitost mojih naukov bo povzročila, da bo vaša duhovna duša postopoma razkrila, 

kar ji je zaupal Oče, in razkrila darove, ki so bili dolgo časa skriti. Spali ste, zato se šele zdaj zavedate, da 

ste videli mojo svetlobo. Nisem vas presenetil, presenetili ste sami sebe. Svojim otrokom nisem bil 

skrivnost, a vi še vedno skrivate veliko skrivnosti. Zato sem vam priskočil na pomoč, da boste v celoti 

spoznali resnico. 

62 Zahvalite se svojemu Gospodu, ker ste spet na poti, vendar se s tem ne zadovoljite. Ne pozabite, da 

sem vam ponudil pot, da bi po njej prišli k meni. Ste učenci duhovnega nauka, katerega cilj se vam zdi še 

vedno daleč. Toda moj nauk vam stoji ob strani, moja beseda vas spodbuja in moje usmiljenje vas krepi, 

tako da med vami ni neuspeha. Žetev boste namreč poželi šele, ko boste dosegli vrh duhovnosti. 

63 Trenutno moja beseda razsvetljuje zemljo, pravkar je prišla v napovedanem času, in čeprav so 

priče tega sporočila le redki, če jih primerjamo po številu s človeštvom, bo prišel dan, ko bo moja beseda 

odmevala po vsem svetu. 

Do zdaj ste bili zadovoljni, da ste me slišali. Ko pa se bo moja manifestacija končala, se bodo med 

vami pojavili učenci, ki so preučevali moj nauk in bdeli nad njegovim bistvom, ki bodo na odločen in 

jasen način poskrbeli, da bodo v tem delu opravljena takšna dela ljubezni, ki bodo prepričala ljudi. 

64 Še danes vidim mnoge v zmoti, ker mojemu nauku dodajajo obrede in tradicije, ki ne sodijo vanj. 

Toda šele po vašem študiju bosta v vaše bogoslužje in bogoslužna dejanja prišla očiščenje in 

resnicoljubnost, s tem pa tudi duhovna enotnost ljudi. 

65 Zdaj verjamete, da razumete odgovornost, ki jo imate, in da se zavedate veličine tega dela. Vendar 

vam pravim, da boste to razumeli šele po tem času učenja in ko boste razmislili o tem, kar ste slišali. 
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66 V mojih besedah boste našli vse, kar je izraženo, in v nobeni točki ne boste našli nejasnosti ali 

dvoumnosti. Vendar boste morali nekaj časa posvetiti razmisleku o tem sporočilu, da boste lahko 

človeštvu ponudili dobro novico o sijoči svetlobi, miru in resnični tolažbi. To je poslanstvo, ki vam je 

namenjeno, o ljudje, kot priči tega razodetja. Zato sem vas prosil, da Očetu izdate poročilo o tej davni 

zavezi. 

Pazite, molite in se pripravite, da boste lahko prenašali mojo besedo v vsej njeni čistosti. Resnično, 

povem vam: če jo boste posredovali na ta način, bo zmagovalna, saj bo lahko vzdržala vsako obsodbo, 

sovražnost in preverjanje. Tisti, ki ga bodo razkrili, pa bodo morali o njem pričevati s svojimi deli, da bodo 

lahko vzdržali omalovažujoče sodbe in preizkušnje, ki jih bodo deležni. To boste dosegli, če boste znali 

uporabiti mojo besedo v svojem življenju brez fanatizma ali skrivnostnosti. 

Moj mir z vami! 



U 279 

22 

Navodila 279 
1 Hodiš po trnovi poti in ob vsaki bolečini slišiš glas vesti, ki ti govori, da si še daleč od 

izpolnjevanja Očetovega zakona, zato se spotikaš. 

Duša ohrani intuitivno spoznanje, da se je pred davnimi časi izvila iz Stvarnikovega naročja, in ker se 

zaveda, da jo čaka še dolga pot in da se mora vrniti na izhodišče, se posveti molitvi, saj ve, da lahko vsaj v 

tem trenutku vzpostavi stik s svojim Očetom. Duša ve, da v molitvi najde tolažbo, ki jo boža, krepi in 

zdravi. 

2 Blagoslavljam tiste, ki molijo. Bolj ko je njihova molitev duhovna, večji je mir, ki ga občutijo. To 

si lahko zlahka razložite sami, kajti tisti, ki so pri molitvi odvisni od klečanja pred podobami ali predmeti, 

da bi občutili Božjo navzočnost, ne bodo mogli izkusiti duhovnega občutka Očetove navzočnosti v svojem 

srcu. 

3 "Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi videli," sem nekoč rekel in zdaj to ponavljam; kajti kdor 

zapre oči pred stvarmi tega sveta, jih odpre za duhovne stvari, in kdor verjame v mojo duhovno 

navzočnost, jo mora čutiti in uživati. 

4 Kdaj bodo zemeljski ljudje nehali odrekati svojemu duhu blaženost, da bi me čutili v svojem srcu z 

neposredno molitvijo ali - kar je isto - z molitvijo od duha k duhu? Ko moja luč razsvetljuje življenja ljudi, 

ko spoznajo resnico in razumejo svoje napake. 

5 Zdaj je pravi čas za molitev in premišljevanje, vendar z molitvami brez fanatizma in malikovanja 

ter z mirnim in globokim premišljevanjem moje božanske besede. 

6 Vse ure in vsi kraji so lahko primerni za molitev in meditacijo. V svojih učenjih vam nikoli nisem 

govoril, da obstajajo kraji ali trenutki, ki so za to posebej namenjeni. Zakaj bi hodili molit na določene 

kraje na svetu, če je vaš duh večji od sveta, v katerem živite? Zakaj bi se omejil na podobe in tako 

omejene kraje, ko pa sem neskončen? 

7 Najresnejši razlog za duhovno revščino ljudi in njihove zemeljske usode je njihov nepopolni način 

molitve, zato vam pravim, da mora to spoznanje doseči celotno človeštvo. 

8 Stojite pred vrati duhovne dobe. Zato se ne čudite, da vam veliko govorim o tem, kar pripada duhu. 

9 Moje novo sporočilo in pomen moje besede naj nikogar ne presenečata. Preroki prve dobe in 

Kristus v drugi dobi so namreč z največjo jasnostjo napovedali dobo, ki jo doživljate danes. 

10 Mnogi so šli skozi svet, ker so spoznali, da je zdaj čas izpolnitve teh prerokb. Vendar vam moram 

povedati, da vsi niso razumeli pomena Svetega pisma, saj mu dajejo materialno razlago, podobno tisti, ki 

so jo Judje dajali prihodu Mesije in njegovega kraljestva. 

11 Ko sem bil na zemlji, sem vam rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." Ob neki drugi priložnosti 

sem rekel: "Moram oditi od vas, ker vam bom pripravil bivališče, ki ga boste dosegli." 

12 Če sem torej, učenci, prišel z Naukom, ki je govoril o višjem življenju, ki je razkril Duhovno 

življenje in vam pokazal pot, kako na njem doseči isto - pot, ki jo morate razumeti in ki ni bila le Moja 

Beseda, temveč tudi Zakon prve dobe in vse prerokbe, ki so vam jih posredovali Moji glasniki, ki so 

ljudem govorili o Duhovnem življenju - zakaj ste Božanski pomen teh razodetij vzeli materialno? 

V preteklih časih sem ljudem govoril v prilikah in prispodobah, ker niti duše niti razumski organi niso 

bili sposobni sprejeti luči v celoti. Zato je bilo nujno treba ta jezik, te podobe in prilike prenesti v duhovni 

jezik in jih duhovno razlagati, dokler ne najdemo njihovega pravega pomena. 

13 "Moje kraljestvo ni od tega sveta," vam pravim znova. Moje kraljestvo je na duhovnem področju, 

saj sem v bistvu duh. Ker pa ste otroci tega bitja, je povsem naravno, da tudi vi pripadate temu kraljestvu. 

Da bi ga dosegli, sem vam navdihnil nauk in razkril modrost, ki vas bo dvignila nad vaše človeško 

stanje in vas korak za korakom približala duhovnemu kraljestvu. 

14 Molite in premišljujte, ljudje, in ne boste padli v zmoto in nihče vas ne bo zmedel. Kajti vi ste 

seme nove dobe, ker prihajate na nevidno goro, da bi slišali glas svojega Očeta. 

15 Iz teme in brezen se zdaj dvigajo duše, da bi povečale vrste Božjega ljudstva, v katerem je seme 

Abrahama, Jakoba, Mojzesa, Elija in vseh tistih, ki so znali častiti ime svojega ljudstva in s svojimi deli 

poveličevati ime svojega Boga. 

16 Prebudil vas je glas, prijazen in tolažilen glas, ki vas kliče v kraljestvo svetlobe in življenja, vendar 

se lahko spremeni v pravico, če se odločite še naprej poniževati svojo dušo in ne ubogati zakona. 
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17 Poslušnim in ponižnim moja beseda pravi: Vztrajajte, ker boste veliko pridobili od moje milosti in 

veliko storili za svoje brate in sestre. Neumnim govori moj glas: Če ne boste izkoristili te blagoslovljene 

priložnosti, da bi se rešili umazanije greha ali teme nevednosti, v kateri živite, bodo skozi vašo dušo minili 

časi in stoletja, ne da bi vedeli, kaj je Gospod prinesel v svojem sporočilu in kakšni so duhovni darovi, ki 

jih je razodel svojemu ljudstvu. 

18 Res je, za vse bo prišel primeren čas, da se rešijo in dvignejo v višave. Toda gorje tistemu, ki ta 

dan odloži! Gorje tistemu, ki zamuja priložnosti za razvoj svoje duše, ker se posveča malenkostim tega 

sveta! Ne ve, kako dolgo bo trajalo čakanje na novo priložnost, in ne ve, kako grenko bo njegovo 

povračilo. Pri tem ne gre za najmanjše povračilo ali najmilejšo kazen s strani Očeta, ampak za njegovo 

strogo in neizprosno pravičnost. 

19 Ali danes, odkar sem prišel med vas, veste, ali niste že zamudili ali izkoristili prejšnjih priložnosti, 

in ali veste, koliko časa je vaša duša čakala, da bi dobila to novo priložnost za izpolnitev poslanstva, ki ji 

je bilo zaupano že davno? Kaj ve vaše srce ali vaš um o preteklosti duše, o njeni usodi, dolgovih, nalogah 

in zadolžitvah? Nič! Zato ne smete prekiniti popolnosti duše in je ne smete zapeljati z ljubeznijo do dobrin 

tega sveta. Slediti mora drugi poti, drugim ciljem, drugim idealom. 

20 To so prvi dnevi dobe, ki se v človeštvu močno razvija. Pojavil se je med nevihtami, strelami, 

tresljaji in bolečino. Toda temni oblaki se bodo razpršili in luč resnice bo zasijala v vsej svoji veličini. 

21 Danes še vedno živite v mračnih dneh, ki so pred svetlobo. Kljub temu pa ta svetloba v nekaj 

svetlih trenutkih vašega oblačnega neba prodira s svojimi kratkimi svetlobnimi žarki, ki dosežejo nekatere 

točke zemlje, se dotaknejo src, pretresejo in prebudijo duše. 

22 Vsi, ki jih je presenetila ta luč, so se na poti ustavili in vprašali: "Kdo si ti?" In jaz sem jim 

odgovoril: "Jaz sem Luč sveta, jaz sem Luč večnosti, jaz sem Resnica in Ljubezen. Jaz sem tisti, ki je 

obljubil, da bo spet prišel in vam govoril - tisti, za katerega so rekli, da je 'Božja beseda'." 

23 Kot Savel na poti v Damask so ponižali ves svoj ponos, premagali svojo nadutost in ponižno 

sklonili obraze, da bi mi s srcem rekli: "Oče moj in Gospod, odpusti mi. Zdaj razumem, da sem Te 

preganjal, ne da bi se tega zavedal." 

24 Od tistega trenutka so se ta srca spremenila v male privržence. Kajti v tej tretji dobi se doslej med 

mojimi novimi učenci ni pojavil noben apostol, ki bi bil tako vzvišen kot tisti, ki me je med mojimi učenci 

tako preganjal, potem pa me je tako goreče ljubil. 

25 Ste mali posnemovalci in sledilci tistih, ki so svoje duhovno poslanstvo v svetu zapisali z velikimi 

deli ljubezni in pustili svoj pečat poleg tistega, ki so ga tako zelo ljubili in za katerega so umrli: Njihov 

gospodar. 

26 O preteklih časih vam govorim včasih v grobih obrisih, drugič v podrobnostih, da bi se naučili iz 

velikih primerov učenja črpati duhovni pomen, ki je nesmrten in nespremenljiv. 

27 Tukaj je moje srce, odprto za vsako prošnjo, vsako skrb, vsako zaupno sporočilo! 

28 Za vas sem oče, učitelj, prijatelj, medicinska sestra, zdravnik in svetovalec. Vse svoje potrebe 

položite k meni, posušite svoje solze, zaupajte mi svoje upe in želje, naredite me za svojega zaupnika. 

29 Molite, otroci moji, kajti z molitvijo si človek pridobi modrost, zdravje in moč. 

30 Želim, da postanete moji pravi učenci - bitja, ki se zavedajo svoje usode, ljudje, ki znajo dvigniti 

svojo dušo, da se na zemlji ne bi spotaknili. 

31 Kdor moli, se ne boji prepadov ali skal, njegova duša je vedno vesela. 

32 Ko boste vsi živeli tako, boste zgradili svetišče ljubezni do svojega Očeta, v katerem bodo zveneli 

zvoki duhovne hvalnice, ki bo pričala o bratstvu, vzvišenosti in harmoniji. 

33 Še vedno ste pod mojim vodstvom, tako da se boste, ko boste na svoji poti naleteli na težko 

preizkušnjo, v moji Besedi naučili, kako jo opraviti. Kajti ti današnji novinci bodo jutri postali učenci in 

celo mojstri. Zato se morajo zdaj veliko naučiti. 

34 Oblikoval bom vaše srce, usposobil vaš um in blažil vaša čustva, da vas bom poslal pričevati o 

mojem prihodu v tretji dobi. 

35 Moja nova beseda se še ne širi po zemlji. Preden se bo lahko uresničila, bom ljudem dal predhodna 

znamenja svojega prihoda. Duhovni svet trenutno opravlja nalogo prebujanja ljudi v resničnost duhovnega 

življenja. 
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36 Tukaj med vami sem se podrobno razkril. Ne morete reči, da je šlo le za namige ali znake. Kajti 

moja beseda s pomočjo človeškega uma je jasna in razločna, čeprav je le pripravljalno sporočilo za dialog 

med duhom in duhom. 

37 Vsekakor je bila moja beseda prek teh nosilcev glasu obsežno in temeljito poučevanje. Potrdil je že 

razkrite resnice in prinesel nova razkritja. 

38 Govoril sem vam o duhovni usodi, razvoju bitij, reinkarnaciji in popravi duše. Govoril sem vam o 

različnih stopnjah preizkušanja in poučevanja človeštva na Zemlji, ki jih simbolizira knjiga, zapečatena s 

sedmimi pečati. Razodel sem vam, da je zdaj tretje obdobje, v katerem prihajam k vam v duhu, ker 

menim, da ste sposobni čutiti mojo duhovno navzočnost, in povedal sem vam, da lahko celoten Zakon 

povzamete v dveh zapovedih: ljubiti svojega Očeta in ljubiti drug drugega. 

39 Razmislite in razumeli boste, da to niso bila znamenja, ki sem vam jih dal, ampak velika 

manifestacija moje očetovske ljubezni. 

40 Tisti, ki so prejeli le znamenja, so druga ljudstva - tista, ki iz svojih src niso izbrisala moje obljube, 

da bom spet prišel, ki raziskujejo prostor in upoštevajo pomen vseh velikih dogodkov - v upanju, da bodo 

lahko rekli: "Mojster je blizu." 

41 Kako malo je svetu mar za mojo novo manifestacijo! Kako malo je tistih, ki se prebujajo in me 

čakajo, in kako veliko je tistih, ki spijo! 

42 O tistih, ki živijo v mojem pričakovanju, vam lahko povem, da trenutno vsi ne poznajo dejanske 

oblike moje navzočnosti. Medtem ko nekateri pod vplivom starodavnih verovanj mislijo, da se vračam na 

svet kot človek, drugi verjamejo, da se moram pojaviti v neki obliki, ki je vidna vsakemu človeškemu 

očesu, le redki pa le ugibajo resnico in sumijo, da je moj prihod duhoven. 

43 Medtem ko se nekateri sprašujejo, kakšno obliko bom imel, ob kateri uri ali na kateri dan se bom 

pokazal na zemlji in na katerem kraju se bom pojavil, drugi pravijo, ne da bi razmišljali o določenih 

pojavih ali časih: "Mojster je že med nami, Njegova luč, ki je Njegov Duh, nas preplavlja." 

44 Ko bo to sporočilo doseglo vsa srca, bo to za nekatere trenutek veselja, saj bodo v njem našli 

potrditev vseh svojih slutenj in vere. Drugi pa bodo mojemu sporočilu odrekli resnico, ker se jim ne bo 

zdelo v skladu s tem, kar so verjeli, da se bo zgodilo, in z načinom, na katerega se bo razkrilo. 

45 Razmišljajte o njih, ljubljeni ljudje, in vedite, da je čakanje za te duše boleče, in medtem ko trpijo, 

ko mislijo, da ta čas morda ne bo čas moje vrnitve, se dan za dnem okrepčate z mojo besedo. Kako velika 

bo vaša odgovornost do človeštva, ko bo konec! 

46 Prebudite se, ljudje, in prebudite druga ljudstva na Zemlji, to je vse, kar morate storiti za zdaj. 

Postavil se bom z vsemi - v "oblaku", kot sem vam obljubil, in vsi me bodo gledali. 

47 Zakaj bi mislili, da moj prihod v duhu nima nobenega pomena? Ne pozabite, da sem po svoji smrti 

kot človek še naprej govoril svojim učencem in se jim prikazoval kot duhovno bitje. 

48 Kaj bi se zgodilo z njimi brez teh manifestacij, ki sem jim jih podelil, ki so okrepile njihovo vero 

in jim vlile nov pogum za njihovo misijonarsko nalogo? 

49 Slika, ki so jo predstavili po mojem odhodu, je bila žalostna: Po obrazih so jim neprestano tekle 

solze, vsak trenutek so se jim iz prsi utrgali jok, veliko so molili, strah in obžalovanje pa sta jih bremenila. 

Vedeli so: eden me je prodal, drugi me je zanikal in skoraj vsi so me zapustili ob smrtni uri. 

50 Kako bi lahko bili priče tega Mojstra vse popolnosti? Kako so lahko imeli pogum in moč, da so se 

postavili po robu ljudem s tako različnimi prepričanji ter načini razmišljanja in življenja? 

51 Tedaj se je med njimi pojavil moj Duh, da bi ublažil njihovo bolečino, prižgal njihovo vero in 

vžgal njihova srca z idealom mojega nauka. 

52 Svojemu duhu sem dal človeško podobo, da je bil med učenci viden in oprijemljiv, vendar je bila 

moja navzočnost še vedno duhovna, in poglejte, kakšen vpliv in pomen je imela ta podoba med mojimi 

apostoli. 

53 Resnično, povem vam: danes svojega duha nisem naredil človeškega kot takrat, ker je vaš duhovni 

razvoj drugačen. Čeprav je moja prisotnost subtilna in nedotakljiva, jo čutijo vsi tukaj, ne da bi vaše 

smrtne oči morale potrditi, da je Mojster med vami. 

54 Duša ima višje čute, s katerimi lahko čutite, prepoznavate in razumete duhovno. Želim, da mojo 

navzočnost zaznavate prav s to občutljivostjo. 
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55 Če te besede ne slišite več, boste zapadli v žalost, v slabost in imeli obžalovanje zaradi 

pomanjkanja ljubezni. Toda prišel bom tudi k tebi in ti v intimi tvojega srca rekel: "Tukaj sem, ne boj se, 

pojdi po svoji poti, nisi sam." 

56 Kdo drug kot jaz je spodbujal učence v tistem "drugem času", ko so šli po svetu brez svojega 

Učitelja? Ali se vam delo vsakega od njih ne zdi občudovanja vredno? Vendar vam povem, da so tudi oni 

imeli slabosti kot vsi drugi ljudje. Pozneje so bili napolnjeni z ljubeznijo in vero, a jih to ni spravilo v 

obup, da so v svetu kot ovce med volkovi in da gredo svojo pot vedno pod preganjanjem in posmehom 

ljudi. 

57 Imeli so moč, da so delali čudeže, in vedeli so, kako to milost uporabiti za spreobračanje src k 

resnici. 

58 Blagor vsem, ki so slišali Jezusovo besedo iz ust mojih apostolov, kajti pri njih se moj nauk ni 

spremenil, ampak je bil podan v vsej svoji čistosti in resnici. Zato so ljudje, ko so jih poslušali, začutili 

Gospodovo navzočnost v svoji duši in občutili neznansko moč, modrost in veličino v svojem bitju. 

59 V teh revnih in ponižnih ribičih iz Galileje imate vreden zgled: spremenjeni z ljubeznijo v duhovne 

ribiče so z besedo, ki so se je naučili od Jezusa, pretresli narode in kraljestva ter s svojo vztrajnostjo in 

žrtvovanjem pripravili spreobrnjenje narodov in prihod duhovnega miru. Od kraljev do beračev, vsi so v 

tistih dneh pravega krščanstva doživljali moj mir. 

60 To obdobje duhovnosti med ljudmi ni trajalo; toda jaz, ki vse vem, sem vam napovedal in obljubil 

svojo vrnitev, ker sem vedel, da me boste spet potrebovali. 

61 Vedel sem, da bodo ljudje iz generacije v generacijo vse bolj mistificirali moj nauk, spreminjali 

moje zakone in izkrivljali resnico. Vedel sem, da bodo ljudje pozabili mojo obljubo, da se vrnem, in da se 

ne bodo več imeli za brate, saj se bodo pobijali z najbolj krutim, strahopetnim in nečloveškim orožjem. 

62 Toda zdaj je prišel čas in obljubljeni dan in tukaj sem. Ne obsojajte načina, ki sem si ga izbral, da 

se vam predstavim, kajti svet ni tisti, ki me mora soditi, ampak jaz sodim človeštvo, ker je zdaj čas 

njegove sodbe. 

63 V srcih ljudi vzpostavljam kraljestvo - ne zemeljsko, kot mnogi pričakujejo, ampak duhovno -, 

katerega moč izhaja iz ljubezni in pravičnosti in ne iz moči sveta. 

64 Vidim, da se nekateri čudijo, ko me slišijo tako govoriti, vendar vas sprašujem: Zakaj si me vedno 

želite predstavljati oblečenega v svilo, zlato in drage kamne? Zakaj vedno želite, da bi bilo moje kraljestvo 

iz tega sveta, medtem ko sem vam razkril nasprotno? 

65 Prinašam vam novo lekcijo, s katero se boste naučili duhovno živeti na zemlji, kar je resnično 

življenje, ki ga je Bog namenil ljudem. 

66 Povedal sem vam že, da "spiritualizacija" ne pomeni fanatizma, verskega fanatizma ali 

nadnaravnih praks. Spiritualizacija pomeni harmonijo duše s 

telo, spoštovanje božjih in človeških zakonov, preprostost in čistost življenja, popolna in globoka vera v 

Očeta, zaupanje in veselje pri služenju Bogu v bližnjem, ideali popolnosti morale in duše. 

67 Ko vam pokažem čistost svojega nauka, se vam zdi, da vaše napake bolj izstopajo. Torej, učenci, 

pripravljen sem vam odpustiti vse vaše prestopke, če se jutri ob glasu vesti dvignete in popravite vse svoje 

napake, nadoknadite zamujeno in s čistostjo svojih dejanj dokažete čistost mojega nauka. 

68 Potrebno je, da se pojavijo ljudje z visokim ugledom in pozorni na moje zakone, ki bodo ljudem 

dokazali, da poduhovitev ni nič nemogočega, da prenova človeške narave ni žrtvovanje in da duhovno 

služenje ni odpoved človeškemu življenju. 

69 Lahko boste postali tisti, ki pridigajo in učijo moje Delo, saj imate potrebne izkušnje, ki izhajajo iz 

dolge preteklosti in dolgega razvoja. 

70 Da bi spoznali spiritualizem, ste morali prehoditi veliko poti. Tudi vi ste bili malikovalci in niste 

mogli odkriti moje prisotnosti brez pomoči simbolov, niste me mogli počastiti brez obredov. Toda na 

srečo ste prišli na razpotje, in ko niste vedeli, kako naprej, ste zaslišali hrepeneči glas Mojstra, ki vam je 

na novo pokazal pot. 

71 Ali ne mislite, da vam vaše bogate izkušnje služijo za razumevanje in spodbujanje sočloveka? 

72 Napovedal sem vam že, da bo boj oster, saj vsakdo meni, da je njegova vera popolna in njegov 

način prakticiranja brezhiben. Vendar vam povem, da če bi bilo tako, ne bi imel nobenega razloga, da bi 

prišel in vam govoril v tem času. 



U 279 

26 

73 Po navdihu vam podajam globoko duhovno učenje, ker vidim, da v vaših kultnih oblikah vlada 

poganstvo in da vas je slabo seme fanatizma zastrupilo z nevednostjo in sovraštvom. 

74 V desni roki imam meč svetlobe, sem borec in kralj, ki uničuje vse, kar je nasprotno, vse obstoječe 

zlo in vse, kar je lažno. Ko bo Moj boj končan in se bodo srca naučila združiti v molitvi in življenju, me 

bo pogled vašega duha odkril v neskončni svetlobi in večnem miru. "To je moje kraljestvo," vam bom 

rekel, "in jaz sem vaš kralj, saj sem zato tukaj in za to sem vas ustvaril: da bi vladali." 

75 Spoznajte, na kako drugačne načine od človeških osvajam, spoznajte, kako sem, da bi zavladal v 

vaših srcih, namesto da bi si vas podredil s strahom ali nasiljem, postal človek, da bi živel z vami, umil in 

poljubil vaše noge ter postal vaša žrtev. 

76 Popolnoma sem se vam podaril, zato vam pravim, da se mi boste sčasoma vsi podarili. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 280 
1 Naj pomen moje besede vstopi v vašo dušo, da se bo iz vašega srca prelil v dobrodelnost, mir in 

vzgojo za sočloveka. 

2 To ljudstvo bo na zemlji pustilo pečat miru in bo svetu pokazalo, da ima ključ, ki človeku odpira 

vrata v onstranstvo. Njegovo poslanstvo je rušenje meja, da bi duhovno združil narode, dokler ne bo 

uničena dediščina, ki jo je človeštvu zapustil Babel. 

V tem novem izraelskem narodu bodo blagoslovljeni vsi narodi, ker so mi dali na razpolago svoj razum 

za oznanjevanje moje besede in ker se bo v njih začel dialog med duhom in duhom. 

3 Na svoji poti bo sejal duhovnost, puščal svetlobo, tlakoval poti za obnovo tistih, ki so zašli s poti, v 

srca sejal seme, katerega sad bosta harmonija in bratstvo med ljudmi. 

4 Ko govorim o poslanstvu tega ljudstva, to počnem kot Bog, poučujem jih kot Oče in jim 

zapovedujem kot Sodnik. 

5 Moja beseda ni namenjena le tistim, ki jo slišijo v tem trenutku. Obsega celotno vesolje. Toda tako 

kot sta se v drugih časih moj zakon in moj nauk začela v enih in istih ljudeh, si ne morete predstavljati 

moči, ki jo ima moj nauk. Zato bodo drugi narodi in drugi ljudje tisti, ki bodo tej besedi dali pravo 

vrednost, jo razlagali in pripeljali do popolne uporabe. 

6 Potrebno je, da življenje tega sveta razsvetli moder, močan in mogočen nauk, da bi se ljudje 

dvignili v želji po resnici in v svojih dušah prebudili ideal višjega razvoja. 

7 Ali mislite, da zanikam učinkovitost nauka, ki sem vam ga prinesel v drugi dobi kot sporočilo 

ljubezni? Ne, ponovno vam ga prinašam, ker ga nimate več na zemlji, ker ste ga zakopali v knjige in ga ne 

nosite več v svojem srcu. Toda zdaj vam ga vračam v svojih naukih, ker je moja ljubezen do vas 

nespremenljiva. Le da ne bo več v tvojem srcu, kamor ga polagam, ampak v tvoji duhovni duši, kjer se ne 

bo več izgubil, saj kruh, ki hrani dušo, ostaja v njej. 

8 Moja manifestacija skozi organ uma teh nosilcev glasu, neznanih in nepomembnih v njihovem 

materialnem življenju, je bila dokaz, da sem prišel obdarit svet - da med njegovimi učenjaki ali zdravniki 

nisem odkril niti enega pripravljenega človeka, ki bi bil pripravljen v svoj um sprejeti žarek Moje 

božanskosti, če bi se v celoti prepustil Moji Volji. 

9 Nič mi ni nemogoče, moja volja se je uresničila in se bo vedno uresničila, čeprav se včasih zdi, da 

vlada človeška volja in ne moja. 

10 Pot človekove svobodne volje, njegova vladavina na zemlji, zmage njegove arogance, prisila, ki jo 

včasih uvede z uporabo sile, so v primerjavi z večnostjo tako minljive, da lahko res na določen način 

spremenijo božanske načrte; toda jutri ali v času njihovega dovršitve se bo nad vsemi bitji vedno bolj 

razkrivala volja mojega Duha, ki bo omogočala obstoj dobrega in odpravljala nečisto. 

11 Kraljestvo, ki ga je človek ustvaril na zemlji, bom moral kmalu soditi jaz. Resnično vam pravim, 

da bo od nje ostalo le tisto, kar je dobro, kar je dovoljeno, kar vsebuje resnico. Vse, kar vsebuje ponos, 

sebičnost, laž, strup in smrt, bo uničeno in vrženo v neizprosen ogenj uničenja. 

Toda kdo bo opravil to delo uničenja zla? Človek. Z lastnimi rokami bo uničil vse, kar je odkrila 

njegova znanost, da bi škodoval svojemu bližnjemu. Ko bo preizkušnja končana, bodo le prave luči, ki jih 

je odkril, še naprej obstajale in svetile ter osvetljale pot človeštva v prihodnosti. 

12 Povzročil bom, da se bodo vsa stoletja in vse dobe neposlušnosti in degradacije tega človeštva 

zdele le trenutek, ko bodo ljudje enkrat stopili na mojo pot. Povzročil bom, da se bo to dejansko kratko 

obdobje, ki je zasenčilo duhovno življenje človeka, razblinilo in izginilo pod božanskim sijajem moje 

svetlobe, ki bo osvetlila duhovno dobo ljudi na vrhuncu tretjega obdobja. 

13 Ko pomisliš na število tistih, ki poslušajo mojo besedo, se ti zdi zelo majhno. Toda resnično, 

povem vam, za vami so - vašim očem nevidne - velike množice duš, ki jih vodite na pot k Luči. 

14 Če bi ljudje poznali svoje duhovne darove - koliko trpljenja bi olajšali! Vendar so raje ostali slepi 

ali nedejavni, medtem ko so dopustili, da so jih doleteli časi največje bolečine. 

15 Moje učenje vas bo razsvetlilo, da si boste prihranili veliko trpljenje, ki so ga človeštvu napovedali 

preroki preteklih časov. 

16 Tistim, ki mislijo, da kaznujem ljudi tako, da nad njimi sproščam sile narave, odgovarjam, da so v 

veliki zmoti, če tako mislijo. Kajti narava se razvija in spreminja, v njenih spremembah ali prehodih pa se 
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pojavljajo pretresi, ki vam povzročajo trpljenje, če ne izpolnjujete mojega zakona, vendar jih pripisujete 

božjim kaznim. Res je, da v njih deluje moja pravičnost, toda če bi vi, bitja, privilegirana z božansko iskro, 

ki razsvetljuje vašo dušo, živeli v harmoniji z naravo, ki vas obdaja, bi vas vaš duh dvignil nad 

spremembe, nad nasilje naravnih sil, in ne bi trpeli. 

17 Le v izboljšanju svojega življenja lahko najdete moč ali sposobnost, da se osvobodite učinka 

sproščenih elementov. Kajti ne le vera ali molitev sta orožji, ki vam omogočata zmago nad udarci in 

nesrečami življenja: To vero in molitev mora spremljati krepostno, čisto in dobro življenje. 

18 Če ste zaradi svoje vere ali molitve pogosto ostali nepoškodovani, ste v preizkušnjah zmagali bolj 

zaradi mojega sočutja do vas kot zaradi vaših zaslug. 

19 Razumite, zakaj vam v vsakem svojem nauku govorim, da se pripravite, hkrati pa vam 

zapovedujem, da pazite in molite, da boste dosegli tisto poduhovljenost, ki vas naredi usklajene z vsem, 

kar vas v življenju obdaja, in vas naredi nedotakljive za delovanje naravnih sil, ko se te spravijo v gibanje. 

20 Potrebno je, da razumete čas, ki ga trenutno živite - čas prehoda ne le na duhovnem področju, 

temveč tudi v materialni naravi, ki vas obdaja. 

21 Vedite, da ta dom, v katerem živite, trenutno dela korak k popolnosti, da bi v prihodnosti sprejel 

višja bitja, zato je povsem naravno, da doživljate pretrese. 

22 To je čas zmede, ki se odraža v življenju ljudi, tako v njihovih mislih kot v duši, v njihovih 

občutkih, telesih in vsem, kar jih obdaja in obdaja. Ljudje trpijo, ker so vstopili v čas preizkušenj brez 

duhovne priprave, brez vere, brez poznavanja svojih sposobnosti, brez molitve. 

23 Samo moja moč in moja ljubezen vas lahko rešita pred pogubo v kaosu. 

24 Dvignite svoje življenje, ljudje, izobražujte se v tej Besedi Luči, ki vam jo pošiljam, in resnično 

vam pravim, da ne boste rešili samo sebe, ampak bosta vaš vpliv in zaščita dosegla tudi mnoge vaše 

soljudi. 

25 Spomnite se Jezusa, ko je s svojimi učenci v čolnu prečkal morje. Vodni valovi so se dvigali, 

morje se je penilo in valovi so divjali. Učenci so se bali za svoje življenje, ko so videli, da Jezus spi. 

Manjkala jim je vera, da bi se rešili. Toda Mojstrova ljubezen jim je pomagala, ko jim je dal dokaz o svoji 

moči nad elementi, ko je iztegnil svojo desnico in ukazal vodam, naj se umirijo. 

26 Te lekcije so bile za človeštvo nove. Učenci tretjega veka pa morate razmisliti, da ne smete živeti 

le v zaupanju, da vas bom na koncu iz sočutja rešil kot učence v čolnu, ampak da morate v sebi razviti 

dušne sile, ki se še vedno ne kažejo v vašem bitju. 

27 Ti učenci so se naučili moje lekcije. Na svojem misijonskem potovanju so se namreč srečali z 

velikimi preizkušnjami, ki so mučile njihove soljudi, in jim znali razkriti moč svojega duha. 

28 Ali želite biti med tistimi, ki v tem času pričujejo o resnici te besede? Potem dajte svojemu 

življenju duhovnost, saj boste s tem razvili moč, ki jo nosite skrito v svojem bitju. 

29 Ko ljudje dosežejo duhovnost, so bitja, ki so superiorna vsemu, kar jih obdaja. Doslej so bili le 

šibka bitja, prepuščena na milost in nemilost naravnim silam, močem in vplivom, ki naj ne bi bili nadrejeni 

ljudem, saj niso nad njimi. 

30 Ta nauk je kratek, a po vsebini globok. Preučite ga, učenci, in ga učite. 

31 "Usmeri svoj pogled vame, ko se ti je pot izgubila; danes bodi z menoj. Dvignite svoje misli k 

meni in mi govorite, kakor otrok govori očetu, kakor se zaupljivo pogovarja s prijateljem." 

32 Jaz sem Božanski Mojster, ki vam od časa do časa prihaja dajat svoja navodila. Ko izpraznite zelo 

grenak kelih, to ni zato, ker vas kaznujem, ampak zato, ker se morate očistiti, da bi me dosegli. 

33 Čakam vas. Da pa se ne bi spotaknili pri vrnitvi na to pot, vam moram pomagati, in to počnem 

tako, da vam pošiljam svojo luč, ki je razodetje, navdih in spodbuda. 

34 Zdaj vstopate v novo obdobje svojega življenja; pot je tlakovana. Vzemite svoj križ in mi sledite. 

Ne pravim vam, da na tej poti ni preizkušenj, toda vsakič, ko boste prečkali težko pot ali izpraznili čašo 

trpljenja, boste slišali glas, ki vas bo spodbujal in vam svetoval, moja ljubezen bo z vami, vam pomagala 

in vas dvigala, in občutili boste nežno božanje mojega zdravilnega balzama. 

35 Jutri, ko ta glas ne bo več zvenel iz ust mojih glasnikov, boste ohranili njegov pomen v svojem 

spominu in še naprej vas bo spodbujal in vodil. Molili boste, kakor sem vas učil, in prejeli boste moj 

navdih iz duha v duha. Kjerkoli se boste zbrali, da bi preučevali mojo Besedo, boste z združitvijo svojih 

misli ustvarili tempelj, poln svetlobe in harmonije. 
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S tem boste razumeli, da ta zbirališča, kjer ste se zbrali, da bi poslušali Mojo besedo, niso Gospodov 

tempelj, čeprav vam tudi to povem, da jih lahko še naprej posvečate svojim srečanjem, če jih želite. 

Tu, kjer ste vsi združeni, boste drug drugemu dajali moč, svetlobo, vero, pogum in toplino, in ko se 

boste naučili moje lekcije, boste skupaj molili in razmišljali o svojem domu, ki je še en primeren kraj za 

druženje z vašim Mojstrom. 

Če vas polja in travniki vabijo, da se odmaknete od mestnega hrupa, boste tudi tam našli primeren 

prostor za svojo predanost in v sebi začutili mojo navzočnost. Vendar ostanite duhovno združeni in vedno 

živite v skladu z mojim zakonom. 

36 Počasi se boste navadili na svoje bratstvo in povezanost in med vami se bo duhovna družina, ki jo 

želim, da jo oblikujete, krepila. 

37 Resnično, povem vam: ko boste dosegli to dobro harmonijo med seboj, boste dober zgled 

človeštvu. Ne pozabite, da se noben list drevesa ne premakne brez moje volje, da se vse odvija tako, kot 

jaz dovolim, da vse določam jaz. 

38 Oblecite se v vedrino in vero, in ko vas na poti čakajo skušnjave, molite in se ne vznemirjajte, kajti 

v molitvi boste našli potrebno orožje za boj in zmago. 

39 Hodite po poti korak za korakom, brez naglice, saj bi se sicer lahko spotaknili ali padli v brezno. 

Resnično se naučite poti, da jo boste lahko pozneje poučevali svoje soljudi. 

40 Ne smete se zadovoljiti s svojimi prvimi deli in misliti, da ste pridobili dovolj zaslug za popolnost 

svoje duše. Da pa bi se lahko vsak dan učili novih lekcij in odkrivali večja razodetja, vedno namenite 

nekaj časa študiju mojega dela. 

41 Radovedni učenec bo vedno slišal odgovor na svoja vprašanja in v trenutkih preizkušnje bo vedno 

slišal moj očetovski nasvet. 

42 Napredni učenec bo vir ljubezni do soljudi, resnično bo čutil, da ga je Oče obdaril z dediščino, in 

bo spoznal, da je čas, da se odpravi opravljat svoje veliko duhovno poslanstvo med ljudmi. 

43 Vsakemu "delavcu" je dodeljeno določeno število duš, ki jim mora dajati luč, tolažbo in mir. Ta 

množica vas ne bo nikoli preplavila, saj jo boste srečevali postopoma, razpršeno skozi vse svoje življenje. 

44 Danes je moje poučevanje sestavljeno iz očetovskih nasvetov in predlogov. Preprosta je, a če jo 

duhovno premislite, boste odkrili slovesnost pridige, ki sem jo v drugi dobi na gori pridigal velikim 

množicam. 

45 Iz duhovnega oblaka vam pošiljam žarek svojega duha, ki teče na vaše bitje in vam omogoča, da 

slišite mojo besedo. 

46 Prinesel sem vam vzvišen nauk, podoben tistemu, ki sem vam ga razkril takrat - nauk, ki je nad 

vsem znanjem sveta, edina luč, ki vas lahko pripelje do resničnega življenja. 

47 Moje učenje usmerja ljudi, da na zemlji živijo visoko, plemenito in čisto življenje. Prav tako 

pripravlja dušo, da lahko, ko vstopi v svoj dom v onstranstvu, ustvari delo, ki jo približa popolnosti. 

48 Že zdaj si pridobite zasluge za svoje prihodnje življenje. 

49 Nekateri trpijo, ker vidijo velike stiske človeštva, a se počutijo nesposobne, da bi najmanjšim 

olajšali njihovo trpljenje. Pridite k Mojstru in naučil vas bom, kako tolažiti, kako dajati mir in kako 

zdraviti. 

50 Ko boste svojo pot zasejali z dobrodelnostjo, se vam bo zdelo, da je vaše delo zelo nepomembno v 

primerjavi z vsem trpljenjem in tragedijami človeštva. Vendar vam povem, da bo vaše na videz 

nepomembno delo zmanjšalo bolečino, ki bremeni človeštvo, hkrati pa bo zmanjšalo tudi sile vojne. 

51 Delali boste v tišini med ljudmi. Toda prišel bo trenutek, ko bo ta tišina prenehala in bo po vsem 

svetu zazvenela dobra novica. 

52 Apostoli spiritualizma ne bodo ostali sami. V svetu se bodo zgodili dogodki, ki bodo ugodni za 

razvoj tega nauka. 

53 Vse je odlično pripravljeno. Seznanil sem vas s svojim načrtom. Potrebno je le, da temeljito 

preučujete mojo besedo, da ne bi nasprotovali temu, kar sem predvidel. 

54 Življenjske preizkušnje in moja beseda vas pripravljajo. Nekateri so se ustavili, ko jih je 

preizkušnja presenetila, ker niso uporabili mojega nauka, da bi zmagali. Drugi pa preizkušnje preživijo v 

miru, saj nikoli ne pozabijo, kaj so slišali od Učitelja. Ne pozabite, da preizkušnje dajejo duši moč in 
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vztrajnost ter da boste jutri na svoji poti srečali veliko poražencev, ki potrebujejo besedo luči in pričevanje 

tistih, ki so znali zmagati. 

55 Učitelj vam pravi, da se poduhovite, saj vam bo poduhovitev pomagala, da se dvignete nad 

nesrečo, in bo olajšala vaše fizične potrebe. 

56 Naučite se moliti, kajti z molitvijo lahko naredite veliko dobrega, tako kot se lahko tudi branite 

pred izdajstvom. Molitev je ščit in orožje; če imate sovražnike, se branite z molitvijo. Toda vedite, da to 

orožje ne sme nikogar raniti ali poškodovati, saj je njegov edini namen prinašati svetlobo v temo. 

57 Delovali boste na čist način, ne da bi mojemu učenju dodajali kakršno koli nečisto bogoslužje, ki 

obstaja na zemlji. 

58 To je moja učna beseda. Prišli ste s srci, odprtimi za moje nauke, zato sem se moral med vami 

osvetliti. 

59 Dal sem vam svoj balzam in svoj mir v vsaki besedi, ki sem jo izrekel, ljubljeno ljudstvo. 

60 Tvoja duša je vstala in je pripravljena slišati moj glas. Vidim ga spremenjenega v pravo svetišče, 

kamor pustim prodreti zvoku svoje Besede, ki je luč "Besede", da bi občutili dih svojega Očeta v bližini in 

bi imeli potrebno moč za dosego cilja potovanja. 

61 S polnim zavedanjem o času, ki ga živite, ste se odločili, da mi sledite, in to zato, ker vaša duša ve, 

za kaj je prišla na Zemljo. Tako boste lahko odločno stopili na pot duhovnega učenja, tako mi boste kmalu 

lahko izkazali spoštovanje, ki ga že dolgo pričakujem od človeštva. 

62 Hotel sem, da bi bil čas mojega pojavljanja dolg, da bi lahko okrepili svoje znanje in vero in da ne 

bi pozneje rekli: "Učiteljeva navzočnost med nami je bila tako kratka, da nismo imeli dovolj časa, da bi se 

prepričali o njegovi resnici. 

63 Moj nauk, poln duhovnosti, bo vzklil v srcu tega ljudstva, da bo v prihodnosti obrodil sadove 

resnice in življenja. Moja beseda se bo razširila po zemlji in ne bo pustila kraja, kjer ne bi očiščevala, 

razsvetljevala in sodila. 

64 Tedaj se bodo ljudstva začela prebujati za duhovno življenje, resnično in večno, ter bodo odpravila 

zunanji in materialistični del svojih različnih oblik čaščenja, da bi se posvetila bistvu mojega Zakona. 

65 Človeštvo bo spoznalo moč, ki mu jo daje duhovnost, in se odvrnilo od vsega, kar ga je toliko 

stoletij zadrževalo. 

66 Kaj pomaga, da je simbol krščanstva, to je križ, milijonkrat na zemlji, če ljudje niso dobre volje in 

se ne ljubijo med seboj? 

67 Zunanjost nima več moči nad ljudmi, ni več spoštovanja, verodostojnosti in obžalovanja, da je bilo 

prizadeto. Zato vam pravim, da bodo simboli in oblike čaščenja izginili, ker je njihov čas minil, in da bo 

notranje čaščenje tisto, ki človeka ponese k svetlobi, ga dvigne in ga vodi k meni. 

68 V najčistejšem njegovem bitju, v duhu, bom v tem času zapisal svoj zakon, dal bom slišati svoj 

glas, postavil bom svoj tempelj; kajti česar ni v človeku, česar ni v njegovi duši, je, kot da ga ne bi bilo. 

Naj mi v čast gradite velike materialne cerkve, naj mi ponujate praznovanja in slovesnosti, polne sijaja 

- ta daritev me ne bo dosegla, ker ni duhovna. Vsak zunanji kult vedno nosi v sebi nečimrnost in 

razkazovanje; po drugi strani pa me skrivna daritev - tista, ki je svet ne vidi in ki mi jo darujete iz duha v 

duha - doseže zaradi svoje skromnosti, iskrenosti, resnicoljubnosti, z eno besedo: ker izvira iz duha. 

Spomnite se Moje prilike, ki sem vam jo dal v "drugi dobi", znane kot prilika o farizeju in cestninarju, 

in spoznali boste, da so bila Moja navodila enaka skozi vsa stoletja. 

69 Ne bi vas obsojal, če bi pustili, da z zemlje izgine še zadnji križ, s katerim simbolizirate svojo 

krščansko vero, in bi ta simbol nadomestili z resnično ljubeznijo drug do drugega; kajti potem bi vaša vera 

in zunanje čaščenje Boga postala čaščenje in vera duha, kar ustreza temu, kar pričakujem od vas. Če bi 

vaše bogoslužje in vaši simboli imeli vsaj to moč, da bi preprečili vaše vojne, vas obvarovali pred pogubo 

in vas ohranili v miru. Toda glej, kako po svojih besedah prehajaš vse, kar je sveto; glej, kako teptaš, kar si 

mislil, da je božansko. 

70 Še enkrat vam povem: za vas bi bilo bolje, če ne bi imeli niti ene cerkve, niti enega oltarja, niti 

enega simbola ali podobe na vsej zemlji, ampak bi znali moliti z duhom, ljubiti svojega Očeta in verovati 

vanj brez potrebe po nadomestkih ter da bi se ljubili, kakor sem vas poučil v svojem nauku. Potem bi bili 

rešeni, hodili bi po poti, zaznamovani z mojimi krvavimi madeži - madeži, s katerimi sem zapečatil 

resnico svojih naukov. 
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71 Šele ko bo človeštvo opustilo svoje malikovanje in fanatizem, bo videlo "novo mano". Ne več 

tisto, kar je hranilo ljudi v puščavski samoti, ampak tisto, kar se spušča na vašo dušo v dneh preizkušenj. 

To bo pravi nebeški kruh, ki ga ljudje prejemajo iz duha v duha. 

72 Manna prve dobe je bila le simbol mojega duhovnega dialoga z ljudmi v zadnjih časih, ko bo 

njihova duša prejemala duhovno hrano neposredno od Božanstva. 

73 Zelo velika je odgovornost, ki jo ima to ljudstvo do človeštva. Biti mora zgled resnične 

duhovnosti, pokazati mora pot notranje verske prakse, prijetne daritve, spoštovanja vrednega Boga. 

Odprite svoje srce in v njem zaslišite glas vesti, da boste lahko presodili svoja dejanja in spoznali, ali 

zvesto razlagate moje nauke ali pa tudi vi napačno razumete pomen mojega nauka. 

74 Ne zahtevajte, da v enem dnevu dosežete vrh duhovnosti. K cilju hodite z odmerjenim, mirnim in 

odločnim korakom in nikoli se ne boste spotaknili, ne boste imeli razloga za kesanje ali strah pred tem, kar 

ste storili. Poskrbite, da bo vsak korak narejen s polno zavestjo, in kmalu boste videli sadove svojega dela. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 281 
1 Preljubi učenci: Čeprav je veliko religij, je Zakon en sam in moj nauk en sam. 

2 Moj nauk je nauk Duha, ki ljudi uči gojiti ljubezen. Toda kaj je človeštvo, ki se imenuje krščansko, 

naredilo iz mojega nauka? Iz njega je naredila bitja oblike, obrede, molitve in za njimi skriva svojo 

hinavščino. 

3 Povem vam, da je edina resnica ljubezen, in če ne delate del ljubezni, čeprav z besedami in 

pesmimi hvalite in slavite moje ime, ne boste na poti resnice. 

4 Resnica je Božanska ljubezen, ki se razodeva v vesolju. Kdor ne pozna resnice, ne pozna Boga. 

5 V kakšni zmoti so ljudje, ki verujejo v Boga s pomočjo liturgij in obredov! 

6 Bog ni in ne more biti to, kar je človek ustvaril na zemlji. 

7 Bog nima meja, je bistvo in vsemogočnost. Da bi ga spoznali in začutili, je treba postati eno z 

njim, tako da delamo dobro, ljubimo drug drugega in smo pravični. 

8 Ko vam govorim na ta način, si ne morete predstavljati, da lahko ljudje tega časa s svojo 

materialistično civilizacijo razumejo in sprejmejo nauk o ljubezni. Jaz pa vam pravim, da je moj nauk 

seme, ki ga svet potrebuje, da je voda, po kateri hrepeni, da bi pogasil svojo žejo. 

9 Ta lakota in žeja ljudi izhajata iz njihove potrebe po ljubezni in resnicoljubnosti v življenju. Ta 

duhovna in moralna beda je posledica njihovih vojn, odtujitev in ambicioznih zemeljskih prizadevanj. 

10 Za kratek čas, ko se ljudje končno naveličajo vojskovanja, uničevanja in trpljenja, skušajo poiskati 

rešilno pot, ki vam jo kažem. A čeprav si prizadevajo za različne oblike razlage mojega nauka, v vseh spet 

zapadejo v praznoverne obrede, v nekoristne kulte in zunanje oblike čaščenja mene. 

11 Klic po svobodi se ne more pojaviti v vsaki duši, ker je megla, ki jo obdaja, zelo gosta. Toda moja 

luč je močna in bo prebila temo, saj bo prodrla do najobčutljivejšega dela človeškega srca. 

12 Kakšne vrste bo ta luč? To je moja nova beseda, moj nauk z novimi razodetji, ki ljudi uči pravega 

načina čaščenja Boga. Hkrati jim pokaže postopek, kako najti kristalno čisto vodo, ki bo potešila žejo 

njihove duše. 

13 Vsem bom privzgojil pravi način čaščenja Boga in tudi pravi način življenja v skladu z božjim 

zakonom, katerega izpolnjevanje je edina stvar, ki jo bo Gospod pripisal vsakemu od vas. 

14 Končno boste spoznali vsebino ali pomen moje besede, o vi, ljudje. Potem boste odkrili, da moj 

nauk ni le božanski glas, ki govori ljudem, ampak tudi izraz vseh duhov. 

15 Moja beseda je glas, ki spodbuja, je klic po svobodi, je rešilno sidro. 

16 Moje učenje je brez vsakršnega ritualizma. V nasprotnem primeru bi izgubila svoje bistvo. 

17 V tem času vam prinašam čista in popolna navodila, zato vam pravim, da vam bo ob koncu dneva 

pripisano le tisto, kar ste v življenju storili z resnično ljubeznijo, saj bo to dokaz, da ste spoznali resnico. 

18 Človek nikoli ni bil brez mojih razodetij, ki so svetloba Duha, vendar se jih je bal razumeti. Zdaj 

vas sprašujem: Kaj lahko veste o resnici in večnem, če se trmasto izogibate duhovnemu? 

19 Razmislite o materialistični razlagi, ki ste jo dali mojim razodetjem o prvem in drugem "času", 

čeprav govorijo le o božanskem in duhovnem. Poglejte, kako zamenjujete materialno naravo z duhovno, s 

kakšnim pomanjkanjem spoštovanja spreminjate globoko v površinsko in visoko v nizko. Toda zakaj ste 

to storili? Ker v želji, da bi nekaj storili pri Božjem delu, iščete način, kako bi moj nauk prilagodili 

svojemu zemeljskemu življenju, svojemu človeškemu udobju, ki vam je najbolj drago. 

20 Razmišljajte o vsem, kar sem vam povedal, učenci, da boste, ko boste rekli, da ste duhovniki, 

resnično živeli to, kar pridigajo vaše ustnice. 

21 Kako lahko je reči: "Sem spiritualist", kako težko pa je biti spiritualist v resnici. 

22 Koliko je takih, ki poslušajo mojo besedo, ki so postali njeni veliki razlagalci, pa vendar niso 

najboljši učenci mojega nauka, ne izpolnjujejo božje zapovedi, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

23 Po drugi strani pa poglejte, kako zlahka se spremeni tisti, ki v praksi uporabi vsaj en atom mojega 

nauka. Želite primer tega? 

Nekdo mi je vse življenje govoril, da me ljubi z besednimi molitvami - molitvami, ki so jih oblikovali 

drugi, a jih sploh ni razumel, saj so bile sestavljene iz besed, katerih pomena ni poznal. Kmalu pa je 

razumel pravi način molitve, opustil stare navade, se osredotočil na najgloblji del svoje duše, poslal svoje 

misli k Bogu in prvič začutil njegovo navzočnost. 
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Ni vedel, kaj naj reče svojemu gospodarju, v prsih mu je začelo hlipati, iz oči pa so se mu ulile solze. V 

glavi se mu je izoblikoval le en stavek: "Oče moj, kaj naj ti rečem, ko pa ne vem, kako naj ti govorim? 

Toda te solze, ti jok, to notranje veselje in celo njegova zmedenost so govorili Očetu v tako lepem jeziku, 

kot ga ne boste nikoli našli v vaših človeških jezikih ali v vaših knjigah. 

24 To jecljanje človeka, ki začne duhovno moliti s svojim Gospodom, je podobno prvim besedam 

dojenčkov, ki so v veselje in zadovoljstvo staršem, saj slišijo prve besede bitja, ki se začenja prebujati v 

življenje. 

25 Ker ljudje že od najzgodnejših časov niso bili sposobni dati prave in pravilne razlage razodetja, ki 

so jim bila dana, prihajam danes v duhu, da bi jim dal jasno razlago in pravilno razlago vsega, kar sem jih 

učil. 

26 V današnjem času prepoznavate sposobnosti duha in telesa, ne da bi jih zamenjali. 

27 Duh, um in čustva bodo našli pravo harmonijo, ko bo moj nauk kot luč novega dne končno 

prebudil to speče človeštvo. 

28 Prosite me, naj vam pomagam, da boste danes dosegli združitev in mir v svojih srcih, da se boste 

pred menoj izkazali kot bitje, ki se zaveda procesa, ki mu je priča, ko sliši moja navodila skozi um nosilca 

glasu. In sprejemam vaše duše. Vse, kar mi darujete v svojih molitvah in dejanjih, čisto in preprosto 

sprejemam kot pravičen poklon otrok njihovemu nebeškemu Očetu. 

29 Najnujnejša prošnja, s katero se obračate name, je, da bi bil na zemlji mir - da bi se med ljudi 

vrnilo patriarhalno življenje iz prejšnjih časov. Toda povem vam, da se ta mir ne bo vrnil, dokler vi, moji 

novi učenci, ne boste postavili temeljev novega sveta, za katerega vas pripravljam. 

30 Ko boste v vsakem od svojih bližnjih videli brata, ko boste dopustili, da razlike med vami in 

drugimi izginejo, in ko boste v njih ljubili mene, boste videli začetek novega časa, življenje bo za človeka 

veselo in lahko, jaz pa bom priznan kot Oče. 

31 Moja tokratna beseda je enaka tisti, ki sem vam jo dal v Jezusu. To je ista kristalno čista poplava, 

ki je zajela vašo dušo, ko ste mi sledili po palestinskih deželah. Njegov pomen vam je znan, nikoli ne 

boste mogli zamenjati njegovega "okusa", saj je v vašo dušo vtisnil svoj božanski pečat. 

Toda danes, ko sem se spustil, da bi se razkril po teh moških in ženskah, in ko slišite besedo, ki prihaja 

iz njihovih ust, spoznate, da prihaja od mene, in me vprašate, zakaj nisem izbral druge oblike, da bi moje 

sporočilo tega časa doseglo človeštvo. 

32 Pravite mi, da med vami ni ljudi s posebnimi vrlinami, ki bi mi lahko služili. Ni ne Mojzesa ne 

prerokov prve dobe ne Petra ne Janeza. Resnično, povem vam: v vseh časih sem pošiljal krepostne duše in 

med njimi tiste, ki so mi služili v ponižnosti. Ljubite jih in jih tolažite, saj je njihovo breme zelo veliko. 

Njihove misli in srca sem varoval kot čisti izvir in pogosto je bila bolečina najboljše sredstvo za 

njihovo očiščenje. Njihova življenja so podobna življenjem mojih odposlancev v drugih časih. 

Blagoslavljam vas. Blagor tistim, ki so mi tako sledili in ki so začutili polni pomen poslanstva, ki sem jim 

ga dal! 

33 Vabim vas, da vstopite v moje kraljestvo. Kličem vsa ljudstva zemlje brez kakršne koli prednosti, 

vendar vem, da me vsi ne bodo poslušali. Človeštvo je ugasnilo svetilko in hodi v temi. Toda tam, kjer se 

pojavlja napaka, se bo pojavil tisti, ki ga razsvetljujem jaz, da bi širil svetlobo v svoji okolici - duhovni 

stražar, ki opazuje in čaka na moje znamenje, da bi se oglasil alarmni klic, ki prebuja in pretresa. 

Naj bo ljubezen teh glasnikov sadno seme v vaših srcih. Ne zavračajte jih, ko se vam pokažejo v 

zunanji revščini. Poslušajte jih, saj prihajajo v mojem imenu, da bi vam posredovali sposobnost, ki je še ne 

poznate. Naučili vas bodo popolne molitve, osvobodili vas bodo vezi materializma, s katerimi ste zvezani, 

in vam pomagali doseči duhovno svobodo, ki vas bo povzdignila k meni. 

34 Vi, ki me poslušate, nestrpno pričakujete izpolnitev vseh mojih besed. Želite videti ta svet 

spremenjen v mojega učenca. Prosite me, da bi bil med tistimi, ki sem jih poslal s težkimi misijami v 

druge dežele. Resnično, povem vam, da se morate vnaprej pripraviti, ker bo bitka, ki vas čaka, zelo velika. 

Vendar med vami niso vsi odposlanci, o katerih vam govorim, vsi ne bodo slišali moje besede prek 

glasnikov. Mnogi med njimi bodo govorili po intuiciji, ker sem pripravil njihove duše in jih pametno 

razporedil, da bo moja luč dosegla vsepovsod. 

35 Kako lahko verjamete, da sem se spustil k vam in zanemaril druge narode, ko pa ste vsi moji 

otroci? Ali želite verjeti, da je kdo oddaljen ali zunaj mene, čeprav je moj Duh vseobsegajoč in obdaja ter 
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razume vse ustvarjene stvari? Vse živi in se hrani z mano. Zato se je moj Univerzalni žarek spustil na vso 

Zemljo in duše so prejele moj vpliv na tem in drugih svetovih, saj sem prišel rešit vsa svoja bitja. 

36 Ne želim, da bi zapravili ta čas, niti ne želim, da bi šli skozi svet, ne da bi pustili sled svojih 

korakov. Želim, da ste resnični negovalci semena, ki sem vam ga zaupal, in da po odhodu s tega sveta 

nadaljujete z delom, dokler vaše seme ne zacveti v dušah vaših soljudi. 

37 Ne želim vas zavezati svojim navodilom. Le ljubeče vas spodbujam, ker ne bom sprejel nobene 

druge izpolnitve naročil kot tisto, ki se rodi iz vaše duše, pripravljene po mojih navodilih. Bodite svobodni 

v okviru mojih zakonov, vendar naj vam poslušnost postane navada. Izpolnite oba zakona, ki vladata 

človeku in sta v bistvu ena sama, saj oba izhajata iz mene. 

38 Molite za vse ljudi, zaželite si harmonije in razumevanja vseh zame, da bi se vaša molitev dvignila 

kot pesem, kot goreča himna, razsvetlila duše in jim pokazala pot, po kateri bodo dosegle cilj svoje usode. 

39 Z močjo moje besede prihajate v te kraje, ljubljeno ljudstvo. Ni vam treba priti na ta zbirališča, da 

bi v njih iskali Mojo navzočnost in da bi lahko svoje skrbi postavili pred Mene. Saj veste, da sem 

vseprisoten, da sem povsod in da vas povsod slišim. 

40 To je moja beseda, po katero ste prišli, to je božansko bistvo, ki služi kot hrana za vašo dušo, ki jo 

iščete. 

41 Vsi veste, da sem vam nakazal čas, ko vam bom prenehal govoriti v tej obliki, zato hitite priti 

vsakič, ko moja beseda zazveni prek glasnika. Vi sami želite v svoji duši ohraniti zadnja razodetja, ki sem 

vam jih dal. 

42 V vas se postopoma prebuja notranje spoznanje o duhovnem poslanstvu, ki ste ga prišli izpolniti, 

in vaša odgovornost vas začenja zaposlovati, ker ste spoznali, kako težko in težko je oznanjati moj Zakon 

z deli, besedami in mislimi. 

43 Kmalu boš ostal brez moje besede. Da pa ne bi omahovali, vas mora navdihovati zgled mojih 

učencev iz druge dobe, ki so se združili, potem ko je Mojster odšel od njih. S svojo zvezo sta drug 

drugemu dajala moč, spodbudo, moč in vero. 

44 Od vaše harmonije bo odvisno, ali boste čutili mojo navzočnost na svojih srečanjih in ne boste 

zamudili časa moje manifestacije. 

45 Do zdaj ste se krepili s poslušanjem, jutri pa se boste še bolj okrepili z učenjem. Ko boste prodrli v 

bistvo mojih naukov, boste presenečeni odkrili pomen vsakega mojega nauka. 

46 Že zdaj blagoslavljam tiste, ki se združujejo in pripravljajo na ta čas, da bi razumeli nauk, ki vam 

ga prinašam. V tem študiju bodo učenci odkrili pravo razlago moje besede. In povem vam, da tako kot 

moja beseda izžareva svetlobo, bo tudi vaša razlaga osvetljevala pot vašega bližnjega. 

47 Dobri razlagalci tega nauka bodo znali prebuditi svoje bližnje, ki so zaspali v rutini svojih obredov, 

in jim priskočili na pomoč ter jih rešili pred tem, da bi zaradi pomanjkanja razmisleka razbrodili v zmedi. 

Kasneje se bo to ljudstvo razširilo po vsem svetu in pričalo o tem, kar je slišalo, hkrati pa bo z jasnimi 

besedami razložilo Moj zakon in Moj nauk - ne le to, kar sem vam povedal zdaj, ampak vse, kar sem vam 

razodel v vseh stoletjih, ki ste jih preživeli. 

48 Ne bojte se, da bi se vam okolica smejala ali vas zavrnila. 

49 Zagotavljam vam, da ko se bo ta rasa spiritualistov pojavila med človeštvom, ji bom že dal številne 

in zelo velike duhovne manifestacije. Zaradi teh manifestacij bodo mnogi izmed tistih, ki me duhovno 

pričakujejo, posumili, da sem že prišel in spregovoril. Ali ne mislite, da vas bodo, ko vas bodo videli 

prihajati in slišali vašo besedo, prepoznali kot moje glasnike? 

50 Resnično, povem vam, tudi teologi bodo sami sebi razložili razloge za toliko dogodkov. 

51 Moje ljudstvo se bo razširilo po zemlji kot velika vojska. Moj Duh bo nad ljudmi in jih bo 

spodbujal v njihovem boju, da se bodo uresničile še zadnje moje besede, ki sem vam jih dal v tem času in 

v preteklih časih. 

52 Zakaj jokaš, ko misliš na dneve, ko ne boš več slišal moje besede? Bodite mirni, množice, saj vas 

ne bom pustil samih. 

53 Se spomnite, kako sem po svojem odhodu v drugi dobi zapustil Marijo v naročju apostolov? 

54 Ljubeča svetovalka, mati, tolažba za trpeče je nekaj časa ostala med temi učenci. 

55 Ko se je bolečina, ki so jo pretrpeli na Kalvariji, ko so se videli brez svojega Učitelja, brez njegove 

besede, umaknila iz njihovih src, so razumeli poslanstvo, ki ga morajo izpolniti, in začeli širiti veselo 
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novico na zemlji. Gospod je Marijo dvignil z zemlje, saj je človeštvu že zapustil njeno ljubečo nežnost kot 

zapuščino. 

56 Vi, ki ste novi učenci pred Božjim stolom, mislite, da vas bom pustil pri miru, ko boste 

"prikrajšani" za moje razodevanje skozi usta nosilca glasu. Toda povem vam: Marija ni umrla, vaša 

duhovna Mati vam je pripravljena stati ob strani v preizkušnji, v dneh, ko mislite, da ste zapuščeni, in 

čutite, da me ni, čeprav sem vam bližje kot kdaj koli prej. Njena materinska ljubezen vam bo pomagala, da 

se boste počutili močne in razumeli pravi pomen naukov, ki sem vam jih predstavila v besedah in dejanjih. 

57 Boste vojaki mojega zakona in sejalci duhovnosti. Toda že danes vam sporočam, da spiritualizem 

ne bo imel svoje baze na zemlji in svojega predstavnika v človeku. Njegova oblast ne bo iz tega sveta in 

edino vodilo vam bo vaša vest v Kristusu. 

58 Vaše intuitivno oko bo znalo odkriti nove "delavce" med množico. Vendar pa ne smejo biti vaše 

roke tiste, ki "mazilijo" ali posvečujejo. Kajti edini, ki lahko duši zaupa darove, naročila ali poslanstva, 

sem jaz - edini, ki zapišem usodo vsakega bitja. 

59 Vse to vam govorim zato, da ne bi zapadli v zmoto ali v dejanja in obrede, ki ne vsebujejo resnice. 

60 Boste samo moji sejalci, moji preroki, moji glasniki. Toda skrivna zakladnica bo še vedno v rokah 

vašega Gospoda. 

61 Moja volja je, da med vami vladata popolna harmonija in bratstvo, tako da se v ljudstvu, v katerem 

morajo biti vse v redu, ljubezni in duhovnosti, ne pojavijo gospodarji, vladarji ali tirani. 

62 Če boste svoje poslanstvo izpolnjevali tako, kot vam navajam, bo vaš zgled prepoznan in vaša moč 

bo morala narediti prelome za spiritualizem. 

63 Razumite, da mora biti luč mojega nauka tista, ki razkriva sprevrženost malikov, ki s piedestala 

strga vzvišenega vladarja in despotskega gospodarja ter uničuje minljivo moč vladavine materializma. 

64 Ljudje, ki jih danes pripravljam, da bodo jutri pridigali o duhovnem življenju, ne bodo bogati, ne 

bodo imeli zakladov niti materialnih dobrin. S svojimi deli bodo namreč morali svetu dokazati, da se Božji 

resnici, ljubezni in pravičnosti ni treba zanašati na moč vašega zavajajočega bogastva. 

65 Ljubezen, vera in trdna volja bodo sile, ki bodo to delo naredile znano med človeštvom. Vzemite si 

za zgled Kristusa in njegove učence, razmislite o njihovih življenjih in naukih, ki so vam jih dali, in videli 

boste, da vam govorim resnico. 

66 Moja roka se nikoli ni dotaknila kovanca. Ko so mi ob neki priložnosti namenoma pokazali enega 

od njih, da bi me prosili, naj izrazim svoj pogled na dolžnosti do cesarja, sem le pogledal ta kovanec in 

brez dotika odgovoril tistemu, ki me je vprašal: "Dajte Bogu, kar je Božje, in cesarju, kar je cesarjevo." 

67 To je eden od mojih zadnjih naukov, vendar ne zadnji. Še nekaj časa vam bom govoril, potem pa 

zagotovo ne bom več govoril skozi človeški um. 

68 Nato vam bom dal čas za razmislek, da boste lahko razmišljali po mojem odhodu. V tem času bo 

intuicija postopoma začela oživljati od duha do duha v različnih oblikah. 

69 Vse, česar zdaj še ne razumete, boste razumeli v dneh duhovnega razmisleka, hkrati pa vas bodo 

presenetila nova razodetja in prerokbe. 

70 Navdih enega bo potrjen z navdihom drugega in tako se pri učencih ne bo pojavil noben dvom. 

71 Roque Rojas in Damiana Oviedo sta bila moja prva glasnika moje takratne duhovne manifestacije. 

Moški je v svoje razumevanje prejel Elijev žarek, devica pa je prejela Gospodovo luč. S tem sem vam 

želel pokazati, da pri mojem apostolstvu ženska sedi za mojo mizo prav tako kot moški. Duša je v obeh 

enaka. Zakaj bi v tem tretjem veku razlikoval med njima, saj je to vek, v katerem iščem duhove duš? 

72 Roque Rojas in Damiana Oviedo sta vaša pionirja. Sredi puščave so slišali božanski glas in ne da 

bi se vprašali, ali je resnica, so verjeli. Eden je slišal glas preroka, drugi je občutil dotik Gospodovega 

usmiljenja. 

73 Koliko skrivnosti sem vam od takrat razkril! Prvi glasovi so umrli, pojavili so se drugi in tako vse 

do danes. Vsi niso imeli čistih namenov. Nekateri so bili zgled gorečnosti za vero, ljubezni do resnice, 

odrekanja in žrtvovanja. Nekateri pa so bili nečimrni, ljubili so laskanje in nagrajevanje. 

74 Množice poslušalcev sem od začetka učil prepoznavati prave sadove, zdaj pa vam pravim, da 

prinašate mojo resnico kot hrano svojim soljudem, medtem ko sledove sežigate v ognju resnice. 
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75 Povedati vam moram, da nikoli niste znali skrbeti za svoje glasilke, ker niste imeli razumevanja in 

sočutja do njih. Ker pa niste znali razvedriti ali poskrbeti za ta srca, v prihodnje vsaj varujte to, kar je 

prišlo iz njihovih ust, to pa je bila moja beseda: nova mana. 

76 Ko se bodo spiritualisti na Zemlji razmnožili, jih bodo mnogi zamenjali za običajne vedeževalce in 

se bodo obrnili nanje, da bi jih povprašali o prihodnosti. Znanstveniki jih bodo spraševali o življenju 

duhov in o življenju na drugih svetovih ali planetih. 

Vse to vam napovedujem zato, da se boste, ko vas bodo napadla neumna vprašanja, spomnili moliti, da 

bi vas vaš Oče navdihnil s tem, kar morate povedati - kaj je njegova volja, da delite ob neumnosti ali 

radovednosti vaših bližnjih. 

77 Naročam vam, da ne spreminjate nobenega od mojih razodetij in ne poskušate raziskati tistega, za 

kar še ni čas, da bi se razkrilo. Vedno boš ohranil svoj oklep - kot bi bil izvir, pripravljen sprejeti kristalno 

čisto vodo, ki bo pogasila žejo tvojih soljudi po svetlobi, in ne bo tvoja roka tista, ki bo dvignila tančico 

skrivnosti. Ali je bil kdo na zemlji vreden, da bi odprl knjigo sedmih pečatov? Samo ta od Jagnjeta je bil 

tega vreden, se pravi, samo ta je imel moč, da to stori. Vedite, da je veliko učenj, ki bodo človeku razodeta 

tukaj na zemlji, a tudi veliko drugih, ki mu bodo razodeta šele, ko bo prebival v visokih bivališčih Duha. 

78 Povsod me boste našli, moja navzočnost je na vseh krajih na poti. Spremenim se v oazo sredi 

puščave in v svetilnik v viharni noči. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 282 
1 Božanska luč sveti za vas, postane beseda, ki vam da novo navodilo. Blagor tistemu, ki se 

pripravlja, kakor da bi bilo njegovo srce svetišče, ker je dosegel resnično življenje, ko je slišal mojo 

besedo. 

2 Pridite vsi in spoznajte moj čudež ljubezni. Prišel sem rešit grešnike skozi usta grešnikov. 

3 V tej eri vam pokažem moč, ki jo imate kot dediščino ali darilo, ki sem ga položil v vas. To ni moč 

materije, temveč duha. Človek namreč ni mogočen, velik ali moder po mesu, ampak po duhu. 

Govorim tistemu, ki usmerja svoje korake po poti dobrega in uboga voljo svojega nebeškega Očeta - 

tistemu, ki uboga zakone, ki vodijo in urejajo življenje. Ta bo moral čutiti podporo mogočnih sil, ki ga 

bodo vedno vodile po poti svetlobe, miru in resnice. 

4 Učenec: Ta preprosta beseda, ki sem vam jo prinesel kot duhovni dar za uvod v novo dobo, je v 

svoji preprostosti in zunanji skromnosti še ena od mojih mojstrovin. Ta oblika iskanja človeka, da bi mu 

prek njegovega intelekta približali Božansko, ima pomen, pomen in smisel, ki ga boste vsi odkrili. 

5 Poglejte, kako moje božanske misli postanejo glas na nekaterih človeških ustnicah, ki, čeprav so 

nečiste, v trenutku te maše postanejo čiste, da bi vas nahranile z duhovnim življenjem. 

6 Kaj ti ne bo dal dan, ko bosta tvoja duša in tvoje telo očiščena, da me bosta sprejela? 

7 Vaša vera je bila majhna, vaša ljubezen in pripravljenost šibka. Kljub temu vas je sad, ki ste ga 

prejeli v moji besedi, iztrgal iz vaše letargije, vas naučil razumeti, ljubiti, preučevati in čutiti življenje 

duše, ki je bila v vaših nesrečah puščava, zdaj pa je podobna oazi za vaše življenje, polno bojev in 

nenehnih preizkušenj. 

8 Če se boste trudili razumeti ta nauk, boste v tem času med tistimi, ki bodo v celoti spoznali, da 

človek brez mene ni nič. 

9 Poglejte ta svet - ponosen, kljubovalen in domišljav glede vseh človeških del, s katerimi navdušuje 

generacije tega stoletja. Večinoma ne verjamejo v duhovno in ga ne ljubijo. Zato ne molijo in ne 

spoštujejo mojega zakona. Kljub temu so zadovoljni in ponosni, da lahko pokažejo svet, poln čudes, ki so 

jih ustvarili s pomočjo svoje znanosti. 

10 Toda ta osupljivi svet ljudi, ki so ga zgradili v stoletjih znanosti, bojev, vojn in solz, bodo uničili z 

lastnimi rokami in orožjem. Že se bliža čas, ko se bo človeštvo zavedlo nevzdržnosti in krhkosti svojih del, 

ki jim je primanjkovalo ljubezni, pravičnosti in resnične želje po popolnosti. 

11 Kmalu boste spoznali, da brez Boga niste nič, da lahko samo od mene prejmete moč, življenje in 

inteligenco za ustvarjanje harmoničnega obstoja med duhom in človeškim delom človeka. 

12 Prišel sem s svojo novo besedo, da bi oživil svet, saj je človeštvo stoletja in stoletja gledalo le na 

vladavino smrti. Kaj je bil razlog, da je v vašem življenju vladala smrt? Pomanjkanje ljubezni. 

13 Resnično vam povem, da je ljubezen nespremenljiva moč, ki giblje vesolje. Ljubezen je izvor in 

smisel življenja. 

14 Zdaj za vse uvajam čas duhovnega vstajenja - čas, ko bom obudil blagoslovljeno seme ljubezni, ki 

sem ga z višine križa razlil po svetu in vam oznanil, da če bi se ljudje med seboj ljubili, kot sem vas učil, 

bi bila "smrt" odstranjena s sveta, namesto nje pa bi nad ljudmi zavladalo življenje in se pokazalo v vseh 

njihovih delih. 

15 Danes iz dneva v dan jeste grenke sadove drevesa znanosti, ki so ga ljudje tako pomanjkljivo 

negovali, ker si niste prizadevali za skladen razvoj vseh svojih darov. Kako bi torej lahko svoja odkritja in 

svoja dela usmerili v dobre smeri, če ste vzgojili le razum, zanemarili pa ste dušo in srce? 

16 Med vami so ljudje, ki so kot divje živali, ki dajejo prosto pot svojim strastem, ki čutijo sovraštvo 

do svojih sosedov, ki so krvoločni in si prizadevajo narediti sužnje iz bratskih narodov. 

17 Če kdo verjame, da bi Moj nauk lahko povzročil moralni propad človeka - resnično, povem vam, je 

v veliki zmoti; in da bi to dokazal dvomljivcem, materialistom in arogantnežem te dobe, jim bom dovolil, 

da žanjejo in jedo sadove svoje znanosti, dokler se ne naveličajo, dokler se iz njihove duše ne iztrga 

izpoved, ki mi pravi: "Oče, odpusti nam, samo Tvoja moč bo lahko ustavila sile, ki smo jih sprožili v 

našem nerazumu." 

18 Tedaj jim bom priskočil na pomoč in jim dal mir, ker bodo zaradi svojega napuha že veliko pili iz 

čaše trpljenja. Pripeljal jih bom do duševnega miru in samopremisleka, da bodo - takrat že v novem 
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življenju - odkrili vrednost duhovnega in ga znali uporabiti pri svojih delih. Razumeli bodo, da je življenje 

podobno liri, katere strune predstavljajo ljubezen, duhovnost in znanost, ki pa zaradi neusklajenosti niso 

mogle proizvesti sladkega zvoka ljubezni, ki je vzvišen zvok duhovnosti. 

19 Prišel je čas sodbe, ko bom nekatere vprašal: "Zakaj ste me zanikali?" In drugi: "Zakaj ste me 

preganjali?" Ali ima pravico zanikati obstoj Mojega kraljestva tisti, ki ni mogel prodreti vase? To, da ne 

prepoznate moje resnice, da ne veste, kako jo odkriti, še ne pomeni, da ne obstaja. Če verjamete, da 

obstaja samo tisto, kar lahko dojamete, vam povem, da je vaša nevednost velika, vaša aroganca pa zelo 

velika. 

20 Resnično, povem vam: Kdor zanika Boga in njegovo kraljestvo, je zanikal samega sebe. Kdor hoče 

črpati moč iz sebe, ker se ima za neodvisnega in ima ponosni občutek, da je lahko velik tudi brez Boga, 

bodo njegovi koraki na svetu zelo kratki. Kmalu bo zašel s poti in njegovo trpljenje bo zelo boleče. 

21 Kje so pravi učenjaki? 

22 Znanje je čutiti mojo prisotnost. Znanje je biti voden z mojo svetlobo in izpolnjevati mojo voljo. 

Znanje je razumevanje prava. Znanje pomeni ljubiti. 

23 Kdor želi biti iz ljubezni koristen bližnjemu, se posveti dobroti na katerega koli od mnogih 

načinov, ki jih ponuja življenje. Zaveda se, da je človek, ki bo pripravljen, da ga bo Božja volja uporabila 

za zelo visoke cilje. Želim, da si, o učenci, pridobite znanje, da boste lahko osvobodili od napak tiste, ki so 

izgubili pot k napredku. 

24 Resnična ljubezen - tista, ki presega človeška čustva srca - je sad modrosti. Glej, kako v svoji 

besedi sejem modrost v tvojo domišljijo, potem pa pričakujem sadove tvoje ljubezni. 

25 Veliko je načinov, kako delati dobro, veliko je načinov, kako tolažiti in služiti. Vse so izraz 

ljubezni, ki je ena sama - ljubezen, ki je modrost duha. 

26 Nekateri lahko hodijo po poti znanosti, drugi po poti duha, tretji po poti čustev, vendar bo rezultat 

vsega skupaj duhovna harmonija. 

27 Naučite se razlikovati med različnimi potmi, ki obstajajo, in spoštovati različna poslanstva, ki jih 

opravljajo vaši soljudje. Za to imejte odprt um, pravilno presojo, miren um in globok pogled. Če teh 

lastnosti nimate, boste brez razloga ogorčeni, ko boste ugotovili, da obstaja več verskih skupnosti, kot ste 

mislili, ter več obredov in kultov, kot ste jih poznali. 

28 Če se ne pripravite, se boste na dan, ko se boste znašli sredi bližajoče se bitke, počutili zmedene in 

prizadete. 

29 Tisti, ki me poslušajo, ne da bi hoteli razumeti, ne bodo mogli pripadati tistim, ki razumejo in 

razlagajo ta nauk. Drugi pa skušajo spoznati pomen moje besede, jo čutijo, ljubijo, nosijo jo v svoji duši, v 

svojem srcu in v svojih možganih. Ti vsak dan bolj prodirajo v znanje mojega poučevanja. 

30 Ko se med temi učenci pojavi želja po boljšem spoznavanju, po popolni ljubezni, boste na njihovih 

obrazih videli lepoto dobrote, ljubeznivosti, veličino duhovnosti. 

31 Kljub temu tudi v tem trenutku nihče ni mogel pokazati njegovega obraza kot zrcala resnice, ki bi 

odražal vrline duhovne duše, tistega višjega bitja, ki prebiva v vsakem človeku. 

Toda kaj naj vam povem o tistem duhovnem svetu, ki živi in tke onkraj vas in ki lahko prav tako 

pokaže svoj obraz skozi vaša dela, besede in misli? Za ta bitja je vsak človek sredstvo, s katerim se lahko 

izkažejo, vsaka utelešena duša je vez za združitev, vsak možgan pa sredstvo za vzpostavitev stika s 

človeškim svetom. 

32 Če so misli ljudi usmerjene k dobremu, jih bodo uporabila visoka, svetleča bitja, ki so predana 

visokim ciljem. Če pa misli ljudi zavračajo vsak dober vpliv in dopuščajo, da njihova čustva in 

sposobnosti izkoriščajo nizke duše, bodo te uresničile le nizke strasti. 

33 Povem vam, da ni človeškega uma, ki ne bi živel pod vplivom duhovnega sveta. 

34 Mnogi bodo to zanikali, vendar nihče ne bo mogel dokazati, da človeški um ne more sprejemati 

misli in vibracij ne le duhovnih bitij in svojih soljudi, temveč tudi mojih. 

35 To je razodetje za vse človeštvo - razodetje, ki bo, ko se bo razširilo, našlo odprta srca, ki ga bodo 

sprejela z velikim veseljem; prav tako pa bo naletelo tudi na trmaste nasprotnike in borce. 

36 Toda kaj bodo lahko storili, da bi preprečili, da bi luč duhovnega kraljestva zasijala v življenju 

ljudi? S katerimi sredstvi bodo lahko neverniki odpravili to vibracijo? Kdo je tisti, ki verjame, da je zunaj 

univerzalnega vpliva, ki je ustvarjalna in oživljajoča moč Boga? 
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37 Govorim vašemu duhu, vaši duši in vašemu razumu, vendar vam še enkrat povem, da prejemate 

sporočila, ideje in navdihe z drugih ravni obstoja in da tako kot ne veste, od kod se je vaša duša utelesila v 

tem vašem telesu, tudi ne veste, kdo se ji nevidno in neopazno manifestira. 

38 Vam, ki poslušate te nauke, pravim, da ne smete misliti, da so nosilci glasu pravični in čisti, ker je 

to moj navdih, ki vibrira v njihovih organih uma. Ne, obdarjeni so le s sposobnostjo, da sprejemajo mojo 

svetlobo in jo posredujejo v obliki besed. So predhodniki tiste duhovne manifestacije, ki je obljuba za 

prihodnje čase, ko bodo ljudje popolnoma spoznali, da je luč duhovnega sveta že od nekdaj sijala v 

njihovem obstoju, ter se pripravili in poduhovili, da bodo lahko v popolnosti sprejeli in posredovali večno 

Božje sporočilo. 

39 Človeštvo, zanikaš, česar ne moreš dokazati materialno. Pravim vam, da poznate le tisto, kar 

pripada svetu. Kajti če bi vsaj malo poznali duha, si ne bi upali zanikati obstoja, vpliva ali pojavnosti 

duhovnega sveta! 

40 Veliko število bitij svetlobe posreduje za vas. Ko se boste znali z njimi združiti v molitvi, mislih in 

veri, boste v svojem življenju izkusili nepremagljivo moč, nadčloveško moč, in nikoli se ne boste 

spotaknili. 

41 Okoli človeka je tudi nevidni svet teme in zmede. Od dneva, ko se boste pripravljeni boriti proti 

njegovim zahrbtnim napadom, boste v svojem življenju občutili neznano svobodo in mir. 

42 Vedite, da um nikoli ne bo prenehal sprejemati vibracij in vpliva moje božanskosti in duhovnega 

sveta. 

43 Človek je vzljubil tisto, kar pripada materiji, tam ima svoje vrednote, tja je usmeril svoje srce, um 

in čute. Zato ne upošteva in ignorira vsega, kar je povezano z duhom. Če bi bil človek ideal duha, bi tako 

izpopolnil svoje čute, da mu nič od tega, kar sem vam danes povedal, ne bi bilo neznano. 

44 Vedel bi, da je Božji duh zaradi svoje narave v stiku z vsakim duhovnim bitjem v vesolju, in ker bi 

to vedel in bi ga razsvetljevala vera, bi si prizadeval, da bi ga dosegla emanacija mojega duha, ki je moč, 

življenje in svetloba, ki oživlja vse ustvarjeno. 

45 Resnično, povem vam - in ne pozabite tega: Ni nemogoče, da bi se dal spoznati prek človeškega 

razuma. Nemogoče bi bilo, če se ne bi mogel razkriti. 

46 Vaša naloga, učenci, je, da naredite dušo in um občutljiva za zaznavanje, čutenje, verovanje, 

življenje, ljubezen in poslušnost vseh duhovnih vibracij. 

47 Ponavljam vam: tudi če bi si vse človeštvo prizadevalo, da ga ne bi dosegla duhovna svetloba, tega 

ne bi nikoli doseglo, kajti življenje, ki ga človek ima, jemlje mojemu Duhu, ki vibrira v vsem, kar obstaja. 

48 Trenutno poslušate moj nauk, ki se vam morda zdi čuden v vseh pogledih, vendar ga razumete. 

Veste, da čeprav se kaže na tako revnih in skromnih krajih, kot so te sejne sobe, to niso običajni kraji, 

ampak preprosti domovi, namenjeni predanosti, duhovnosti in pripravi na sprejem nebeškega sporočila. 

Veš, da se zdaj razodevam s pomočjo človeškega razuma, vendar pa ni razum tisti, ki govori, temveč 

duh, ki sprejema svetlobo mojega navdiha - svetlobo, ki, ko gre skozi razum, postane misel, in ko pride do 

ustnic, se spremeni v besede. 

49 To je eden najlepših darov, ki sem vam jih razkril v tretji dobi, da bi si lahko predstavljali lastnosti, 

ki obstajajo v vašem duhu, in tudi to, kaj je še vedno rezervirano zanj. 

50 Vstopite v svojo duhovno notranjost, da se boste bolje spoznali. Če bi namreč mislili, da ste le 

materija, bi zanikali svojo veličino in napačno ocenili bistvo svojega bitja. 

51 Dokler vas ne zanima spoznavanje resnice duha, boste šibki in nevedni in vse, kar ste, in vse, kar 

imate, se ne bo razkrilo skozi telo. 

52 Materialistična znanost ljudi je na njihova ramena naložila neznosno breme. Vsi ste utrujeni, v tem 

času težko hodite po svoji poti, toda jaz pričakujem vse. 

53 Ljudje, povabite na to duhovno pojedino svoje bližnje, ki ne morejo več naprej. Videli jih boste, 

kako v svojih mislih nosijo zaklad znanja, in rekli boste: "Kaj jim lahko manjka?" Toda v njihovi duši je 

pusta praznina. 

54 "Pridite k meni, intelektualci, ki ste utrujeni od smrti in razočarani v srcu. Pridite k meni, ki ste 

zmedeni in ste sovražili, namesto da bi ljubili. Dal vam bom počitek in vam dal razumeti, da se duh, ki je 

poslušen mojih zapovedi, nikoli ne utruja. Predstavil vam bom znanost, ki nikoli ne zmede inteligence." 
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55 Ne bodo se bali priti k meni, ker je njihovo srce hladno ali ker je njihova presoja stroga. Za 

vsakega bom imel stavek, besedo, ki bo kot žarek svetlobe razsvetlil srca, razočarana zaradi pomanjkanja 

ljubezni. Ni pomembno, da mi ne verjamete in me ne ljubite. To ni razlog, da bi vas izključil iz svoje 

mize. Grešniki so tisti, zaradi katerih sem prišel. 

56 Vem, da se mnogi v svoji aroganci ne bodo želeli učiti, ker mislijo, da že vse vedo. Toda dovolj 

bo, da bodo slišali eno od mojih sporočil, in dokazal jim bom, da imajo še vedno srce, da niso umrli za 

pravo ljubezen, da so še vedno moji majhni otroci z menoj in da lahko še vedno jokajo. 

57 Moj nauk o ljubezni ni bil namenjen le peščici, ki ga je slišala prek glasnikov. Moje sporočilo je 

prišlo na svet, da bi ga spoznali vsi ljudje. Zato vam pravim, da bo v številnih oblikah dosegla meje 

zemlje, saj je začetek tolažbe, obljubljene človeštvu že v drugi dobi, ko bo dosegla vrhunec v času stiske 

na zemlji. 

58 Danes, ko vidim ljudi, ki se z bliskovito hitrostjo pogrezajo v najgloblja brezna svojih strasti, 

pokvarjenosti in sovražnosti, vem, da je to čas, ko moram priti k njim in jim dati rešilno pomoč. Ne glede 

na to, kako nizko so padli, bom pustil, da moj glas doseže njihovega duha, ki jim bo rekel: "Jaz sem s 

teboj, pojdi k meni, išči luč, pomagal ti bom pobegniti iz teme in potem boš okreval pod mojim ščitom 

miru." 

59 Moj glas se bo slišal v notranjem templju njegovega bitja - templju, ki ga človek ne more uničiti, 

ker je to njegova duša. 

60 Ne pozabite: Ko ste bili majhni otroci, ste vsi živeli nedolžno in bili podobni cvetovom vrtnice. 

Pozneje pa so iz stebel zrasli trni, ki niso več dajali cvetov. Človeštvo mi še enkrat ponuja trnje, zato bo 

moral vrtnar z modrim nožem obrezati te rastline, da bodo naslednjo pomlad spet obrodile cvetove vrtnic. 

61 Danes za kratek čas pustite zemljo za seboj in pridite k meni v duhu. Človek že mnogo stoletij 

napačno moli, zato se ni okrepil in si z mojo ljubeznijo ni osvetlil življenjske poti, ker je molil s svojimi 

čutili in ne z duhom. 

62 Čaščenje podob, h kateremu je človek tako zelo nagnjen, je bilo kot strup, ki mu ni dovolil uživati 

duhovnih užitkov notranje molitve. 

63 Koliko bede so ljudje potegnili s seboj samo zato, ker niso znali moliti! In to je povsem naravno, 

učenec: kakšno duhovno moč lahko ima človek za prestajanje življenjskih preizkušenj, če ne stori ničesar, 

da bi se približal viru življenja, ki je v mojem Duhu? Išče me v breznih, v senci, čeprav bi se lahko 

povzpel in me našel na vrhovih, v svetlobi. 

64 O, če bi le ljudje te dobe razumeli moč molitve - koliko nadčloveških del bi opravili! Vendar živijo 

v dobi materializma, v kateri poskušajo sami materializirati božansko, da bi se ga dotaknili in ga videli. 

65 Moji služabniki v preteklosti - Noe, Abraham, Izak in Jakob, Jožef ali Mojzes - so poznali moč 

molitve in o tem dali neizbrisen dokaz človeštvu ter svoj način molitve pustili kot zgled vsem rodovom. 

66 Tem možem je bilo vseeno, kje molijo, saj so vedeli, da je v jedru njihovega bitja Gospodov 

tempelj. K mojemu viru usmiljenja so se hoteli približati z vero - z vero v mojo navzočnost, v mojo 

pravičnost, v mojo previdnost in v mojo ljubezen. Vsak od teh mož je bil podvržen veliki preizkušnji - 

tako veliki, da bodo pričevanja o njej ostala za vse čase. V teh preizkušnjah so ostali zvesti, poslušni, 

ponižni in predani svojemu Stvarniku. 

67 Moj odziv na vero in ljubezen teh služabnikov je bil vedno takojšen, tako da so postali predmet 

mojih manifestacij moči, ki so namenjene le ljudem velike vere in dobre volje. 

68 Moja ljubezen do vas me sili, da vas v tem času iščem v soteskah in breznih, da bi vas rešil, kot to 

stori pastir z ovcami, ki jih zelo ljubi. 

69 Če pa želite spoznati moj namen glede ljudi, ki jih želim ustvariti prek vas, se lahko naučite, da vas 

trenutno zbiram skupaj in vas pripeljem z različnih koncev zemlje, da bi lahko spoznali to nebeško 

sporočilo. 

70 S svojo Besedo, ki je razdeljena na nešteto lekcij ali naukov, vas bom naredil za učence tega 

nauka. In ko se bo vaše bitje nasičilo s tem bistvom, ko boste za seboj pustili tradicije in zmote ter začeli 

živeti in čutiti poduhovljenost, vam bom določil čas in uro, ko se boste odpravili v pokrajine, ljudstva in 

narode, da bi množicam prinesli Dobro novico. 

71 Razmnožili se boste kot zvezde na nebu ali kot pesek na morju in prinesli blagoslove domovom, 

narodom in očetnjavam, kjer so željni miru, pravičnosti in resnice. 
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72 Toda ne pozabite, da se v ta boj odpravljate zato, ker že izvajate duhovno molitev, kot sem vas 

navdihnil, da bi jo izvajali ves čas, kot sem vam zdaj dal v spomin. 

73 Brez moči molitve ne boste mogli obstati v bitki, ne boste sposobni vzdržati preizkušenj, še manj 

pa učiti soljudi popolnega načina molitve. 

74 Vendar pa je potrebno, da podate dokaze o moči duhovne molitve, kot so jih v preteklih časih 

podali možje, ki se jih spominjate kot patriarhov, voditeljev in prerokov. To ne bodo isti dokazi, ki bodo 

postali resničnost z vašim posredovanjem, saj se morate zavedati, da je zdaj drug čas, da se je človeštvo 

duhovno in materialno razvilo in da zato dokazi in čudeži, ki jih boste dobili z molitvijo, ne morejo biti 

enaki tistim iz prejšnjih časov. Kljub temu bodo čudežni. 

75 Samo dva pogoja sta potrebna, da se izkažete za vredne tako velikih ugodnosti. Prvi bo vaš način 

življenja: pravičen, koristen, vedno navdihnjen z dobroto in dobrodelnostjo. Druga bo vera, ki vas bo 

naredila boljše od vsega, kar obstaja na zemlji, in vam dala moč, da vas bo, ko bo prišel trenutek, rešila 

nevarnosti, vas dvignila nad vso bedo, vas naredila odporne na bolečino in vam pomagala premagati celo 

smrt. 

76 Resnično vam povem, da vam bo z dobroto in vero uspelo narediti mogočna in nadčloveška dela, s 

katerimi boste najbolje pričali o moči molitve in ljubezni v tem času. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 283 
1 Dragi učenci, prihajate z različnih poti in se združite v trenutku molitve, da bi dvignili dušo k 

Očetu. Sprejemam vas, poslušajte moj glas. Vrnite se k meni, ko izgubite pot. Danes si z menoj. Že dolgo 

vas kličem in resnično vam povem, da sem čakal na vsakega od vas. 

2 Sprejemam vas, ki ste se tu zbrali v imenu človeštva. To, kar podarjam tebi, sem s tem podaril tudi 

vsem tvojim soljudem. Tiste, ki so prišli v senco tega drevesa, in tiste, ki so daleč od njega, ljubim na enak 

način. 

3 Molite, ljudje, to je jezik duše. Toda naučite se tega jezika, da me boste, ko boste govorili z menoj, 

tudi razumeli. Govorite mi s spoštovanjem in ponižnostjo, vendar z zaupanjem, ki ga ima človek do očeta - 

z zaupnostjo, s katero se pogovarjamo s prijateljem. 

4 Odprite svoje srce, to je moj tempelj, in dovolite, da se v njem sliši moj glas, ki je nasvet, navdih in 

razodetje. 

5 Če boste razumeli pomen mojih naukov in boste poznali moj glas, kot ovca pozna glas svojega 

pastirja, boste razumeli, da sem vam govoril ves čas in v vsakem trenutku vašega življenja. Če ne bi bilo 

tako, "Beseda" ne bi bila večna. 

6 Človek je bil v mojih očeh vedno kot majhen otrok, ki ga ogrožajo nevarnosti in padci, in ker sem 

jaz njegov Oče, ga ljubim in vodim, čeprav je njegovo srce včasih gluho za moje nasvete, klice in nauke. 

7 Danes ljudje preživljajo obdobje velikih preizkušenj, vendar ne zato, ker bi se veselil njihove 

bolečine, temveč zato, ker se morajo ljudje pravično očistiti, če so se oskrunili. 

8 Vsi veste, da ljubim, kar je čisto, in da me doseže le tisto, kar je čisto. To vam govori vaša vest. 

9 Svetloba mojega Duha se razliva na vse telo in na vsakega duha, da bi lahko preučevali in razlagali 

preizkušnje, ki vam jih življenje vsak dan daje kot lekcije, da bi se prepoznali in razumeli nalogo, ki ste jo 

prinesli s seboj na zemljo. 

10 Zakaj se mnogi med vami bojijo, da sem jim usodo zapisal s preizkušnjami, bolečinami, kaznimi 

ali nesrečami? Kako lahko misliš, da ti On, ki te popolnoma ljubi, daje pot, polno trnja? Resnično, pravim 

vam, pot, ki je nesrečna in obkrožena z nesrečami, je tista, ki jo izberete po svoji volji, misleč, da boste na 

njej našli radosti, svobodo, blaženost, ne da bi razumeli, da je točno ta pot, ki vam je namenjena in s katere 

odhajate, kjer je mogoče najti pravi mir, varnost, moč in zdravje, blaginjo in obilje. 

11 Ta pot, ki vam jo ponujam v svojem nauku, je že od stvarjenja predvidena za vašo dušo, da bi na 

njej končno našli tisto, po čemer hrepenite. 

12 Blagor tistim, ki se vrnejo na pot, ko slišijo to besedo, saj bodo v njej spet našli dediščino, ki so jo 

zavračali. 

13 Na moji poti so tudi preizkušnje, vendar so to navodila za dušo, so luč in razodetje, s katerimi ti 

življenje daje spodbudo, da te ustavi na divji poti, ki te vodi v pogubo. 

14 Učenci, podvrženi ste tisočerim preizkušnjam, da bi se prebudile vse sposobnosti vaše duhovne 

duše in uskladile vse strune vašega srca. 

15 To ljudstvo je močan sin, ki ima prerokbe in nauke. Zato mu govorim, naj nenehno vadi mojo 

besedo, naj jo uporablja v svojem življenju, da bo spoznal vrednost svojih darov, naj skrbno išče pomen 

mojega nauka, da bo odkril luči, ki sem vam jih takrat obljubil, ko sem vam rekel, da vam bom poslal 

Duha resnice, ki vam bo razložil prejšnja razodetja. 

16 Dopuščam, da to ljudstvo raste na skrivaj in neznano, ne da bi človeštvo opazilo njegovo 

navzočnost, dokler ne pride ura, ko bo prekinjena tišina, kar se bo zgodilo, ko se bodo ti ljudje združili v 

resnici in duhu. 

17 Ko me slišite, se vaše bitje trese od ljubezni in se sprašujete: "Kje sem že slišal ta glas?" Drugi 

pravijo, ko me slišijo: "Zdi se mi, kot da vidim Mojstra pridigati na bregu reke ali na gori. Kje misliš, da 

sem ga videl?" 

18 Da, ljudje, vaša vera vam govori, da sem jaz tisti, ki vam govorim, čeprav veste, da nisem postal 

človek. Rekel sem vam namreč, da bom prišel "v oblaku", in to sem tudi izpolnil. 

19 Če sem uporabil človeško sposobnost intelekta, da bi vam govoril, je to zato, ker me ne bi slišali, 

kaj šele razumeli, če bi vam govoril iz duha v duh. 
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20 Vendar je bilo takšno oznanjevanje kratko in se bo kmalu končalo, saj je bilo potrebno, da so me 

nekateri slišali le zato, da bi vedeli, kako boste v prihodnosti po moji volji vzpostavili stik z menoj, in 

razumeli, kako naj to oznanijo človeštvu. 

21 Želim vas združiti v eno družino. Za to je nujno potrebno, da imate eno samo obliko čaščenja in se 

ravnate po istem zakonu. 

22 Ljudje, začnite predstavljati zgled bratstva in enotnosti. Dokler tega ne dosežete, se ne boste mogli 

dvigniti iz osamljenosti, v kateri se nahajate, na svetlobo poti, na kateri vas čaka vaše poslanstvo. 

23 Svetloba, ki jo izžareva ta duhovni nauk, razsvetljuje duha človeštva, in ko bodo ljudje resnično 

spoznali čas, v katerem trenutno živijo, bodo popolnoma jasno spoznali bistvo tega nauka, ki bo zasenčil 

vse vaše religije. Sprašujete me: "Učitelj, ali potem religije niso resnične?" Na to vam odgovarjam: Če bi 

bili resnica, bi obstajala samo ena, saj je resnica ena sama. Vsaka od njih vsebuje del te najvišje svetlobe, 

vse so poti, ki vodijo dušo in jo približujejo viru znanja. 

24 Absolutne resnice ne poseduje noben človek in je ne vsebuje nobena knjiga. Ta božanska jasnost, 

ta vsemogočna moč, ta neskončna ljubezen, ta neomejena modrost, ta popolna pravičnost je v Bogu. On je 

edina resnica. 

25 Razumite mojo učno besedo. Vsaka religija je način razumevanja resnice, ne pa resnica sama. Zato 

vidite razlike, ki obstajajo med njimi. Še enkrat vam povem, da bi bile vse enake, če bi vsebovale najvišjo 

resnico, in bi predstavljale eno idejo, en svetovni nazor, eno pot do mene. 

26 Ko bo moj nauk prepoznan v svetu, ga bo človekovo razumevanje postavilo nad vse religije, saj bo 

razumel, da ga ne sme na noben način predstavljati ali materializirati, ker ga potem ne bo uporabil v 

življenju samem. Sedaj morate razumeti, da tega nauka ni treba čutno zaznavati s simboli, temveč ga je 

treba občutiti v duši. Ko ga boste tako razumeli, boste lahko Očetu izkazovali notranje čaščenje, ki je 

resnično, brez razkazovanja, brez hinavščine, brez sebičnih interesov. 

27 Učenje o duhu ni teorija, ampak praktični pouk za človeško življenje in življenje duše. Ni drugega, 

bolj celovitega in popolnejšega nauka od njega. Spremlja vas, še preden pridete na zemljo, spremlja vas 

ves dan vašega dela na tem svetu in se združi z vašo dušo, ko se vrne v svoj prejšnji dom. 

28 Ne bom jaz tisti, ki bom odstranil liturgijo in tradicijo iz vašega bogoslužja - to bo duh človeka, ki 

se neprostovoljno dvigne nad svoje stare ideje ob potrebi po večji luči, ki bi osvetlila njegovo pot razvoja. 

Človek bo kmalu razumel, da je edina stvar, ki jo lahko ponudi Bogu, izkazovanje ljubezni, saj ljubezen 

pomeni dobroto, usmiljenje, modrost in pravičnost. 

29 Spiritualizem ne izbriše niti ene od besed, ki jih je nekoč razglasil Kristus. Če temu ne bi bilo tako, 

si ne bi smel dati tega imena, saj bi nasprotoval resnici. Kako bi lahko bila ta beseda proti temu, saj jo 

izreka isti Mojster. Če bi resnično prodrli v pomen tega nauka, bi videli, da je moja današnja beseda 

razlaga ali pojasnilo vsega, kar sem nekoč povedal. Zato je današnje in prihodnje človeštvo sposobno 

razumeti več kot prejšnje generacije in zato tudi izpolnjevati Zakon na čistejši, višji in resničnejši način. 

30 Če pozorno opazujete svoje soljudi pri njihovem verskem udejstvovanju, boste videli, da tisto, kar 

je bilo prej predmet njihovega čaščenja, zdaj obravnavajo brez notranjega sočutja. Razlog za to je, da se 

duša prebuja sama od sebe in hrepeni po tistem, kar jo lahko resnično nahrani. Zato vam pravim, da bo 

zunanje čaščenje tega človeštva izginilo. 

31 Vam, ki prejemate to Besedo, je namenjeno predstaviti moje delo v vsej njegovi preprostosti, 

duhovnosti, čistosti in preprostosti, ne da bi dopustili kakršno koli možnost, da bi padli v napako in v njem 

ustvarili obrede, nove tradicije ali nove alegorije, ki bi vas zapeljale s prave poti. 

32 Čas predstavljanja božanskega ali duhovnega v materialnih oblikah je minil. Če je človeštvo 

ustvarilo simbole in podobe, ker je bil v tistih časih Zakon vklesan v kamen, preroki pa so bili ljudje, in 

ker je "Beseda" postala človek in je bila vidna s fizičnimi očmi, danes prihajam k vam v duhu in tudi moji 

glasniki prihajajo k vam v duhu. Kakšne nove podobe ali oblike neskončnega, nepredstavljivega bi lahko 

ustvarili? 

33 Duhovni pouk je izraz in prava hrana duhovne duše. Zato se ločuje od vsake materializacije in 

vsakega razkazovalnega kulta. 

34 Zaradi vsega, kar sem vam danes povedal, boste razumeli, kako velika je vaša odgovornost do 

sočloveka. 
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35 Sledite temu, kar vam kaže moja beseda, in to bo najboljši način za predstavitev mojega dela pred 

drugimi. 

36 Usmilite se, dajte luč, osvobodite napake tistega, ki je vanjo padel. Ustvarite delo miru, bratstva in 

edinosti, potem bo moja ljubezen spremljala vaše korake. 

37 Razumite, da sem luč v glavah ljudi, ki si prizadevajo za razvoj svojih duš. Jaz sem tolažba za 

tiste, ki jih bremeni trpljenje. 

38 Dolgo se svetu nisem razodeval v besedah, zato zdaj, ko se lahko spet sliši, nestrpno prihajate, da 

bi slišali Učitelja in spoznali njegovo novo sporočilo. 

39 Od časa do časa se mora moj Duh razkriti na način, ki vam je dostopen in razumljiv. To, da vam 

moram govoriti, je posledica vaše neposlušnosti mojemu zakonu, vašega odklona od prave poti. 

40 Človek je najbolj uporniško bitje v stvarstvu zaradi svobode volje, ki jo ima. Do danes se ni želel 

podrediti navodilom vesti. 

41 Moja beseda želi nekatere zadržati, druge usmeriti, vse okrepiti v resnici in vas rešiti iz brezen. 

42 Ne zamerite mi načina, na katerega se zdaj razkrivam in ki je tako drugačen od tistega iz drugega 

obdobja. Vedite, da nikoli nisem dvakrat uporabil iste oblike, saj bi to pomenilo, da vas zapuščam z enim 

in istim naukom, in vedno vas prihajam učit novih lekcij in vam pomagat narediti nove korake. 

43 Dosega me veselje, ki ga vaša duša občuti, ko me sliši, ker ve, da je vsako moje navodilo luč, 

spodbuda, znanje in oprema za tistega, ki ga zna uporabiti. 

44 Učenec, ki ga uporablja, je nedvomno oseba, ki se v življenju počuti varnega, ki verjame v svojo 

usodo, ki se ne boji več smrti in se veseli misli na duhovno življenje, ki ga čaka. 

45 Blagor tistemu, ki sliši moje nauke, jih sprejme za svoje in jim sledi, saj bo znal živeti v svetu, znal 

umreti svetu in bo, ko bo prišla njegova ura, vstal v večnost. 

46 Blagor tistemu, ki se poglobi v mojo Besedo, saj se je naučil razumeti razlog bolečine, pomen 

pokore in sprave, in namesto da bi obupal ali bogokletel, s čimer bi povečal svoje muke, se poln vere in 

upanja dvigne v boj, da bo breme njegovih dolgov vsak dan lažje in kelih trpljenja manj grenak. 

47 Veselje in mir sta lastna ljudem vere - tistim, ki se strinjajo z Očetovo voljo. 

48 Kako polno svetlobe bi bilo vaše življenje in kako velika in pionirska bi bila vaša znanost, če bi 

ljubili svojega bližnjega in izpolnjevali Očetovo voljo - če bi žrtvovali nekaj svoje svobodne volje in delali 

v skladu s tem, kar vam zapoveduje vaša vest. Vaša znanost bi se s preseganjem meja materialnega 

dotaknila nadnaravnega, saj se doslej tem mejam ni niti približala. 

49 Kakšno osuplost občuti duša znanstvenika, ko zapusti ta svet in se končno sooči z božansko 

resnico! Tam sramotno skloni obraz in prosi za odpuščanje zaradi svoje arogance. Verjela je, da ve in 

zmore vse, in zanikala, da bi karkoli obstajalo zunaj njenega znanja ali razumevanja. Toda zdaj, ko stoji 

pred Knjigo življenja, pred neskončnim Stvarnikovim delom, mora spoznati svojo bedo in se pokorno 

zaviti pred tistim, ki je popolna Modrost. 

50 Zakaj ne bi prelistali te knjige že tukaj, saj sem to dovolil in ukazal? Zakaj se ne bi z duhovnostjo 

pripravili, da bi jo dosegli in se na njenih straneh naučili lekcije, ki razsvetljuje, ali razodetja, ki pojasnjuje 

skrivnosti? 

51 Vedite, ljudje, da duhovnih sporočil in navdihov ne prejemate samo vi. Na svetu je veliko ljudi, ki, 

ne da bi vedeli, da izlijem svojo besedo prek teh glasnikov, čutijo bližino luči, ki je pripravljena, da se v 

razodetjih izlije na človeštvo. Od mojega Duha bodo prejeli potrebno pripravo, da bodo, ko bodo slišali 

vaše pričevanje in jim boste posredovali moje Božje sporočilo, z veseljem rekli: "Na to sem upal." 

52 Tako vas pripravljam, da boste, ko bo prišel trenutek, ko se boste srečali drug z drugim, lahko 

ustvarili vezi povezanosti in se razumeli. 

53 Ponovno vam povem, da v tem času niste samo vi tisti, ki prejemate razsvetljenje od mojega Duha. 

Prišel bo namreč čas, ko bodo vsa sporočila, prejeta v različnih oblikah, skupaj tvorila eno duhovno moč 

na tem svetu. 

Prispevali boste svoje - tisto, kar vam bom izročil, to je: moja nova razodetja. Zakon namreč ni nov, je 

enak tistemu, ki sem vam ga dal v preteklih časih - dediščina velike resnice, na katero sem vas spomnil, da 

ne bi zašli s poti. Zakon, ljubljeni ljudje, je seme jutrišnjega sveta. 

54 Danes še vedno živite v obdobju dvomov, skepse in nezaupanja. Toda božanska luč, ki sije nad 

vsako dušo, bo razblinila še zadnjo senco negotovosti in v življenju ljudi bo zavladala resnica. 
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55 Vi, ki poslušate mojo besedo miru, mojo lekcijo ljubezni, ne smete nikoli ustvarjati nesoglasij. 

Nasprotno, vedno si morate prizadevati za združitev, mir in izpolnitev zapovedi, ki vas uči ljubiti drug 

drugega. 

56 V naravi se bodo zgodili dogodki, ki jih znanstveniki človeštva ne bodo znali razložiti. Potem bo 

tvoja beseda, polna ponižnosti, a hkrati polna gotovosti in samozavesti, razložila vzroke za mnoge 

dogodke in pojave, za katere še ni bilo rešitve. 

57 Kaj je narava drugega kot veliko bitje? Da, učenci, bitje, ki se prav tako razvija, čisti, razvija in 

izpopolnjuje, da bi lahko v svojem telesu nudilo zavetje jutrišnjim ljudem. 

58 Kako pogosto ste nezadovoljni z njihovimi naravnimi prehodnimi pojavi na poti do te popolnosti 

in jih imate za božjo kazen, ne da bi se zavedali, da se tudi vi skupaj z naravo in stvarstvom očiščujete, 

razvijate in približujete popolnosti. 

59 Tudi če ne boste razumeli, kar vam danes govorim, boste ob svojem času imeli dovolj znanja - 

toliko, da boste v harmoniji z vsem, kar vas obdaja, tako da vam nič ne bo škodovalo, vas ne bo nič 

utesnjevalo ali spravljalo v bolezen, saj boste takrat dosegli, da boste stali nad materialnim in ne pod 

vladavino naravnih sil. 

60 Ste tako nezreli, da se pogosto bojite znakov, ki jih daje narava, namesto da bi jih občudovali. 

61 Kdaj boste kot knezi sredi tega stvarstva in ne kot sužnji, kot ste zdaj? 

62 Ali mislite, da me veseli, če vidim, kako v grozi moliš in prosiš Boga, naj se te usmili, ko vidiš, 

kako se sproščajo sile narave? Želim vas videti polne mirnega duha, kako občudujete dela svojega Očeta, 

ne da bi vaša življenja postopoma usihala. Od vas želim prejemati takšne molitve, ki izhajajo iz srca, 

polnega miru, poslušnosti in razumevanja. 

63 O, če bi si le od trenutka, ko se vam odprejo oči, da bi zagledali svetlobo tega življenja, prizadevali 

doseči resnično harmonijo z duhovnim in z naravo! Razumeli bi, kako lep je obstoj, ki vam ga je dal 

Stvarnik in katerega pot vodi v večno življenje! Da bi vam ga pomagal doseči, sem prišel v tem tretjem 

času, da vam ponovim svoja prejšnja učenja. 

Spomnite se, da sem vam rekel: "Še enkrat pridem k vam." Vendar nisem prišel v telesu kot v drugem 

obdobju, ampak v duhu, da bi vam razkril svoje bistvo, prisotnost in moč. Med neverniki in grešniki se 

zdaj razkrivam, da bi jim ponovno dal svoje napotke, svoj nauk. Tako kot v drugi dobi so mi nekateri 

verjeli, drugi pa so zanikali mojo navzočnost. Iz tistih, ki so me spoznali, pa bodo izšli moji novi učenci, ki 

bodo pričevali o meni. 

64 Poglejte, človeštvo je spet zmedeno. Vendar jih ne učim čutnih dejanj čaščenja, temveč jim dajem 

le nauk o ljubezni, da bi razumeli, kaj je Očetova volja. 

65 Sveti Duh se je razodel med moškimi, ženskami in otroki. Moja milost se je izlila nanje, da bodo v 

tem času priče moje navzočnosti. 

66 Prišel sem, da vam pokažem isti zakon in vas spomnim na isti nauk, kot sem vam ga dal v 

preteklih časih. Kajti Oče s svojo vzvišeno modrostjo ni nikoli prišel, da bi vas zmedel. Luč Svetega Duha 

vas je razsvetlila, da bi vam razložila vse moje nauke, da bi jih vi in potem vse človeštvo uporabljali z 

ljubeznijo, s popolnostjo v svojih dejanjih in mislih. 

67 Človek živi na vrhuncu svoje pokvarjenosti. Prizadeva si le za materialne stvari, za zlato in moč na 

zemlji, njegova duša pa hrepeni po mojem miru. 

Tudi vi, Izrael, ste v času prehodili skalnate poti in še niste mogli priti v obljubljeno deželo, ker se niste 

znali ljubiti in združiti ter ste drug drugega zavračali. V tem tretjem obdobju pa sem vam namenil najboljši 

sedež za svojo mizo in vas božal, da bi vedeli, da sem z vami kot Oče, da bi vsi tvorili eno družino. 

68 Ljudje, negujte srca blagoslovljenih otrok, da se bodo že od otroštva ljubili med seboj in znali 

prepoznati pot ljubezni in pravičnosti. 

69 V tem času vas moja beseda na novo razsvetljuje. Svojo milost bom izlil v izobilju, da boste čisti 

in milostni. Če pa spet padete v greh, se zavedajte, ljudje, da nisem jaz tisti, ki vas odstranjujem iz svojega 

naročja, ampak ste vi tisti, ki se sami odstranjujete od mene, čeprav to ni moja volja. Toda moje 

odpuščanje in moja ljubezen sta kot odprta vrata, da sprejmem vsakogar, ki se hoče vrniti k meni skesan. 

70 Izrael: Vi ste glasniki tega časa in jaz sem vas izbral za svoje zveste služabnike. Vidim, da ste 

predani in poslušni, čeprav v srcu nosite bolečino, in pravim vam: Jaz vas bom dvignil, blagoslovljeni 

otroci, ne bojte se ne ljudi ne naravnih sil, ne bojte se potovati na razdalje, ker sem vas jaz izbral in vas 
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oblekel s svojo milostjo, da bi se dvignili in vedno opozarjali na duhovnike, naj se odvrnejo od zmede in 

fanatizma tega sveta. Pokažite jim moj resnični nauk s svojimi duhovnimi dejanji. 

71 "Poslušaj me, ljubljeni Izrael! Odprite svoje duhovne oči in glejte slavo svojega Očeta. Slišite moj 

glas po svoji vesti, z duhovnimi ušesi prisluhnite nebeškim melodijam, da se bosta vaše srce in duh 

veselila, da boste občutili mir, kajti jaz sem mir in vas vabim, da v njem živite. Razkrivam vam ljubezen, 

ki sem jo ves čas čutil do človeštva - razlog, zakaj je Jezus v 'drugi dobi' prelil svojo najdragocenejšo kri, 

da bi vas odrešil greha, vas naučil ljubezni in v vaš um in srce vtisnil pravi nauk." 

72 Preljubi ljudje: Ko so na vaši poti velike stiske in bolečine, se v molitvi dvignite k Očetu s tisto 

pravo molitvijo, ki prihaja iz vašega srca. Takrat se boste počutili močne in slavili ime svojega Očeta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 284 
1 Ljudje, jejte kruh večnega življenja, ki vam ga daje Oče. Uporabite mojo besedo, saj ste na koncu 

moje manifestacije v tej obliki. Naj se vaša duša popolnoma prebudi za luč, ki jo Oče trenutno širi v vsako 

dušo in vsak um. 

2 Iskra svetlobe iz mojega duha, odsev božanske Besede, se spusti na duha nosilca glasu, prek 

katerega vam sporočam svoje sporočilo. Kateri človeški nosilec glasu bi lahko prejel vso moč Besede? Ni. 

Resnično, povem vam, da še ne veste, kaj je Beseda. 

3 "Beseda" je življenje, je ljubezen, je Božja beseda, toda od vsega tega lahko nosilec glasu prejme 

le atom. Toda tukaj, v tem žarku svetlobe, v tem bistvu, boste lahko odkrili Neskončno, Absolutno, Večno. 

Da bi govoril o sebi, lahko to počnem tako z velikimi deli kot tudi z majhnimi in omejenimi 

manifestacijami. Jaz sem v vsem, vse govori o meni, tako veliko kot majhno je enako popolno. Človek 

mora le znati opazovati, razmišljati in preučevati. 

4 Govorim vaši duši, ki je bila poslana na zemljo, da bi prejela to sporočilo in pozneje pričevala o 

mojem nauku z deli ljubezni in usmiljenja do človeštva. Govorim vaši duši, ki ima nesmrtno bistvo in 

naravo. Govorim mu o življenju, ki ga bo doživelo, ko bo predalo zemlji telo, ki mu je služilo kot opora na 

tem svetu, da bo lahko, ko bo prišla ura njegove osvoboditve, blagoslovilo ta trenutek in uprlo svoj pogled 

v neskončnost, se dvignilo in doseglo dom, ki si ga je pridobilo s svojimi zaslugami. 

5 Ljubite to, kar pripada temu svetu, dokler živite na njem, do določene točke, da boste znali 

izpolnjevati njegove zakone; vedno pa negujte visok cilj bivanja v visokih duhovnih svetovih življenja, da 

vaše duše ne bi motilo, ko se znebi svoje telesne lupine, in da je ne bi mikalo to, kar je ljubila na tem 

planetu, saj bi potem ostala vezana in priklenjena na svet, ki mu ne pripada več in v katerem ne more več 

na noben način uživati. 

6 Pravim vam: Če bi se pojavil narod, ki bi učil vso pot resnice, bi se človeštvo dvignilo za njim, ker 

čuti, da je izgubilo pot, da je zašlo s poti, trpi, se spotika in obupuje. 

7 Človeštvo pričakuje prihod brata, prijatelja, svetovalca, ki mu bo povedal, kam naj usmeri svoje 

korake, da bo doseglo deželo odrešitve. 

8 Duhovna zmeda med ljudmi tega časa je globoka in huda zaradi opuščanja razodetja, ki ga je Oče 

dajal v vseh časih. Posvetili so se materialistični znanosti in popolnoma pozabili na bistvo svojega bitja in 

življenja. 

9 V ta materialistični svet vas bom poslal, da prinesete veselo novico mojega nauka. Resnično, 

povem vam, če je vaše pričevanje resnično, se bodo ljudje čudili, ko bodo videli ljudstvo, ki ga vodi 

nevidni vodja in glas, ki ni iz tega sveta. 

Najprej bodo zaradi radovednosti opazovali vaše korake in dela. Pozneje pa bodo zaradi vere 

vzkliknili: "Resnično, to, kar ti ljudje oznanjajo, je res." 

10 Dokler ne boste pripravljeni, da bi se svetu oglasili kot budnica, vas bo Moj plašč skrival pred 

pogledi drugih, saj bi vaše nepopolnosti povzročile dvome, posmeh in preganjanje, vaša šibkost pa ne bi 

vzdržala napadov sovražnikov. Toda zdaj se pripravite, kajti prišla bo ura boja in slekel bom svoj plašč, da 

vas bo videl svet. 

11 Vsak "delavec" bo imel na ustnicah iskrico Moje besede, v rokah pa knjigo Moje modrosti, ki ga 

bo spominjala na Moje božanske nauke. To knjigo, ki jo navdihujem jaz, bodo skrbno oblikovali moji 

učenci in z njo bo ljudstvo dobilo oporo, saj bo njena moč velika. 

12 Koliko modrosti bo iz njega izhajalo! Koliko balzama in tolažbe bo vlila v srca! To bo sreča za 

tiste, ki so nekega dne odkrili mojo besedo in je nato niso več slišali, in veselje za tiste, ki je niso nikoli 

slišali. 

13 Z branjem te knjige bodo "mrtvi" vstali in izgubljeni bodo našli pot. Pazite na resnico Knjige, ki 

vam je bila zaupana, da boste lahko priče mojemu razodetju v tem času. 

14 Če bi vas v teh trenutkih vprašal, kakšne sadove je obrodilo vaše drevo, kaj bi mi pokazali? Če bi 

vas vprašal o naukih, ki ste jih prejeli od mene, kaj bi mi odgovorili? 

15 Tiho si in v tvojem srcu se mi kaže strah, da bom tvoje delo presojal jaz. Vendar vas sprašujem: 

Zakaj vas je strah? Če ste izpolnili svoje poslanstvo, se vam ni treba bati, če pa ste naredili napake, je 

bolje, da vas popravim jaz. 
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16 Imejte voljo biti duhovniki ne le po imenu, ampak tudi v dejanjih, kajti svet je poln lažnih sledilcev 

in lažnih učencev. Če ste si vzeli k srcu nauk, katerega zastava je duhovnost, orožje pa sta svetloba in 

ljubezen, morate te vrline dokazati svetu. To naj bo edino seme, ki ga boste posejali, če resnično želite, da 

vaš Oče sprejme vašo žetev. 

17 Za zgled si vzemite tiste, ki so mi sledili v drugi dobi - ne le moje apostole, ampak tudi številne 

moške in ženske, ki so se spreobrnili k moji besedi in pričevali o moji resnici s svojimi deli in celo z 

življenjem. 

18 Največja čistost in največja resnicoljubnost sta bili želji teh src, zato so poskrbeli, da je v vsakem 

njihovem delu sijala luč, s katero je Učitelj zasijal svoje nauke. 

19 Prav tako morajo novi učenci spoštovati ime, iz katerega je prišlo božansko sporočilo ljubezni, da 

bi jih prebudilo iz letargije. 

20 Če boste skušali razumeti duhovni pomen mojega dela in ga sprejeti z ljubeznijo pravega učenca - 

resnično, povem vam, dobri sadovi ne bodo dolgo čakali in to bodo sadovi prenove, vrnitve k dobremu v 

luči vesti, zdravja, sprave in miru. 

Če pa si boste prizadevali za lep videz, da bi zakrili resnico, in če boste poskušali z mojimi deli skriti 

svoje nepopolnosti in slabosti, se boste vrnili v temo in umazanijo, iz katere sem vas že rešil. 

21 Moj nauk je v svojem bistvu duhoven, je svetloba in je moč, ki teče navzdol in prodira v vašo 

dušo, da bi postala zmagovalka v boju z zlom. Moja beseda ni le za pohladitev ušes, ampak je tudi luč za 

dušo. 

22 Ali me želite poslušati s svojo dušo, da bi se nahranila in uporabila pomen tega nauka? Nato 

očistite svoje srce, zbistrite svoj um in dovolite svoji vesti, da vas vodi. Nato boste izkusili, kako se bo v 

vašem bitju začelo spreminjati - ne le duhovno, temveč tudi moralno in telesno. Dvig, ki ga duša 

postopoma doseže z znanjem, in čistost, ki jo postopoma doseže, se bosta odražala v čustvih srca in 

zdravju telesa. 

23 Strasti bodo postajale vse šibkejše, razvade bodo postopoma izginjale, fanatizem in nevednost se 

bosta vse bolj umikala resnični veri in globokemu poznavanju mojega zakona. 

24 Če želite, da vas slišijo množice in da vaša beseda prepriča in pretrese, poiščite način, kako naj ta 

beseda prodre v dušo vaših poslušalcev. Toda kako doseči, da bo prodrl v srce vaših soljudi ter navdušil in 

prebudil njihovo dušo? To je zelo preprosto, skrivnost je v tem, da se vedno držite resnice in pričujete s 

svojimi deli ljubezni. 

25 Moj duh Oče se vam približa, da bi vas učil in "gladil", prebudil vaše duhovne in telesne čute ter 

vas poklical k življenju v prenovi in izpolnjevanju zakona. 

26 Vse sem vam dal, da bi se dvignili in vedeli, da ste bili poslani na zemljo, da v tem življenju in v 

življenju, ki vas čaka, ustvarite svoj mir. 

27 Blagor tistemu, ki preučuje moj nauk in si prizadeva izpolnjevati moje zakone, ki se pusti 

razsvetliti luči, ki jo meče moja beseda, ter ostane v molitvi in budnosti v svoji poslušnosti. 

28 Danes, ko živite v svetu napak in zmot, sem vas pripravil, da se iz njega umaknete in živite v 

skladu z mojimi zakoni. Ko boste pripravljeni, vas bom poslal v človeštvo, da pokažete mojo luč vsem 

tistim, ki so moj nauk razdelili na veje in napačno razlagali mojo besedo. 

Vse te razlike, ki jih vidite danes, bodo izginile in človekovo srce se bo spremenilo. Po žetvi, ki jo je 

človek naredil s svojim delom, ki mu je pustilo le slab okus v ustih, bo na očiščeno zemljo posejal moje 

seme in skrbel zanj. To bo čas, ko se bo začelo poduhovljanje. 

29 Vse preizkušnje, s katerimi se srečujete v svojem življenju kot 'delavci', bodo zato, da bi vas 

okrepile v veri in da bi prepoznali darove, ki sem vam jih podelil. Svojega poslanstva ne boste izpolnili, če 

se boste omejili le na to, da boste poslušali mojo besedo in jo nato prinašali svojim soljudem. Morali boste 

govoriti in svoje besede potrditi z dejanji. 

Mnogi med vami boste pričevali o mojem nauku tako, da boste prostovoljno darovali svoja življenja, 

vendar od vas nisem zahteval krvavih žrtev. 

Kmalu boste med ljudmi kot ovce med lačnimi volkovi, vendar ne boste spali. Svetilka vam bo vedno 

osvetljevala pot in tudi v najtemnejših nočeh bo svetila. 

30 Ugotovil sem, da človek spi glede duhovnega znanja, da se posveča znanostim, povezanim z 

materialnim, in odkriva največje skrivnosti narave, ne da bi se ukvarjal s svojo duhovno dušo. Kako zelo 
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se bo moral potruditi, da bo razumel moj nauk! Moje delo bo padlo na to človeštvo kot tok kristalno čiste 

vode, njihova želja po znanju bo zadovoljena in vsak, ki se bo pripravil, bo deležen njegovih koristi. 

31 Vi, ki me poslušate, pazite, da se v moj nauk ne bi pomešali tuji vplivi. Ohranite njegovo bistvo in 

resnico in videli boste, da bo človeštvo, ki ne zaupa in dvomi, z vero sprejelo moj nauk, ko bo spoznalo 

dejanja mojih dobrih učencev. 

Vsi, ki si želite, da bi na ta svet prišlo kraljestvo miru in pravičnosti, s svojo molitvijo pritegnite te 

kreposti. Ta čas je blizu. Popravljajte, usposabljajte in razsvetljujte svoje soljudi zdaj, preden vstopite v 

čas, ko ne boste imeli drugega vodnika kot mojo Božanskost. 

32 Moj navdih piha na vse duše in vsi, ki me želijo videti in mi slediti, naj vstanejo in pridejo k meni. 

Vaš duh vam bo povedal, kako živeti vsak dan in kako reševati svoje težave. Če se boste poduhovili, boste 

v vsaki preizkušnji, v vsaki bolečini videli korak, da se dvignete in izpopolnite. 

33 Naj bo vaš dom raj, kjer me starši predstavljajo, ljubezen in medsebojno spoštovanje pa sta vaše 

čaščenje. Vendar naj ta ljubezen ne bo omejena na vašo družino, da boste vse soljudi ljubili tako kot svoje 

starše ali otroke. 

34 Preko svojega izbranega ljudstva uveljavljam pravične zakone, ki temeljijo na ljubezni in 

spoštovanju. Pripravljenih je sto štiriinštirideset tisoč duš. Nekateri so v duhovnem, druge, ki so v telesu, 

pa razdelim po svetu, da bodo, ko pride ura, prekipevali od navdiha in da bom govoril skozi njihova usta 

in da se bo moja beseda pomnožila. 

35 Elija pripravlja pot za vse in kot v drugem času vam pravim: Kako blizu vam je Elija, pa ga niste 

prepoznali! Kadarkoli se je moje kraljestvo približalo ljudem, je pripravilo srca. V tem času je bilo tako 

tudi z vami. 

36 Delajte v tišini, brez hvalisanja. Ne želite se razlikovati od drugih. Pojdite neopazno, a v srcu 

nosite veliko ljubezen do ljudi. Zaščitite jih in jim pomagajte, poskrbite, da bo vaše srce kot skrinja, in 

dajte v njem prostor bolnikom, grešnikom - tistim, ki so lačni in žejni pravice. Če jim kot cilj za njihovo 

odrešitev pokažemo vse poduhovljenje, mi bodo sledili. Toda ponosni se bodo še enkrat oddaljili, ne da bi 

me v tem času slišali. Potem bodo preizkušnje in dogodki govorili o vseh mojih manifestacijah. Nekateri 

se bodo nato spreobrnili, drugi pa bodo še naprej imeli srce zaprto za božje sporočilo. 

37 Blagoslavljam vse, ki imate službe - vladarje, učitelje, sodnike; bodite razsvetljeni in izpolnite 

svoje poslanstvo. 

38 Približajte se mi in me poslušajte. Kaj je s tem, da poslušate mojo besedo prek ljudi, ki so moralno 

in duhovno nepopolni? Če mislite, da sem v tem času izbral najmanj primerna sredstva za svojo 

manifestacijo, se motite. Če mislite, da ta način spoznavanja sebe človeku ni napredna oblika, sodite 

lahkomiselno. 

39 Ali vam dejstvo, da uporabljam vašega duha in um, da govorim človeštvu, ne daje predstavo o 

razvoju, ki ga je dosegla vaša duša? 

40 Na nek način se je moral začeti čas duhovne komunikacije in ta način je bil tisti, ki ste ga imeli od 

leta 1866 in ki se mora končati leta 1950, da se omogoči dialog med duhovi. 

41 Moja manifestacija prek nosilcev glasu bo po moji volji le začasna, kratka pripravljalna faza, ki bo 

temu ljudstvu služila kot norma, zakon in osnova za pričevanje in širjenje te resnice ter oznanjevanje 

prisotnosti "tretjega obdobja" v svetu. 

42 Tako kot je bilo človeškemu umu namenjeno, da bo moja manifestacija kratkotrajna kot blisk, tako 

je bilo tudi namenjeno, da bo le nekaj skupin ljudi poklicanih, da so prisotni pri tem razodetju in prejmejo 

to sporočilo. 

43 Po drugi strani pa bo dialog med duhom in duhom dosegel celotno človeštvo brez časovne 

omejitve, kajti ta oblika iskanja, sprejemanja, molitve, poslušanja in čutenja je namenjena vsej večnosti. 

44 Kako velika je odgovornost tega ljudstva, ki je slišalo mojo besedo in zbralo moje nauke! Pravim 

vam: Preden bo svet naredil korak k duhovnosti, bo moral izkusiti vse, kar sem vam razodel v tej fazi 

priprav, ko sem vam govoril po ustih svojih glasnikov in vas prisilil, da ste zapisovali mojo besedo, da bi 

jo lahko pozneje preučevali. 

45 Pripravite se, o ljubljeno ljudstvo, da boste prišli v harmonijo s svojim Gospodom. Glejte, 

izpolnjujem svojo vlogo: pripravljam vse, vse človeštvo. Četudi se tega ne zaveda, se trenutno očiščuje. 

Duhovni svet, ki je največja in najmočnejša vojska, podpira moja dela in sledi mojim nasvetom, zato 
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želim, da oblikujete narod razsvetljenih ljudi, zvestih prič moje besede, sejalcev duhovne svetlobe, ki bodo 

s svojim delom prebujali svet, mu pričevali in ga svarili. 

46 Šesti pečat je bil razgrnjen in vam, pionirjem duhovnosti na zemlji, je pokazal del svoje vsebine. 

Vendar bo še naprej izlivala svojo svetlobo na vse ljudi, tudi ko bo ta beseda, ki jo danes slišite, prenehala. 

47 Kaj bo šesti pečat razkril človeštvu v prihodnosti? Zelo velika razodetja, če upoštevate, da sem vas 

naredil za dediče zaklada modrosti. 

48 Šesti pečat je odprt in nihče ga ne bo mogel zapreti ali preprečiti, da bi njegova svetloba dosegla 

duše, tako kot nihče ne more ustaviti teka časa ali preprečiti, da bi svetloba Kraljeve zvezde dosegla vaš 

svet. 

49 Knjiga znanja, dolgo zapečatena, medtem ko so se vaše duše pripravljale na vstop vanjo - odprl 

sem jo, odprla jo je ljubezen vašega Učitelja, Jagnjeta, njena svetloba močno sije, ne da bi mnogi na zemlji 

to opazili. 

50 Kmalu se bodo intuitivni, navdihnjeni, dušno občutljivi ljudje dvignili in v narodih pričevali o tem, 

kar vidijo z duhom, kar čutijo, kar slišijo in prejmejo. Ponovno vam povem, da moje ljudstvo ni omejeno 

le na tiste, ki so me slišali prek teh glasnikov, ampak da sem poslal svoje služabnike na različne konce 

zemlje, da pripravijo poti in očistijo polja, kamor bodo pozneje prišli sejalci. 

51 Krepim jih in jih blagoslavljam, saj je njihov dan žalosten in njihova pot polna trnja. Posmeh, 

zaničevanje, obrekovanje in zahrbtnost jih spremljajo povsod. Toda oni - v predznanju in navdihu - vedo, 

da sem jih poslal jaz, in so pripravljeni priti do konca poti, da bi izpolnili svoje poslanstvo. 

52 Molite za te svoje brate, ki jih ne poznate, a si prizadevajo izpolniti svoje poslanstvo, da bi vam 

pripravili pot. V svetu niso imeli božanske spodbude te Besede, ki ste jo poslušali tako dolgo, in morali so 

žrtvovati mnogo udobja sveta, da bi duhovno prejeli navdih, ki jih usmerja. 

53 Vsako lekcijo ste slišali že tisočkrat - kakšno opravičilo bi lahko našli, če ne bi sledili mojemu 

nauku? Ni. Kakšen odpor ali upor bi lahko pokazali v bolečini, če bi prišel, da bi kaznoval vaše prestopke? 

Toda ne pozabite, da sem vas učil, da se očistite z ljubeznijo, da se obnovite s služenjem drug drugemu, da 

bi se izognili očiščenju z bolečino. 

54 Nekateri menijo, da je moja beseda stroga in ostra, ker je prežeta z ljubečo pravičnostjo. Razlog za 

to je, da se niso znali soočiti s svojo vestjo in se niso hoteli soditi iz vzvišenosti. 

55 Ko vidite rezultate svojih neposlušnosti, profanacij, nečimrnosti in pomanjkanja ljubezni ter 

izpraznite čašo trpljenja - povsem v nasprotju s tem, kar sem vam ponudil -, s prepričanjem vzkliknete: "V 

Gospodovem očitku sta bili resnica in pravičnost!" 

56 Zadolžil sem vas za združitev vseh množic, ki sestavljajo vašo skupnost, vendar tega niste storili in 

ste nezaupali moji pravičnosti. Bil sem potrpežljiv in vam dal čas, da opravite to nalogo, vendar se do zdaj 

niste spoprijeli z njo. Ali torej želite, da bi vas moja pravičnost prebudila, očistila in združila? Če je tako, 

ljubljeni ljudje, ne veste dneva in ure, vendar bo prišel. Kajti ne bom vas pustil pričevati o moji resnici s 

srcem, polnim nečistosti. 

57 Prav tako se slabi spisi ne smejo ohraniti kot pričevanje. Kajti pričevanje, ki bi bilo pomešano z 

lažnim in nepopolnim, bo sežgano. Kar je umazano ali nečisto, ne pride do mene, tako kot ga ne ponujam 

svojim otrokom. Najprej morate seme skrbno očistiti in šele nato posejati. 

58 Moja današnja beseda ni čaša grenkobe, ampak je izvir kristalno čiste vode, v kateri lahko okopate 

svoje srce in mu zagotovite večjo čistost, vašemu duhu pa svetlobo. 

59 Te besede sprejmite z ljubeznijo, razmišljajte o njih. Po tem se boste počutili močnejši za 

nadaljevanje današnjega dela. 

Moj mir z vami! 



U 285 

51 

Navodila 285 
1 Moj mir naj bo v ljudeh dobre volje. Resnično, povem vam: kdor nosi ta mir v svoji duši, bo čutil 

mojo navzočnost. 

2 V tem času učenja ste v svojih preizkušnjah čutili moj mir, v svojem trpljenju ste imeli tolažbo. Na 

ta način sem vam dokazal, da bo tisti, ki sprejme svojo usodo z dobro voljo, napredoval v vseh svojih 

prizadevanjih. Morda se bo spotaknil, a ne bo padel. 

3 Včasih mi rečete: "Gospod, zakaj nas ne obiščeš kot druga ljudstva, čeprav smo tako nehvaležni in 

neposlušni kot naši človeški bratje in sestre?" Na to vam odgovarjam: Ker vam dajem čas za pripravo. 

Ali mislite, da bi me poslušali in razmišljali o moji besedi, če bi vam grozila vojna? Razumite, kako 

dragocen je čas, ki sem vam ga zaupal, in kako odgovorni ste, da ga uporabite za svojo duhovno pripravo. 

4 Da bi ta čas porabili za svoje duhovno dobro in dobro svojih soljudi, se morate pogosto preverjati 

tako, da poslušate glas svoje vesti, s pomočjo katere lahko odkrijete vse, kar morate preverjati, in hkrati 

razumete, kako uporabiti moj nauk v različnih dejanjih svojega življenja. 

5 Ali vas položaj, v katerem se je znašlo človeštvo, resnično boli? Ali vaše srce čuti bolečino 

narodov, ki se uničujejo zaradi vojn? Nato si zaslužite zanje, molite in jim s svojimi mislimi pošiljajte mir. 

6 Zdaj se vam zdi, da je nesreča tista, ki ogroža svet. Na to vam odgovarjam, da je to, kar pogosto 

vidite kot nesrečo, nekaj dobrega. 

7 Bolečina, trpljenje in celo smrt bodo prišli kot blagoslov na vrata mnogih ljudi, ki so živeli 

razuzdano in brezmejno grešili. 

8 O, če bi le razumeli, da je bolečina, ki prizadene telesno lupino, balzam in olajšanje za dušo! 

Dokler je bilo telo zdravo in dobro, je bila duša pogosto v pogubi ali pa se je počutila ujeto v življenju, v 

katerem so bili užitki in strasti sproščeni, a brez svetlobe za dušo. Dokler ni prišla bolečina kot močnejša 

sila od človeških strasti, da bi ustavila človeka v njegovi slepi poti in bi se duša osvobodila, blagoslovila 

bolečino in spoznala, da ni modrejše pravičnosti od Božje. 

9 Nekateri kmalu pridejo do tega spoznanja in se tako izognejo številnim trpljenjem, drugi so trmasti 

in počasni v razumevanju, na koncu bogokletni in preklinjajo ter si tako povečajo čašo trpljenja. 

10 Molite za vse, ljudje, ne izogibajte se svoji odgovornosti, češ da zato ne molite za trpeče narode, 

ker se v tej bolečini očiščujejo. Ta bolečina jih očiščuje, vendar razumite, da jim vaše molitve in misli 

pomagajo z ljubeznijo sprejeti čašo trpljenja, da bodo razumeli pomen, ki ga vsebuje bolečina, in da bo v 

njihovih dušah vzklila odločnost za spremembo in navdih, ki jih spodbuja k bratstvu. 

11 Če molite pravilno, bom vaše duše izpustil in prišel k njim kot golob miru, glasnik zdravja in 

svetlobe. 

12 Vaše srce ne bo moglo biti ponosno na te zmage, ker ne bo vedelo ničesar o duhovnih delih, ki jih 

opravljate. 

13 Samo jaz poznam ta dela, ki bodo eno za drugim zapisana v knjigi vaših zaslug - v knjigi, ki se 

postopoma vtiskuje v vašega duha. 

14 Ste na pragu velikih dogodkov. Ne bo dneva, ko človeštva ne bi pretresel kakšen dogodek, 

preizkušnja ali znamenje. To bo neprestani glas moje pravičnosti, ki bo ljudi klical, naj svoje misli 

usmerijo k meni. In vsi tisti, v katerih se v teh dneh preizkušenj prebudi intuicija, ki razmišljajo in sklenejo 

te preizkušnje pripisati Božji pravičnosti, bodo polni Moje svetlobe, da ne bodo zapadli nazaj v duhovno 

letargijo, v kateri so živeli. 

15 Prišla je moja pravičnost, človeštvo, ki bo ponižala človekovo aroganco, da bo spoznal, kako 

majhen je v svoji hudobiji in materializmu. 

16 Da, ljudje, zrušil bom človeka v njegovi lažni veličini, ker hočem, da vidi mojo luč in se dvigne, da 

bi postal velik v resnici. Kajti želim, da ste polni svetlobe, velikodušnosti, dobrote, moči in modrosti. 

17 Moj glas se bo spet slišal, kakor so ga napovedali preroki v prvih časih in kakor sem ga razodel 

svojim učencem. 

18 Sedaj je čas, za katerega sem obljubil svojo vrnitev v duhu - čas, ko boste začutili mojo navzočnost 

v sebi in zunaj sebe in ko se boste naučili povezati z menoj iz duha v duh. 
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19 Trenutno oblikujem ljudstvo, v katerem, čeprav se zdi, da je revno, ni izobčencev, bedakov ali 

duhovno šibkih. Vsakemu razkrivam njegove darove, da se bo lahko odpravil na pot, zadovoljen, da bo 

moj učenec in koristen svojemu bližnjemu. 

20 Moje novo ljudstvo bodo preroki, svetovalci, učitelji, zdravniki duše. 

21 Moja beseda doseže ta srca kot dih zraka, ki zaneti plamen njihove vere. Kajti vedno jih želim 

videti goreče kot svetilke. 

22 Moja beseda v drugi dobi in moja dela so ljudem odprli pot v nebesa, v sedanjem času pa sem vam 

prinesel nove lekcije. Ali niste slišali glasu duhovnega sveta? Ali niste občutili bližine sveta, ki se vam je 

zdel tako oddaljen in negotov? 

23 Spoznajte, s koliko svetlobe in ljubezni so se vam predstavili vaši duhovni bratje in sestre. 

24 Ne veste, od kod točno prihajajo ti duhovi svetlobe, ti angeli varuhi in mirovniki. Vendar ste 

prepričani, da prihajajo iz višjih svetov. 

25 Tako je, človeštvo, prihajajo iz višjih domov in svetov od vašega, da bi vam pomagali doseči 

popolnost. Na enak način pomagajo tudi tistim, ki živijo na drugih zemeljskih svetovih in prav tako 

potrebujejo višje znanje. 

26 Če bi kdo mislil slabo o mojem nauku, ki vam govori v teh lekcijah, mu v resnici povem, da ne ve, 

kaj govori, niti ne pozna Božanskega Učitelja. Ali ne poznate duhovne bližine bitij in svetov? Ali ne 

ugibate, da je Božji načrt oblikovati eno družino iz vseh? 

27 Ta razodetja vam dajem zato, da se boste začeli ukvarjati s svojo prihodnostjo, tako kot ste se na 

Zemlji dolgo ukvarjali s svojim materialnim izboljšanjem. 

28 Prisluhnite glasu duhovnega sveta, saj priča o nenehni dejavnosti duše, ki se nenehno trudi, se 

očiščuje, popravlja prestopke, sprejema poslanstva - z eno besedo, približa se svojemu Očetu. 

29 Razumite, da je v tem tretjem obdobju, razodetju Svetega Duha, povsem naravno, da vam je 

govoril o duhovnem življenju. 

30 Kajti le ta nauk bo lahko rešil človeštvo iz nemirnega in razburkanega morja strasti, pohlepa, 

sovražnosti, arogance in nepoštenih človeških spletk. Moja beseda je prišla kot rešilni čoln, da bi rešila 

brodolomce, ki so se prevrnili v morju strasti. 

31 Učenci, vam zaupam svojo besedo, začutite me v njenem pomenu. Jutri bodo ti glasniki izginili, 

njihovi ukazi se bodo spremenili in ostala bo le Moja beseda, zapisana v tistih pismih, ki so jih zlata peresa 

ustvarila v skladu z Mojo voljo. 

32 Učenec: Kdor s to manifestacijo prepozna mojo Besedo, mora tudi spoznati, da je zdaj čas, da se 

lotimo obnove vsega, kar je uničila človeška zloba. 

33 Če bi vsi povabljeni pohiteli k Gospodovi mizi, kjer se streže hrana, ki hrani dušo, bi bila miza 

polna; vendar niso prišli vsi povabljeni. 

34 Posebnost človeka je, da ne ceni Božjih koristi, zato ste videli, da so vas mnogi vaši soljudje 

zavrnili, ko ste jih klicali. 

35 Toda povem vam, da bodo ti redki, ki sedijo za mojo mizo in vztrajno poslušajo, da bi se učili od 

mene, tisti, ki bodo množicam razkrili veličino moje besede, pomen tega nauka, ki poziva ljudi, da 

obnovijo svet, ki je dosegel svoj konec, in naredijo prostor bolj sijočemu in višjemu svetu. 

36 Da bi lahko prejeli čistejšo besedo in čistejšo manifestacijo prek glasovnih nosilcev, sem vam 

svetoval poduhovljenost in preprostost. Kajti takrat kot zrel sadež iz njihovih ust pride ljubeča in tehtna 

beseda. 

37 Tistim, ki niso spoznali, da je preprostost oblike tista, v kateri resnica in luč Moje besede 

najmočneje sijeta, in ki si prizadevajo za zunanje impresivne manifestacije, s katerimi bi lahko navdušili 

čute množic - tem pravim, da bo v dejanjih in dejanjih, ki jih izvajate v okviru Mojega nauka, 

prevladovala le resnicoljubnost. 

38 Ni več primerno, da svojo dušo hranite s skrivnostmi, četudi vas te skrivnosti privlačijo z 

neznanim. 

39 Zakaj želite narediti vtis z zunanjimi manifestacijami, ki jih vaši soljudje ne razumejo? Zakaj na 

videz kažeš nadnaravna dejanja, ki pa so v resnici brez svetlobe in resnice? Ali je bistvo, ki ga izžareva 

moja beseda, nezadostno ali ni občudovanja vredno, da govorim skozi tvoja usta? 
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40 Kako nesmiselni ste mnogi med vami! Vendar se morate prepričati, da bo vse, kar boste dodali 

moji manifestaciji, ki je tako jasna in preprosta, ker je moja, kot groba in groba tančica, ki bo preprečevala 

vašim soljudem, da bi prepoznali resnico. 

41 Preden začnete izpolnjevati katero koli od nalog, ki vam jih ponuja to delo, dobro premislite o tem, 

kaj sem vas učil in kaj boste storili, da ne boste storili ničesar, kar bi bilo v nasprotju z mojim zakonom. 

42 Koliko tistih, ki se imajo za poslušne učence, se - ne da bi se tega zavedali - upirajo moji volji; in 

koliko tistih, ki se imajo za apostole spiritualizma, ga zaradi svojih del prvi zavračajo, zato so sovražniki 

nauka, ki ga oznanjajo. 

43 Kaj se pričakuje od človeka z razvito dušo? Človek pričakuje vladavino nad samim seboj, 

izražanje svojih sposobnosti in duhovnih darov. Razumite, da bo človekova inteligenca vedno večja in da 

bo vedno več ljudi sposobnih razumeti Božje delo. 

Duša ne more ostati nedejavna, njena želja po razvoju je kot instinkt, ki jo spodbuja, da se vzpenja, da 

se nenehno trudi izpopolnjevati po poteh, ki so ji jih začrtali božanski zakoni. 

44 Učenci, še enkrat vam pravim, da poiščete duhovnost na način preprostosti in čistosti, da opustite 

svoja pričakovanja, svoja občutja o tem, kar imenujete nadnaravno. Če ste prepričani, da hodite po poti 

resnice, verjemite, kar slišite od mene, in razumite, da vas zdaj učim občutljivega čutenja in zavračanja 

nepotrebnih zapletov. 

45 Tisti, ki se ne znajo zadovoljiti s tem, kar moja beseda sporoča in izraža, to počnejo zato, ker 

njihova materializacija pričakuje izredne dogodke, da bi verjeli v mojo manifestacijo. Pričakujejo, da bo z 

neba padel ogenj ali da se bodo morja odprla, da se bodo videla njihova brezna, in potem bodo rekli: 

"Božja sodba je prišla na zemljo." Vendar vas sprašujem: Zakaj vas takšni dogodki vznemirjajo? Ali 

želite, da so edini, ki lahko razkrivajo Božjo pravičnost in moč, medtem ko bi morali čutiti in prepoznati 

njegovo prisotnost v tistem, kar razkriva mir in ljubezen? 

46 Ali je torej res, da moj odhod v tem času straši človeštvo, da bi pričal, da gre za božanski 

dogodek? 

47 Raje si želim, da bi bil dokaz, da sem bil z vami, luč upanja v boljšo prihodnost, da bi bil pretres 

človeštva, iskra vere, zaradi katere bi sredi stiske zagledali luč nove zore. 

48 Želim, da bi v vsem iskali izraz božanske dobrote, kajti v vsem jo boste našli. Ker pa ste še 

premalo zreli, da bi odkrili to božansko ljubezen, ki je duhovna, si oglejte naravo, ki vas obdaja in vam na 

vsakem koraku govori o Stvarnikovi ljubezni do svojih otrok. 

Če se vam včasih zdi, da ta narava z vami grdo ravna, vedite, da je tudi ona bitje, ki se tako kot vi 

razvija in izpopolnjuje, in da bo, kolikor se bo povzpela po lestvici popolnosti, ki obstaja na poti vseh bitij, 

lahko postala zatočišče za vse bolj inteligentna in duhovno razvita bitja. 

49 Poskrbite, da se moja beseda ohrani v pisni obliki, da bo jutrišnji človek spoznal, da je to, kar sem 

vam zdaj povedal, prerokba. 

50 Če želite napredovati, premagajte inercijo, ki je v vas. Če želite biti odlični, uporabite moja načela 

pri svojem delu. Če želite spoznati sami sebe, se učite po moji besedi. 

51 Razumite, kako zelo potrebujete mojo besedo, ki vam ponuja ljubezen, modrost, nasvete in pomoč. 

Hkrati pa se počutite odgovorne za to, kar vam dajem, saj niste edini, ki potrebujejo pomoč na svetu. 

Mnogi so lačni in žejni teh naukov, zato se ne smete pozabiti pripraviti, da se jim približate s sporočilom 

moje ljubezni. 

52 S potrpežljivostjo izpraznite čašo trpljenja. Resnično, povem vam, da boste v njegovi grenkobi 

našli luč za svojo dušo. Zaradi bolečine boste slišali glas vesti, čeprav vam moram povedati, da breme, ki 

ste ga prinesli s seboj, bolečina, ki ste jo trpeli, in solze, ki ste jih prelili, niso ravno pot življenja, ki jo 

označujeta moj znak in moj zakon. Pot trpljenja, po kateri potujete, je pot sprave in očiščenja, ki jo mora 

prehoditi vaša duša, da bi dosegla pot resničnega življenja, na kateri človek ljubi, služi in dela le za dobro. 

53 Upoštevajte vse to, da boste vedeli, da se morate za resnično služenje Meni najprej očistiti, dokler 

ne ostane nič od tega, kar ste storili narobe. S svojim zgledom boste poskrbeli, da se bodo prihodnje 

generacije srečevale z očiščeno potjo in se ne bodo izgubljale v podrasti ali se poškodovale na balvanih na 

poti. 

54 Vam, spiritualistom, zaupam nalogo, da porušite pregrado, ki jo je človeštvo postavilo med Boga 

in sebe - pregrado lažne vere, le navidezne vere v večno, materializacije in nepotrebnih dejanj čaščenja. 
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55 Vam, ljudje, dajem nalogo, da s podstavka zrušite zlato tele, ki ga ljudje še vedno častijo, čeprav 

menijo, da so daleč od malikovanja in poganstva. 

56 Vendar vam pravim, da v svojem boju ne smete uporabljati moči, nasilja ali žaljivih besed. Vaše 

orožje mora biti beseda luči, ki razkriva resnico, dela ljubezni, ki trpečega obdajajo s tolažbo, moč, ki 

izhaja iz vaših molitev in misli. 

57 Ko boste odstranili ovire, ki so človeka odvrnile od duhovne poti, boste videli začetek zelo velikih 

sprememb v človeškem življenju. Te spremembe se bodo zgodile na duhovnem področju, na področju 

morale, znanosti, institucij in vaših oblik vladavine. 

58 Nihče ne bo mogel odstraniti sledi tega ljudstva v tretji dobi, ker bo v njihovih delih moč moje 

resnice. 

59 Ali se zavedate, za kaj vas očiščuje bolečina? Tvoja pot je začrtana, tvoje poslanstvo sem določil 

jaz. 

60 Iz tvojega srca sem iztrgal "smrt", ki jo nosiš v sebi, in te napolnil z življenjem. 

61 Ta smrt je bila v tebi, ker sta vera in upanje izginila iz tvoje duše, ker ti je primanjkovalo luči 

spoznanja. Pred vami sem postavil drevo življenja, katerega sadovi, polni vsebine, nebeškega okusa in 

sladkosti, se v obilju spuščajo na množice poslušalcev, da bi odpravili njihovo duhovno pomanjkanje. 

62 Trenutno gradim tempelj v vašem srcu, kjer bo moja prisotnost jasno zaznavna, kjer se bo jasno 

slišal moj glas in iz katerega bosta izhajala svetloba in mir za vse človeštvo. 

63 V Prvem času sem vas navdihnil s temelji tega velikega svetišča duše. V času, ko sem bil med 

ljudmi kot Mojster, sem vas učil, kako graditi visoke zidove, zdaj pa vam razkrivam, kako morate 

dokončati delo, ki bo, ko bo končano, vredno prisotnosti vašega Očeta. 

64 Mi lahko poveste, kaj je bistvo vsakega od teh treh naukov, s katerimi sem vas navdihnil, da 

gradite tempelj Svetega Duha? Da, ljudje, bodite blagoslovljeni, ker vsi notranje odgovarjate na moje 

vprašanje in se približujete resnici: Temelji svetišča so bili tisti, ki jih je učil Zakon prve dobe. 

Visoki zidovi so bili ljubezen in usmiljenje, ki ju je Mesija s svojim naukom prinašal ljudem. Kupole, 

stebri in oltar, s katerimi je bilo treba opremiti to delo, so modrost, poduhovljenost in vzvišenost, s 

katerimi vas je moj Duh navdihnil v tem času v svojem sporočilu luči. 

65 Ta tempelj, ki sem ga zgradil v treh letih, je tisti, o katerem sem govoril pred neverniki, ko sem jim 

rekel - in pokazal na jeruzalemski tempelj -: "Uničite ta tempelj in v treh dneh ga bom ponovno zgradil." 

66 Moj tempelj bo kmalu dokončan, od jeruzalemskega pa ne bodo ostali niti njegovi temelji, tako kot 

od vsakega templja, ki ni zgrajen na temeljih mojega zakona ljubezni in poduhovljenja, ne bo ostal niti en 

kamen na drugem. 

67 Poglejte, kako velik je sijaj te dobe, poglejte luč novega časa, v katerem se uresničujejo vse 

prerokbe, ki sem jih dal jaz in ki sem jih dal po svojih prerokih. 

68 Koliko poti ste prehodili v iskanju resnice, da bi me dosegli! Niti znanosti niti filozofije niso 

odgovorile na vaš klic in po vašem iskanju ste prišli do zaključka, da ta resnica korenini v meni in iz mene 

seva na vsa bitja. 

69 Človeka sem razsvetlil, da živi svoje pravo življenje in prepozna blagoslovljeno usodo, ki sem mu 

jo namenil. Je edino bitje, ustvarjeno 'po moji podobi in sliki', in mi je zato najbližje. Ima namreč dih 

mojega duha in je zato sposoben delati dela, podobna mojim. 

70 Imaš voljo in svobodno voljo, da se obnašaš razumno, ubogaš glas vesti, ki je moja last, in po njej 

prepoznaš, kaj je dovoljeno, kaj lahko uporabljaš, in zavrneš, kar je neprimerno, kar ti ne pripada. Vendar 

sem videl, da se že od prvih dni svojega življenja na zemlji nagibate k materializmu in začnete zanikati 

svoje duhovno poslanstvo, ki je glavni razlog vašega obstoja. 

71 Že od prvih časov sem vam zapustil svoje zapovedi, ki vodijo k miru in duhovni blaženosti, 

pozneje pa sem vam v Jezusu razodel svojo ljubezen. 

72 Tokrat vam nisem govoril kot strogi sodnik, ampak kot Oče, vendar niste razumeli neskončne 

ljubezni, ki vse razume in odpušča, ljubezni, ki je potrpežljivost in velikodušnost, ki želi samo dobro in ga 

vliva v vsa svoja bitja. 

Če se upravičeno želite imenovati moji otroci, ljubite, saj vas je oblikovala Božanska Ljubezen, ki je 

vse ustvarila, da bi vam to ponudila. Potem boste razumeli svojo usodo, da ljubite, varujete in 
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blagoslavljate kot vaš Oče, in ko boste izpolnili svoje poslanstvo, se boste vrnili k meni, da bi z menoj 

tvorili en sam duh. 

73 Od najzgodnejših časov sem vas učil, da me duhovno ljubite, in vam povedal, da me na tem svetu 

ne more predstavljati nič drugega kot krepostni človek. Nisem vas učil nobenega pomembnega obreda ali 

kulta in sem vam samo rekel: Če hočete imeti občestvo s svojim Očetom, dvignite svojo dušo, stremite k 

višavam. Od tam vam bodo prišli vsi darovi in koristi, za katere prosite. 

74 Takrat sem vam rekel, da se ne smete bati smrti, ker je ni. V moji stvaritvi vse živi, raste in se 

izpopolnjuje. Telesna smrt je le konec obdobja, ki ga duša preživi, da bi se vrnila v svoje prvotno stanje in 

nadaljevala svojo pot razvoja. Verjemite, imejte vero in živeli boste večno. Danes se morate bolj kot kdaj 

koli prej oborožiti z vero, saj živite v obdobju preizkušenj in težav. Sile narave, ki morajo očistiti človeka, 

se sprostijo in ne počivajo, dokler ga ne vrnejo k razumu, dobroti in pravičnosti. 

75 Osvobodite se napuha in dovolite, da se razcveteta ponižnost in preprostost, da boste lahko sprejeli 

vse preizkušnje, ki morajo priti. Razumite, da morate iti skozi ta lonec, da boste lahko ponovno pridobili 

svojo čistost. Danes, ko boste prejeli dodatna navodila in se zavedali, da niste več v duhovnem otroštvu ali 

mladosti, ampak ste dozoreli, boste lahko razumeli moje besede iz drugih časov in tiste, ki vam jih dajem 

danes. 

76 Ne zahtevajte, da bi poznali moje najgloblje nasvete, saj do tja ne morete prodreti. Vedite le, da 

sem popolnoma vseprisoten in vsemogočen, da moj Duh napolnjuje vesolje in hkrati prebiva v vsaki duši, 

da ljubim vse in da jim dajem vse, kar je potrebno za njihovo življenje, da vam bo ta luč dala upanje in 

zaupanje v prihodnost. 

77 Vem, za kaj vse trpite in upate, in čutim vašo bolečino. Pravim vam le, da uporabite moč, ki sem 

vam jo dal, in potem bodo vaše preizkušnje blagoslovljene. 

78 Vi, ki ste bili izbrani, da prejmete to sporočilo, morate biti budni in se pripraviti. Kajti po letu 1950 

boste morali novico, da sem se vrnil k vam, sporočiti svojim bližnjim. Toda ko boste videli, da se je 

povsod razplamtel kaos, in slišali krike žalovanja, se spomnite, da se mora človeško srce pripraviti na 

sprejem semena, tako kot se orjejo polja. 

79 Kot privilegij sem vam tokrat podelil prisotnost duhovnih bitij velike vzvišenosti in izkušenj. Ne le 

moj žarek, ki je povezan s človekom, ampak tudi moj 

Duh in tudi Duhovni svet sta vam priskočila na pomoč in tako izpolnila zelo visoko poslanstvo. 

Koliko ljubezni in usmiljenja so ta bitja, ki jih mnogi ne poznajo, storila s svojo navzočnostjo na tej 

zemlji in kako so ta svet približala tistemu, v katerem prebivajo, da bi sklenila zavezo in vas dvignila na 

pot kreposti! 

80 Vi, ki ste bili poklicani, da postanete orodje njihovega razodevanja, jim služite z ljubeznijo in se 

pripravite, kajti vi ste posode, ki sprejemajo Besedo, ki jo izlijejo njihovi duhovi. Le tako se boste lahko 

pohvalili, da posedujete resnico, ki sem jo jaz in duhovni svet prinesel človeštvu. 

81 Resnico, ki ste jo tako zelo iskali, vam sporočam v tej preprosti in jasni besedi. To resnico, ki ni 

nič drugega kot ljubezen, vam ponujam v izobilju, da jo boste imeli za vedno in jo delili s svojimi 

bližnjimi. Začutite ga, dobro ga nosite v svoji duši, saj je božansko bistvo, s katerim se boste večno hranili. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 286 
1 Moja božanska luč sije povsod; kjerkoli me boste iskali, boste našli mojo navzočnost. 

2 Jaz sem Oče, ki si prizadeva, da bi med vsemi njegovimi otroki - tako tistimi, ki živijo na zemlji, 

kot tistimi, ki živijo na drugih svetovih - zavladala harmonija. 

3 Duhovna harmonija med vsemi bitji jim bo razkrila veliko znanje, prinesla jim bo dialog duha z 

duhom, ki bo skrajšal razdalje, približal odsotne ter odstranil fronte in meje. 

4 Želim, da bi dosegli mir, ki je največja nagrada, za katero si lahko prizadevate na zemlji. 

5 Učenci, ne odstopajte od začrtane poti in nikakor ne spreminjajte Mojih naukov, saj potem ne 

boste mogli doseči duhovne harmonije in ne boste odkrili vsega, kar pripravljam za vaše povišanje. 

6 Naredite se vredne razodetja moje skrivne zakladnice, tako da si pridobite zasluge z deli ljubezni, 

usmiljenja in plemenitosti. 

7 Duh vodi um, um, ki ga vodi le srce, ki si želi človeške veličine, pa ne sme vladati vašemu 

življenju. Zapomnite si, da če dovolite, da vas vodijo vaši možgani, jih boste preobremenili in ne boste 

dosegli več, kot jim dopuščajo njihove majhne moči. Pravim vam: Če želite izvedeti, zakaj ste začutili 

navdih za dobro in zakaj je vaše srce razvneto od dobrodelnosti, dovolite, da Duh vodi vaše srce in vaš 

um. Takrat boste osupli nad močjo svojega Očeta. 

8 Če bi me ljudje, namesto da me sprašujejo s tako veliko ambicijo in tako malo spoštovanja, 

spraševali z ljubeznijo in ponižnostjo - s kakšno preprostostjo in lahkoto bi prejeli Očetov odgovor, ko bi 

jim razkril znanje, za katero ga prosijo. 

9 Ko me sprašujete ali sprašujete, se ne obremenjujte, ko mi poskušate jasno predstaviti svoj 

problem, in ne iščite v mislih najboljših izrazov. Zame je dovolj, če se vaš duh v tem trenutku odtrga od 

sveta in sta vaše srce in um čista, da lahko sprejmeta moj navdih. Kaj vam pomaga, da mi govorite 

čudovite besede, če ne morete čutiti moje navzočnosti v sebi? 

10 Vse vem in ničesar mi ni treba razlagati, da bi te lahko razumel. 

11 Sprašujete me, kaj je molitev, in jaz vam odgovarjam: Dovoliti svojemu duhu, da se svobodno 

dvigne k Očetu, se prepustiti temu dejanju s popolnim zaupanjem in vero, v srcu in umu sprejeti vtise, ki 

jih prejmete po Duhu, in z resnično ponižnostjo potrditi Očetovo voljo. Kdor tako moli, uživa mojo 

navzočnost v vsakem trenutku svojega življenja in se nikoli ne počuti potrebnega. 

12 Velikokrat sem se ljudem že približal, zdaj pa je čas, da me poiščejo in se mi približajo. To lahko 

storijo, ker jim je njihov duhovni razvoj omogočil, da so se resnično pogovarjali s svojim Očetom. 

13 Ta "tretji čas" je čas vstajenja. Duše so bile podobne mrtvim, telesa pa njihovim pokopališkim 

jamam. Toda k njim je prišel Učitelj, ki jim je z besedo življenja rekel: "Pojdite ven in se dvignite k 

svetlobi, k svobodi!" Kdor od njih odpre oči za resnico in potem zna svoje življenje, svoja dela in svoja 

čustva dvigniti v ljubezen do soljudi, tega sveta ne bo več imel za kraj izgnanstva ali dolino solz in pokore, 

saj bo čedalje bolj čutil užitek resničnega miru, ki ga daje duševni mir. To stanje vzvišenosti v tem 

življenju bo odsev popolnega miru in svetlobe, ki ju bo duša uživala v boljših svetovih, kjer jo bom sam 

sprejel in ji dal dom, vreden njenih zaslug. 

14 Na ta dan milosti se spomnite dneva, ko se je Elija oglasil prek Roqueja Rojasa in vas spomnil, da 

je vrnitev božanskega učitelja blizu, ter vas povabil k molitvi in obnovi. 

15 Mojzes je svoje ljudstvo pripeljal do vznožja gore Sinaj, kjer so molili, se postili in se očistili, da bi 

pričakali navzočnost Jehove, svojega Gospoda. 

16 Mojzes je bil začetnik spiritualizacije, predhodnik Jehove, zakonodajalca. Tistega dne, ko je prišel 

z gore s ploščami Postave, se je spominjalo izraelsko ljudstvo, tako kot se vi zdaj spominjate dneva, ko 

vam je bilo prek Roqueja Rojasa razodeto, da bodo Mojzesova zaveza, Jezusova zapuščina in Elijevo 

sporočilo tvorili eno samo knjigo: knjigo resnice in življenja. 

17 Tako kot je Mojzes pripravil srca svojega ljudstva, da so sprejela Jehovo, in Elija vas je danes 

prebudil, da bi slišali glas Božjega Duha, tako je bil tudi Elija - reinkarniran v Janezu, imenovanem 

Krstnik - tisti, ki je spodbujal množice k spreobrnjenju in molitvi ter jim oznanjal, da se nebeško kraljestvo 

približuje ljudem. 

Kajti v nauku, ki sem vam ga prinesel, in v mojem pouku je bila Očetova navzočnost in svetloba nebes. 
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18 Kristus je manifestacija popolnega, v njem lahko vidite večni zakon, najdete neskončno ljubezen in 

občudujete absolutno modrost. 

19 Jezus je s svojim življenjem osvetlil postavo, ki jo je Izrael prejel od Mojzesa, in vam napovedal, 

da bo pozneje prišel Tolažnik, ki bo pojasnil in razložil vse, kar je Kristus učil in kar ni bilo pravilno 

razloženo. 

20 Kristus zajema vse dobe, njegova navzočnost obstaja v vseh časih, saj je "večna beseda". 

21 Elija je predhodnik, razlagalec skrivnosti, je ključ, ki odpira vrata, da lahko vstopite v globino. On 

je duhovni osvoboditelj, poslan v času, ko se bo končala duhovna prenova človeštva, ki jo je začel Mojzes. 

22 Bodite blagoslovljeni, ljudje. Z veseljem se spominjate začetka tretjega veka in ta dan posvečate 

spominu nanj. Ta dan naj bo za vas bolj kot tradicija dan razmisleka, študija, notranjega zbiranja, ko lahko 

začutite prisotnost božanske tehtnice, ki tehta in beleži vsa vaša dela na poti, ki ste jo prehodili. 

23 Iz tega, kar boste slišali od mene na ta dan in o čemer boste razmišljali, si lahko ustvarite zaklad 

znanja. Ko bo prišel čas vašega boja, vam ne bo manjkalo ne argumentov ne razlogov, da bi pojasnili, na 

kakšnih trdnih in večnih temeljih je bil zgrajen nauk, ki ste ga poimenovali spiritualizem. 

24 Vidite zorenje tretjega časa, ko duhovna jasnost močno zasije in preoblikuje vaša življenja. 

25 Začetek tega novega časa bodo zaznamovali veliki boji, hudo trpljenje, zmede in spopadi. Toda 

vse to bo le začetek. Kasneje bo nastopil mir, ki bo prinesel razvoj duše, ta pa bo svoj vzpon razkrila v 

svojih delih, polnih vere, ljubezni in duhovnosti. 

26 Mnogi med vami so prišli z jokom, ko so preklinjali bolečino. Odpuščam vam vaše napake, saj 

izhajajo iz vaše nevednosti. 

27 Umirite svoje srce in naredite svoj um dovzeten, da boste razumeli, kar vam zdaj govorim, otroci, 

učenci življenja: ko ponovno začutite, da vaše srce prebada bolečina, se za kratek čas ločite od vsega, kar 

vas obdaja, in ostanite sami. Tam, v intimi svoje spalnice, se pogovarjajte s svojo dušo, vzemite svojo 

bolečino in jo raziščite, kot da bi vzeli v roke kakšen predmet in ga preučevali. Na ta način raziščite svojo 

žalost, spoznajte, od kod izvira in zakaj se je pojavila. Prisluhnite glasu svojega duha in resnično vam 

povem, da boste iz tega razmišljanja potegnili zaklad svetlobe in miru za svoje srce. 

28 Luč vam bo povedala, kako odpraviti bolečino, mir pa vam bo dal moč, da vztrajate, dokler se 

preizkušnja ne konča. 

29 Takrat boste izkusili, kako mi boste, ko se boste z mislimi obrnili k meni, da bi molili, rekli: 

"Učitelj, odpusti mi, krivica ni posledica moje usode, krivičen sem sam do sebe." 

30 To je navodilo, ki se ga morate vedno zavedati, učenci, saj se zavedate, da je to ravnanje tisto, s 

katerim lahko dvignete razum na višino duha. Kajti le duh je tisti, ki pozna resnični položaj duše in 

človeške resničnosti. 

31 Učim vas, da se učite, da bi se spoznali, da bi v jedru svojega bitja s pomočjo meditacije in molitve 

odkrili velike življenjske lekcije. 

32 Danes mnogi preklinjajo bolečino, jutri pa jo bodo blagoslovili kot učiteljico, ki jim je dala visoke 

in lepe lekcije. 

33 Želim si, da bi vas Mojstrova ljubezen vedno učila poti in smisla življenja. Toda raje ste se 

odločili, da vas bolečina uči. Kmalu boste pustili tega grenkega učitelja za seboj in sprejeli lekcije tistega, 

ki vas uči z ljubečo nežnostjo. 

34 Če se za zdaj ne morete znebiti bolečine, jo potrpežljivo prenašajte. Ne zamudite njegovih naukov, 

ljubite ga, saj on očisti vaše madeže in vas naredi velike v veri, kreposti in potrpežljivosti. 

35 Če verjamete v mojo besedo, morate verjeti tudi v lekcijo, v kateri sem vam povedal: "Noben list z 

drevesa se ne premakne brez Božje volje." Potem boste lahko verjeli, da je Božja modrost upoštevala vse 

in da ne more biti trpljenja, ki v človeku ne bi pustilo modrega nauka. 

36 Premislite dobro, ljubljeni ljudje, da se ne boste več nenehno spotikali in da vas dogodki v 

prihodnosti ne bodo našli v letargi. 

37 V času, ko ne boste več živeli na podlagi domnev in resnic iz druge roke in se boste dvignili v svet 

resničnosti, bo vaša duša, čeprav vaše noge še vedno hodijo po prahu sveta solz in bolečine, prebivala v 

kraljestvu miru. 

38 Vam, ljudem, ki me poslušate, pravim, da morate biti srečni, ko primerjate svoj položaj in življenje 

s položajem narodov, ki krvavijo v bratomorni vojni. 
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39 Imate čustva, ne manjka vam kruha, ne manjka vam strehe, imate hrano moje besede, a niste 

zadovoljni. Tisti pa, ki nimajo kruha, ki jim primanjkuje vsega in ne slišijo moje besede, ki nimajo tolažbe, 

da bi slišali moje stavke, ki so upanje in balzam, ki spodbujajo in opogumljajo, so bolj predani kot vi. 

40 Naučite se blagoslavljati svojo bolečino, kot da bi bila vaša radost. Blagoslovi vse. 

41 Ali ne blagoslavljam vsega človeštva, ne da bi koga favoriziral? Dobri in krotki, pa tudi arogantni 

in zločinci so obdani s tem "plaščem" blagoslova. Zakaj si me ne vzamete za zgled? Ali čutite odpor do 

dejanj drugih? Ne pozabite, da ste del človeštva, da ga morate ljubiti in mu odpuščati, vendar ga ne smete 

zavračati, saj bi to pomenilo, da se vam gnusijo. Vse, kar vidite v svojem bližnjem, imate v večji ali manjši 

meri tudi sami. Zato želim, da se naučite spoznavati svojo notranjost, da boste spoznali svoj duhovni in 

moralni obraz. Tako boste znali presojati sami sebe in imeli pravico gledati na druge. 

42 Ne iščite napak pri soljudeh; dovolj je tistih, ki jih imate. 

43 Ne bodite užaljeni, ko vam tako govorim, razumite, da moje besede učenja niso namenjene 

pravičnim in svetnikom, saj bi jim govoril na povsem drugačen način. Dajem vam svoj odrešilni nauk, da 

bi rešil grešnike, in vam ga dajem skozi grešne ustnice. 

44 Prišel sem, da vas rešim, človeštvo, saj je celo zrak, ki ga dihate, bolan. Toda tej zemlji, ki je bila 

bivališče in zatočišče mojih otrok, pravim, da če so jo s svojimi prestopki ponižali, bodo morali sami 

poravnati zadnji greh proti njej. 

45 Zavedajte se, da človeštvo potrebuje veliko poučevanja, da bi lahko zmagalo v vseh preizkušnjah, 

ki ga pestijo. Zdaj je veliki čas, ki so ga napovedovali preroki in opazovali vidci, ko bo človeška bolečina 

dosegla vrhunec in ko bo Očetovo usmiljenje prelilo svojo svetlobo na vse ljudi - čas, ki bo pomenil konec 

zla in začetek dobrega na zemlji. 

46 O ljudje! Kdaj boste pripravljeni prinesti zdravilni balzam in sporočilo miru tistim, ki trpijo? Še 

vedno v vaših srcih ne odkrivam prave ljubezni, še vedno se na vsakem koraku obsojate, ker se ne ljubite 

med seboj. 

47 Ali ne mislite, da bi lahko, če bi hotel, vsakemu od vas pokazal svoje napake? Prav tako pa ti 

povem, da če bi te na ta način izpostavil, ne bi bil več tvoj gospodar. Toda če On, ki ve vse, ki te resnično 

pozna, ki pozna tvoje misli, ne sodi v prisotnosti drugih in te javno ne izpostavlja, zakaj potem obstajajo 

tisti, ki trmasto vztrajajo pri ranjenju src, uničevanju sreče in obsojanju življenj drugih ljudi? 

48 Danes ste še vedno moji otroški učenci in resnično vam povem, da vas ne bom imenoval učencev 

niti vam ne bom zaupal svojega Dela, dokler ne boste več sposobni povzročati trpljenja bližnjemu in ne 

boste čutili nagona, da bi ublažili vsako bolečino. Kdaj boste v svojem srcu končno začutili bolečino tistih, 

ki trpijo, da bodo vaše besede in vaša dela posušila njihove solze? Še vedno ste premajhni za aktivno 

dobrodelnost. Vaše sočutje ni veliko, prav tako ne vaše odpuščanje. 

49 Ko se vam enkrat zazdi, da je paraliziranec, ki leži v jarku, usmiljen, in se čutite dolžni, da ga 

vzamete v svojo hišo, najprej raziščete njegovo življenje, ker pravite, da ne veste, kdo je. 

Ali ste vi tisti, ki ste nenehno poslušali moje besede poučevanja? Potem se moraš zavedati, da sem, ne 

da bi gledal tvoje madeže, le poiskal tvoje rane, da bi jih zacelil s svojo ljubeznijo. 

Če si želite pripadati mojim sejalcem, morate poznati in imeti moč, ki je neločljivo povezana z dobroto. 

Moč, ki jo vsebuje usmiljenje, in čudeži, ki jih dela srce, so le v tem, da čutimo ali delimo trpljenje drugih. 

50 Preljubi učenci: Navodila, ki jih prejemate od mene, so vam iz lekcije v lekcijo vedno bolj jasna. 

Ta svetloba se je začela kazati leta 1866 v obliki iskric svetlobe. Toda zdaj, v zadnjih letih mojega 

pojavljanja, vas ne dosežejo iskre, temveč svetloba v svoji polnosti. 

Z letom 1950 se bo končalo razodevanje moje besede v tej obliki, vendar se bo poučevanje 

nadaljevalo. Če se boste po tem potopili v Moje delo, boste odkrili božansko bistvo, o katerem sem vam 

tako pogosto govoril, in uživali v njegovem okusu. 

51 Nočem, da bi le pričevali, da ste me slišali, ampak da postanete moji preroki in s svojim 

izpolnjevanjem poslanstva nakažete čas poduhovljenja. Potem bodo prihodnje generacije šle po vaših 

stopinjah ljubezni in dobre volje ter z odločnim korakom stopale po zanesljivi poti. 

52 Trenutno na svoji poti srečujete trnovo grmovje in še več ovir in trnja boste srečali. Toda vaša 

dobrodelnost vam ne sme dovoliti skreniti s poti, tako da bodo jutrišnje množice našle očiščeno pot. 

53 Veste, da so dobrota, svetloba in resnica v vseh časih naleteli na nasprotovanje v človeških srcih. 

Kljub temu mi zaupajte, saj sem vam že večkrat povedal, da tema ne bo zmagala, saj bo zmagala svetloba. 
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54 Človeštvo se trenutno očiščuje, kelih trpljenja ga bo očistil madežev, da bo lahko iz pokore izšlo 

čisto. Duhovno kraljestvo miru in pravičnosti se namreč približuje človeštvu. 

55 Ali ne vidite, kako se postopoma rahljajo okovi fanatizma in malikovanja, ki vežejo ljudi? Razlog 

za to je, da sem jih prišel osvoboditi. Pozneje bo moja luč dosegla ljudi v obliki Besede in videli boste, 

kako jih bo kljub svoji preprostosti pretresla in kako bo na svoj ljubeči način imela moč pretresti kamnita 

srca, dokler jih ne bo prelila v kristalno vodo kesanja, odpuščanja in ljubezni. 

56 Ne jokajte, učenci, še nekaj dni me ne boste slišali in še nekaj kapljic medu, ki ga moja beseda 

preliva, ne bo padlo na vaše trpljenje. Medtem se pripravite, da boste po mojem odhodu čutili mojo 

navzočnost. 

57 Sedaj je čas premišljevanja, ko je treba bdeti in moliti, da bi prisluhnili Božjemu glasu. 

58 Včasih me vprašate: "Gospod, kdo bi lahko prebudil vse človeštvo, da bi lahko dvignilo svojega 

duha k tebi in začutilo tvojo navzočnost?" Jaz pa vam pravim: ne skrbite, moj Duh jih že preganja, da bi se 

prebudili. Ne morete se v celoti zavedati mojih del, zato niste odkrili tistega prebujenja, ki ga vidim samo 

jaz. 

59 Vsi čakajo na luč novega dne, na zoro miru, ki bo začetek boljše dobe. Zatirani pričakujejo dan 

svoje osvoboditve, bolni upajo na zdravilo, ki jim bo povrnilo zdravje, moč in veselje do življenja. 

60 Srečni so tisti, ki znajo počakati do zadnjega trenutka, saj jim bo izgubljeno vrnjeno z obrestmi. 

Blagoslavljam to pričakovanje, saj je dokaz vere vame. 

61 Danes ne razumete mnogih mojih besed, vendar bo prišel čas, ko bo v vaših mislih zasijala luč in 

boste razumeli pomen vsakega mojega nauka. 

62 Moji apostoli v drugi dobi mnogih mojih besed niso razumeli v trenutku, ko so jih slišali. Vendar 

so po mojem odhodu, ko so se posvetili študiju in razmisleku, začutili, da se v njihovih glavah dviga 

božanska luč, in z največjo jasnostjo so videli vse, kar jim je bilo do tedaj nepojmljiva skrivnost. 

63 Do zdaj, ko ste me slišali, ste mojo besedo dojemali le površno. In kaj ste našli v njem? Udobje, 

balzam, božanje. Pozneje, ko bodo vaše razjede in rane zaceljene in boste namesto da bi prosili za balzam 

za svoje bolečine, iskali modrost za tolažbo svojega bližnjega, boste začeli razumevati pomen mojih 

naukov. 

64 Vidim, da moliš za svet, in prejemam priprošnjo iz tvojega srca. Prišel bo dan, ko ne boste le 

molili za ta ljudstva, ampak jih boste tudi iskali, da bi jim prinesli ljubeče sporočilo moje besede. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 287 
1 Glas mojega Duha, ki odzvanja v vaši vesti, je kot zvonjenje zvona, ki kliče človeštvo k razumu. 

2 Knjiga duhovne modrosti čaka odprta na velike množice, na velika romanja, ki bodo prišli k njej, 

da bi potešili svojo žejo po svetlobi. 

3 Okusite, okusite mojo Besedo, iz katere bistva izhajajo sladkost, modrost, balzam in mir. 

4 Človeku pravim, da je sam sebi neznanka, ker ni prodrl v svojo notranjost, ker ne pozna svoje 

skrivnosti, ker ne pozna bistva svojega bitja. Toda v tem času ga bom naučil vsebine knjige, ki mu je bila 

tako dolgo zaprta in v kateri so shranjene vse skrivnosti, o katerih sem vam že obljubil, da vam jih bom v 

drugi dobi razložil v luči svojega Duha. 

5 Zdaj je čas, ko se resnično spoznavate in prodirate v notranjost svoje duše. Potem boste lahko 

rekli, da ste začeli spoznavati, kdo ste. 

6 Človek bo končno spoznal svoj izvor, svojo usodo, svoje poslanstvo, svoje darove in vse tisto 

neskončno in večno življenje, ki živi in se prepleta v njegovi okolici. Ne bo več mogel žaliti svojega 

bližnjega, ne bo več žalil obstoja sočloveka, niti si ne bo upal oskruniti ničesar, kar ga obdaja, saj bo 

spoznal, da je vse sveto. Spoznal bo, kaj njegova duša vsebuje in skriva v sebi, in šele takrat bo imel jasno 

predstavo in globoko vero, da mora biti čudovit tudi dom, ki ji ga je Oče namenil v večnosti, saj je duša 

čudovita. 

7 Sprašujete me, zakaj vam nisem vsega razkril že na začetku, da bi vam prihranil spotikanje, napake 

in padce. Vendar vam povem: Mojih razodetij niste mogli razumeti, dokler niste bili duhovno razviti in 

razviti. Takrat vam je zadoščalo poznavanje mojega zakona kot ravne poti, ki vas je vodila do vira 

neizčrpne modrosti in večnega razodetja. Svoje modrosti sem se učil v času, v stoletjih, saj je tako velika, 

da je ne bi mogli spoznati v enem samem trenutku. 

8 Na razpolago imam vsa sredstva, da nihče od mojih otrok ne bi ostal brez dediščine moje modrosti, 

saj sem Življenje, Moč in Pravičnost. Tvoja duša je izšla iz mene, tako kot iz mene izvirajo vsi življenjski 

svetovi in telesa, ki jih potrebuješ za svojo razvojno pot in duhovno popolnost. 

9 Človek lahko pade in se potopi v temo, zato se počuti oddaljenega od mene. Morda verjame, da je 

z njegovo smrtjo zanj vsega konec. Zame pa nihče ne umre, nihče ni izgubljen. 

10 Koliko je takih, ki so v svetu veljali za pokvarjene, danes pa so polni svetlobe! Koliko ljudi, ki so 

pustili sled svojih grehov, vrlin in zločinov, se je že očistilo! 

11 Sprašuješ me: "Zakaj je tako daleč in pot duše tako polna preizkušenj?" Ker je blaženost, ki jo bo 

užival v popolnem kraljestvu, ki ga čaka in ki ga mora doseči po svojih zaslugah, zelo velika. 

12 Prvi ljudje - tisti, ki so bili praočetje človeštva - so za nekaj časa ohranili vtis, ki ga je njihova duša 

odnesla iz "duhovne doline" - vtis lepote, miru in blaženosti, ki se je v njih ohranil, dokler se v njihovem 

življenju niso pojavile strasti mesa in boj za preživetje. Vendar vam moram povedati, da duša teh ljudi, 

čeprav je prišla iz sveta svetlobe, ni prišla iz najvišjih domov - tistih, do katerih lahko pridete le z 

zaslugami. Kljub temu je bilo stanje nedolžnosti, miru, dobrega počutja in zdravja, ki so ga te duše 

ohranile v svojih prvih korakih, nepozabno kot čas svetlobe, o katerem so pričevali svojim otrokom in ti 

svojim potomcem. 

13 Materializirani človeški um, ki ni razumel pravega pomena tega pričevanja, je nazadnje verjel, da 

je bil raj, v katerem so živeli prvi ljudje, zemeljski raj, ne da bi razumel, da je šlo za duhovno stanje teh 

bitij. 

14 Ali sumite, da ste zapustili duhovni dom in prišli na zemljo? "Ne, Učitelj," mi rečete, "ničesar ne 

sumimo in se ničesar ne spominjamo. 

15 Da, ljudje, tako dolgo ste se oddaljili od čistosti in nedolžnosti, da si ne morete niti predstavljati 

obstoja miru, stanja blagostanja. Toda zdaj, ko ste usposobljeni, da slišite glas Duha in od njega prejemate 

razodetja, vam je dostopna pot, ki tiste, ki se obrnejo k meni, vodi v obljubljeno kraljestvo. To ni raj miru, 

iz katerega so odšli "prvi", temveč neskončni svet duha, svet modrosti, raj resnične duhovne blaženosti, raj 

ljubezni in popolnosti. 

16 Če morate na poti z ene celine na drugo prečkati številne visoke in nizke gore, morja, ljudstva, 

mesta in države, dokler ne dosežete cilja svojega potovanja, ne pozabite, da boste morali za dosego 

obljubljene dežele potovati tudi dolgo, da bi na dolgem potovanju pridobili izkušnje, znanje, razvoj in 
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napredek duše. To bo sad drevesa življenja, ki ga boste končno uživali, potem ko se boste do njega trudili 

in jokali. 

17 Pridite k Mojstru, učenci. Ovce, približajte se svojemu pastirju. 

18 Učitelj je eden, učencev je veliko, toda moj nauk, ki je en sam, je za vse. 

19 Iščem te z neskončno ljubeznijo. V vašo dušo sem vložil toliko milosti in darov, da nisem 

pripravljen izgubiti niti enega od svojih otrok. Ste del mojega Duha, ste nekaj mojega bitja - ali je lahko 

hudoben tisti, ki vas išče s tako gorečnostjo in ljubeznijo? 

20 Kadarkoli pridem, da bi vam dal svojo besedo, med množicami najdem "zadnje"; to so tisti, ki me 

v srcu najbolj prosijo. Vendar sem do njih prijazen in vedno odgovarjam na njihova vprašanja. Danes me 

tisti, ki so prišli zadnji, sprašujejo, kakšen je namen moje vrnitve, na kar odgovarjam, da je namen 

omogočiti človeku, da se prek samega sebe vrne v svojo prvotno čistost. 

21 Če mu je bilo na začetku dano, da si prizadeva za spoznanje življenja, in mu je bila dana svoboda 

volje za delo, danes, ko lahko njegova duša kot še nikoli prej zasije z lučjo njegovega duha in so njegove 

izkušnje zelo velike, spet sliši ljubeč in hkrati pravično zahteven glas Očeta, ki mu je rekel: "Rastite, 

množite se in osvojite zemljo." Zdaj pa mu pravi: "Vrni se k meni s svojimi zaslugami." 

22 Človek se mora z zaslugami, napori in žrtvovanjem vrniti v raj, ki ga je zapustil, da bi se naučil 

številnih skrivnosti, da bi v boju, bolečini, delu in razvoju postal vreden Božji otrok - raj, v katerega se 

mora vrniti in ga nikoli več zapustiti. 

23 Razumite: Da bi človeštvo pridobilo resnično znanje o vrnitvi k čistemu in vzvišenemu, se bodo v 

glavah in dušah ljudi pojavili boj, pretresi in zmeda. Moje jasno, ljubeče in prepričljivo učenje bo svetu 

pokazalo svetlo pot vrnitve in ljudje bodo drug za drugim prihajali k meni. Toda ne več obremenjeni z 

bremenom greha, ampak z očmi, uprtimi v višave, z vero v srcu in s križem ljubezni na ramenih. 

24 Vrata bodo odprta in moj duh, poln ljubezni, bo pripravljen pritegniti dušo v svoje božansko 

naročje, od katerega se ne bo nikoli več odtrgala. 

25 Vi, ljudje: Če bi vsa vaša dejanja vodil le instinkt, vašemu Očetu ne bi bilo treba razkriti svojega 

zakona in ne bi mu bilo treba priti kot Odrešeniku, da bi vas rešil. Vendar pa niste odvisni od svojega 

instinkta, vaša dejanja določajo višje sile, ki so v duhovni duši. 

26 Duša ima svobodno voljo, s pomočjo katere si pridobiva zasluge za dosego odrešenja. 

27 Kdo vodi, usmerja ali svetuje duši na njeni svobodni razvojni poti, da bi ločila dovoljeno od 

nedovoljenega in tako ne zablodila? Vest. 

28 Vest je božanska iskra, je višja luč in moč, ki človeku pomaga, da ne greši. Kakšne zasluge bi imel 

človek, če bi imela vest materialno moč, da bi ga prisilila, da ostane v dobroti? Želim, da veste, da je 

zasluga v tem, da poslušate ta glas, da se prepričate, da nikoli ne laže in se ne moti v tem, kar vam svetuje, 

ter da zvesto sledite njegovim navodilom. Kot gotovo razumete, je za to, da lahko jasno slišite ta glas, 

potreben trening in osredotočenost nase. Kdo od vas trenutno izvaja to poslušnost? Odgovorite si sami. 

29 Vest se je v človeku od nekdaj kazala, vendar človek ni dosegel potrebnega razvoja, da bi ga vso 

življenje vodila ta luč. Potrebuje zakone, navodila, predpise, religije in nasvete. 

30 Ko bodo ljudje začeli komunicirati s svojim duhom in bodo namesto v zunanjosti iskali duhovno v 

svoji notranjosti, bodo lahko slišali nežen, prepričljiv, moder in pravičen glas, ki je v njih vedno živel, ne 

da bi mu prisluhnili, in bodo razumeli, da je v duhu prisoten Bog in da je pravi posrednik, prek katerega 

naj bi človek komuniciral s svojim Očetom in Stvarnikom. 

31 Prvi korak k prenovi človeka, da bi dosegel stanje duhovne vzvišenosti, je usmiljenje. Usmiljenje 

do duše, usmiljenje do telesa, usmiljenje do bližnjega. Vendar vam moram povedati, da si tega občutka ne 

razlagamo pravilno: usmiljenje je ime, ki ga dajemo določenim dejanjem, ki jih izvajamo in ki v večini 

primerov nimajo sočutja ali resničnega namena ublažiti potrebe. 

32 Vaši človeški občutki so še vedno daleč od resničnosti. Zato morate vedno imeti v mislih Jezusove 

besede in dela v svetu kot živ in resničen zgled usmiljenja. 

33 Kaj se bo zgodilo z dušo, ki je pravo usmiljenje pokopala v oblikah, ki vsebujejo le hinavščino? 

Njegovo prebujenje bo zelo žalostno na dan, ko bo stopil v stik s svojo vestjo in zaslišal ta pravičniški in 

neizprosni glas. 

34 Kako lahko pričakujete, da se bodo narodi spravili, da se bodo vladarji dogovorili in da se bodo 

vojne končale, če so ljudje gluhi za vsak glas, ki prihaja iz vesti? 
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35 Kako zlahka se bodo ljudje med seboj razumeli, ko se bodo umirili v sebi in slišali glas svojega 

višjega razuma, glas tistega sodnika, ki ga nočejo slišati, ker vedo, da jim zapoveduje popolno nasprotje 

tega, kar počnejo. 

36 Poleg tega vam lahko povem, da če niste bili pripravljeni poslušati ukazov svoje vesti, niste bili 

poslušni in pripravljeni prakticirati mojega nauka. Teoretično jo priznavate, vendar je v praksi ne 

uporabljate. Pripisujete mu božansko bistvo - pravite, da je bil Kristus zelo velik in da je njegov nauk 

popoln. Toda nihče ne želi biti velik kot Mojster, nihče se mu ne želi približati, tako da bi si ga zares vzel 

za zgled. Vendar morate vedeti, da nisem prišel samo zato, da bi vedeli, da sem velik, ampak tudi zato, da 

bi to bili vsi vi. 

37 Človek želi doseči odrešitev, ne da bi poznal svojo duhovno naravo, a to ni mogoče. 

38 Kaj mu pomaga, da mnogi verjamejo v življenje po tem, če svojega življenja ne porabijo za 

pridobivanje zaslug za večnost? Njihovo celotno prepričanje je omejeno na dejstvo, da bo po smrti njihova 

duša odšla v posmrtno življenje, zato čakajo do zadnjega trenutka, da bi nadoknadili ves čas, ki so ga 

zapravili, in z dejanjem kesanja izbrisali vse svoje madeže. 

39 To je žalostna napaka, saj je mogoče prestopke odkupiti le z deli, ki predpostavljajo, da je človek 

ubogal očitke vesti in da je dovolj časa, da odkupi storjene grehe. Glede kesanja tistih, ki bodo prešli v 

duhovni svet, pa vam povem, da je malo takih, ki bi ob tej uri jokali zaradi zla, ki so ga povzročili, in da 

jih bolj skrbi strah pred kaznijo, obsodbo ali prekletstvom, kot si ga predstavljajo. 

40 Ali vam manjka učenje, ki bi vas podrobno nagovorilo, pripravilo in odprlo vaše oči za svetlobo, 

kot to počnem jaz po svoji besedi? 

41 Zavedajte se, kako nujno je, da to sporočilo razširite po vsej Zemlji. S tem bi opravili pravo delo 

usmiljenja za svoje soljudi. 

42 Odpravite napačen vtis, ki ga imajo ljudje o duhovnih naukih, kot da temeljijo na nevednosti, 

prevarah in goljufijah. Pokažite moj nauk v vsej njegovi čistosti in vzvišenosti, da bo razkril nevednost, 

fanatizem in otrdelost, ki ljudem preprečujejo, da bi razmišljali o svojem duhovnem jazu, ki so mu odvzeli 

vso svobodo delovanja. 

43 Živite v strahu pred duhovnim in ne pomislite, da boste kmalu samo še duh. Vendar za svojo 

nevednost niste vedno krivi vi, temveč tisti, ki vas vodijo. 

44 Zaradi njih pomen bistvenih vrednot ni več prepoznaven, tako da verjamete, da je resnica v 

nasprotju z resnico. 

45 Ali ne uporabljate včasih materialnih predmetov, kot da bi bili božanski? Ali ne pripisujete večne 

vrednosti pokvarljivemu blagu? Misliš, da si razumel Kristusa, a ga sploh ne poznaš. 

46 Ali sem vam dal dokaze o veličini z bogastvom ali zemeljsko lastnino? Jezus je prišel brez 

materialnega bogastva, svetu se je pokazal v največji revščini. Velik je bil zaradi svojih del, besede in 

nauka, nikoli pa zaradi svojega zunanjega videza. 

47 Zakaj bi moral uporabljati zemeljske dobrine, saj jih je Oče ustvaril za človeška bitja? Kaj bi lahko 

potreboval od te narave, saj se hrani z menoj? 

48 Prišel sem, da vam pokažem lepoto življenja, ki je višje od človeškega, da vas navdihnem za 

visoka dela, da vas naučim besede, ki prebuja ljubezen, da vam obljubim srečo brez primere, ki čaka dušo, 

ki se je zmogla povzpeti na goro žrtvovanja, vere in ljubezni. 

49 Vse to boste spoznali v mojem nauku, da boste končno razumeli, da so vaša dobra dela tista, ki 

bodo vašo dušo približala pravi blaženosti. 

50 Ko boste razumeli in upoštevali prvo lekcijo, vam bo dala okusen sad, ki vas bo spodbudil k 

naslednjemu koraku. 

51 Danes se za svet začenja novo obdobje, v katerem si bo človek prizadeval za večjo svobodo 

mišljenja, v katerem se bo boril, da bi raztrgal verige suženjstva, ki jih je njegov duh vlekel s seboj. To je 

čas, ko boste videli, kako bodo narodi v želji po duhovni hrani in pravi svetlobi presegli ovire fanatizma, 

in povem vam, da se nihče, ki vsaj za trenutek doživi srečo, ko se počuti svobodnega v razmišljanju, 

raziskovanju in delovanju, ne bo nikoli več prostovoljno vrnil v svoj zapor. Zdaj so njegove oči zagledale 

luč in njegov duh je bil navdušen nad božanskimi razodetji. 

52 Ljudje, preden se vojne na svetu končajo, se bo moj zakon ljubezni dotaknil vseh duš, čeprav 

danes še ne morete vedeti, na kakšen način. 
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53 To sporočilo duhovne svetlobe bo doseglo tudi ljudi, vendar se bo to zgodilo le, če boste močni. 

Nihče si ne upa reči, da je to delo resnica, če o tem ni prepričan, saj vam potem nihče ne bo verjel. Toda če 

je vaša vera popolna in prepričanje resnično, vam nihče ne bo mogel preprečiti, da bi vsem srcem prinesli 

veselo novico. 

54 Ljudski otroci: vedno ste čutili obstoj nevidnih bitij, ki so lebdela v vesolju, ki so se vam včasih 

približala, ki vas obkrožajo, in ob misli, da gre morda za duše, ki trpijo, ste poskušali nekaj storiti zanje. 

Namen je bil dober, vendar vam je vedno primanjkovalo znanja, da bi bilo usmiljenje učinkovito. Do zdaj 

niste poznali pravega načina, kako prižgati luč v bitjih, ki so zmedena ali jih muči kesanje. 

55 Ponudili ste jim pomembne obrede in darila, in čeprav ste lahko pomirili njihova srca, niso prejeli 

ničesar, saj to, kar pripada svetu, ne pripada več njim in jih ne doseže več. Ta bitja iščejo duhovno sočutje, 

tolažbo, ljubezen in razumevanje. Toda kako jim lahko ponudite duhovno pomoč? Moja beseda vam 

pojasnjuje tudi način, kako izkazovati usmiljenje tistim, ki jih sploh ne vidite. 

56 Če resnično želite narediti nekaj dobrega za svoje duhovne brate in sestre ter se hkrati osvoboditi 

njihovih slabih vplivov, morate zanje moliti s srčno molitvijo, polno sočutja in spodbudnih misli. Če 

čutite, da se na kakršen koli način kažejo v vašem človeškem življenju, jim pokažite dobre zglede in dobra 

dela, da bodo prejeli svetlobo za svoje duše. Dajte jim priložnost, da vidijo, kako ozdravljate bolne, kako 

odpuščate tistemu, ki vas je užalil, kako v vaših mislih žarijo plemenite ideje, kako iz vaših ust slišijo le 

dobre besede. 

57 Katere naloge morate izpolniti vi za njih in oni za vas? Kakšne dolgove ste sklenili drug do 

drugega? Ne veste, a resnično vam pravim, da ni naključje, ki jih postavlja na pot ljudi, vedno obstaja 

razlog, ko se približujejo svojim človeškim bratom in sestram. 

58 Za vašo dušo bo zelo prijetno, če vas bodo ob prihodu v "duhovno dolino" sprejeli in vam izkazali 

hvaležnost za usmiljenje, ki ste jim ga izkazali. Vaše veselje bo veliko, ko jih boste videli prežete s 

svetlobo. Toda kako žalostno bi bilo, če bi srečali legijo bitij, ki jih je zmedla zmeda, in vedeli, da so od 

vas pričakovali dejanje ljubezni, pa jim ga niste dali. Ali ste pripravljeni uporabiti znanje, ki vam ga dajem 

v tem nauku, ko razmišljate o tej odgovornosti? Zavedajte se, da vas v njej ne pooblaščam, da bi ta bitja na 

kakršen koli način materializirali - nasprotno, navdihujem način, kako jih pripeljete do spiritualizacije, 

tako da jim ponujate zgled krepostnega in čistega življenja, in da s svojimi molitvami, katerih misli in 

ideje naj bi v njihovih zaznavah prižgale svetlobo, odpravljate njihove zmote in teme. 

59 Jakob vam je v sanjah razkril obstoj duhovne lestve, po kateri se bitja nenehno vzpenjajo in 

spuščajo. Kdo je razumel njeno vsebino? Kdo je razložil njeno skrivnost? V pomenu te podobe, ki jo je 

videl patriarh, je vsebovan razvoj duš, nenehna reinkarnacija duhovnih bitij v človeška bitja, popravljanje 

in sprava bitij, komunikacija Boga s človekom in dialog med duhom in duhom. 

60 Potrebno je, da prepoznate to sporočilo, da boste lahko pravilno razlagali razodetja preteklih časov. 

61 Zavedajte se, koliko časa mora preteči, da duše dosežejo bistvo mojih naukov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 288 
1 Spustim se v tvoje srce, ker je to moje svetišče. Moja beseda vas pripravlja na dnevno delo, ki se 

ga morate lotiti. Ta priprava je duhovna in je v skladu s poslanstvom, ki ga boste opravljali. 

2 V prvem času, ko je bilo ljudstvo že pripravljeno zapustiti Egipt, kjer je bilo v ujetništvu, in na 

preizkušnje, da bi šlo skozi puščavo v obljubljeno deželo, je vse predvidelo in pripravilo. Pripravili so si 

palico, sandale in potovalni zavoj, da jim na poti ne bi ničesar manjkalo. 

3 Prav tako se morate zdaj zavarovati in pripraviti, da vam med "prečkanjem puščave" ne bo ničesar 

manjkalo. 

4 Vendar ne pozabite, da si ti ljudje niso le priskrbeli hrane za dolgo pot, ampak so se spomnili tudi 

moliti, se kesati, da bi se očistili, in se odločili, da bodo vedno ostali združeni in tvorili eno družino. Če 

vas zanima, zakaj je to ljudstvo kljub številnim preizkušnjam in nesrečam lahko vstopilo v obljubljeno 

deželo, vam povem, da zaradi njihove vere, molitve in enotnosti. 

5 To duhovno seme je med vami.  Zakaj ne bi tega primera vzeli za zgled pri doseganju novega 

cilja? 

6 Dobro veste, da vas ne čaka peščena puščava, temveč človeštvo. Ne boste iskali dežele na 

zemeljski obli, temveč domovino duha, ki leži onkraj človeškega. 

7 Resnično, povem vam: "Izrael" se bo ponovno dvignil in bo kot bakla sredi človeštva. 

8 V tem času vas prebujam, da boste vedeli, da ste moji otroci, da ste del ljudstva miru, svetlobe in 

duhovnosti. 

9 Naj vaše srce začuti vse, kar se dotika človeštva ali ga muči. Molite za mir vseh, naj vaše misli 

zasijejo v mislih drugih. Že vnaprej blagoslavljam tiste, ki izpolnjujejo svojo nalogo ljubiti in služiti 

sočloveku. 

10 Želim, da bi vaša navzočnost bila uporabljena za prinašanje miru, za tolažbo in blagoslavljanje 

sočloveka. 

11 Danes ste še vedno učenci pred mojim naukom in vas straši boj, ko vidite, kako so se razširili 

bolečina, pokvarjenost, beda in egoizem. V trenutkih, ko vaša vest od vas zahteva duhovno izpolnitev, 

delo in dejavnost, vaše srce pa se s strahom sprašuje: "Kaj naj storim spričo tako velikega kaosa?" Zakaj se 

bojite in zakaj dvomite, ljudje? Spoznajte, kako vas moja beseda pripravlja, kako vas življenje nenehno uči 

praktičnih lekcij in kako vam boj in preizkušnje dajejo nujno potrebno odpornost za delo, ki vas čaka. 

12 Ne pošiljam vas, da bi opravili nalogo, za katero niste dovolj sposobni. Še naprej vas bom učil, in 

ko boste močni, vam bom rekel: "Vzemite križ in pojdite po mojih stopinjah."  Do takrat, če lahko samo 

molite, molite za sočloveka. Če znate ozdraviti bolne, jim prinesite to tolažbo. Če želite izboljšati svojo 

moralo, to storite. Toda storite nekaj za dobro svoje duše, kar vam bo služilo kot priprava na čas, ko se 

boste odpravili na pot in vzeli svoj križ. 

13 Ker danes še niste predani svojemu duhovnemu poslanstvu, a vseeno želite nekaj storiti za dobro 

bližnjega, vam svetujem, da molite, da boste spoznali moč in oblast, ki jo ima molitev. To svetlobo boste 

dosegli, še preden se bo začel vaš boj. 

14 Tisti, ki so navdihnjeni v molitvi, so nepremagljivi v preizkušnjah in delajo čudeže na svojih 

soljudeh. 

15 Želim, da bi ti ljudje, ki sem jih poglobljeno učil, znali prakticirati popolno molitev, ki jih spravlja 

v stik z duhovnim kraljestvom, tako da bodo pozneje učili moliti svoje soljudi ter jim razlagali in 

poudarjali vse, kar so izkusili na svoji poti. 

16 Zakaj bi omejili svoj miselni svet na zemeljski krog, saj vam je odprt svet svetlobe onkraj 

materialnega? Zakaj bi bila duša podvržena človeškemu življenju, če je na voljo neskončen prostor, ki je 

onkraj vašega pogleda in vašega uma? 

17 Ti svetovi misli in duše so neizkoriščeni, ker jih niste hoteli doseči, ker niste vedeli, kako moliti. 

18 Misel in duh, združena v molitvi, v človeku ustvarjata moč, ki presega vsako človeško moč. 

19 V molitvi se šibki okrepi, strahopetni dobi pogum, nevedni se razsvetli, plahi postane 

nesamozavesten. 

20 Ko je duh sposoben usklajeno sodelovati z umom, da bi dosegel pravo molitev, postane nevidni 

vojak, ki se začasno oddalji od tega, kar zadeva njegovo bitje, se prestavi na druge kraje, se osvobodi 
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vpliva telesa in se posveti boju za dobro, da bi pregnal zlo in nevarnosti, prinesel iskrico svetlobe, kapljico 

balzama ali dih miru tistim, ki ga potrebujejo. 

21 Iz vsega, kar vam govorim, razumite, kako veliko lahko storite z duhom in umom sredi kaosa, ki je 

zajel to človeštvo. Ste v svetu nasprotujočih si misli in idej, kjer divjajo strasti in se spopadajo sovražna 

čustva, kjer materializem zavaja misli, duše pa so ovite v temo. 

22 Samo tisti, ki se je z molitvijo naučil miselno in duhovno dvigniti v območja svetlobe, v območja 

miru, bo lahko vstopil v svet bojev, v katerem se odražajo vse človeške strasti, ne da bi bil poražen in da 

bi, nasprotno, pustil nekaj koristnega za tiste, ki potrebujejo svetlobo duha. 

23 Pripravite se, ljubljeni učenci, in dovolil vam bom vstopiti v ta svet bolečine in trpljenja. Tja bo šla 

tvoja duša kot moj glasnik, ki prinaša svetlobo. 

24 Ker lahko vse to prepoznate in spoznate že na tem svetu, zakaj bi čakali, da se znajdete v 

duhovnem svetu? Ne čakajte, da se dnevi in časi končajo, ne da bi svoji duši omogočili napredek in 

osvoboditev. Opravite svoj del naloge, jaz pa bom opravil vse ostalo. 

25 Jaz sem moč, zato lahko eno vašo misel, eno vašo molitev spremenim v nekaj dojemljivega in 

vidnega za vaše soljudi. 

26 Če delate na ta način - ali ne boste v resnici imeli angela miru v jedru svojega bitja? In kaj bi bilo 

to ljudstvo, če bi se na ta duhovni boj pripravilo in združilo v resnični harmoniji in bratstvu? To bi bila 

vojska, ki bi se borila za rešitev človeštva. 

27 Resnično, povem vam, če bi bili že zdaj združeni v duhu, mislih in volji, bi samo vaša molitev 

zadostovala, da bi ustavila narode, ki se pripravljajo na uro, ko se bodo hoteli napasti drug na drugega. 

Odpravili bi sovraštva, bili bi ovira za vse zle načrte svojih soljudi, bili bi kot nevidni meč, ki premaga 

močnejše, in kot močan ščit, ki ščiti šibkejše. Človeštvo bi se ob teh očitnih dokazih višje sile za trenutek 

ustavilo in razmislilo, ta razmislek pa bi mu prihranil številne hude udarce in obiske, ki bi jih sicer prejelo 

od narave in njenih elementov. 

28 Drevo znanosti se bo streslo, ko bo divjal orkan, ki bo na človeštvo odvrgel svoje sadove. Toda 

kdo je razrahljal verige teh elementov, če ne človek? Res je, da so tudi prva človeška bitja spoznala 

bolečino, da bi se prebudila v resničnost, da bi se prebudila v svetlobo vesti in se prilagodila zakonu. Toda 

razviti, zavestni in izobraženi človek tega časa - kako si drzne oskruniti drevo življenja? 

29 Življenje prvih ljudi je bilo zavito v priliko, ki vam razkriva, kako je človek izgubil raj nedolžnosti, 

v katerem je živel, in kako je svet kontemplacije in miru zamenjal za svet boja, dela, razvoja in zaslug. 

Vse to je bilo v okviru tega, kar se je moralo zgoditi, v smislu Stvarnikovih nasvetov. To odklanjanje je 

bilo potrebno, da bi se duša prebudila v glas vesti, ki je božanska luč v človeku, in da bi začela svojo pot, 

pridobivati zasluge, se povzpeti z nižje ravni življenja na višjo, ki jo je duši namenil Stvarnik. 

30 Tako je res, da je bilo vse predvideno za čas, ko bo človek naredil svoj prvi korak v boju za 

življenje, razvoj in vzpon svojega bitja, tako da bo od prvega trenutka, ko se bodo na njegovi poti pojavile 

prve potrebe, imel pred seboj svet, naravo, življenje, ki mu bo na dosegu roke kot lep, poživljajoč in 

sladek sad, katerega vsebina pa mu bo dala neskončne lekcije modrosti, ljubezni in pravičnosti. 

31 Koliko sence in sadov je človeku dalo drevo življenja in znanosti! Zakaj je torej današnje 

človeštvo, ki obstaja na svetu kot razvito človeštvo, slepo in izziva celo elemente, ki so mu dali življenje, 

ter slabo ravna z drevesom, ki mu nikoli ni odreklo sadov modrosti? Povedal vam bom, zakaj: ker je 

človek prenehal moliti in ker ne moli več, je pozabil na vse, kar spada k življenju duhovne duše. Ko se je 

posvetil življenju na zemlji, je bil njegov najvišji cilj, njegova največja ambicija, da bi bil močan, bogat, 

učen, popoln gospodar, a vse to ga je pripeljalo v pogubo, ker je bil usmerjen k minljivi slavi. 

32 Res je, da želim, da imate želje, da ste ambiciozni, da sanjarite o tem, da bi bili veliki, močni in 

modri, vendar o večnih dobrinah duha. Za pridobitev teh dobrin so namreč potrebne vse kreposti, kot so 

usmiljenje, ponižnost, odpuščanje, potrpežljivost, velikodušnost, z eno besedo, ljubezen. Vse kreposti pa 

dvigujejo, čistijo in izpopolnjujejo dušo. V tem bednem svetu, v tem začasnem domu, je moral biti človek 

- da bi bil velik, močan, bogat ali učen - sebičen, lažniv, maščevalen, krut, brezbrižen, nečloveški in 

vzvišen, vse to pa ga je spravljalo v skrajno nasprotje s tem, kar je resnica, ljubezen, mir, prava modrost in 

pravičnost. 

33 Kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje spoznali, da sta jih njihova pretirana ljubezen do sveta in 

čaščenje zemeljskega pripeljala do žalostnega neuspeha? Poskušali bodo ponovno najti izgubljeno pot, 
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poiskati tista načela in zakone, od katerih so se oddaljili, in v tem prizadevanju bodo ustvarjali nauke, 

postavljali pravila zase, nastajale bodo filozofije, svetovni nazori in teorije. 

Vse to bo začetek nove in velike bitke, ki je ne bo več spodbujalo nepošteno prizadevanje za zemeljsko 

oblast. Nobeno morilsko orožje ne bo več uničevalo življenj, uničevalo domov ali prelivalo človeške krvi. 

Boj bo drugačen, saj se bodo velike verske skupnosti takrat borile proti novim naukom in novim religijam. 

34 Kdo bo v tej bitki zmagal? Iz tega spora ne bo izšla nobena religija kot zmagovalka, tako kot 

noben narod ne bo ostal zmagovalec v tej morilski vojni, ki jo danes trpite.* 
* V drugi svetovni vojni, ki jo obravnavamo, so bile tako imenovane zmagovalne sile, vendar se je boj za zemeljsko 

prevlado nadaljeval tudi po koncu vojne vse do danes. Vendar pa na koncu nobena svetovna sila ne bo ostala zmagovalka 

v tem boju. 

35 V vojni za zemeljsko prevlado bo zmagala moja pravičnost, pozneje, v boju za uveljavitev nekega 

nauka ali vere, pa bo zmagala moja resnica. 

36 Edina in najvišja resnica bo zasijala kot svetloba strele v viharni noči in vsakdo bo zagledal ta 

božanski blisk svetlobe tam, kjer je. 

37 Do takrat boste imeli ljudje čas, da napredujete po poteh in se razkrijete na poti svojih soljudi kot 

glasnik, popotnik in prerok nebeške luči. 

38 Medtem ko bodo nekateri čistili poti od ovir, bodo drugi sejali duhovno seme, tretji pa se bodo 

borili, ker bo moje sporočilo doseglo meje zemlje. 

39 Včasih bosta vaša navzočnost in vaša beseda povečali zmedenost ljudi. Toda ko je to seme 

zasejano, bo prej ali slej vzklilo. Ker je božanskega izvora, ne more propasti kot seme zemlje, če ga ne 

negujemo. 

40 Med vami ne bo "odkupovalcev" niti sodnikov. Toda kljub temu bom lahko po tebi odrešil in sodil. 

Potovali boste kot služabniki svojega Očeta, kot učenci, in šli v pokrajine. 

41 Če ste resnično ponižni in usmiljeni, se bodo vaša dela, vaše besede in misli kljub svoji 

preprostosti dotaknile duš tistih, ki so na nek način prekršili resnico. 

42 Na svoji poti boš srečal tiste, ki trdijo, da me predstavljajo, a tega ne dokazujejo s svojimi deli. 

Nesposobnost boste odkrili tudi pri znanstvenikih, za katere velja, da so izobraženi. Na lastne oči boste 

videli pomanjkanje pravičnosti pri sodnikih in lažno veličino mogočnežev. Vaše oči bodo videle vse to in 

še veliko več. Vendar ne smete nikogar obsojati, ker to ni vaša naloga. 

43 Moje usmiljenje vas bo vodilo tja, da bo vaše srce, iskreno ganjeno zaradi človeških potreb in 

slabosti, kot balzam izžarevalo ljubezen, ki sem jo položil v vašo dušo. 

44 Ko vidite, da drugi vaši soljudje učijo Kristusovo ime in besedo, ne glejte nanje zviška. Zapisano 

je namreč, da bo moj drugi prihod nastopil, ko se bo beseda, ki sem vam jo prinesel v drugi dobi, razširila 

po vsej zemlji. Vendar vam povem, da so na svetu še vedno kraji, ki tega sporočila še niso prejeli. Kako bi 

lahko današnji globoko duhovni nauk dosegel ta ljudstva, če ne bi prej prejela božanskega semena 

ljubezni, ki vam ga je dal Odrešenik v svoji besedi in krvi? 

45 Moje sporočilo bo doseglo vse in vsi boste prišli k meni. Vse sem pripravil za čase, ki prihajajo, in 

moja volja se bo izpolnila vsem, ker sem Gospod duš, svetov, ras in ljudstev. 

46 Svet duhovnih bitij samo čaka na uro, da se naseli v tej dolini zemlje. So bitja svetlobe, ki se ne 

sramujejo utelešenja v naročju zaostalih ljudstev, saj bo njihovo poslanstvo prav to, da prebudijo tiste, ki 

spijo. 

47 Ko bodo te velike legije duhov svetlobe, ki jih je posejala in razdelila Očetova modrost, naselile 

zemljo, bomo opazili približevanje med ljudmi, željo po razumevanju, harmoniji in miru. Videli boste 

ljudstvo, ki se združuje z drugimi ljudstvi kot znamenje univerzalne združitve, ki jo morajo doseči vsi moji 

otroci. 

48 Kdo bo lahko spremenil moje načrte ali me pripravil do tega, da mi ne bo uspelo, kar sem 

načrtoval? Vse, kar je v človeku, ima svojo mejo, zato vam pravim, da ste zdaj prišli do meje slabe 

uporabe daru svobodne volje. 

49 Človek se je zaradi svojega besnega ravnanja hitro približal temu cilju in si bo sam ustvaril sodbo 

po sadovih svojih del. 
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50 Kdo od tistih, ki so me slišali in zato poznajo Gospodove načrte, se bo lahko vznemiril ali zmedel 

zaradi tega, kar se vsak dan dogaja v svetu? In kdo, ki me je slišal, bo lahko ostal ravnodušen, nedejaven 

ali molčeč sredi sveta, ki potrebuje duhovno vodstvo, kar je isto kot reči: višja morala? 

51 Moja pravičnost in ljubezen sta močnejši od človeške hudobije, zato vam pravim, da se bo moja 

volja uresničila v vseh. 

52 Ko bo med ljudmi zavladal mir in bo človeštvo znova spoznalo vrednost molitve in posta, boste 

vedeli, da sem jaz drevo življenja, v katerega vejah, razprtih v neskončnost, boste lahko prepoznali roke 

Mojstra, razprte kot na križu, kjer je za vas prelil svojo kri in tako vtisnil v zavest besede: "Jaz sem 

življenje; kdor pride k meni, ne bo nikoli 'umrl'." 

53 Jaz sem seme, iz katerega bom ustvaril novo izraelsko ljudstvo - ljudstvo, ki bo zasenčilo svet in 

mu dalo sadove duhovnega življenja. 

54 Še vedno ste zelo nerodni in prestrašeni, vaša vera je majhna in vaše znanje omejeno. Dokaz za to 

je, da se do danes med vami ni pojavil noben patriarh, ki bi s svojo krepostjo, gorečnostjo za moje zakone 

in dobroto dal življenje ljudstvu - kot tisti pravični in pošteni možje, ki so dali obliko in ime Izraelu v 

njegovih prvih dneh. Spomnite se Abrahama, voditelja, ki mu je uspelo iz vseh rodov ustvariti enotno 

družino, in Mojzesa, ki je s svojo vero, močjo in ljubeznijo uspel združiti izraelska plemena v enotno 

ljudstvo. 

55 Med vas je bil izlit dar duhovnega videnja, a kljub temu komaj slišite glas svojih prerokov, saj je 

še vedno zelo šibek in negotov. 

56 Da bi vam lahko govoril v tej obliki in da bi od vas pričakoval dela, ki bi lahko ostala za zgled 

prihodnjim rodovom, sem vas predhodno pustil, da ste šli skozi pot razvoja, in vam tako zagotovil 

sredstva, da ste se lahko razvijali, tako da sem vas kdaj pa kdaj poslal na Zemljo, da bi si pridobili 

izkušnje, ki so svetloba znanja, in da bi se očistili v preizkušnjah, ki pomenijo duhovni razvoj navzgor. 

57 Ali kdo od vas verjame, da je vaš sedanji obstoj prvi, ki ga živite na zemlji? Ne, ljudje, če bi bilo 

tako, vas ne bi obiskal v tem tretjem obdobju. 

58 Vaše sedanje življenje je še eno od potovanj k duhovnemu razvoju, ki ste jih opravili na tem svetu. 

Odpuščam ti tvoj dvom, ker ni iz duha, ampak iz mesa. 

59 Morda ste najrevnejši med ljudmi, morda veljate za neizobražene in nevedne, morda vaše delo do 

danes ni bilo pomembno, morda je vaše čaščenje Boga nekaj nedefiniranega. Toda zdaj, ko vas duhovno 

sodim, vam ponovno povem, da sem imel razlog, da sem vas izbral za svojo manifestacijo in svoja 

razodetja. 

60 Z dletom svoje besede oblikujem vašo dušo, vaše srce in vaš um ter vam dajem dovolj znanja, da 

postane vaše zaupanje vase veliko, saj veste, kdo ste, od koga izhajate, zakaj ste bili poslani na svet in 

kakšen je vaš namen. 

61 Govoril sem vam o znanju in zaupanju, da bi se usmerili k pravemu cilju, ki vam ga kaže vaša 

vest. Tako kot se ne smete imeti za manjvredne, če zamenjate ponižnost z nezaupanjem vase, se tudi vi ne 

smete imeti za nadrejene nikomur. Kajti nečimrnost, aroganca in ponos niso značilni za duše luči, temveč 

za duše, ki jih je luč zaslepila. 

62 Zdaj torej veste, da ste "potepuhi" in da ste imeli tokrat to srečo, da ste prejeli moje sporočilo in da 

ste nosilci, prenašalci in nosilci glasu moje manifestacije. 

63 Nobena negotovost ali dvom o vašem duhovnem poslanstvu ne bosta mogla priti do vas. Vse je 

bilo povedano, vse je bilo pripravljeno kot jasna pot. Okrepiti se morate le v molitvi in sledenju mojim 

navodilom, da boste v celoti stopali po poti, ki so jo prehodili patriarhi, voditelji ljudstva, preroki, učenci, 

apostoli, resnične Božje priče. 

64 Z vseh koncev zemlje bom poslal po otroke tega spiritualističnega ljudstva. Ponavljam vam, da to 

ljudstvo ni rasa in nima človeškega izvora. To je duhovna legija, katere število se nenehno obnavlja, da bi 

na svetu vedno obstajali tisti, ki prejemajo moj navdih iz duha v duh. 

65 Fizično ne boste mogli ugotoviti, kdo pripada tem ljudem. Prepoznali jih boste lahko le po njihovi 

duhovnosti ter razvoju njihovih darov in sposobnosti. 

66 Kakšno je temeljno poslanstvo tega ljudstva, Gospodovega glasnika? Osvoboditi človeštvo vseh 

suženj, tako dušnih kot umskih, ga spomniti na zakon, ga spomniti na božje obljube, ga opomniti v 
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njegovih odklonih, ga spodbuditi k dobroti, ga popeljati v "obljubljeno deželo", ki je kraljestvo ljubezni, 

modrosti in miru, kjer bodo vsa bitja, vsi narodi in vsi svetovi tvorili eno družino: Božjo družino. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 289 
1 Človeštvo: Kako malo storite za življenje v miru! 

2 Lahko vam povem, da ima večina ljudi vero, in čeprav vse učijo o bratstvu, nihče ne živi v skladu 

z navodili, ki jih je prejel, nihče ne spoštuje zakonov, zapovedi in načel, zapisanih v svoji vesti. 

Nekateri, da se ne bi podredili neki verski veri, so dali svobodo svojim mislim in verjeli, da so zunaj 

zapovedi in zakonov. Toda to ni mogoče, saj so s svojimi opazovanji, znanostmi in definicijami spoznali, 

da so v vsem in povsod razkriti moč, harmonija, zakon ter moder, pravičen in ljubeč nauk, ki mu nihče ne 

more ubežati. 

3 Po tolikih stoletjih življenja v nesoglasjih, po vseh žalostnih in grenkih izkušnjah je človeštvo 

sposobno razumeti, da enotnost med narodi, harmonija med vsemi ljudmi, ne more temeljiti na materialnih 

interesih, niti na zemeljskih vrednotah. Končno bo razumela, da je lahko le vzvišena duša trden temelj, 

neomajna skala, na kateri počiva mir človeštva. 

4 Če se vsa ljudstva tako ali drugače prepirajo, vojskujejo in obsojajo drug drugega, to pomeni, da 

nihče od njih ne spoštuje tega, kar sta jih učila Bog in njegov zakon, in so zato daleč od resnice. 

5 Resnica je spoštovanje vsega, saj je vse sveto, ljubezen, harmonija, usmiljenje, zakon, ki vodi vest. 

6 Za izpopolnitev duše je treba preseči preproste človeške dolžnosti in celo verske dolžnosti, doseči 

izvir, iz katerega vsi pijejo, in pogledati resnici v obraz. 

7 Kdor je sposoben doseči vrh gore in videti to veličastvo, bo, ko se bo spustil in nadaljeval bivanje s 

svojimi bližnjimi, neizogibno bolj strpen, razumevajoč in usmiljen v svojih sodbah. To je element, ki je 

pripravljen vse uskladiti in združiti. 

8 Razmislite in spoznali boste, da je harmonija, ki jo potrebujete, duhovna in da jo boste dosegli, ko 

se boste dvignili nad svoje strasti in ukazovalnost. 

9 Kako doseči mir, če vsak razglaša svoje prepričanje za edino pravo in hkrati druge razglaša za 

lažne? 

10 Fanatizem je tema, je slepota, je nevednost in njegovi sadovi nikoli ne morejo biti svetloba. 

11 Bliža se velika preizkušnja, skozi katero se boste vsi prebudili v realnost. 

12 Vaše srce me sprašuje, zakaj pogosto govorim o velikih preizkušnjah in dogodkih, in povem vam, 

da ste pred časom trpljenja in da je bolje biti vnaprej opozorjen, bdeti in moliti, kot pa spati v letargi. 

13 Nekateri se nikoli ne pokažejo zadovoljni s tem, kar govorim. Ko vam v svoji besedi pokažem čase 

miru in blagostanja, ki pripadajo prihodnosti, menite, da je prihod moje prerokbe nemogoč, in ko vam 

govorim o časih preizkušenj in trpljenja, verjamete, da so to le grožnje, da bi vas s strahom prisilili 

izpolniti ukaz. 

14 Tisti, ki tako jemljejo mojo besedo, so med tistimi, ki plujejo po morju dvoma. Tisti, ki verjamejo 

v to sporočilo, ga vedno preučujejo s plemenitim namenom, da bi iz njega pridobili nekaj koristnega. 

15 Učenci: V drugi dobi so bila tri leta dovolj, da sem človeštvu posredoval svoje sporočilo, in - kot 

vsi veste - sem ga na koncu zapečatil s svojo žrtveno smrtjo. Resnično, povem vam, da žrtvena smrt ni bila 

daritev za Očeta - saj On ne potrebuje krvave žrtve -, ampak za človeštvo, saj je zelo potrebovalo dokaz 

tako velike ljubezni. 

16 Učil sem vas, da se ljubite med seboj, vendar ne le kot ljudje, ampak tudi z večno ljubeznijo kot 

duhovne duše. Prišel sem, da vam utrjem pot, ki vodi iz tega sveta v duhovno kraljestvo, ki se vam je 

zdelo, da leži za debelo tančico skrivnosti. Moje učenje, od prve do zadnje besede, je bilo priprava, ki sem 

vam jo dal za čas, ko bom prišel v duhu, kot sem vam napovedal, da ponovno odprem skrivno zakladnico, 

da odprem zapečateno knjigo in vam omogočim vstop v luč duhovnega spoznanja. 

17 Življenje duše, ki obstaja onkraj vašega materialnega sveta, za človeka ne more in ne sme biti 

skrivnost. Ker je Oče videl vašo željo po znanju, je začel učiti z darom razodetja in navdiha ter se razodel 

v neskončnem številu oblik. Ta nauk pa se je začel že v času, ko je obstajal prvi človek, in ni prenehal vse 

do danes. 

18 Če mislite, da sem vam šele zdaj razkril nekaj o duhovnem življenju, ste v veliki zmoti, kajti še 

enkrat vam povem: Božji pouk se je začel, ko se je rodil prvi človek, in ne pretiravam, ko vam pravim, da 

se je moj pouk začel s stvarjenjem duhov, še preden je bil svet. 
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19 Ali menite, da je bil namen prejšnjih naukov, da vam razkrijejo človeško znanje? Za to vam je bil 

dan dar znanosti. Ali pa mislite, da so bile zapovedi prvih časov in nauki, ki sem vam jih prinesel v 

drugem času, le zato, da bi vas naučili, kako živeti v svetu? Poiščite bistvo teh razodetij in odkrili boste, da 

je bil njihov namen pokazati vam pot, ki vodi v večno življenje, v nesmrtnost duše. 

20 Spiritualizem imenujem razodetje, ki vam govori o življenju v duhu, ki vas uči neposredno 

komunicirati z vašim Očetom in ki vas dviguje nad materialno življenje. 

21 Resnično, pravim vam, spiritualizem ni nič novega in ne pripada samo temu času, ampak je 

razodetje, ki se je vedno bolj razkrivalo v skladu z duhovnim razvojem človeštva. 

22 Ker je nauk, ki vam ga podajam, spiritualizem, ki vas uči popolne ljubezni do Boga in do bližnjega 

ter vas vabi na pot, ki vodi k popolnosti, vas je spiritualizem učil tudi Božji zakon v "prvi dobi" in 

Kristusova beseda v drugi dobi. 

23 To razodetje se vam je na novo prikazalo, ker sem vam prinesel lekcije, ki jih niste poznali. Zdelo 

se vam je, da vas je zaslepilo toliko modrosti. To pa zato, ker se približujete dovršitvi časov, ko bo 

človeška duša dosegla svojo osvoboditev, vzpon in prevlado nad materijo. 

24 Nihče torej ne trdi, da je bilo duhovno življenje skrivnost, preden sem prišel v tretjo dobo, da bi ga 

razložil s svojimi novimi razodetji. Ponovno vam povem, da so vam bila skozi čas dana številna učenja, 

čeprav jih niste mogli razumeti. 

25 Šele zdaj se ljudje začenjajo zanimati za odkrivanje in razkrivanje vsega, kar vsebujejo razodetja 

preteklih časov, da bi jih lahko primerjali z dogodki v sedanjosti. 

26 Učenci, zdaj veste, da ko rečete "spiritualizem", govorite o duhovnem razodetju, ki vam ga je skozi 

čas dal vaš Bog. 

27 Tiho kot vlomilec sem vstopil v tvojo hišo in te presenetil v spanju. 

28 Vedno sem našel človeštvo, ki je ob mojem prihodu zaspalo. Le nekaj src je bilo kot šibke luči 

budnih in so me pričakovala. 

29 Ljudje, dovolj je, da malo razmislite o svoji preteklosti, da bi prejeli sadove izkušenj. Pozneje 

morate biti previdni, da se ne bi ponovno zapletli v napake in zmote. 

30 Če bi vas vprašal, kaj se je zgodilo z listom, ki sem ga v drugi dobi zapisal s svojo krvjo, bi morali 

molčati, ker bi vam vaša vest povedala, da niste nikoli živeli po nauku, ki ga je učil Jezus - da ste pustili, 

da so njegove besede odletele v vetru kot listje, odpadlo z drevesa življenja, namesto da bi jih zbiralo vaše 

srce. 

31 Resnično, povem vam, da ste že vstopili v obdobje, ki sem vam ga napovedal kot "zadnje dni". 

Zanj so bili značilni obsodba, povračilo in obnova. 

32 Po ustih prerokov iz prejšnjih časov sem vam napovedal to obdobje, po ustih teh glasnikov, novih 

prerokov svoje besede, pa sem vam govoril in uresničil mnoge od teh napovedi. 

33 Moja beseda je tako jasna, da me boste kmalu razumeli. Vaša vest, ki je prej ni slišala, zdaj 

obvladuje celotno vaše bitje in je sposobna nadzorovati impulze mesa. 

34 Moja nova skupina apostolov bo vstopila v rešilni čoln, od koder bodo iztegnili roke, da bi rešili 

brodolomce v morju človeških strasti. 

35 Izbral sem vas, da postopoma oblikujete moje ljudstvo, vendar obstajajo projekti, ki jih še ne 

morete prepoznati. Povem vam le, da je v vaši duši luč, ki vam omogoča, da med številnimi potmi 

odkrijete pravo. Od tod izhaja odgovornost otrok Luči do človeštva. Razumite, zakaj vas pri vsakem 

učenju pozivam, da se razvijate navzgor, da se povzpnete na vrh gore. Kajti šele ko boste dosegli to višino, 

boste lahko videli, kaj se dogaja v svetu, slišali nenehno jokanje človeštva in začutili njegovo neizmerno 

trpljenje. 

36 Kdor ne čuti bolečine svojega bližnjega, je ne more ublažiti, učenci. Zato želim, da bi v svojih 

molitvah mislili na bližnjega. To so trenutki, ko lahko vaša duša posuši številne solze in v srcu prebudi 

sočutje, razumevanje, usmiljenje in nežnost. 

37 Moje ljudstvo potrebuje povišanje, saj še vedno ne sprejema bolečine človeštva za svojo. Jočejo, a 

jokajo zaradi sebe, zaradi svojih potreb in stisk. 

38 Zakaj ostajate brezčutni ob moji besedi? Ali vam ponujam neznano kraljestvo? Zavedajte se, da je 

kraljestvo, o katerem vam govorim danes, enako kraljestvu, ki sem vam ga obljubil v drugi dobi. 
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39 Zapomnite si, da so to zadnji nauki, ki jih slišite in ki jih morate ohraniti v najglobljem delu 

svojega srca, da boste tudi po času tega oznanila še naprej slišali melodični zvok moje besede in ohranili 

njen pomen. 

40 Če bi za trenutek odstranil tančico, ki vašemu umu preprečuje, da bi spoznal svojo preteklost, vam 

resnično povem, da bi padli pred Mojo navzočnostjo, zdrobljeni od kesanja zaradi svoje nehvaležnosti, 

neposlušnosti, nevernosti in pomanjkanja vere v Moje delo. Toda zasluga je v 

Razvijanje intuicije, poslušanje vesti, razvijanje bitja, ki živi v vas in ga imenujete "duša". 

41 Ko se boste osvobodili telesa, boste prebivali v "duhovni dolini". Tista tančica, ki vam je 

preprečevala pogled v preteklost, bo padla z vaših oči in vse boste videli z nezmanjšano jasnostjo, vsega se 

boste spominjali in vse boste razumeli. Toda še enkrat vam povem, da je zasluga za vašo dušo v tem, da 

verjamete, ne da bi pričakovali, da boste videli ali se dotaknili, da bi verjeli. 

42 Razmislite, duhovno razumite te besede, saj se v njih razkriva moja neusmiljena, a vedno ljubeča 

pravičnost. 

43 Jaz sem pastir, ki svoji čredi dopušča svobodo, a le do določene meje, in ki svojim ovcam ne 

dovoli, da bi skočile čez oviro, za katero je bolečina. 

44 Podpiram te, ohranjam te in ti dovolim, da se vrneš v ovčjo čredo. 

45 Imeli ste eno priložnost za drugo in v tem lahko prepoznate Mojo neskončno ljubezen do vas, saj 

sem vam dal darove in vašemu bitju omogočil, da popravi napake, očisti in izpopolni svojo dušo, namesto 

da bi vas kaznoval ali večno obsodil, kot ste bili navajeni misliti v preteklosti. 

46 Kdo bi si ob poznavanju teh naukov in prepričanju, da so resnični, upal obrniti hrbet svoji nalogi 

na zemlji, saj bi vedel, da bo s tem povzročil še hujše zadoščenje za svojo dušo? Čeprav je res, da vam 

moja pravičnost ponuja nove priložnosti, da odstranite madeže in popravite napake, pa je tudi res, da se z 

vsako priložnostjo poveča število preizkušenj ter da so težave in trpljenje vsakič hujši, tako kot so bile 

hujše storjene napake. 

47 Vaša dolžnost - ne smemo govoriti o kazni - bo, da obnovite, obnovite, popravite in plačate do 

zadnjega dolga. Nihče - niti vaš nebeški Oče niti vaši bratje in sestre na zemlji ali v "duhovni dolini" - ne 

bo storil tistega, kar morate storiti samo vi, čeprav vam pravim, da se bom vedno odzval na vaš klic. Ko se 

boste počutili osamljene in zapuščene, boste čutili mojo navzočnost in duhovni svet vam bo vedno prišel v 

oporo v breme vašega križa. 

48 Moj božanski žarek postane beseda med vami, njegova svetloba pa se širi po vsem vesolju. 

49 Počivajte, človeštvo, vsakih sedem dni sem vam dal dan počitka, da bi lahko molili in si nabrali 

moči pri premišljevanju mojega zakona. 

50 Tukaj sem, da vas vse obiščem, ne da bi vas razlikoval po veri. Jaz sem božanski zdravnik teles in 

duš. Iščem bolne, da bi vanje izlil svojo tolažbo. 

51 Moj glas se spušča na vse človeštvo, čeprav vam po resnici povem, da ga lahko slišijo le redki. 

52 To je moj nauk, ki vas uči, da se pripravite na to, da boste slišali Gospodov glas s pomočjo dialoga 

med duhovi v Neskončnosti. 

53 Ljudje, ki slišite mojo besedo v humanizirani obliki, vedite, da ste vi tisti, ki morate to sporočilo 

ponesti vsemu svetu in poskrbeti, da ljudje pretrgajo verige fanatizma in materializma, ki jim preprečujejo, 

da bi se dvignili in videli mojo luč. Ni važno, da se do trenutka, ko dosežete svoje soljudi, moja 

manifestacija skozi človeški um že ustavi. Moje bistvo, spremenjeno v besede modrosti in zdravilni 

balzam, bo iz vaših src teklo kot najboljše pričevanje moje resnice. 

54 Vaša naloga bo poučevanje, utiranje poti k duhovnosti, tako da boste svoje soljudi spravili v stik z 

večnim življenjem in jih tako približali Resnici. 

55 Učenci, naučite se vstajati, da boste pozneje lahko učili, kaj pomeni biti prost materializacije, 

odvečnega in nekoristnega - da boste lahko pokazali, kako prečkati gosto meglo teme in najti Božansko 

svetlobo, ki je hrana in življenje duše. 

56 V tem dvigu je temelj bitke, ki vam je bila napovedana kot "velika bitka", v kateri boste sodelovali 

vsi - tudi šibki, nevedni in "mrtvi". Iz tega preizkusa boste vsi izšli razsvetljeni in čisti. 

57 Moje kraljestvo se približuje, vendar želim vladati živim in ne mrtvim. Hočem biti ljubljen, 

razumljen in najti poslušnost, kot se spodobi za pravega kralja. 
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58 Zdaj je bitka v polnem teku. Ljudje niso zaupali moji moči in moji pravičnosti, nenehno so hoteli 

meriti svoje orožje z mojim, a sem sprejel njihovo nezaupanje, ker jih ljubim. Boriti se moram proti 

njihovemu grehu, da jih premagam. Kajti s tem, ko jih bom premagal, jih bom rešil njihove napake. 

59 V tej bitki bodo padli maliki, misli bodo zmedene, telesa bodo zdrobljena kot palme, ki jih zdrobi 

divjanje orkana. Toda na koncu bo duša prišla očiščena in polna svetlobe. Ne bo umrl. Nemogoče je, da bi 

umrl v bitki. Povedal sem vam namreč, da sem jaz Življenje, da sem Oče in Bog živih in ne mrtvih. 

60 Za človekovo odrešitev bodo ostala odprta le ena vrata: vrata za poduhovitev. Kdor se želi rešiti, se 

mora odpovedati svoji aroganci, lažni veličini, nizkim strastem in sebičnosti. 

61 Zelo grenak bo kelih, ki ga bodo morali ljudje piti v veliki bitki. Vendar vam pravim: Blagor 

tistim, ki pijejo ta kelih in potem zapustijo zemljo kot očiščeni. Ko se bodo v drugih telesih vrnili na ta 

svet, bo njihovo sporočilo prežeto s svetlobo, mirom in modrostjo. 

62 Prebivalci tega planeta slišijo zelo veliko žalostinko. Zatirani in tisti, ki sanjajo o miru, pričakujejo, 

da bodo te luči harmonije in svobode izhajale iz mogočnega imena. Na to vam povem, naj se srca, ki živijo 

v pričakovanju, raje dvignejo k meni v molitvi, ker samo jaz lahko dam svobodo in mir. Ponovno vam 

povem, da dokler ljudje ne poznajo izvora, pomena in namena svoje usode, ali če to vedo, ne verjamejo v 

to resnico, ki jo nosijo v sebi, ne bodo mogli imeti miru, ker ne bodo mogli ljubiti drug drugega kot pravi 

bratje in sestre v Bogu. 

63 Težko, zelo težko je človeštvo tega časa, ki je vedno bolj neodzivno na duhovno. Poslušajte mojo 

besedo, saj je kot dletom, ki potrpežljivo obdeluje vaše srce. A čeprav to slišite tako pogosto, glejte, kako 

nerazumevajoči ste! To bom počel z vami, dokler ne izrečem zadnje besede, ki vsebuje to sporočilo, tako 

da boste, ko vam ne bom več govoril, našli resničen in popoln nauk v vsem, kar vam je razodela moja 

beseda. 

64 Pijte iz tega izvira, ljudstvo, saj sem vas uporabil kot seme, da bi iz vas vzgojil rodove, ki me 

ljubijo. 

65 Resnično, povem vam, da se bo duhovnost tudi podedovala, zato si morate prizadevati, da bi 

svojim otrokom posredovali čistost srca in dovzetnost za duhovno. Zahvalili se vam bodo, ker ste se 

izkazali za usmiljene, ko ste jim dali telo brez strasti, z jasnim umom, občutljivim srcem in dušo, ki je 

pozorna na klic vesti. 

66 Vsi ste povabljeni, da postanete del Božjega ljudstva. Laž je, da so nekateri otroci tega ljudstva, 

drugi pa ne. Vsi imate en izvor: Boga. Vse vas vabim, da postanete del njegovih gostiteljev, vse vas želim 

videti v njihovih vrstah. Moje ljudstvo je otrok luči, apostol miru, dedič moje modrosti. V njegovi sredi 

najdejo prostor vsi moji otroci. 

67 Učenci, neutrudno me poslušajte, da vam ob mojem odhodu ne bo žal, da niste prisluhnili mojemu 

klicu. 

68 Želim, da bi vas ta ura našla v molitvi, polni gorečnosti, ljubezni in hvaležnosti. V tem vzdušju 

duhovnosti, predanosti in razumevanja torej ne boste želeli preprečiti, da bi se moje oznanilo končalo med 

vami, in se zahvalite svojemu Očetu za nauke, ki vam jih je dal. 

69 Moj glas bo zazvenel v tvojem duhu in te navdal z globoko melanholijo. Toda to ne bo glas 

obsojenega človeka, ki vam govori, temveč glas Očeta, ki vas pošilja na težko nalogo in ki čaka na vašo 

vrnitev, da bi vas ljubeče objel. Vse to vam govorim zato, da ne bi bilo žalosti v vaših srcih, ko se bo moja 

beseda končala. 

Spomnite se, da so vsi, ki so v drugi dobi žalovali zaradi Učiteljeve smrti, kmalu presenečeni videli, 

kako se je slavno povzpel v nebesa, poln življenja in svetlobe, saj njegov dom ni bil med mrtvimi. 

70 Na zadnji dan moje manifestacije vam bom dovolil jokati le, če bodo vaše solze solze obžalovanja 

zaradi zapravljenega časa in neizkoriščenih lekcij. 

71 Kdo od tistih, ki so v tretji dobi slišali mojo besedo, ne ve, da je zadnji dan leta 1950 čas, ki ga je 

Očetova volja določila za konec te manifestacije? Nihče. Na vseh teh krajih zbiranja in v neštetih oblikah 

sem vam dal vedeti. 

72 Ne zato, ker sta božansko in duhovno odvisna od zemeljskega časa, niti zato, ker se razvoj vaše 

duše lahko meri z uro ali koledarjem. To se zgodi, ker moram, dokler ste v telesu in premajhni, da bi 

doživeli konec duhovnega obdobja ali prihod nove dobe, duhovno človeško in zemeljsko do določene 

meje narediti razumljivo, da bi ga lahko razumeli vi. 
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73 Zdaj vas sprašujem, učenci: Ali želite po mojem odhodu duhovno in intenzivno čutiti mojo 

navzočnost? Pogoj za to je, da ste bratsko povezani. Če temu ni tako, ne boste mogli zaznati moje 

prisotnosti in ne boste mogli uživati v moči, ki izhaja iz tega duhovnega občutka. 

74 Želite duhovno prejeti odgovor na vse, česar v tem času niste mogli razumeti? Imejte duhovnost in 

slišali boste moj odgovor. 

75 Prišli bodo trenutki zapuščenosti in tišine. To se bo zgodilo zato, da se boste v molitvi dvignili k 

meni. Vendar bodo trenutki, ko boste čutili, da me niste našli. Če še ne zaznavate prisotnosti mojega Duha, 

vseeno vztrajajte in ne skrbite, saj je to preizkus vaše vere in vašega poduhovljenja. Vztrajajte, kajti v 

najmanj pričakovanem trenutku bom prišel, zasijal kot žarek svetlobe, se naselil v vaš um in srce ter vam 

rekel: "Bodite blagoslovljeni, saj ste zaupali, da Mojster ne more pustiti nobenega klica brez posluha." 

76 Pogum, vera in potrpežljivost so vrline, ki morajo biti vedno v vas. Bliža se namreč čas bitke 

svetovnih nazorov, vojne prepričanj in duhovne bitke, zato je bolje, če ste postali močni z dejavnostjo in 

izkušnjami in ne le s poznavanjem mojega nauka. 

77 Ljudje: Moja lekcija je zdaj končana. Za nekaj trenutkov ostanite v "Duhovni dolini" in od tam 

pošljite svoje misli vsem ljudstvom na zemlji, kjer se vaši soljudje borijo, trpijo in prav tako čakajo na 

odrešitev. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 290 
1 Bog je svetloba, ljubezen, pravičnost. Kdor v svojem življenju kaže te lastnosti, bo predstavljal in 

spoštoval svojega Gospoda. 

2 Vsi, od najmanjših in najmanjših do najbolj vzvišenih, bi morali vedeti, kaj so pravičnost, ljubezen 

in modrost. Vsi morate razumeti, da je Božji zakon nespremenljiv, da ga boste ljubili in me ne boste 

prosili, naj spremenim vašo usodo. 

3 Vedite: če vaš Oče, Stvarnik, nikoli ne spremeni nobenega od svojih zakonov, nimate niti 

najmanjše pravice, da bi to storili. 

4 Vaša duša je srečna, ker se lahko razvija. Vsakič, ko se inkarnira na Zemljo, namreč s seboj 

prinese znanje iz prejšnjih življenj, svetloba, ki jo prejme v Duhovni dolini, pa je izkušnja, svetilnik, ki 

osvetljuje njegovo pot razvoja. 

5 Znanje o življenju je prava znanost, je večna luč duše, vse te izkušnje skupaj pa so znanje, ki ga 

pridobivate postopoma. 

6 Na koncu bo edini zaklad, ki ga bo duša ohranila, znanje, pridobljeno v boju za življenje. Zato vam 

pravim, da te luči, ki je vaša dediščina, ne zapravljate za nekoristna dela, ampak jo uporabite le za dobra, 

visoka in plemenita dela. Podobo o tem vam lahko najdemo v denarju sveta, ki je ob dobri uporabi 

blagoslov, ob zapravljanju pa povzroča le zlo. 

7 Prav tako se morate naučiti, da ne smete obupati, če čas čiščenja mineva počasi. Kajti prav takrat 

se v srcu preizkusijo številne vrline duše, takrat lahko človek v sebi odkrije pravo molitev - tisto, ki poteka 

od duha do duha, tiho, v tišini. Takrat lahko slišite glas svoje notranjosti - duše, ki je sicer vaša, a je ne 

poznate. 

Iz tega ljudstva moram oblikovati vojsko in iz mnogih izmed vas narediti voditelje - vendar ne 

voditelje v smislu zemeljske moči, ne za bratomorno vojno, ampak vojake, ki bodo naredili preboj za luč, 

osvajali z mirom in prepričevanjem, uničevali, da, ampak uničevali, kar je škodljivo, in dvigali, kar je 

dobro. 

8 V srcu pravite: "Bog je pravičnost." Potem vas sprašujem: Če razumete, da je Bog popolna 

pravičnost in modrost, zakaj včasih zahtevate, da se božji zakoni spremenijo? 

9 Ocenjujete površno, kot da ste otroci, in ne upoštevate, da so preizkušnje, ki vas pestijo, vaše delo. 

Zato si želite, da bi se umaknili od vas, da bi se spremenila usoda, da ne bi trpeli, da ne bi več pili čaše 

trpljenja. 

Razlog za to je, da s svojim duhovnim pogledom ne morete prodreti v realnost in razumeti, da ste vse, 

kar žanjete, posejali sami in da ste si vsako trpljenje povzročili sami. 

10 Ne, nikoli niste razumeli, kako prodreti v resnico, zato se, ko v vaše srce vstopi bolečina, imate za 

žrtve božanske krivice. Toda povem vam, da v Bogu ne more obstajati niti najmanjša nepravičnost. 

11 Božja ljubezen je nespremenljiva, nespremenljiva in večna. Kdor torej verjame, da lahko 

božanskega Duha prevzamejo jeza, srd in bes, se močno moti. Takšne slabosti so pri ljudeh možne le, če 

nimajo zrele duše in ne obvladujejo strasti. 

12 Včasih mi rečete: "Gospod, zakaj moramo 'plačevati' posledice del, ki niso naša, in zakaj moramo 

žati grenke sadove, ki so jih pridelali drugi?" - Na to vam odgovarjam, da ne razumete, ker ne veste, kdo 

ste bili prej in kakšna so bila vaša dela. 

13 Kako zelo so izkrivili resnico moje pravičnosti vsi tisti, ki pridigajo nauk, poln strahov, kazni in 

nevednosti! Toda ali poznate razlog za takšen način ravnanja? Ker potrebujejo oblast nad drugimi, ker ne 

poznajo ponižnosti in imajo dovolj nečimrnosti, da se imenujejo lastniki resnice in izbranci, ki so nad 

drugimi. 

14 Pridigajo nevednost in ustrahujejo, da ne bi izgubili svojega privilegiranega položaja. 

15 Le moja luč in moje usmiljenje bosta lahko rešila velike množice ljudi pred pogubo in temo, v 

katero jih vodijo. 

16 Očitam tistim, ki pridigajo slepo vero, vero brez znanja, vero, pridobljeno s strahovi in vraževerji. 

17 Ne poslušajte besed tistih, ki vse zlo, ki muči človeštvo, vse kuge, lakoto in morijo pripisujejo 

Bogu in jih imenujejo kazni ali Božja jeza. To so lažni preroki. 

18 Odvrnite se od njih, ker me ne poznajo, a hočejo učiti ljudi, kakšen je Bog. 
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19 To je sad slabe razlage svetih spisov preteklih časov, katerih božanski jezik še ni bil odkrit v jedru 

človeškega jezika, s katerim so bila zapisana razodetja in prerokbe. Mnogi govorijo o koncu sveta, 

poslednji sodbi, smrti in peklu, ne da bi se zavedali resnice. 

20 Poznal sem željo po svetlobi, ki jo bodo ljudje sčasoma začutili, zato sem jim takrat obljubil, da se 

bom vrnil, in jim rekel, da jim bom poslal Duha resnice - obljubo, ki sem jo izpolnil in ki se nenehno, vsak 

dan in z vsakim od vas uresničuje. Toda če bi tistim, ki trdijo, da vse razlagajo pravilno, rekli: "Vedite, da 

je Mojster prišel v Duhu, da bi vam govoril o svojem nauku" - ali mislite, učenci, da bi vam verjeli? 

Zavedajte se, zakaj vam pravim, da mora biti vaša priprava zelo velika, da ob srečanju z zavedenimi, 

neumnimi in fanatičnimi ljudmi ne bi omahovali, ampak bi z resničnim darom notranje besede in dovolj 

pripravljeni za sprejemanje duhovnega navdiha znali razsvetliti misli, pretresti duše in premakniti srca. 

21 Moje poučevanje je drugačno. Povedal sem vam: "Smrt" ne obstaja, čaka vas večnost. Za grešnika 

ni večnega ognja ali kazni. Tu so očiščenje, preizkušnje, razsvetljenje. 

22 Vse se nenehno spreminja in približuje popolnosti. Primer za to imate v sebi, saj se spreminjate s 

starostmi, ki jih doživljate v svojem življenju, nato pa vas ni več, da bi se vrnili in naredili korak naprej. 

23 Oče svojega dela ne bo pustil nedokončanega. Kako lahko mislite, da bo nekega dne uničil, kar je 

ustvaril, da bi ga pripeljal do popolnosti? 

24 Molite in pustite Očetu, da vam da svoje lekcije, kakor je njegova volja. Kajti ne veste, kaj si 

zaslužite, kaj potrebujete, kaj je za vas koristno. Prepustite svojo zadevo v njegove roke in s krotkostjo ter 

veseljem sprejmite vse, kar vam bo dal. 

25 Vidite, kako drugačna je resnica. Če se že moraš bati v svojem srcu, naj to ne bo strah pred menoj, 

ampak pred teboj, pred tvojimi deli, saj se ne boš mogel izogniti njihovim posledicam. 

Dovolite mi, da vaša duša, navdušena nad kontemplacijo Neskončnega, ostane tako le kratek čas, da bi 

uživala v miru, ki ga na zemlji še ne more najti. 

26 Učenec: Čeprav živiš v svetu, lahko živiš duhovno življenje. Ne smete namreč misliti, da je 

poduhovitev sestavljena iz odvrnitve od tistega, kar je v skladu s telesom, ampak iz uskladitve človeških 

zakonov z božanskimi zakoni. 

27 Blagor tistemu, ki preučuje moje zakone in jih zna združiti s človeškimi zakoni v celoto, saj bo 

zdrav, močan, radodaren in srečen. 

28 V tem času človeštvo doživlja obdobje neuspehov in odklonov, bolezni vseh vrst, ki so posledica 

odstopanja od Zakonov. Ko pa je najbolj zmedeno, moj Zakon prihaja kot luč v duše in kliče ljudi na pot 

miru. 

29 Moje razodetje tega časa je novo poglavje knjige moje modrosti, je nov pečat, odtisnjen iz te 

knjige, katere vsebina se zdaj razliva, očiščuje in osvobaja duše ter prenavlja ljudi. 

30 Ali vidite ta svet, ki ne kaže nobenih znakov, da bi ga razsvetljevala Božja luč? Resnično, povem 

vam, čeprav ljudje še ne dajejo velikih dokazov, da razumejo to, kar jim moja luč vliva, ne bo niti ene 

duše, ki se ne bi prebudila. 

31 Ljudje, pojavljanje moje besede med vami je zelo neopazno. Toda če bi človeštvo poznalo to 

sporočilo in se odločilo, da ga bo upoštevalo, bi bilo na poti k odrešitvi. 

32 Moral sem se razodeti med ubogimi, v naročju ljudstva, ki se ni ponašalo z nadrejenostjo, ampak je 

bilo duhovno občutljivo za mojo navzočnost in moje navdihe - občutljivost, ki je nisem našel pri ljudstvih 

in narodih, ki se imenujejo veliki, močni in gospodarji zemlje. 

Tega, kar govorim o vas, ljudje, ne smete nikoli uporabiti kot argument za hvalisanje z duhovno 

premočjo nad drugimi. Kajti vedeti morate, da tisti, ki pade v nečimrnost, miruje in ne napreduje. Po drugi 

strani pa tisti, ki je ponižen, nenehno napreduje in vedno verjame, da je naredil malo. 

33 Ne zadovoljite se s poslušanjem te besede, ampak opazujte tudi vse, kar se dogaja v vašem svetu in 

v vaši okolici, da boste nenehno prepoznavali uresničevanje vsega, kar vam oznanjam v svoji besedi. 

34 Ko spite - glejte, kako vas preizkušnje prebudijo in vam povedo, da je zdaj čas, da živite budno. 

35 Kmalu boste prenehali biti jecljavi učenci in postali vznemirljivi mojstri, na katerih poti se bodo 

odvijale bitke, podtikanja in uprizoritve. Toda tudi v najtemnejših nočeh tega človeštva boste videli, kako 

sije neizprosna luč moje resnice. 

36 Moji glasniki se bodo razširili po zemlji in duhovnost se bo spustila na materializem ljudi kot dež 

miru, kot blagodejna rosa. 
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37 Ta neumni svet, gluh za vsak duhovni glas, bo še vedno verjel v moj prihod v tretji dobi in ljubil 

moje sporočilo. Vi, ljudje, pa ste dolžni svojim soljudem dati zgled vere in poslušnosti, ki bo spodbuda in 

spodbuda na poti človeštva. 

38 Izpolnite svoje naloge kot duše in ljudje na zemlji. Zakone in pot že poznate. 

39 Dajte svojemu srcu svobodo, da bo začelo čutiti bolečino drugih. Naj se ne ukvarja z občutki, ki 

zadevajo le vas. Ne bodite več ravnodušni do preizkušenj, ki jih doživlja človeštvo. 

40 Kdaj bo vaša ljubezen tako velika, da bo lahko zajela mnoge druge in jih ljubila tako, kot ljubite 

tiste, ki imajo v sebi vašo kri in so meso iz vašega mesa? Če bi vedeli, da ste bolj duša kot telo, mnogi tega 

ne bi verjeli. Jaz pa vam pravim: vi ste gotovo bratje in sestre bolj po duši kot po telesu, kajti duša pripada 

večnosti, medtem ko je telo minljivo. 

41 Razmislite o tem, da družine na zemlji nastanejo danes in razpadejo jutri, medtem ko duhovna 

družina obstaja večno. 

42 Danes še niste sposobni čutiti ali živeti teh naukov. Vendar morate postopoma ponuditi svoje srce 

za izpolnitev večne usode, da bi ljubili drug drugega. 

43 Ko bodo vaši koraki na poti duhovnega bratstva postajali vse varnejši, bodo vaše ustnice začele 

izrekati vam še neznane nauke in globoka razodetja. 

44 Tistim, ki so mi zvesti, močnim, tistim, ki se resnično pripravljajo, bom zaupal to sporočilo, to 

Besedo, da jo bodo ohranili čisto, da jo bodo branili in varovali pred tujimi primesmi. Moj nauk je namreč 

spreobrniti človeštvo. Če pa mu boste dodali še druge ideje in prikrili resnico, se bo izgubila vsa 

prepričljivost in vsa svetloba na vaših ustnicah in v vaših delih. Vidite, kako skrbim za vas, da ne padete v 

skušnjavo. Na vas pa je, da molite in se trudite, da ne bi padli. 

45 Kmalu ne boste več slišali te besede in na videz boste ostali sami, brez pastirja na poti življenja. 

Vendar vas pripravljam, da boste od prvega trenutka po poslovilnem pozdravu te manifestacije vedeli, da 

bo moj Duh vaš vodnik, da bo moja luč sijala v vašem duhu in vas spodbujala. 

46 Sčasoma bodo mnogi od tistih, ki so doslej razvrednotili to delo, z velikim obžalovanjem 

obžalovali, da niso izpolnili svojega poslanstva in da so zapravili dragoceni čas. Tistim, ki se kesajo iz 

srca, pa bom rekel: "Tu je moje delo, tu je vaša naloga, dvignite se in jo izpolnite, saj je še čas." 

47 Gorje tistim, ki v svoji neumnosti ali ponosu odlašajo z dnem pokore! Kajti če namesto pšenice 

sejejo bodike - kakšna bo njihova žetev? 

48 Za vas berem v knjigi prihodnosti, da boste vedeli, kako morate hoditi in delati. 

49 Moje kraljestvo se vam približuje. Zato sem vam poslal svojo besedo, da vas pripravim, in poslal 

sem vam Elijevega Duha, da vas združi in očisti. 

50 Jaz sem Pot in na njej boste vsi prišli k meni. 

51 "Tretji čas", v katerem živite, je čas odkrivanja velikih skrivnosti. 

52 Učenjaki in teologi bodo morali popraviti svoje znanje glede na resnico, ki vam jo razkrivam v tem 

času: To je čas, ko bodo ljudje odprli oči za luč moje modrosti - luč, ki sem jo spremenil v nauk, da bi se z 

njo duhovno dvignili v pravo življenje. 

53 Zdaj bo svet spoznal resnico o "vstajenju mesa", ki je reinkarnacija duše. 

54 Reinkarnacija pomeni: vrniti se v materialni svet in se ponovno roditi kot človek; vstajenje duše v 

človeškem telesu, da nadaljuje svoje poslanstvo. To je resnica o "vstajenju mesa", o katerem so govorili 

vaši predniki in ga razlagali tako izkrivljeno kot absurdno. 

55 Reinkarnacija je dar, ki ga je Bog podelil vaši duši, da ne bi bila nikoli omejena na bedo materije, 

na svoj kratkotrajni obstoj na zemlji, na svoje naravne pomanjkljivosti, ampak lahko duša - ki je višje 

narave - uporabi toliko teles materije, kolikor jih potrebuje za opravljanje svojih velikih nalog na svetu. 

56 S tem darom duša dokaže svojo neizmerno premoč nad "mesom", nad smrtjo in nad vsemi 

zemeljskimi stvarmi, premaga smrt, eno telo za drugim in preživi vse, ne glede na to, koliko jih je bilo 

zaupanih njej. Ona je zmagovalka časa, nasprotovanj in skušnjav. 

57 Luč spiritualizma zdaj svetu razkriva resnico, pravičnost, razum in ljubezen, ki so neločljivo 

povezani z zmožnostjo reinkarnacije duše. Kljub temu se bo svet sprva trmasto boril proti temu razodetju 

in mu dajal videz čudnega in lažnega nauka, da bi v ljudeh dobre vere vzbudil nezaupanje. 

58 Nekoristna in jalova bodo prizadevanja verstev, da bi svoje vernike obdržala v dobro uhojenih 

tirnicah starih prepričanj in zastarelih sistemov verovanja. Nihče namreč ne bo mogel ustaviti božanske 
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svetlobe, ki prodira do dna človeškega mišljenja in prebuja dušo za obdobje razodetja, božanskih 

navdihov, osvetlitve dvomov in skrivnosti ter duhovne osvoboditve. 

59 Prav tako nihče ne bo mogel zaustaviti vala, ki bo oblikoval človeštvo, ko bo izbruhnilo v želji po 

svobodi misli, duha in vere. 

60 Naj nihče ne misli, da iz različnih verskih skupnosti izrivam njihove učence, vernike ali privržence 

- ne. Toda prišla je ura, da se začne novo obdobje, ki bo osvetlilo pozabljene nauke, odpravilo nekoristne 

običaje, nauke in tradicije, očistilo in razbremenilo duše vsega, kar je lažno, in jim dalo pravi kruh Duha, 

ki ga je vedno nadomeščal obred. 

61 Skozi to svetlobo se bodo ljudje združili, narodi se bodo spravili, sovražniki si bodo odpustili, vi 

pa boste razumeli bistvo nauka, ki vas že skoraj 2000 let poučuje z besedami in deli. 

62 Se vam zdi malo verjetno, da človeštvo tega obdobja razume duhovno? Potem pa naj vas človeška 

zgodovina spremlja, podprta z intuicijo in tem, kar vam razkriva vaš duh, da boste vedeli, da je bilo 

obdobje, v katerem so se - potem ko so ljudje na zemlji padli v brezno sovraštva, vrlin, nevednosti, 

vraževerja in fanatizma - iz njega dvignili ljudje, navdihnjeni s Kristusom, polni vere in ljubezni, ki so se 

kot neustavljiv tok svetlobe in upanja razširili po narodih in državah. 

63 Kristus je bil na ustnicah učencev in mučencev, ki so živeli, da bi sejali in širili božansko seme 

ljubezni. Kristus se je svetu razodel po svojih služabnikih in živel v vsakem srcu tistih, ki so ga ljubili v 

njegovem božanskem trpljenju. 

64 Kratek je bil čas, ko sta mir in harmonija obrodila sadove med ljudmi in narodi na zemlji, saj je 

plevel nehvaležnosti in brezbožnosti spet prekril polja. Toda v času duhovnosti, harmonije, razumevanja in 

bratstva - koliko miru, navdiha in svetlobe je bilo med ljudmi! Ali si lahko predstavljate, v kolikšni meri se 

bo moja nerazkrita modrost razlila po glavah ljudi, ko bosta ta harmonija in to poduhovljenje postala 

bistvo vaših življenj? 

65 Ne dvomite v to, kar obljublja novo obdobje. Kajti če vaša vera ne bi bila resnična, ne bi bili 

vredni doživeti izpolnitve moje besede. 

66 Naj se mi približa tvoja duša, ker ji bom dal, kar potrebuje. 

67 Sprejmite božanska navodila in me neutrudno poslušajte, potem boste v kratkem času izkusili, 

kako zelo se boste razvili v duhovnem znanju. 

68 Ne dovolite, da bi ta čas milosti zapravili, spomnite se, da ste morali veliko trpeti, da ste lahko 

prišli na to pot in spoznali moje razodetje. 

69 Po tolikšnem trpljenju zdaj žanjete sladke sadove. Ne zapravljajte ga, kajti jutri ga boste morali 

odnesti tistim, ki hrepenijo po miru in resnici. 

70 Če te je bolečina očistila, ohrani čistost duše in srca. Želim, da se pred človeštvom pokažete kot 

prenovljeno ljudstvo. Potem boste služili kot odprta knjiga drugim ljudem, ki se trenutno čistijo skozi 

svojo bolečino, da bi postali vredni prejeti moje sporočilo. 

71 Vsa ta ljudstva in narodi, ki so do dna izpraznili čašo trpljenja, so poklicani, da kmalu spoznajo 

mojo novo manifestacijo, ki bo med in balzam namazala toliko bolečine. 

72 Moja beseda, dana v drugi dobi, je že dosegla meje zemlje. Toda vedite ali si zapomnite, da sem 

vam dal znamenje, da bodo mojo vrnitev občutili vsi ljudje. 

73 Vi, ki vam je moja beseda na voljo, naj pokličete svoje soljudi. Povejte jim, da nisem prišel, da bi 

sodil njihove prestopke ali gledal njihove napake, ampak da sem jih poiskal zaradi njihove potrebe in da 

imam s seboj dar ljubezni za vsakega od njih. 

74 Prenesite darilo ljubezni v srca. To vam bo koristilo, ko boste moje nauke prenašali v neznane 

dežele. 

75 Ali ne odkrivate v jedru mojih besed božanske želje, da bi postali čisti ljudje v mislih, bogoslužju, 

delih in delu? 

76 Spodbujam vas k pridobivanju zaslug, vendar naj vas ne vodi sebična želja po lastnem odrešenju, 

temveč dela opravljate z mislijo na sočloveka, na prihodnje generacije, katerih veselje bo zelo veliko, ko 

bodo našle pot, ki jo je tlakoval "prvi". Takrat bo vaša sreča brezmejna, saj bosta veselje in mir vaših 

bratov in sester dosegla tudi vašo dušo. 



U 290 

78 

Kako drugače je s tistimi, ki iščejo le svojo odrešitev in blaženost; ko pridejo na mesto, ki so ga dosegli 

s svojimi deli, ne morejo biti niti za trenutek mirni ali veseli, če pomislijo na tiste, ki so jih pustili za seboj 

in nosijo težko breme njihovega trpljenja. 

77 Resnično, povem vam: pravi učenci tega nauka bodo pravični in čisti v svojih delih kot njihov duh, 

ki je moja lastna luč. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 291 
1 Ljudje: Na dan mojega odhoda boste okoli sebe čutili praznino. Počutili se boste šibki, ker ste se 

navadili na to besedo, v kateri ste že dolgo našli spodbudo, tolažbo, balzam in znanje. Pogrešali boste to 

manifestacijo, ki vam je dala toliko poguma v boju za življenje. 

2 Resnično, povem vam, če bi že bolje razumeli, bi veselo pričakovali ta dan, vedoč, da se moj Duh 

ne bo ločil od vas in da moj navdih ne bo niti za trenutek odsoten od vas. 

3 Spoznajte, zakaj sem vam tako pogosto govoril, da se ne smete navaditi na mojo besedo, da me ne 

poslušate iz navade. Kajti tisti, ki so se tako obnašali, bodo to besedo pogrešali z veliko bolečino v srcu. 

4 Še vedno vam je ostalo malo časa, da razumete številna učenja, da odpravite svoje dvome, da 

utrdite svoje odločitve, da razmislite in spoznate trdne temelje tega, kar vam daje moj Zakon. 

5 Ne pozabite, da sem vas učil, da zavračajte vse, kar je vsiljena verska praksa in kar je le navada. 

Ne pozabite, da sem za vas poenostavil verske prakse, oblike čaščenja in verovanja ter dovolil, da je vaša 

vest krmilo, ki naj krmili vašo majhno ladjo življenja. 

6 Dal sem vam jasno opredeljena načela, da ne bi poskušali izvajati negotovih naukov, tudi če se 

vam zdijo dovoljeni in dobri. 

7 Kdor popolnoma zaupa v mojo besedo, se ne bo spotaknil, ne bo propadel in kmalu bo obrodil 

dober sad. 

8 Zakon ljubezni, po katerem se do soljudi obnašajo dobrodelnost, razumevanje in odpuščanje, je 

temelj, ki sem vam ga dal za vaše duhovno poslanstvo. 

9 Da bi spoznali mojo resnico, ni potrebna človeška erudicija ali znanje ljudi iz njihovih knjig. Duh 

ima dar in sposobnost, da razodeva resnico. 

10 Ker je moja beseda lahko razumljiva in ker so načela mojega učenja popolnoma jasno izražena, se 

vam ni treba bati, da bi vam nepredvidene težave preprečile trdno hojo po vaši poti. 

11 Prebral sem vaša srca in ugotovil, da želite ostati zvesti navodilom, ki sem vam jih dal. Spremljajte 

in molite, poslušajte in skrbno premislite, da ne bi v trenutku preizkušnje vaša šibkost izničila vaših dobrih 

namenov. Ne pozabite, da so množice, ki so sledile Jezusu v drugi dobi in za katere se je zdelo, da ga 

razumejo, v trenutkih žrtvovanja, v odločilni uri, pustile svojega Učitelja samega. Tudi apostoli, ki so mu 

tako tesno sledili, so v tisti uri začutili, da sta njihova moč in celo vera oslabeli. 

12 Človeška narava je šibka, zato potrebujete spodbudo močnega duha. 

13 Pijte torej vino moje besede, da boste močni, in potem, ko pride preizkušnja, dokažite, da ste 

učenci, ki ste se utrdili v molitvi in boju, v samopremisleku in praksi. 

14 Ne poskušajte poveličevati mojega dela z razkazovalnimi sredstvi ali javnimi manifestacijami, saj 

bi se vaše zmagoslavje zlahka zrušilo, ker ga niste zgradili na trdnih temeljih. 

15 Ne navdušujte svojih soljudi s pričevanji o čudežnih ozdravitvah ali navideznih čudežih, saj bi s 

tem le okužili drug drugega s fanatizmom. Tisti, ki resnično utelešajo resnico, ki znajo iskreno častiti 

Boga, ki resnično sejejo in širijo seme ljubezni, so tako preprosti, skromni in ponižni, da živijo 

neprepoznavni med drugimi. Molijo in nihče tega ne ve. Ozdravijo bolnika, a jih vidi le malokdo ali nihče. 

Jočejo zaradi bližnjega, vendar so njihove solze nevidne, saj se ne izlivajo navzven, ampak se dvigajo k 

Očetu. 

16 Ne skrbite, ljudje, ne govorim vam, da je vse, kar počnete, nepopolno. Popravljam le vse, kar je 

narobe, vendar sprejemam vse, kar mi ponujate dobrega. 

17 Tukaj, v moji besedi, pozorno poslušajte nauke, da se boste lahko učili. Vendar bodite pozorni na 

glas vesti pri svojih dejanjih, saj vam bo povedala, ali delujete dobro ali slabo, ali ste izpolnili svoje 

poslanstvo ali ne. Če boš takrat začutil, da tvoje srce joka zaradi trpljenja tvojih soljudi; če boš korist, ki jo 

prejmeš od Boga, delil s tistimi, ki jo potrebujejo; če boš razumel človeško bedo in si prizadeval, da bi jo 

olajšal, ne da bi pričakoval nagrado - potem boš pred menoj upravičen in boš lahko občutil mir, ki ti ga 

prinaša vest. 

18 Učenec: Kaj mora duhovnik storiti, da bi v tem času tragedij, vojn in bolečine pomagal nauku, ki 

ga prakticira, do zmage? Združite se z drugimi in vsi vi z menoj, da se bosta vaša moč in vaša luč čutili v 

svetu. 
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19 Poglejte človeštvo: brezbrižno do duhovnega napredka - ne le na materialnem področju, temveč 

tudi v verskih skupnostih, kjer sta tradicija in običaj postala zakon. 

20 Poglejte, kako tudi v času znanosti in človeškega napredka človek še vedno ubija človeka, kako 

narodi pretrgajo bratske ali prijateljske vezi z drugimi narodi in kako se svetovni nazori nekaterih 

spopadajo z nazori drugih. 

21 Ta polja, ki se zdijo neplodna za božansko, so kljub temu primerna za duhovno setev. Odpravite se 

na pot in na vsakem koraku boste doživeli željo po svetlobi, bedo, nevednost in bolečino v vseh oblikah. 

Naj vaše misli dosežejo tja, pošljite jih polne dobrih želja, idej polnih svetlobe in duhovnih navdihov. Naj 

se sliši tvoja iskrena, iskrena beseda, prežeta z lučjo, tolažbo, balzamom. Potem boste izkusili, da je 

človeštvo primerno polje za delo vašega duha. 

22 Neutrudno delajte na svoji življenjski poti in zagotavljam vam, da bo mir, ki ga boste med njo 

doživljali zaradi izpolnjenega poslanstva, še večji, ko bo vaša duša odšla v onstranstvo. Vendar za zdaj ne 

razmišljajte o nagradah. 

23 Kako nesrečen je človek, ki še vedno misli, da je duši zaradi njenega kratkega zemeljskega 

življenja v človeškem telesu namenjena večna nagrada ali kazen! 

24 Moja beseda bo v tem času svetilnik luči, ki bo v temo človeštva vnesla svetlobo. Zdaj boste 

videli, kako se bo današnji svet - materialističen, sovražen in sebičen - spremenil, saj bo moj nauk, včasih 

silovit kot nevihta, včasih pa nežen kot vetrič, pometel z nepravičnostjo in oživil dobro seme, da bodo 

ljudje svojo prihodnost gradili na temeljih ljubezni in harmonije. 

25 Ko bodo ljudje začeli razmišljati univerzalno v ljubezni, si bo vsak prizadeval, da bi se izpopolnil, 

da bi bil bolj pravičen do drugih in da bi jim služil. Vsak strah pred kaznijo bo odveč, človek ne bo 

spoštoval zakonov iz strahu, ampak iz prepričanja. Šele takrat se bo človeštvo duhovno in inteligentno 

razvilo. 

26 Do zdaj je človek zaradi svoje arogance zanemarjal duhovni del, pomanjkanje tega znanja pa mu je 

preprečevalo, da bi bil popoln. 

27 Dokler se človek ne nauči ohranjati harmonije med telesnimi in duševnimi močmi, ne bo mogel 

najti ravnovesja, ki bi moralo obstajati v njegovem življenju. 

28 Moja beseda je bila z vami, ljudje. Razumite jo, če pa dvomite, molite, meditirajte, prosite za mojo 

luč in dobili boste pojasnilo o tem, kar želite vedeti. 

29 Dobrodošli, popotniki, ki ste znali vztrajati v veri, tu je nagrada za vaše neomajno zaupanje: to je 

moja beseda, na katero ste tako dolgo čakali. Pijte ga, dokler se ne naveličate. 

30 Pozdravite tiste, ki verjamejo v Mojstrovo besedo, saj bodo doživeli uresničitev moje obljube. 

31 Zdaj ste prejeli to, za kar ste tako dolgo prosili. Jutri, ko boste stali pred velikimi množicami, boste 

resnično spoznali razlog mojega klica. 

Samo jaz vem, da je veliko ljudi, ki živijo v pričakovanju dobre novice, in ne želim, da bi umrli, ne da 

bi prej slišali mojo besedo z ustnic mojih prič. Tako kot vi so lačni in žejni; toda kakor sem se jaz usmilil 

vaših potreb, tako se boste tudi vi usmilili njihovih. 

32 Svet čaka na moj glas, da ga pokličem; človeško srce, čeprav mrtvo za vero, čaka na Kristusov 

glas, da se mu približa in reče: "Vstani in hodi". 

33 "Mrtvi", "slepi", bolni in izobčenci tvorijo zelo veliko skupino ljudi. Prišel bom k njim, kajti tisti, 

ki duševno ali telesno trpijo, so najbolj dovzetni za mojo navzočnost. Veliki tega sveta - tisti, ki imajo 

moč, bogastvo in posvetno slavo - mislijo, da me ne potrebujejo, in me ne pričakujejo: kaj bi jim Kristus 

lahko dal, saj pravijo, da imajo že vse? Nekaj duhovnih dobrin ali mesto v večnosti? To jih ne zanima! 

34 Zato sem poiskal te množice ubogih in bolnih s telesom in dušo, da bi jim razodel svoj nauk, saj so 

hrepeneli po meni, iskali so me. Zato je bilo povsem naravno, da so začutili mojo navzočnost, ko je prišel 

čas, da se ponovno pokažem človeštvu. 

35 Ko bo napočil čas, se bo to ogromno ljudstvo bolnikov, revnih, zatiranih in izobčencev na moj 

poziv dvignilo kot najmočnejše in najbolj nepremagljivo ljudstvo na svetu. Nobena človeška moč ne bo 

utišala njegovega glasu, ko se dvigne in reče: "Gospod se razodeva v tem času. Poslal nam je svoje 

sporočilo, da bi bili pripravljeni sprejeti ga iz Duha v Duha." Tako se bo zgodilo v resnici, kajti to je 

sporočilo za pripravo in moje učenje, ki ga prenašam prek glasnikov, izbranih v ta namen - sporočilo, ki 

bo doseglo moje glasnike v različnih delih sveta. 
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36 Moja beseda na ustnicah mojih prič bo imela v srcih enak učinek, kot ga je imela na to ljudstvo, ko 

so jo slišali neposredno iz ust glasnika. Vendar se morate pripraviti, da boste govorili iskreno. V molitvi in 

dobrodelnosti se boste lahko navdihovali, in resnično, povem vam, "mrtvi" bodo takrat vstali in neverniki 

bodo priznali, da lahko tako govorijo samo učenci Svetega Duha. 

37 Pripravljam vas, saj boste naleteli na človeštvo brez miru, brez ljubezni, brez bratstva in harmonije. 

Prinesli mu boste božansko sporočilo, ki sem vas ustvaril, da ga razširjate. Takrat boste videli, da se bo 

čudež prenove, ki ste ga videli pri sebi, ponovil tudi pri ljudeh in narodih, do katerih bo prišla moja 

beseda, in raztrgal verige materializma, malikovanja, pokvarjenosti in nevednosti. 

38 Veliko nalogo boste morali opraviti v tem tretjem obdobju, ko vas bom zapustil na svetu kot 

mojstre. 

39 Danes si majhen otrok, ki sprejema mojo besedo, jutri boš učenec, ki preučuje nauk, in pozneje 

učitelj ali apostol, ki sledi nauku, ki ga je prejel, in ga živi. Ne pozabite, da vam je preprostost moje besede 

dala začetek vaše duhovnosti, zato ji nikoli ne smete dodajati odvečnih stvari. 

40 Svojo sedanjost vedno primerjajte s preteklostjo, da boste lahko ugotovili, ali ste napredovali ali 

ste se ustavili. Koliko duš se je zaradi te preizkušnje prebudilo in vzkliknilo: "Gospod, kako je mogoče, da 

sem tako dolgo spal? Kako bi lahko ostal brezvoljen, ravnodušen, medtem ko Ti govoriš med nami? Kako 

bi se ti lahko odrekel, saj te nosim v sebi?" 

41 Nihče se ne bo mogel upreti moči moje besede, saj ima moč, da prebudi duše, da se ob njej začuti 

in zatrese še tako trdo in brezčutno srce. Ni mi vas bilo treba kaznovati, da bi vas prisilil k izpolnitvi 

poslanstva, niti nisem uporabil sile, da bi vas pripeljal na to pot, niti vas nisem ustrahoval z besedami in 

grožnjami. Moj glas je bil ljubeč in prepričljiv ter je v vas prebudil vero, zaupanje in poslušnost. 

42 Na enak način boste jutri govorili svojim soljudem in v njih prebujali ljubezen, ne strahov, saj 

potem seme ne bi bilo resnično. 

43 Moje delo mora doseči človeštvo čisto, da bo lahko začelo izpolnjevati moj zakon in sprejelo križ 

svojega odrešenja. 

44 Obljubil sem ljudem, vsemu človeštvu, in držal jo bom, ker je moja beseda beseda kralja. Po svojih 

učencih ji bom poslal zlato pšenico svoje besede, ki bo služila kot priprava za ljudi, da bodo lahko kmalu 

uživali v dialogu duha z duhom. Kajti po letu 1950 se ne bom več razodeval prek organa uma glasnika, ne 

tukaj ne na katerem koli drugem kraju. 

45 Združite se, ljudje, kajti preizkušnje se približujejo. Sovražniki moje besede se bodo prav tako 

združili, da bi se borili proti vam in vas razpršili. Toda če zaupate v moč molitve in se opirate na mojo 

Besedo, ne boste poraženi. Vaša moč bo duhovna, nikoli ne bo temeljila na denarju ali zemeljski moči. 

46 Izkoristite to priložnost, ljudje, ne čakajte na druge čase, saj nikoli ne bodo prišli, da bi vam 

prinesli tisto, česar niste znali uporabiti. 

47 Sedite za mojo mizo z duhovno željo, da bi se vedno učili iz tistega, kar vam razkriva vaš Učitelj. 

48 Ta zadnja leta moje manifestacije bodo ostala neizbrisna v vseh tistih, ki cenijo, kar je vanje 

priteklo skozi mojega Duha. 

49 Moji učenci bodo neutrudno govorili o vsem, kar jim je Mojster razkril in sporočil. 

50 Za tiste, ki živijo v vsakodnevni rutini in je en dan podoben drugemu ter ena lekcija podobna 

drugi, bo slava, ki sem jo prihranil za zadnje dni svoje manifestacije, ostala neopažena. Prav tako ne bodo 

zaznali spremembe, ki se mora zgoditi od trenutka, ko se moja beseda konča. Nikoli namreč niso imeli 

želje po vzponu in niso ljubili razvoja, ki je napredek in popolnost duše. 

51 Tako moram govoriti, da se prebudijo tisti, ki še spijo. Ne želim namreč, da bi en del tega ljudstva 

dosegel odrešenje, drugi pa propadel. Moja želja je, da bi se vsi povzpeli k svetlobi. 

52 Vsak bo za svoje bližnje odprta knjiga, na njenih straneh pa se bo odražalo to, kar vsak nosi v svoji 

duši. Strani te knjige bodo vaša dela, in če bodo v vas duhovnost, ljubezen in modrost, vas bo svet 

prepoznal kot začetnike novega časa, kot glasnike dobe svetlobe in duhovnega razvoja. 

Če pa Boga častite le iz tradicije in navzven, bodo v vaši knjigi le fanatizem, nevednost, zmeda in 

tema. Za slednje bi bilo veliko bolje, če ne bi govorili o mojem delu, dokler se v njihovih glavah še ne 

zasveti luč. Kajti njihovo seme bo namesto koristnega škodljivo za delo drugih, tudi če imajo dobre 

namene. 
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53 Kaj ste storili z mojimi besedami, o ljudje, da se čutim prisiljenega govoriti vam na ta način v tem 

času, ko se moje oznanjevanje izteka? 

54 Ljudje, spali ste, ker ste mislili, da bo to oznanilo trajalo večno in da ne bo imelo drugega namena 

kot to, da vas osrečuje z mojo besedo in da ozdravi vsakega trpečega, ki pride k vam. Danes vas je 

prebudila resničnost: leto 1950 - leto, ki je bilo že tisočkrat napovedano kot zadnje leto mojega oznanila - 

je pred vrati. 

55 Le redki, zelo redki so tisti, ki "bedijo" v pričakovanju leta 1950 in se pripravljajo na preizkušnjo, s 

katero se bo zanje končalo to obdobje. 

56 Letošnje leto ne bo pomembno le za to ljudstvo - ne. Če je za vas to leto zaključek enega obdobja 

in rojstvo drugega, bo za Cerkve leto presoje in introspekcije. Za znanost in celotno človeštvo bo to čas 

preizkušenj. 

57 Ko se bo to delo razširilo in bodo ljudje spoznali, da sem leta 1950 zadnjič oznanil svojo besedo 

skozi človeški organ razumevanja, bodo razumeli, da je bilo vse, kar se je v tistih dneh pokazalo v vaših 

življenjih, klic Svetega Duha in iskre njegove luči. Tudi teologi bodo postali premišljeni. 

58 Stražite in molite, množice. Čeprav je ura, ko vam zadnjič govorim, že zelo blizu, je še vedno čas, 

da z iskrenim razmislekom dosežete razumevanje tega, kar se dogaja zdaj, in tega, kar morate storiti v 

prihodnosti. 

59 To je navodilo, da vas pripravim - še eno navodilo, ki vam ga dajem -, da vam ne bo spodletelo pri 

dnevnem delu, ki se ga morate lotiti. 

60 Bodite blagoslovljeni, moje ljudstvo. Prihajate v želji po moji besedi, ki je tolažba in hrana za vašo 

dušo. Naučili ste se iz nje izluščiti bistvo, pomen in prepoznati mojo voljo. 

61 Ta beseda, ki je prebudila vaše duše, ki so tako dolgo spale, je danes vaše veselje in je napolnila 

vaša srca z mirom in ljubeznijo. Obdal je tiste, ki so trepetali od mraza, in napolnil z upanjem tiste, ki so 

hrepeneli po svetlobi. To je razodetje, ki ga hranim v svoji zakladnici za izraelsko ljudstvo in vse 

človeštvo. 

62 V tem času sem vam govoril na enak način, kot govorim angelom v onstranstvu. Z vašo dušo 

nisem delal razlik, ker živi v zemeljski dolini, kamor sem vas poslal. Vsi ste mi enako ljubljeni. Ste v 

procesu razvoja, v procesu približevanja meni. Kajti na koncu poti te pričakujem in moje božansko 

maternica zahteva tvojo navzočnost. Naučite se poti, da boste dosegli Očetovo hišo, Očetovo srce, Duha 

svojega Boga. 

63 Spoznal sem se vam, ker ste vedno verjeli v živega Boga, vašega edinega Boga, ki nikoli ne molči, 

ki se ne skriva, ampak vas vedno vodi, svetuje in navdihuje. Ta vera vas hrani in rešuje. 

Če bi me trije od mojih otrok tako iskali sredi človeštva, bi po njihovem posredovanju že izlil svoje 

koristi. Vidim pa, da me velike množice poslušajo in verjamejo vame. 

Izraelsko ljudstvo bo kmalu popolno - 144.000, ki sem jih označil, bo ob vznožju gore, v sijoči 

"dolini", v izbranem mestu. Takrat bo moje veselje veliko. 

64 Ko se boste pripravili, bom v vas vlil vse znanje, ki ga človeštvo potrebuje. Dajem vam veliko 

moč, da govorite o mojem prihodu v tretji dobi. 

65 Moja beseda vam je dala veliko misliti. Začeli ste z velikim študijem in odkrili, da je Moj nauk 

neskončen, da je obzorje, ki ga predstavlja, vsak dan širše in da ga ne morete razumeti v vsej njegovi 

resnici. 

Danes ste deležni enega nauka za drugim in lahko pozabite mojo besedo. Toda prišel bo čas, ko se 

boste v pravem trenutku spomnili vsakega od teh naukov, in takrat bo vaša moč prepričevanja velika. 

66 V prvi dobi sem izbral tistega, ki me je moral zastopati na zemlji: Mojzesa, in po njem sem razkril 

svojo modrost, moč in strogost. Razumeli ste me, kolikor je dopuščal majhen razvoj vaše duše. Govoril 

sem skozi usta patriarhov in prerokov in moja beseda je prodrla v srca. Ljudje so prejeli moje navdihe in 

moje zapovedi. Dal sem vam prečkati puščavo, da bi vam dal veliko lekcijo, vi pa ste razvili svoje duše in 

izkusili vero in zaupanje vame. 

67 Po dolgem popotovanju, po letih potrpežljivosti in izkušenj ste vstopili v Kanaan in videli 

uresničeno obljubo, ki jo je moj Duh ponavljal dan za dnem. Našli ste blagoslovljeno in pripravljeno 

deželo. To je bila oaza miru, ki sem vam jo dal, da bi verjeli in se množili. Ko so vas moji odposlanci 

poučili, ste šli med ljudi in jim prinašali pričevanje o zavezi, ki jo je Bog sklenil s človeštvom. 
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68 Tako sem vas vedno spodbujal s svojimi obljubami. V tej tretji dobi sem vam povedal: zaupam 

vam delo za mir med človeštvom. To bom uresničil prek vas, takoj ko boste pripravljeni. Pri tem pa ne bo 

sodelovala le sedanja generacija, ampak bodo delo za mir nadaljevali tudi vaši otroci in njihovi potomci. 

Za izpolnitev tega poslanstva ljudem pokažem dolgo pot. 

69 Razmislite o nalogah, ki sem jih dal ljudem kot celoti. Na svoji poti se soočate z velikimi 

težavami, zato morate biti močni in vplivni, da dosežete cilj svoje usode. Živeti moraš v občestvu z 

Očetom, v popolni molitvi in spoštovati moje zakone, ne da bi kdaj zapadel v fanatizem ali misticizem, saj 

me boš ljubil samo v templju svojega srca. 

70 Dar notranje besede bo v vseh in tako boste zlahka razložili moje delo. Ti boš potolažil srca ljudi 

in jim dal kruh, ki ga potrebujejo. Ozdravil boš bolezni duše in telesa. 

Človek v tem času trpi, ker se je oddaljil od izpolnjevanja božanskih, moralnih in naravnih zakonov ter 

išče pomoč v deblu tega sveta. Ne ve, da je izvor njegove bolezni v njegovi duši. Ni se hotel vrniti k 

izvornemu načelu zakonov, reda, duhovnega izpolnjevanja dolžnosti in se ni vrnil k viru, iz katerega 

prihaja vse dobro. 

Dokler ne bo ponižno obrnil svojega pogleda k meni in dokler bodo občutljive strune njegovega srca 

ostale otrdele ter dokler vera ne bo njegovo vodilo, bodo ljudje še naprej žrtve zmot, še naprej bodo 

zbolevali in propadali. Vas, Izraelovo ljudstvo, pa puščam polne poguma, miru in zdravilne moči, da jih v 

mojem imenu podarite svojim bližnjim. 

71 Za trenutek se ustavite in razmislite o tem, kako ta svet besno beži v brezno. Kaj išče človeštvo? 

Kaj vidim v njihovih prizadevanjih? Samo bolečina, obup in smrt. Glas vesti je utihnil in njegova svetilka 

je ugasnila. Doživlja veliki dan svoje sprave in njegova bolečina je velika. 

72 Ustavite jo, ljudje, preden pade še nižje! Borite se z molitvijo in mislimi. Učite z zgledom, in ko 

vas doletijo preizkušnje, pokažite svojo vero in upanje ter v njih odkrijte le priložnost za očiščenje svojih 

duš. 

Bodite preprosti v vseh svojih dejanjih, da vas bodo vaši bližnji lahko razumeli, ne zapletajte svojega 

življenja. Bodite blagi kot Jezus in preprosti kot otroci in starci, saj so te kreposti znamenje duhovnosti. 

73 Bodite podobni kmetu, ki se veseli svojega semena in živi v povezanosti s svojim Bogom. Kmet 

moli, ko zasije luč novega dne, ko bo opravil novo delo; opoldne in zvečer, ko sonce zaide, pa spet dvigne 

dušo in se zahvali za vse, kar mu je njegov Gospod dal. Vse, kar prejme, je zanj veličastno in popolno. 

Sonce, voda, vsi elementi mu govorijo o njegovem Bogu in v njih ga ljubi, išče in vidi njegovo 

navzočnost. Bodite tudi vi delavci na duhovnem polju. 

74 V tem času vam nisem dal obdelovalne zemlje, ki bi jo obdelovali. Vaše roke ne morejo risati 

brazd, da bi vanje posejale materialno seme. Jaz pa sem vas poklical za sejalce svoje besede v srcih. Vaše 

vsakdanje delo je duhovno, dal sem vam vse, kar potrebujete za svoje delo - luč, ljubezen, besedo. Tako 

sem videl, da se nekateri moji otroci veselijo svoje setve. 

75 Moje koristi niso šle neopaženo mimo njih. Vedno so upali, da jih dobijo od mene, in v trenutkih 

preizkušnje so rekli: "Gospod me preizkuša, da bi videl mojo vero." Bolečine niste imenovali "sovražnik" 

in se niste naveličali neštetih preizkušenj, ki sem vam jih poslal. 

76 Preljubi ljudje, veste, da živite v meni in da vodim vsa vaša dejanja, da vas moje usmiljenje dvigne 

v trenutku, ko preizkušnja v vašem srcu pusti sadove introspekcije in utrditve. Spoznali ste mojo besedo in 

moje zakone ter veste, da poleg moje ljubezni in dobrote obstajata tudi moja pravičnost in strogost. Ko 

grešiš, moraš nositi posledice svojega prestopka. 

77 Vsak dan govorim človeškim srcem, vendar človeštvo ne želi razumeti mojega jezika. Izrael je 

govoril z menoj, toda velik del človeštva živi daleč od mene. Njihova verska praksa je nepopolna, toda 

moja luč in moja pravičnost danes premikata srca, ki se začnejo prebujati in spominjati, da je nad njimi 

Bog, ki vedno ljubeče gleda nanje. 

Človeštvo je zapadlo v kaos in ljudje ne uspejo rešiti svojih težav. Njihovi zakoni so se obrnili proti 

njim, ker so temeljili na nepopolnih znanostih in materializmu, ki ju bom uničil. V kratkem času bo za 

človeški duh zasijala doba svetlobe. Ljudje me bodo ubogali in spoštovali mojo voljo. Pošiljam angele 

varuhe, da vodijo njihove korake proti meni. 

78 Duhovnemu svetu sem dovolil, da za kratek čas stopi v stik z ljudmi. Njihov duh, ki je tako omejen 

kot vaš, se je pokazal poln čistosti in vzvišenosti. Prišli so, da bi vam pomagali v velikem boju tretjega 
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obdobja, in vi ste jih jasno zaznali. Njun blagodejni vpliv je spreobrnil številna srca in njun zgled je 

resničen. 

79 Blagoslavljam duhovne delavce - delavce, ki so razvili svoj dar in tem duhovnim bitjem 

omogočili, da se razkrijejo. Kajti tako ena kot druga sta v mojih očeh upravičeni. 

Do leta 1950 se vam bodo predstavili. Nato vam bodo za vedno stali ob strani, saj je to njihova težka 

naloga. 

Človek potrebuje duhovnega vodnika. Božanski vodnik je nad vsemi duhovi in je Jaz. Na zemlji pa 

sem vsem ljudem dodelil angela. Koliko so trpeli zaradi tebe! Kako pogosto so jokali, ko so razmišljali o 

trdoti človeškega srca! Vendar me ljubijo in potrpežljivo opravljajo svojo nalogo. 

80 Zdaj se začenja čas Svetega Duha, ko se vam duhovna bitja, ki prebivajo v drugih "dolinah", 

razkrijejo - ko se porušijo vse meje in ko se lahko tudi vi dvignete k meni in jaz pridem k vam in se 

razkrijem skozi človeško sposobnost razumevanja ter vam spregovorim v vašem jeziku. 

81 Po letu 1950 vam ne bom več govoril v tem jeziku, ampak v višji, vzvišeni obliki izražanja, ki jo 

boste postopoma spoznali - v "jeziku", v katerem materialne besede niso več potrebne. Vi ste duhovni 

ljudje, ki ste v tem času prejeli moja navodila. Zato od tebe zahtevam, da se duša razkrije in ne doživlja 

nobenih motenj na svoji poti razvoja, ne pri molitvi ne pri duhovnih dejanjih, ampak je svobodna na svoji 

poti in lahko pride k meni. 

Veliko sem vam govoril o duhovnem dialogu, rekel sem vam, da se ga boste naučili uporabljati na 

vrhunski način, in vi se boste tej želji prepustili. 

82 Zapuščam vas pripravljene kot luč narodov. Pripravite se, kajti moja beseda tega časa bo zaveza, 

najboljša knjiga, kar jih je - še bolj kot v vaših rokah v vaših srcih, ker sem vam razodel popolno znanje. 

83 Kakor sem v drugi dobi za vas dal svoje življenje in svoje telo žrtvoval kot jagnje, tako se bom v 

tretji dobi žrtvoval kot luč za vsako dušo. Blagor učencu, ki se pripravlja in me razume, kajti njegovo srce 

mi bo večni dom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 292 
1 Prejmite še eno stran iz Knjige modrosti. Naročam vam, da to sporočilo posredujete prihodnjim 

generacijam, ki se bodo zaradi večjega duhovnega razvoja lahko še bolj poglobile v moje delo. Te 

generacije bodo s seboj prinesle seme spiritualizacije in njihova naloga bo zgraditi raj miru v srcih ljudi. 

2 Sedanjim sem dal velike nauke, a za jutrišnje ljudi, svoje bodoče učence, sem prihranil še večja 

razodetja, saj bodo takrat pripravljeni, da jih sprejmejo. 

3 Pogosto ste me spraševali, kaj obstaja zunaj tega sveta in ali so zvezde, ki krožijo v vesolju, 

svetovi, kot je vaš. Moj odgovor na vašo radovednost še ni povsem odstrl tančice skrivnosti, saj vidim, da 

še niste dovolj razviti, da bi razumeli, niti nimate duhovnosti, ki je nujno potrebna za harmonijo z drugimi 

svetovi. Še niste spoznali in razumeli naukov, ki vam jih ponuja planet, na katerem živite, in že želite 

iskati druge svetove. Med sabo, prebivalci istega sveta, niste mogli postati bratje, zato želite odkriti obstoj 

bitij na drugih svetovih. Za zdaj vam bo zadostovalo, da se spomnite, da sem vam v drugi dobi rekel: "V 

Očetovi hiši je veliko dvorcev", in da vam zdaj v potrditev teh besed pravim, da niste edini prebivalci 

vesolja in da vaš planet ni edini naseljen. 

4 Jutrišnjim generacijam bo dano odpreti vrata, ki jih bodo približala drugim svetovom, in 

upravičeno bodo občudovale Očeta. 

5 Dobrota in ljubezen, iz katerih cveteli dobrodelnost in mir, bosta ključa, ki bosta odprla vrata 

Skrivnosti, s čimer bodo ljudje naredili korak k univerzalni harmoniji. 

6 Dobrota in ljubezen, ki ju uporabljaš v svojem življenju, duhovnem bogoslužju, znanosti in delu, 

bosta človeka pripeljala do resnične modrosti. 

7 Danes ste še vedno osamljeni, omejeni, hendikepirani, ker zaradi lastnih interesov živite le za 

"svet", ne da bi si prizadevali za svobodo in vzpon duše. 

8 Kaj bi se zgodilo z vami, nečimrnimi ljudmi - bitji, ki jih je vaš materializem naredil majhne -, če 

bi vam dovolili oditi v druge svetove, preden bi se osvobodili svojih človeških napak? Kaj bi bilo seme, ki 

bi ga posejali? Nesoglasja, nezmerne ambicije, nečimrnost. 

9 Resnično, povem vam: da bi človek dosegel znanje, po katerem hrepeni vsak človek, in razodetje, 

ki osvobaja njegov um od vprašanj, ki ga mučijo in vzbujajo radovednost, se bo moral zelo očistiti, bdeti 

in moliti. 

10 Mojih skrivnosti mu ne bo razkrila samo znanost, temveč mora željo po znanju navdihovati 

duhovna ljubezen. 

11 Ko bodo življenja ljudi odražala duhovnost - povem vam, se jim ne bo treba niti truditi, da bi 

raziskovali zunaj svojega sveta, saj jih bodo hkrati iskali tisti, ki prebivajo v višjih domovih. 

12 Zapuščam vam to kratko sporočilo, katerega vsebina vam želi samo povedati: "Bdi in moli, da ne 

padeš v skušnjavo." 

13 Za zdaj si boste še naprej postavljali vprašanja in si nanje odgovarjali. Da bi spoznali in razumeli, 

kaj vam je Bog namenil, je treba spoznati in razkriti moči duše. Še vedno vidim preveč nerodnosti pri 

opravljanju dobrega, pri molitvi, pri čaščenju svojega Očeta, ker svoji duši ne dovolite, da bi se izrazila ali 

delovala, in ji preprečujete, da bi se razvila. 

14 V sebi imate resnične zaklade, sposobnosti in talente, o katerih niti ne slutiš, in zaradi svoje 

nevednosti prelivate solze kot ubogi ljudje. Kaj veste o moči molitve in moči misli? Kaj veste o globokem 

pomenu dialoga duha z duhom? Nič, materialistično in zemeljsko misleče človeštvo! 

15 Najprej povzdignite dušo, tako da razkrijete njene darove, in šele nato si prizadevajte za spoznanje, 

kaj obstaja onkraj vašega sveta in vašega uma. 

16 Človeški um je majhen, omejen. Zakaj ji zaupate tisto, kar lahko odkrije in dojame le duša? 

17 Ah, neumni otroci te zemlje, ki me niste hoteli za Gospodarja in mi niste verjeli, čeprav mnogi 

med vami pravijo, da me ljubijo! Zdaj boste končno razumeli resnico moje besede, ko boste priznali, da 

sem jaz Pot, Resnica in Življenje. 

18 Učenci, življenje gre mimo vas kot lekcija neskončne modrosti, vaša duša pridobiva na znanju in 

zato dosegate večjo vzvišenost. 

19 Bodite sodniki svojih dejanj, saj vam bo glas vesti vedno povedal resnico. Tako boste razumeli, ali 

greste prepočasi, prehitro ali mirujete. 
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20 Kdor si prizadeva spoznati samega sebe in presoditi samega sebe, mora biti iskren do sebe in do 

drugih. V vseh svojih dejanjih bo slišal "glas" svoje vesti in njegovi koraki na poti življenja bodo gotovi. 

21 Ko duša začne zmagovati nad telesom, doživi veliko zadovoljstvo in popolno zaupanje vase. 

22 Toda Mojster vam pravi, da ne glede na to, kako dobro poznate večjo ali manjšo vrednost svojih 

del, lahko odločitev v tej končni sodbi sprejme le Oče, ki je najvišji sodnik. 

23 Ne mislite - ker v trenutku, ko opravite dobro delo, ne veste, kolikšna je njegova vrednost - da ne 

boste nikoli izvedeli, koliko dobrega ste storili. Povem vam, da nobeno vaše delo ne bo ostalo brez 

nagrade. 

24 Ko boste enkrat v duhovnem kraljestvu, boste spoznali, kako pogosto je bilo majhno, na videz 

nepomembno delo začetek verige dobrih dejanj - verige, ki so jo drugi vedno bolj podaljševali, a ki bo 

tistega, ki jo je začel, za vedno napolnila z zadovoljstvom. 

25 Vse to morate vedeti vi, ki v srca sejete Besedo, ki sem vam jo prinesel v tem času. Pogosto boste 

namreč govorili svojim soljudem, ne da bi občutili učinek svojih besed - ne da bi vedeli, ali so obrodile 

sad ali ne, ne da bi vedeli, ali je v teh srcih seme umrlo ali pa so ga znali ohraniti in razširiti. Vse to boste 

doživljali, dokler ne pridete do konca poti. 

Medtem pa delajte, množite svoja dobra dela med soljudmi, pripravljajte jim polja, da se bo seme, ki 

sem vam ga zaupal, razmnožilo v njihovih delih. 

26 Daleč je pot, po kateri boste dosegli polnost svetlobe. Nobeno bitje nima daljše poti od poti duše, 

na kateri ji Oče, božanski kipar, ki oblikuje in gladi vašo dušo, daje popolno obliko. 

27 Govorim vam na dolgo in široko, da v vašem potovalnem nahrbtniku ne bo manjkalo pšenice, ki jo 

morate posejati pri izpolnjevanju svojega poslanstva. 

28 Božje ljudstvo se bo ponovno pojavilo med ljudmi - ne ljudstvo, poosebljeno v rasi, ampak veliko 

število, legija mojih učencev, pri katerih ni odločilna kri, rasa ali jezik, ampak Duh. 

29 To ljudstvo se ne bo omejilo na poučevanje mojega nauka v pismih. Da bi besede živele, jih je 

treba živeti. To ljudstvo ne bo le razširjevalec spisov in knjig, ampak tudi zgledov in dejanj. 

30 Danes vas osvobajam vsega nepotrebnega, nečistega in napačnega, da bi vas uvedel v preprosto in 

čisto življenje, nad katerega se lahko vaša duša dvigne in o katerem priča s svojimi deli. 

31 Ko bo prišel čas, bom svoje ljudstvo predstavil človeštvu, in ne bo se sramoval Učitelj svojih 

učencev in učenci ne bodo zanikali svojega Učitelja. Ta čas bo sovpadel z vojno svetovnih nazorov, iz 

katere se bo kot dih miru, kot žarek svetlobe dvignil spiritualizem. 

32 Očetova pravičnost že išče zemeljsko moč ljudi, njihove nakopičene zaklade, da bi jim dala 

razumeti, da moja beseda ne bo nikoli uporabila oblasti in materialnega bogastva, da bi vladala ali se širila. 

33 Od celotne moralne in materialne strukture človeštva "ne bo ostal kamen na kamnu". Da bi se 

"novi človek" pojavil na tej zemlji, je namreč neizogibno, da se izbriše vsak madež, odstrani vsak greh in 

da ostane le tisto, kar vsebuje dobro seme. 

34 Sijaj moje navzočnosti in moje pravičnosti bo viden po vsem svetu in v luči te svetlobe bodo padli 

maliki, pozabljene bodo običajne tradicije in opuščeni nekoristni obredi. 

35 "Nova pesem" bo vzklila iz duše vseh tistih, ki me niso mogli videti in so me na koncu vendarle 

videli, ker so me iskali kljub svoji nepopolnosti; in veste, da me tisti, ki me išče, vedno najde. 

36 Tisti, ki so me zanikali, se mi izogibali, skrivali moje ime in niso hoteli priznati moje navzočnosti, 

so tisti, ki bodo nagrajeni na svoji 

Pot je v tem, da jim damo preizkušnje, ki jim bodo odprle oči in jim omogočile, da tudi oni vidijo resnico. 

37 Kaj je pomembno, da me nekateri ljubijo v nepopolnih predstavah, drugi pa me zanikajo, saj vem, 

da so vsi potrebni! 

38 Velika bitka je pred vrati, pripravite vse orožje. V tej bitki boste imeli vsi svoj delež, vsi boste 

opravili svoj del: vladarji, duhovniki, znanstveniki, bogataši, bogati in revni - vsi. 

39 Kaj je ostalo od Salomonovega templja, ko je prišla ura sodbe? Samo poznavanje zakona, 

zapisanega v vesti. Obredi, tradicije, žrtve in daritve - vse je izginilo. Sveto svetišče in oltar sta bila 

uničena, a zakon in besede prerokov so ostali. Oni so bili namreč tisti, ki so pripravljali človeštvo na novo 

dobo in so morali očistiti polja, da bi novo seme vzklilo. 
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40 Jeruzalem, za katerega je izraelsko ljudstvo mislilo, da je nedotakljiv, je bil uničen, prav tako 

tempelj, ki je bil njihov ponos. To se je zgodilo, ker sem prišel vladat med ljudi. Ker pa moje kraljestvo ni 

od tega sveta, je bilo treba uničiti materialni tempelj, da bi zgradili duhovno svetišče v človekovem srcu. 

41 Zdaj razumite, zakaj moji apostoli tistega časa niso gradili ničesar materialnega, ampak so gradili 

templje vere, kreposti in ljubezni v srcih, ki so izražali besedo, duha, delo in resnico. Zlato, kadilo in 

liturgija pri njih niso obstajali. Ko so položili roke na bolnike, so ti začeli smrčati. Ko so govorili o 

Kristusovih naukih, so v dušah množic gradili svetišča. Ko so govorili o križu, je ta v dušah ostal kot 

ognjeno znamenje. 

42 "Moje kraljestvo ni od tega sveta," vam ponavljam. Tempelj Svetega Duha nima materialnih 

temeljev, nima oltarjev na zemlji. 

43 Ko boste v tem času opazovali uničenje vseh zunanjih kultov, ki jih je ustvarilo človeštvo, boste 

videli, da se mnogi prestrašeno sprašujejo: "Zakaj je Bog dopustil, da se je to zgodilo?" Postavili si bodo 

isto vprašanje kot Judje, ko je bilo njihovo mesto uničeno. In moje ljudstvo bo tisto, ki bo odgovorilo, ki 

bo oznanilo, ki bo ljudem razkrilo, da se je začela nova doba in da se bo razširilo novo seme. 

44 Zemlja bo vlažna in pripravljena sprejeti seme mojih sejalcev, zato je primerno, da pomislite na 

odgovornost teh sejalcev. Ali bi bilo prav, da ti ljudje, potem ko se bo človeštvo osvobodilo fanatizma in 

nesmiselnega čaščenja, pridejo z novim malikovanjem? Ne, ljubljeni učenci in učenke. Zato vas na 

vsakem koraku vaše poti čakajo lekcije in preizkušnje. 

45 Velika je vaša usoda! Vendar pa se ne pustite obvladati grozljivim napovedim, temveč se raje 

napolnite s pogumom in upanjem ob misli, da so dnevi grenkobe, ki se bližajo, potrebni za prebujenje in 

očiščenje ljudi, brez katerih ne bi mogli doživeti zmagovitega prihoda časa poduhovitve. 

46 Naučite se premagovati težave, ne dovolite, da bi se vam v srce naselila potrtost, in poskrbite za 

svoje zdravje. Spodbujajte duha svojih bratov in sester tako, da govorite o meni in jim prikazujete moje 

nauke, ki zbujajo vero in upanje. 

47 Oglejte si, koliko ljudi živi v stiski. To so bitja, ki so se pustila premagati v boju za življenje. 

Poglejte, kako zgodaj so postali stari in sivi, njihovi obrazi so se posušili in so melanholični. Če pa so tisti, 

ki bi morali biti močni, šibki, bo mladost usahnila, otroci pa bodo v svojem okolju videli le mrak. 

48 Ljudje, ne prikrajšajte svojega srca za vse tiste zdrave užitke, v katerih lahko uživate, čeprav so 

kratkotrajni. V miru jejte svoj skromni kruh in resnično vam pravim, da bo potem bolj okusen in obilen. 

49 Iz mojih besed razberite, da od vas želim zaupanje, vero, optimizem, duševni mir in moč, da v 

vaših srcih kljub trudu in težavam ne bi bilo grenkobe. Kakšno prijaznost ali spodbudo bi lahko dali tistim, 

ki jo potrebujejo, če bi bilo vaše srce polno trpljenja, skrbi ali nezadovoljstva? 

50 Prav v preizkušnjah bi morali biti najboljši zgled vzpona, vere in ponižnosti. 

51 Tisti, ki je sposoben svojemu življenju dati to duhovnost, vedno čuti mir, in tudi ko spi, je njegov 

spanec miren in sproščen, kar duša izkoristi, da se odklopi od telesa v smeri onstranstva, kjer prejme tiste 

božanske tokove moči, iz katerih se hrani in v katerih lahko sodeluje tudi telo. 

52 Nihče naj ne reče, da moje prerokbe samo grenijo vaše življenje, nasprotno, moja beseda vas rešuje 

iz mračnega stanja. Razumite, da sem vas pripravil, da se v trenutkih boja ne boste počutili šibke. 

53 Vaš duh ne sme postati strahopeten, ko se zaveda, da se bliža bitka, niti ne sme dvomiti, da se bo v 

vaš svet vrnil mir. 

54 Povedal sem vam že, da ste na koncu enega sveta in na začetku drugega. Planet bo še vedno isti, 

narava bo enaka, svetloba bo prav tako enaka, toda način življenja človeštva bo drugačen, njegovi cilji, 

boji in ideali bodo drugačni. Pravičnost in resnicoljubnost bosta prevladali. 

55 Duše, ki se bodo utelešile v človeštvu tistih dni, bodo v svoji večini tako predane dobroti, da se 

bodo morale, ko se bodo pojavili ljudje, ki so nagnjeni k zlu, ne glede na to, kako močni bodo, ukloniti 

luči resnice, ki jim jo bodo postavile pred oči - kar je v popolnem nasprotju s tem, kar se dogaja zdaj. Ker 

so pokvarjenci v večini, so iz zla ustvarili moč, ki duši, okuži in objame dobro. 

56 Vaš svet bo še naprej ostal preizkusni kamen za duše, svet boja in popravljanja. Še vedno mi vaša 

zemlja ne more ponuditi vzvišenih duš, ki se, ko odidejo od tod, približajo domovom pravičnih. Vendar ta 

zemeljska dolina ne more sprejeti velikih duš, ki morajo priti, da bi prebivale na njej. To je svet nenehnih 

reinkarnacij, saj duše pri svojem počasnem vzpenjanju za seboj puščajo dela, ki so jih začele brez skrbi ali 

dolga, brez plačila. 
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57 Jutri mi bo ta zemlja ponudila čudovite duhovne cvetove v delih svojih prebivalcev, ti pa mi bodo 

prinesli zrele sadove, ki jih bodo poželi po vztrajnem življenju v ljubezni do Očeta in do bližnjega. 

58 Ali niste pomislili, da bodo jutri na zemlji živeli vaši otroci? Ali želite svojim otrokom nekaj 

boljšega od tega, kar ste dosegli vi? "Da, Oče," mi pravi tvoje srce. Ker nosite v sebi to misel, prežeto z 

ljubeznijo in usmiljenjem, očistite in olajšajte njihovo pot. Želim, da najdejo sled vaših stopinj in zberejo 

skromno dediščino, ki ste jim jo zapustili in ki jo bodo te generacije imele v veliki časti. 

59 Ni pomembno, da bodo vaša imena pozabljena, pomembna bodo vaša dela, saj bodo ostala 

neizbrisen pečat na poti, ki ste jo utrli. 

60 Kdo bo lahko izbrisal to sled, saj jo ohranja in varuje moja pravica? 

61 Poglejte, koliko skrivnosti vam razloži spiritualizem, koliko čudovitih razodetij vam da. 

62 To so žarki, ki jih Knjiga sedmih pečatov pošilja na vaše duše. To je glas Jagnjeta, ki govori in 

razkriva vsebino šestega pečata. 

63 Samo Jagnje prodre v globoke Božje skrivnosti in razkrije to modrost Gospodovim otrokom. 

64 Ko boste vi, učenci tretjega obdobja, v celoti spoznali, kar ste prejeli, se boste takoj lotili širjenja 

dobre novice tega sporočila, katerega vsebina je namenjena vsemu človeštvu. 

65 Zavedajte se, da so sredi tako velikega materializma tudi tisti, ki se spominjajo mojih obljub o 

vrnitvi, preučujejo besede prerokov in raziskujejo življenjske dogodke, ker želijo vedeti, ali kmalu pridem, 

ali sem prisoten ali pa sem bil tam in sem že odšel. 

66 Vam, ki ste me doživeli v tej manifestaciji in se je tako dolgo veselili, pravim: "Usmilite se ljudi, 

svojih bratov in sester." 

67 Pripravite se, da boste lahko delili veselo novico, ki jo bodo mnogi z veseljem sprejeli. Pravim 

vam "po mnogih" in ne "po vseh", kajti nekateri vam bodo morda rekli, da jim zadostuje, kar je Bog 

razodel v "prvi dobi" in kar je Kristus prinesel ljudem. Tedaj bodo vaše ustnice, ki jih bom navdihoval in 

spodbujal, govorile nevernim ljudem, da je treba poznati novo razodetje, da bi spoznali vso resnico, ki jo 

je Bog ljudem podelil v preteklih časih. 

68 Kako se boste lahko oglasili svojim bližnjim, ne da bi se izpostavili posmehu in ostrim obsodbam? 

Tako, da se pripravite kot pravi apostoli in nosilci te resnice ter da to luč nosite v svojih srcih s svarilom, 

da jo brez sence in brez madeža posredujete dušam ljudi. 

69 Ne boste odrešitelji narodov na zemlji, ampak boste sodelovali z Mojstrom, Odkupiteljem in 

Odrešenikom tega in vseh svetov, vas in vseh duš. 

70 Rad bi se veselil svojega dela, rad bi se počutil ljubljenega in razumljenega s strani vseh, ki jim je 

Oče dal iskrico svojega Duha. Želim, da bi vsi prišli k meni, da jim iz svojega kraljestva pokažem slavo 

božanskega dela in da bi vsi v tej kontemplaciji izkusili najvišjo blaženost, da so prehodili vso pot, ki vodi 

k Gospodu. 

71 Moje delo je večno, dokončanje moje besede med vami ne bo pomenilo konca, ampak začetek 

vašega boja. 

72 Ustnice nosilcev glasu ne bodo več prenašale mojega glasu, ampak bo moj navdih prinesel luč v 

njihove misli, da bodo razumeli besedo, ki je prišla iz njihovih ust, da jo bodo znali razložiti množicam. 

73 Namen manifestacije Mojega Duha skozi te misli je bil prav ta, da bi se s temi nauki naučili iskati 

Me pozneje od duha do duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 293 
1 Moja ljubezen vas razsvetljuje kot neskončno sonce in vas vse obdaja. 

2 Tukaj sem in v vaš um vlijem svoje misli, ki so postale Beseda, ki je prijetna srcu, najbolj prijetna 

duši in ki ne pušča grenkobe v vaših ustih. 

3 Kakor čebele, ki izdelujejo satje in ga po kapljicah polnijo z medom, tako tudi ti majhni otroci, po 

katerih se razodevam in podajam svojo Besedo, po kapljicah polnijo srca ljudi, željnih duhovne ljubezni, z 

bistvom, ki prihaja iz njihovih ust. 

4 Število mojega ljudstva je še majhno, vendar vam dajem svoja navodila, kot da bi šlo za velike 

množice ljudi. Moje ljubezni ni moglo ustaviti to majhno število, saj pri Mojstru ni in ne more biti nobenih 

predsodkov, saj so lastni sebičnim ljudem. 

5 Dobrodošli v Odrešenikovi luči, ljudje, ki vas mučijo preizkušnje in boji, dvomi in negotovosti, 

stiske in bolečine. 

6 Potrebujete zdravilo za dušo in jaz prihajam k vam, kot sem prišel v drugi dobi - kot zdravnik za 

bolezni telesa in duše. 

7 Ko prihajate sem in vas mučijo hude težave, stiska revščina ali strah zaradi trpljenja v 

preizkušnjah, iščete v moji besedi kakšen izraz za svojo bolečino - besedo, ki kaže, da vas je odkril moj 

pogled in da slišim vaše glasove. Takrat se dotaknem tvojega srca in ti dokažem, da mi nič ni skrito. Na 

vas razlijem svoj mir, vam dam izvrsten obrok svojih naukov in vas ponovno okrepljene pošljem na pot 

življenja, boja in pokore. 

8 Pri mojem poučevanju se naučite, da v preizkušnjah prispevate svoj majhen del vere, upanja, 

potrpežljivosti in stanovitnosti, ostalo pa naredi ljubezen vašega Očeta. 

9 Kdor zaupa vame, ne bo mogel obupati, in kako sladka je nagrada za tistega, ki zna zaupati v 

ljubezen in usmiljenje svojega Gospoda. 

10 Jaz sem tisti, ki se približuje tvojemu srcu, ko jokaš. Jaz sem Kristus in Kristus pomeni ljubezen. 

11 Zato vas zdravim in spodbujam, ljubljeni ljudje. Prihajajo namreč časi, ko bom med najbolj 

pripravljenimi in najbolj gorečimi, med tistimi, ki so najbolj napredni v razumevanju moje besede, izbral 

svoje in bodo moji prvi odposlanci, moje prve priče in tudi prvi, ki bodo iz duha v duh komunicirali s 

svojim Očetom. 

12 Vendar ne mislite, da mi je všeč, da nekatere izberem, druge pa zavrnem - to se nikoli ne zgodi, 

učenci. Jaz pa vas bom uporabil glede na stopnjo opremljenosti, ki jo boste postopoma dosegli in ki jo 

potrebujete, da mi boste lahko služili. 

13 Tako kot so danes tisti, ki so se znali pripraviti, dosegli duhovno manifestacijo s človeško 

sposobnostjo intelekta, tako bodo prišli časi, ko bo moj glas dosegel vašo dušo kot nebeška harmonija ter 

osupnil in navdušil vaš intelekt z modrostjo mojih razodetij in svetlih navdihov, ki vam jih pošilja moj 

Duh. 

14 Ta čas bo prišel, o tem ne dvomite, vendar ga ne določam. Veliko je odvisno od vas, od vaše 

vneme in ljubezni, da ta čas ne bo več stvar prihodnosti, ampak bo postal sedanjost. 

15 Toda ne mislite malo o tem, kar vam zdaj dajem prek ponižnih misli vaših bratskih glasnikov. 

Kajti moji nauki vas usposabljajo, da bi se vaša duša razvijala in pričakovala dialog med duhom in duhom. 

O, če bi le znali poiskati skrivni pomen vsake Mojstrove besede, koliko osupljivih razodetja bi našli! 

Koliko svetlobe bi vam bilo dano, da bi jo uporabili v svojem življenju! 

16 Vam, učencem tega Dela in pričam te Besede, vaš Učitelj pravi, da če ne boste razumeli ali sledili 

tej lekciji, ki sem vam jo razkril s človeškim umom, ne boste mogli napredovati do novega pouka, ki je 

obljubljen vašemu duhu in bo potekal neposredno med Učiteljem in učencem - notranje, brez potrebe po 

zunanjih sredstvih ali oblikah. 

17 Niste še na ravni navodil, ki vam jih zdaj dajem, in vendar že želite imeti ta dar milosti? 

18 Če bi dosegli stopnjo napredka, ki jo zahteva moja beseda, bi delali v luči svoje duhovne duše in bi 

drugi občutili vaš blagodejni vpliv. Vendar ni tako, zato se lekcije na vašo veliko žalost ponavljajo. 

19 Tri različne manifestacije enega samega Božjega Duha so bila razodetja, ki jih je človek prejel od 

Boga skozi čas, razdeljen na tri obdobja. Velikokrat in na različne načine sem vam razložil to, kar zmotno 

imenujete "Najsvetejša Trojica" in česar niste mogli razložiti, ker tega niste razumeli. 
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20 Razložil sem vam, da je to, kar imenujete Oče, absolutna moč Boga, univerzalni Stvarnik, edini 

neustvarjeni; da je to, kar imenujete Sin, Kristus, to je razodetje Očetove popolne ljubezni do njegovih 

stvaritev; in da je to, kar imenujete Sveti Duh, modrost, ki vam jo Bog pošilja kot svetlobo v tem času, ko 

je vaš duh sposoben bolje razumeti moja razodetja. 

21 Ta luč Svetega Duha, ta Božja modrost, bo kmalu zavladala v tretjem veku, ki ga vidite prihajati v 

življenje, in razsvetlila um človeštva, ki potrebuje duhovnost, je žejno resnice in lačno ljubezni. 

22 Med ljudmi sem postavil tri "kraljestva", ki se bodo kmalu združila v eno. 

23 Prvi je bil moč in moč zakona, drugi ljubezen, tretji pa modrost. 

24 Ko bo človek živel v skladu z zakonom, nauki in razodetji, ki sem mu jih prinesel v vsakem 

'kraljestvu', bo lahko resnično rekel, da je nebeško kraljestvo prodrlo v človekovo srce. 

25 Prav tako je res, ljudje, da se je en Bog razodel ljudem, čeprav v treh različnih vidikih: Če boste v 

Očetovih delih v prvi dobi iskali ljubezen, jo boste našli; in če boste iskali svetlobo modrosti, jo boste prav 

tako odkrili, tako kot boste v Kristusovih delih in besedah naleteli ne le na ljubezen, ampak tudi na moč in 

modrost. Kaj bi bilo torej čudnega, če bi v tem času v delih Svetega Duha odkrili tako moč, zakon in 

oblast kot ljubezen, nežnost in zdravilni balzam? 

26 To je najvišje kraljestvo - ne zaradi svetlobe, saj je ta vedno enaka, ampak zato, ker so ljudje bolj 

sposobni za višje življenje. 

27 To bo kraljestvo svetlobe, ki bo razsvetlilo misli in duše - svetloba, ki bo preoblikovala človeštvo. 

Svetlost bo tako velika, da vsi, ki so me zanikali, tega ne bodo več počeli, in tisti, ki so bili neumni, bodo 

opustili svojo neumnost, saj bodo resnico zagledali v jasni dnevni svetlobi in jasno kot nebo. 

28 Medtem moram iz preostalih ljudi izločiti ljudi dobre volje, ki mi bodo, ko bo napočila ura, služili 

kot delavci duhovnosti. Tu jih v tišini in ponižnosti pripravljam in poučujem. 

29 Tako kot kmet obdeluje svojo zemljo, kot se obrtnik posveča svojemu delu, kot se učenjak posveča 

svojim razmišljanjem in filozof svojim sanjam - tako kot se vsi ljudje trudijo v žalostnem in obupnem boju 

za življenje, tako bom tudi jaz ustvaril ljudstvo, ki jih navdihujejo duhovnost, mir, dobrota, višje znanje o 

življenju, ki delajo in bdijo kot dober sejalec, ki se trudijo kot učenjak, ki imajo sanje kot filozof, ki se 

borijo za pravo hrano za dušo, kot se človeštvo bori za vsakdanji kruh. 

30 Pravi spiritualist bo tisti, ki bo združil zakone duha in materije ter iz njih ustvaril krepostno, vestno 

in visoko življenjsko raven. 

31 Danes ste moji mali učenci, ki v svojih samotnih meditacijah postopoma oblikujete svojo dušo, da 

boste lahko pozneje pomagali sočloveku doseči njegovo blaginjo. 

32 Jezusov učenec je tisti, ki zmaguje z Besedo, ki prepričuje in tolaži, ki dviguje in prebuja, ki iz 

premaganega naredi zmagovalca samega sebe in nasprotnosti. 

33 Kristusov apostol ne more nositi v srcu sebičnosti in misliti le na svoje trpljenje ali skrbi. Ne skrbi 

za svoje, ampak misli na druge, s popolnim zaupanjem, da ni ničesar zanemaril, kajti Oče takoj pomaga 

tistemu, ki je pustil svoje in se posvetil Gospodovemu otroku, ki potrebuje duhovno pomoč. In kdor se 

pozabi, da bi bližnjemu prinesel nasmeh upanja, tolažbo za njegovo žalost, kapljico balzama za njegovo 

bolečino, bo njegov dom ob vrnitvi osvetljen z lučjo, ki je blagoslov, veselje in mir. 

34 Ko se bodo ljudje počutili vsaj malo kot bratje in sestre svojih sosedov in vsaj malo kot starši otrok 

celotne zemlje, bodo naredili trden korak v mojem učenju. 

35 Kako malo jih pozna veliko znanost o življenju, katere moč in izvor temeljita na ljubezni. 

36 Kdor se nauči biti dober na podlagi božjih navodil iz mojega nauka, bo moral biti podoben kruhu, 

ki se deli na mizi, da bi ga razdelili vsem, ki se usedejo za mizo, da bi jedli. 

37 Ne morete trditi, da hodite po moji poti ljubezni, dokler še niste popolnoma napolnjeni z dobroto 

in zanemarjate svoj duhovni napredek - dokler se ukvarjate z vedenjem drugih, da bi ga cenzurirali in 

obsojali. 

38 Bodite prepričani, da boste, dokler ne očistite svojega srca in mišljenja, ovira moji svetlobi, da bi 

dosegla in prodrla v vaše bitje. Kajti slabe misli, besede in čustva so ovira, da bi se ta luč, ki je vsa čistost, 

naselila v vaši duši. 

39 Očistiti moraš stanovanje, da bom lahko vstopil v tvoje srce - a ne le za trenutek, ampak za vedno. 

Želim prebivati v skrivni sobi tvojega srca. Toda nehajte me klicati le zato, da bi bil z vami le za nekaj 
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kratkih trenutkov, le toliko časa, kolikor traja vaša priprava, in da bi me potem odvrgli, takoj ko se 

prebudijo vaše strasti. 

40 Svet in njegove skušnjave so močni, zato morajo biti vaši dobri nameni še močnejši, da vaša volja 

sredi bojev in preizkušenj ne bi postala šibka. 

41 Včasih ponavljam svoje lekcije, ker želim, da bi bila vaša duša občutljiva in da bi vaše srce 

trepetalo. Če ne bi deloval na ta način, bi zapadli v napačne predstave o resnici moje besede. Ali se 

spomnite, da je starodavno izraelsko ljudstvo v svojem Bogu videlo le neizprosno pravičnost, strogost in 

nepopustljivost ter da jih je zato, ker so imeli takšno predstavo o svojem Gospodu, strah pred kaznijo 

prisilil k spoštovanju Božjega zakona? 

42 Vi že veste, v kakšni zmoti so bili, saj ste odkrili neskončno Očetovo ljubezen do človeštva. 

43 V Bogu že vidite manj sodnika kot Očeta popolne in neizčrpne ljubezni, in povem vam, da je 

dobro, da v Bogu vidite svojega Očeta. Vendar vam moram povedati, da bi vas ohranil budne, da lahko 

tudi vi, tako kot to starodavno ljudstvo, padete v novo napako, in ta napaka je lahko, da se ne trudite, da bi 

se moralno in duhovno izboljšali, ali da vas ne skrbi, da nenehno in hudo grešite, v zaupanju, da je Oče 

nad vso ljubeznijo in da vam bo odpustil. 

44 Seveda je Bog ljubezen in ni prekrška, pa naj bo še tako hud, ki ga ne bi odpustil. Toda dobro 

morate vedeti, da iz te božanske ljubezni izvira neizprosna pravičnost. Zavedajte se vsega tega, da bo to, 

kar ste sprejeli vase kot znanje o mojem nauku, ustrezalo resnici in da boste uničili vse napačne ideje, ki bi 

lahko bile prisotne v vas. Ne pozabite, da čeprav vam je Očetova ljubezen odpustila, madež - kljub 

odpuščanju - ostaja vtisnjen v vaši duši in da ga morate oprati z zaslugami ter tako izkazati pravičnost 

ljubezni, ki vam je odpustila. 

45 Svojim slabim delom, svojim grehom ste raje zatiskali oči, prevzeli nezaželeno breme in ga pustili 

na domu nekoga drugega. Toda sčasoma boste razumeli, da nihče ne more oprati madežev bolje kot tisti, 

ki si jih je vtisnil v srce. 

46 Zakaj je vaša hoja tako počasna, čeprav so to vrata do odrešitve in vir milosti, ki vas čaka? Razlog 

za to je, da vas okužita občutek hladnosti vere v Boga in posvetna skepsa, tako da se včasih počutite kot 

ljudje, ki ne pričakujejo več ničesar od mojega usmiljenja. 

47 Ljudje, ki me danes poslušate - vi, ki iščete srečo v minljivem življenju, polnem užitkov - resnično, 

povem vam, na koncu bosta v vaših ustih ostala le grenkoba in očitek vesti, ko boste izkusili, kako 

drugačen in v nasprotju z vašimi iluzijami je rezultat vašega prizadevanja. 

48 Resnično vam povem, da boste lahko živeli, se borili, uživali, trpeli in umirali le, če se boste 

opirali na dušo kot na palico, duša pa mora vedno slišati glas svoje vesti. 

49 Potrebno moč boste našli le v veri. 

50 O trpinčeno človeštvo, zatemnjeno od bolečine in grenkobe! Odprite oči, da boste videli prihod 

kraljestva luči, Duha resnice, ki se spušča, da bi prebudil duše in misli, ki do danes še spijo. 

51 Kristus vam govori v Duhu, ki je vaš posrednik med Bogom in človekom. Kristus je "Beseda", je 

Božja beseda, beseda ljubezni in resnice. Danes vam govorim v eni od neštetih oblik, v katerih vam lahko 

razkrijem svojo besedo. Jutri, ko bo ta oblika razodetja končana, bo moja beseda zapisana in tako bo v 

pismih šla od pokrajine do pokrajine, od doma do doma, od srca do srca, nekatere bo prebudila, druge 

spreobrnila, tretje potolažila, čeprav vam moram povedati tudi to: Nekateri bodo ostali nesprejemljivi za 

sporočilo, nekateri pa ga bodo celo bogokletno preklinjali. 

Toda to je nepomembno, ljudje. Prišli bodo časi, ko bodo množice z veseljem iskale mojo besedo v 

Svetem pismu. Tudi to ljudstvo tukaj, ko se bo želelo spomniti pomena in zvoka te besede, ki je bila mana 

v puščavi njegovega življenja, bo z ljubeznijo in spoštovanjem zbiralo strani, na katerih si zapisal mojo 

besedo. 

52 Človek potrebuje duhovno modrost in jaz mu jo dajem, kot sem mu jo dajal v preteklosti, ko sem 

videl, da je človeštvo lačno ljubezni, in sem mu jo dajal. 

53 Za Boga ni "nemogoče": človek je potreboval Boga in on je prišel k človeku. Potreboval je višje 

znanje in Gospod mu je razkril globoke lekcije. Potreboval je okrepitev svoje vere in Oče je okrepil vero 

zelo ljubljenega otroka. 

54 Ne bi vas smelo presenetiti, da se v tej tretji dobi razodevam v obliki, o kateri pričajo vaša ušesa in 

ki jo čuti vaše srce. 
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55 Danes me še niste videli utelešenega v človeškem bitju, Kristusova navzočnost se razodeva v 

tretjem času po navdihu in zmožnosti povezovanja z mojim Duhom, ki je bila nekaterim mojim otrokom 

dana kot naloga. 

56 Ljudje so padli v stanje velike zmede zaradi napačnih razlag tega, kar je Bog razodel v prejšnjih 

časih - zaradi nezmožnosti, da bi vstopili v to, kar je zanje 

V nerazumljivo lahko prodrejo le zato, ker nimajo duhovne moči, da bi za zidom svojega materializma 

zagledali luč večnega. 

57 Zaradi vašega velikega pomanjkanja svetlobe - svetlobe, ki pomeni modrost, ljubezen, vzvišenost - 

sem moral priti. 

58 Da bi vam dal to luč, ni bilo primerno, da bi se postavil med vas kot človek. Da bi vas spodbudil k 

spiritualizaciji, je bilo namreč potrebno, da sem razkril svojo navzočnost v duhovni, nevidni in vendar 

otipljivi obliki za vašo vero in ljubezen. 

59 Prihod Svetega Duha v tretji dobi je duhovna manifestacija Boga, tistega mogočnega in pravičnosti 

naklonjenega Jehove, ki se je v prvi dobi manifestiral skozi sile narave, in ljubečega Jezusa, ki je bil 

resnično človek in iz katerega je Oče spregovoril na začetku druge dobe. Danes ponovno prihajam k 

ljudem, vendar prihajam kot Duh, ker vem, da ste ga zdaj sposobni razumeti in mu verjeti, ko govori z 

vami neposredno v 

povezava. 

60 To je doba svetlobe, katere jasnost vam bo pomagala razumeti tisto, kar se vam je zdelo 

nedoumljivo. V vaših srcih bom pustil bistvo lekcij preteklih časov. Toda fanatizem, ki ste ga gojili okoli 

njih, bo uničilo človeštvo samo, ko bo nadaljevalo svojo pot razvoja. 

61 Tukaj govorim vsem, ne da bi vas razlikoval glede na verske skupnosti ali veroizpovedi. Duhovna 

razdeljenost in razkol sta ustvarila ljudi, ki drug drugega obsojajo, se med seboj bojujejo in drug drugemu 

odrekajo resnico. 

62 Ljubim vse in iščem vse, ker vidim, da vsi hodite po poti. Kaj ste naredili iz resnice in zakona? 

Številne religije. Tega vam ne očitam - nasprotno, to vam je bilo dovoljeno, ker ste imeli različne stopnje 

razumevanja, napredka in duhovnosti. Toda da bi ena verska skupnost druge obravnavala kot sovražnike 

in da bi si med seboj grozili, se poškodovali in ubili, tega moj nauk nikoli ni predpisoval. Povem vam, da 

tisti, ki tako ravnajo, niso zagovorniki resnice, ampak njeni sovražniki. 

63 Zakaj ste med seboj sovražniki, čeprav nihče ni brez krivde? Zakaj bi se borili proti temu, da bi 

drugi dosegli popolnost in se približali svojemu Očetu? Kdo je tisti, ki lahko reče, da prinaša resnico in je 

z Bogom, da verjame, da je odrešen, in kdo je tisti, ki je namenjen pogubi? 

64 Kako neumni ste še vedno, da sodite drug drugega! 

65 Ali vas ni sram, da v polnosti časa svetlobe delate prestopke, čeprav bi se morala vaša duša že 

dvigniti nad človeško bedo. 

66 Ljudje, tu je glas Svetega Duha, duhovna manifestacija Boga po vašem razumu, ki vam ne razkriva 

novega zakona ali novega nauka, ampak nov, naprednejši, duhovnejši in popolnejši način, kako se 

povezati z Očetom, ga sprejeti in ga častiti. 

67 Če vam je Gospod rekel: "Ljubi Boga z vsem srcem in z vso dušo in svojega bližnjega kakor 

samega sebe" in če vam je Mojster oznanjal nauk o ljubezni, vam ta duhovni glas, ki prihaja iz istega vira, 

pravi, da se držite zakona ljubezni, ker ima moč, ki je nimajo niti največje vojske sveta, in da bodo njihove 

zmage zanesljive in trajne, saj bo vse, kar gradite na temeljih ljubezni, imelo večno življenje. 

68 Človeštvo je v bedi, človeški um je vznemirjen, srce je postalo vzvišeno zaradi sposobnosti, ki jih 

je človek dosegel na zemlji. Zdravilo za to je bilo vedno na dosegu roke, vendar ga je odklonil. To 

zdravilo je duhovno znanje. 

69 Pravim vam, da so tisti, ki so prebujeni in se zavedajo, kaj se dogaja, primerni, da prižgejo svetilko 

vere ljudi v Božjega Duha. 

70 Razumite, da se mora vaša duša razvijati v skladu s svojimi sposobnostmi, darovi in možnostmi, ki 

so vam do danes skoraj popolnoma neznani. 

71 Moja beseda vam ne razkriva podrobnosti o vaši preteklosti ali duhovni prihodnosti, ki vas ne bi 

pripeljale na dober cilj. Vendar pa vas učim, da svojo nalogo opravite v svetu, v katerega ste bili poslani. 
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72 Zato zaničujte vse ideje, s katerimi vas nekateri želijo navdušiti, ko govorijo o vaši preteklosti ali 

prihodnosti v življenju duše. 

73 Vedite, učenci, da duhovnost omogoča vesti, da se izrazi bolj jasno, in kdor sliši ta modri glas, ne 

bo prevaran. 

74 Spoznajte vest, saj je prijazen glas, je luč, skozi katero Gospod prepušča svojo svetlobo - kot Oče, 

kot Gospodar ali kot Sodnik. 

75 Dovolite svoji vesti, da vam v preizkušnjah pove, da vas ne kaznujem, ampak da se očiščujete, in 

ko vidite sproščene sile narave, ki povzročajo grozo, ne smete bogokletno reči, da je to Božja kazen, 

ampak da je to preizkušnja, da se očistite. 

76 Le čistost duše bo lahko povzročila, da bo izžarevala sijaj svojega oblačila svetlobe. 

77 Prizadevajte si za očiščenje, ki ga lahko prejmete z uresničevanjem ljubezni med bližnjimi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 294 
1 V teh težkih in žalostnih časih za ljudi bo moje delo kot svetilnik za brodolomce, kot ščit za šibke, 

kot popotni sveženj, poln hrane za potrebne. - O duhovnem vam govorim v prenesenem pomenu. Saj sem 

vam že povedal, da človek ne živi samo od kruha, ampak tudi od moje besede. 

2 Potrebno je, da razumete pomen te resnice. Kajti na vaši poti se bo zvrstilo veliko pomoči 

potrebnih, bolnih na telesu in duši. Resnično, povem vam, njihova telesna potreba ne bo večja od potrebe 

njihove duše. Ta bo namreč sestavljen iz bede, lakote, golote, mraza, strahu in teme. 

3 Kako pripravljeni morate biti, da lahko pogledate v srca in spoznate, kaj hranijo, kaj skrivajo in kaj 

potrebujejo! Naučil sem vas, da negujete duše, da jih zdravite, da jim dajete svetlobo in da jim pokažete 

pot k njihovemu razvoju navzgor. 

4 Kdor sliši to besedo in jo ohrani v svojem srcu, bo lahko postal dušni vodnik, zdravnik in 

svetovalec. V svoji besedi bo imel dar miru in tolažbe za soljudi, ki potrebujejo svetlobo. 

5 Ko boste ozdravljali bolnike in jim pomagali slišati božansko besedo, boste priča vstajenju mnogih 

duš, ki bodo ob prebujanju iz globokega spanca in ob vašem glasu odkrile zaklade in darove, ki so jih 

nosile s seboj, ne da bi se tega zavedale. Takrat bo v njihovih srcih veliko veselje, saj bodo čutili, da so 

dediči svojega Očeta. 

6 Dolgo časa so se počutili oddaljene od Gospoda. A dovolj je bila ena sama beseda brata, glasnika 

najbolj ljubečega Očeta, in vse njihovo bitje je zažarelo od ljubezni in življenja. 

7 Moj klic bo dosegel vse, prehajal bo iz enega srca v drugo. Prav tako se je novica o moji duhovni 

navzočnosti potihoma razširila med vami in razširilo se je spoznanje, da je tretji čas zdaj tu. 

8 Nočem, da bi se hvalili z mojim prihodom, niti nočem, da bi za širjenje mojega sporočila 

uporabljali sredstva, ki so duhovnosti tuja. 

9 Vzemite si za zgled moje apostole, ki so z deli ljubezni, z besedami, polnimi svetlobe, in s pismi, 

ki so odražala resnico, vsem ljudstvom na zemlji prinašali pričevanje, da je bil z njimi Kristus, božanski 

Učitelj. 

10 Šibki ljudje se ne želite truditi, da bi dosegli lastno odrešitev. Ali je to žrtev, ki jo zahtevam od 

vas? Naloga, ki sem jo zaupal vsakemu od vas, je zelo preprosta. Toda zdi se vam kot križ, katerega teža 

presega vaše moči. 

11 Če te izpostavim kakršni koli preizkušnji, obupaš in se upreš moji volji, četudi je ta blaga. 

12 Kje je Abraham, od katerega sem zahteval življenje njegovega ljubljenega sina in ki me je bil 

pripravljen ubogati? Kje bi lahko našel moč in vero Mojzesa, ki je prečkal puščavo in mu je sledilo 

njegovo ljudstvo? In zvestoba mojih apostolov, ki so do smrti sledili stopinjam, ki jih je zapustil njihov 

Učitelj - kje bi jo še lahko našel? 

13 Glejte, od vas ne zahtevam življenja vaših otrok, niti od vas ne zahtevam, da v mojem imenu 

žrtvujete svojo kri, pa vendar se vam zdi poslanstvo, ki sem vam ga zaupal, težko in mnogi ga zavračajo. 

14 Pokazal sem vam le načine, kako delati dobro, biti koristen svojemu bližnjemu, tako ustvariti večni 

mir za svojo dušo in pomagati sočloveku, da se povzpne na goro duhovnosti. 

15 Naj spregovori glas vaše vesti, prisluhnite mu in mi potem povejte, ali je to poslanstvo, ki sem vam 

ga zaupal, jarem za vas. Resnično, povem vam, če boste vedno znali slišati ta notranji glas, boste morali 

točiti solze kesanja in mi reči: Kako nehvaležni smo bili do Tebe in kako krivični do sebe! 

16 Ko boste to premišljevali in boste v svojem srcu oblikovali trdne odločitve, da boste svoje 

poslanstvo opravljali z nežnostjo in ljubeznijo, boste v svoji duši začutili Očetovo luč, ko vas bo 

blagoslovil. 

17 Ne bojte se, ljudje, saj grem pred vami, usmerjam vaše korake in osvetljujem vašo pot kot 

neizmerno velik svetilnik. 

18 Če današnjo lekcijo razumete kot Mojstrov očitek, jo tako tudi vzemite. Če pa greste do dna, boste 

tam našli mojo pravičnost, mojo ljubezen in mojo gorečnost za vlogo, ki sem vam jo zaupal pri svojem 

delu. 

19 Zavedajte se, da je zdaj tretji čas, doba duhovne svetlobe. 

20 Bodite dobre volje, saj boste priča številnim dogodkom in boste deležni milosti prejeti številna 

razodetja. 
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21 Tvoje srce ni otrdelo, tvoji možgani niso zaprti za mojo ljubezen, tvoja duša ne spi. Odprite svoje 

oči za svetlobo in izostrite svoje čute, da boste zaznali znamenja, klice in manifestacije mojega Duha in 

duhovnega sveta, ki se vam bodo razodeli. 

22 Za vsako bitje je v tem času določen dan duhovne osvoboditve - čas, ko za vedno preneha biti 

suženj sveta, suženj skušnjav, častilec telesa in njegovih užitkov. 

23 Lažni drobnarije bodo padle z vas, ker duša zavrača nečednosti sveta in se oblači v vreden plašč 

duhovnosti. 

24 Koliko izmed vas, ki ste v tem času slišali mojo besedo, je na dan svoje osvoboditve prvič slišalo 

prav ta glas! S kakšno ljubeznijo si si vtisnil v spomin blagoslovljeni datum, ko si se spomnil čudeža 

svojega vstajenja v veri! 

25 Blagor tistim, ki so veliko jokali, a znali čakati. Blagor tistim, ki so grešili, a so se nato 

prostovoljno podvrgli očiščenju, ker so začutili prihod moje besede v svoje srce. Čutili in prepoznavali so 

me od dneva, ko so se prvič udeležili moje manifestacije, od moje prve besede. Ko sem se s svojim 

bistvom dotaknil strun njihovega srca, ki so zaradi bolečin in življenjskih nesreč postale občutljive, so 

začutili, kako se po vsem njihovem bitju pretaka božanska življenjska kri Mojstra, in hkrati s tem, ko so 

postali močni, so z njihove duše odpadli nesreča, madeži, razvade, trpljenje, tema in madeži, nato pa se je 

oblekla v oblačilo, lastno duši svetlobe, ki je resnica. 

26 K meni so prihajali ljudje, ki so bili mrtvi za duhovno življenje. Toda ko so odšli, so odšli kot 

ljudje, ki so se spreobrnili v vero in končno vedeli, katera je prava pot. Vera je namreč kompas duše. 

27 Duša je neizrekljivo srečna, ko je obujena k veri! A to še ni bilo vse, saj je tiste, ki so se tako vrnili 

v življenje, čakalo še več. To je bila sreča, da bosta znala obuditi "mrtve" na svojih poteh, kot sta se 

naučila od svojega Mojstra, in da bosta znala pokazati smer vsakemu zemeljskemu popotniku, ki ga bosta 

srečala in ki bo taval brez določenega življenjskega cilja. 

28 Kdor ni rešil bližnjega, kdor ni povrnil izgubljene vere ali zdravja sočloveku, si ne more 

predstavljati tega užitka duše. Kdo si torej lahko predstavlja veselje, da je Odrešenik, Tolažnik, Učitelj in 

večno vstajenje vsake duše? Toda tega veselja nisem pridržal samo zase, saj sem z vami delil nekaj od 

vsake svoje lastnosti in vas učil, da rešujete, zdravite, tolažite in oživljate. Kajti želim, da bi bilo moje 

veselje veselje vseh, tako kot moje nebeško kraljestvo pričakuje vse. 

29 Ljudje, če čutite, da vas objema višja sila, je to zato, ker prav zdaj čutite mojo prisotnost. Pripravili 

ste svojo dušo in pripravili svoje telo, da bo sprejemljivo. Zato v tem trenutku, ko vas ganejo moje besede, 

uživate v moči, ki jo izžareva moj Duh. Pomislite: če bi se tako poduhovili v vseh trenutkih svojega 

življenja, bi povsod zaznavali občutek moje prisotnosti. Tedaj boste ugotovili, da se moja pravičnost v 

vašem življenju v celoti uresničuje. 

30 Trenutno sodim ljudem na zemlji in se s svojo svetlobo dotikam vseh duš. Toda le redki se 

zavedajo, da je prišla njihova sodba, še manj pa je tistih, ki slutijo prisotnost časa, ki je bil napovedan že v 

preteklih stoletjih. 

31 Vsem sem dal potreben čas, da preverijo svoje življenje v luči vesti ter se pokesajo in obnovijo, če 

želijo kaj spremeniti ali popraviti. Tako tistim, ki vladajo in sprejemajo zakone, kot tistim, ki duhovno 

vodijo človeštvo, ter znanstvenikom in vsem, ki posredujejo znanje, sem dal čas za pripravo. Vsi bodo 

namreč morali odgovoriti na vprašanja, ki jim jih bo zastavilo moje pravosodje. 

32 Če današnji ljudje ne bi bili tako trdi in brezčutni, bi nedvomno ves čas prejemali sporočila iz 

duhovnega sveta in občasno bi se znašli obkroženi z množico bitij, ki si nenehno prizadevajo za prebujenje 

ljudi, in ugotovili bi, da nikoli niso sami. 

33 Nekateri temu svetu pravijo "nevidni", drugi "nezemeljski". Toda zakaj? Preprosto zato, ker 

nimajo vere, da bi "videli" duhovno, in ker se zaradi svoje človeške bede počutijo oddaljene in tuje svetu, 

ki bi ga morali čutiti v svojem srcu. 

34 Te ljudi, ki so se zbrali v skromnosti teh dvoran, da bi me poslušali, sem moral osvoboditi 

zemeljskih dobrin in nečimrnosti, da bi jih pritegnilo nekaj, kar ni iz tega sveta in kar je moj nauk. 

35 Našel sem vas revne, ki jokate za izgubljenimi dobrinami in ste zato nekoliko razočarani nad 

lažnim bliščem posvetne slave ter nekoliko manj materializirani. To vam pomaga, da začutite prisotnost 

duhovnega in hrepenite po razvoju in izboljšanju svoje duše. Če bi bili bogati, zdravi, živeli med udobjem, 

praznovanji in užitki, ali bi na moj klic prihiteli sem? 
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36 Zavedajte se, kako zelo se moram še uveljaviti med ljudmi, da bodo monarhi sledili mojim 

navodilom. 

37 Ne gre za to, da bi vas želel videti revne, še manj pa tiste, ki potrebujejo vse, kar je potrebno za 

življenje in preživetje. Toda razvito človeško bitje mora vedeti, da je pred človekom duša, saj lahko duša 

živi brez zemeljskega telesa, medtem ko telo ne more obstajati brez duše. 

38 Hočem, da je vse tvoje, a da zavestno uporabljaš, kar potrebuješ; da znaš biti bogat v duši in imeti 

veliko v materialnih stvareh, če jih dobro uporabljaš in daješ tako enemu kot drugemu pravo vrednost in 

veljavo. Kako lahko duša neizmerno bogatega človeka škoduje sama sebi, če je to, kar ima, v dobro 

njegovega bližnjega? In kako naj bi bila močna oseba prizadeta, če se njen duh zna občasno umakniti, da 

bi molil, in če je prek svoje molitve v občestvu z menoj? 

39 Vi, ki slišite ta razodetja, razumete resnico. Vendar je veliko ljudi, ki so prav v teh trenutkih razbiti 

v temi, in te moram rešiti. V nevihti, ki se bliža, se bo potopilo veliko ladij, nastali bodo strah, jok in 

preklinjanje, obup in solze. Vendar vam zagotavljam, da duhovno nihče ne bo propadel, kajti tudi v 

najgloblji temi bo vedno zasijala luč, zvezda, žarek, ki je Duh, iz katerega se bo v srce spustila iskra vere 

in upanja. 

40 Ko se bo iz najgloblje notranjosti ljudi k meni dvignil klic na pomoč, ki mi bo govoril: "Oče moj, 

naš Odrešenik, pridi k nam, mi propadamo," takrat jim bom dal čutiti svojo navzočnost, razkril jim bom 

svoje neskončno usmiljenje in jim ga še enkrat dokazal. 

41 Žejen sem vaše vere, vašega kesanja in vaše ljubezni - žejo, ki je do danes niste mogli pogasiti. 

Kadarkoli sem te namreč prosil za vodo tvoje ljubezni, si mi ponudil čašo žolča in kisa. 

42 Moja želja je, da bi ljubili drug drugega. Dovolj bi bilo, če bi izpolnili to zapoved, in vse vaše 

bolečine, grenkoba in trpljenje bi takoj prenehali. Moja žeja ni nujna zame, ampak za vas. 

43 Učenci, začutite, kako vas ljubim v tej besedi. Tudi v njej me ljubite, ker je v njenem pomenu moj 

Duh. 

44 Ko se bo ta nauk razširil, vas bodo vprašali, kakšen je namen tega sporočila, saj že obstaja toliko 

verskih skupnosti. Potem jim boste razkrili, da je ta beseda prišla k človeštvu, da bi ljudi naučila dialoga 

med duhom in duhom, ki ga njihove religije ne učijo, in da je to sporočilo božanska luč, ki vam razkriva 

vse duhovne lastnosti, ki jih imate. 

45 To ljudstvo bo prineslo veselo novico moje besede vsemu človeštvu in ljudje bodo spoznali, da je 

med njimi in duhovnim kraljestvom le korak in da je neskončna razdalja, ki po njihovem mnenju obstaja 

med enim in drugim svetom, le posledica njihove domišljije, nevednosti in zunanjega izvajanja religije. 

46 V preteklosti je bilo človeštvo pripravljeno le na čas, ko bo primeren za duhovno komunikacijo. 

Zdaj je primeren čas, ko je vaša duša okrepljena in se lahko hkrati dvigne ter poveže z višjim življenjem. 

47 Moje oznanilo po človeškem razumu vam je dokazalo resničnost vsega, kar sem vam pravkar 

povedal, in je bilo tudi spodbuda za ljudi, ki so me slišali, ter jim na ta način pomagalo narediti prvi korak 

k duhovnemu dialogu. 

48 Kakor sem vas najprej učil, da bi lahko pozneje stopili na Mojo pot večje popolnosti, tako boste 

najprej govorili z Mojo Besedo in jo razlagali, da bodo vaši soljudje, ko bodo razumeli Moje delo, 

pripravljeni in sposobni komunicirati s svojim Očetom ter svojimi duhovnimi brati in sestrami. 

49 Vsi moji glasniki se niso bili sposobni in pripravljeni pripraviti, da bi mi služili, in pogosto sem 

moral poslati svojo luč na nečiste misli, ki so se ukvarjale z nekoristnimi, če ne celo grešnimi stvarmi. S 

svojim prestopkom so povzročili mojo pravičnost, saj je bil njihovemu umu odvzet vsak navdih, njihovim 

ustnicam pa vsa zgovornost za izražanje božjega sporočila. 

V teh primerih je množica poslušalcev zaprla svoja ušesa za ta slaba oznanila, odprla pa je svoje duše, 

da bi v njih začutila mojo navzočnost in sprejela moje bistvo. Ljudje so se hranili z esenco, ki jim jo je v 

tistem trenutku poslala moja milost, vendar je nosilec glasu preprečil sporočilo, ki ni prišlo iz njegovih ust, 

in tako prisilil prisotne, da so se iz duha v duh pogovarjali s svojim Mojstrom, čeprav še niso bili 

pripravljeni sprejeti mojega navdiha v tej obliki. 

50 Še vedno je dovolj časa, da se nosilci glasu in skupnosti pripravijo na to, da bodo v zadnjem letu 

Mojega razodevanja skozi človeški razum videli, kako Moja beseda doseže svoj vrh v najvišjih in 

najsvetlejših doktrinarnih govorih, ki ste jih do tedaj slišali. Pripravljen sem vas nagraditi s tem, da vam 
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omogočim te priprave in želje, če se boste resnično pripravili. Moja svetloba bo prihajala v potokih, 

preplavila vašo dušo in jo prepojila z močjo, modrostjo in duhovnostjo. 

51 Zato mora biti slovo od mojih besed na koncu tega časa mojega pojavljanja - v največji možni 

pripravi duše in razuma, da boste, ko me ne boste več slišali v tej obliki, začutili neizmerno željo po tem, 

da bi slišali moj glas, in ta želja vas bo spodbudila, da me boste iskali v Neskončnem, v Božanskem. S tem 

boste naredili odločen korak k duhovnemu čaščenju Boga, k resničnemu dialogu med otroki in Očetom. 

52 Ko ne boste več imeli pred očmi oseb, predmetov ali figur, ki jih potrebujete kot sredstvo, da bi me 

lahko začutili, in boste mojo navzočnost zaznavali samo z molitvijo ter prejemali moj navdih v vsakem 

trenutku svojega življenja, ko boste hrepeneli po meni, boste z veseljem v srcu vzklikali: "Učitelj, kako si 

nam blizu!" 

53 Še naprej bom vaš učitelj, vaš zdravnik in se bom po vas izkazoval v bolnikih, ki jih boste prinašali 

k meni. Bom navdih v vaših mislih in beseda na vaših ustnicah. Poslal vam bom duhovne zaščitnike, ki 

vas bodo še naprej vodili in varovali. 

54 Ne zadovoljite se s prvim, kar dosežete, ampak usmerite svojo pozornost in trud v to, da se 

izpopolnjujete. Kajti tudi ta novi način iskanja mene se bo moral razvijati. 

55 Zdaj je tretji čas, ko lahko vaša duša z Zemlje že začne sanjati o zelo visokih svetovih in zelo 

velikem znanju. Kajti tisti, ki odhaja s tega sveta in v svoji duši nosi spoznanje o tem, kaj bo našel, ter 

razvoj svojih duhovnih darov, bo prehodil številne svetove, ne da bi v njih bival, dokler ne prispe v tistega, 

ki si ga je zaslužil naseliti. 

V celoti se bo zavedal svojega duhovnega stanja, razumel bo, kako opravljati svoje poslanstvo, kjerkoli 

bo, poznal bo jezik ljubezni, harmonije in pravičnosti ter bo sposoben komunicirati s čistostjo duhovnega 

jezika, ki je misel. Z njim ne bo nobenih ovir, zmede ali solz in začel bo doživljati najvišjo blaženost 

približevanja domovom, ki mu pripadajo, ker so njegova večna dediščina. 

56 Da bi se moje delo ukoreninilo v srcih ljudi kot svetišče vere in duhovnosti, se bodo morali moji 

služabniki veliko boriti, moje ljudstvo bo moralo prestati nešteto preizkušenj. 

57 Sprva bo svet ta nauk zavrnil. Vendar ne boste izgubili poguma, saj vam že zdaj poudarjam, da bo 

tisti, ki jo bo zavrnil, to storil s srcem, vendar ne prek duhovne duše človeka, saj duša to mojo obljubo 

hrani v sebi. 

58 Videl sem, da ste odločni in zaposleni s potjo, ki vas čaka, in prišel sem k vašemu srcu, da bi vam 

dal mir in vam s svojo besedo razjasnil poti ter odpravil ovire, ki ste jih že začeli ustvarjati s svojo 

domišljijo. 

59 Blagor tistim, ki razmišljajo, trpijo in se ukvarjajo z mojim delom, saj je to dokaz, da so si ga vzeli 

k srcu. Nato spodbujam njihovo dušo in jo božam, da se spet počuti polna vere, miru in zaupanja. 

60 Pri moji mizi ljubezni ste jedli božanski kruh, ki ste si ga zaslužili s svojo pripravo. Če niste 

dosegli več, je to zato, ker vaša priprava ni bila zadostna za več. Če ste na ta dan veliko pridobili, je to 

dokaz, da ste znali narediti sebe vredne te nagrade. Prav tako vam povem, da če sem tistega dne na drugih 

krajih zbiranja izlil svojo luč v potokih, je bilo to zato, ker so se množice poslušalcev znale pripraviti, in 

da je nasprotno tam, kjer te duhovnosti ni bilo, moja beseda odmevala v vesti mojih otrok, polnih 

pravičnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 295 
1 Človeštvo, napačno ste si razlagali smisel življenja, ker ste materialnemu dajali večji pomen kot 

duhovnemu. Če ne bi bilo tako, moj ponovni prihod med vas ne bi bil potreben. Toda poslušajte, kako vas 

moja beseda vabi k dvigu in poduhovljenju, ker vidim, da ljudje živijo brezbrižno do resničnosti. 

2 Moje učenje ima nalogo, da vas zanima življenje, ki vas čaka in ki bo večno. Iz svojega srca moraš 

pregnati strah pred izstopom iz človeške lupine - strah pred smrtjo. Moja beseda vas želi osvoboditi vseh 

vaših napak. 

3 Resnično, povem vam: smrti ni, ker je Stvarnik življenje in njegova dela ne morejo umreti. 

4 Človek je tisti, ki je s svojo domišljijo ustvaril smrt, poleg tega pa je po svojem slabem 

razumevanju ustvaril pekel in nebo. Kakšne pravilne predstave bi lahko imel o mojem obstoju, moji 

pravičnosti in resnici o večnem življenju? V človeških srcih obstaja le zmeda, ki je del temeljev, na katerih 

slonijo prepričanja večine. Kakšna prihodnost čaka človeštvo, če se bo še naprej oddaljevalo od prave 

poti? Samo bedo, raztresenost in bolečino, ki jo je okusil v svojem zemeljskem življenju v nesreči. 

5 Nauk Duha, moj nauk, ljudje, je žarek svetlobe, ki se prebija skozi temo, v katero ste padli. Le z 

njo bodo ljudje dosegli popolno in celovito poučevanje o svoji duhovni usodi in resnično spoznali obstoj 

moje pravičnosti. 

6 Ljudje danes ne morejo misliti na Boga, ne da bi mu na nek način dali vidno obliko. Ne morejo 

govoriti o skušnjavah, ne da bi poosebili vpliv zla v bitju, katerega naloga je kvariti duše, niti ne morejo 

razmišljati o zadoščenju tistemu, ki je grešil, ne da bi si predstavljali kazen peklenskega ognja, ki nikoli ni 

obstajal. 

7 Na te tri zmote, ki obvladujejo človeške misli, vam odgovarjam: Če verjamete, da je Bog Sveti 

Duh, ni razloga, da bi ga iskali v materialnih oblikah, saj je Duh. Izmišljeno bitje, ki ga imenujete Lucifer 

ali Satan, pa obstaja le v glavah tistih, ki si niso znali duhovno razlagati mojih besed, razodetij in sporočil 

iz preteklih časov. 

Resnično, povem vam, da so v "duhovni dolini" veliki duhovi teme, ki sejejo razdor, sovraštvo in 

razkroj. Obstaja nešteto duhov, katerih vpliv doseže ljudi, ko jim vliva zle misli in jih spodbuja k slabim 

delom. Vendar ta bitja niso demoni; so nepopolna, motena, zmedena bitja, ki jih je zasenčila bolečina, 

slaba volja ali maščevalnost. Ne bodite presenečeni, ko vam povem, da je njihova narava enaka kot narava 

vaše duše in kot narava bitij, ki jih imenujete angeli. 

8 Zakaj slabih ljudi, ki živijo na zemlji, ne imenujete demoni, ker vas tudi zapeljujejo, ker vas 

spodbujajo k zlu in vas zavajajo s prave poti? Tako kot zmedena bitja v onstranstvu so tudi oni nepopolne 

duše, vendar so dosegli moč in oblast, ker jih je prevzel ideal veličine. 

9 Resnično, povem vam: ne med tistimi, ki prebivajo na zemlji, ne med tistimi, ki so v duhovnem 

svetu, nimam sovražnikov. Nobenega ni, ki bi me sovražil, me bogokletno obrekoval ali svoje bližnje 

zapeljal z dobre poti samo zato, da bi me užalil. Laž! Tisti, ki odvrnejo ljudi od vere, ki izbrišejo moje ime 

iz src svojih soljudi in se borijo proti duhovnemu, tega ne počnejo zato, da bi me užalili. To počnejo, ker je 

to potrebno za njihovo zemeljsko prizadevanje za oblast, sanje o veličini in človeški slavi. 

10 Enako velja za tista bitja iz onstranstva, ki se še niso prebudila v svetlobo, ki povzdiguje na pot 

ljubezni. Poskušali so postati veliki zgolj z znanjem, in ko vplivajo na svoje brate in sestre ter jih zvedejo z 

dobre poti, to ni z namenom, da bi mi povzročili bolečino, da bi tekmovali z mojo močjo, da bi se veselili 

zmage zla nad dobrim - ne. Čeprav je motiv slab, me ne želi užaliti. Kako lahko vse življenje mislite, da 

mi nasprotuje močan sovražnik, ki mi nenehno jemlje, kar mi pripada? 

11 Kako lahko mislite, da sem ljudem na pot postavil neskončno močnejše bitje od njih, da bi jih 

lahko nenehno zapeljevalo in bi jih nazadnje pahnilo v večno pogubo? 

12 Kako slabo mislite o meni in moji pravičnosti vi, ki trdite, da me poznate in ljubite! 

13 Res je, da slabi skušajo dobre, močni zlorabljajo šibke, krivični se norčujejo iz nedolžnih in nečisti 

škodujejo čistim. Toda te skušnjave lahko tisti, ki se z njimi sreča, zavrne, saj ima orožje in ščit, s katerima 

se lahko bori in brani. Njegov meč je vest, za njo pa so morala, vera in razum, da ga ne bi zapeljali slabi 

vplivi. 
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Vendar ne sme delati le tega, ampak mora s svojimi deli tudi sejati krepost in se čim bolj upirati zlu. 

Ko bo videl, da nekateri sejejo pokvarjenost, pokvarjenost in uničenje, se bo lotil sejanja svetlobe, rešil 

blodečega in dvignil padlega. 

14 To je večni boj dobrega proti zlu in svetlobe proti temi - nepogrešljiv boj za vzpon in dosego 

višine popolnosti. 

15 Zame je prav tako zaslužno, če se očisti bitje, umazano s sledmi najhujših prestopkov, ki ga 

navdihuje visok ideal, kot če se bitje, ki je vztrajno ostalo čisto, do konca bori, da se ne bi umazalo, ker je 

od začetka ljubilo svetlobo. 

16 Kako daleč od resnice so tisti, ki mislijo, da imajo zmedeni duhovi drugačno naravo kot duhovi 

svetlobe! 

17 Oče bi bil krivičen, če bi bilo to res, tako kot ne bi bil več Vsemogočni, če bi mu primanjkovalo 

modrosti in ljubezni, da bi rešil omadeževane, nečiste in nepopolne ter jih ne bi mogel združiti z vsemi 

pravičnimi v enem in istem domu. 

18 Učenec: Ko človek resnično spozna dela, ki jih je storil, se ne pusti zaslepiti nečimrnosti. Zaveda 

se, da bi se njegova inteligenca zmanjšala, če bi v njegovo bitje prodrlo to zaničevalno čustvo, in ne bi 

mogel več napredovati na poti razvoja, obstal bi in zapadel v letargijo. 

19 Marljivost je uničila mnoge ljudi, uničila številne cvetoče narode in uničila vaše kulture. 

20 Dokler so bili ideali ljudstev gonilna sila, učinkovitost in napredek, so doživljali obilje, razkošje in 

blaginjo. Toda ko so se zaradi arogance počutili superiorne, ko je njihov ideal razvoja navzgor zamenjala 

nenasitna ambicija, da bi imeli vse zase, korak za korakom, ne da bi se tega zavedali in si tega želeli , so 

začeli uničevati vse, kar so zgradili, in se nazadnje pogreznili v brezno. 

21 Zgodovina človeštva je polna takšnih izkušenj. Zato vam pravim, da je prav, da se na svetu 

pojavijo ljudje z velikimi ideali, ki se sicer vedno zavedajo svojih dobrih del, vendar si jih ne domišljajo. 

Na ta način se njegov tok ne bo ustavil in sijaj, ki ga je doslej dosegel, bo jutri presežen in pozneje spet 

povečan. 

22 Ko vam govorim na ta način, vas ne poskušam navdušiti le za materialne cilje: Hočem, da si moje 

besede pravilno razlagate, da jih boste znali uporabiti tako v duhovnem kot v materialnem svetu. 

23 Marnost ne more prizadeti človeka samo v njegovem materialnem življenju, in kot dokaz tega, kar 

vam pravim, si oglejte padce in neuspehe velikih veroizpovedi, ki jih v temeljih grizejo nečimrnost, 

aroganca in njihov lažni sijaj. Vedno, ko so mislili, da so na vrhuncu svoje moči, je prišel nekdo in jih 

pretresel iz sanj, jim pokazal njihove napake, odstopanja, odklone od zakona in resnice. 

24 Le z resničnim poznavanjem in izpolnjevanjem mojega zakona pred vestjo se bo to človeštvo 

lahko povzpelo do visokega življenja; kajti vest, ki je moja luč, je popolna, neomadeževana, pravična, 

nikoli ne postane nečimrna in ne gre po krivih poteh. 

25 Povej mi, ali ni to duhovni nauk, ki ga ljudje potrebujejo, da bi se približali resnici. Prav ta nauk, 

ki ga človeštvo tako zelo potrebuje, sem vam namreč prinesel. 

26 Ko se bo ta beseda razširila po svetu in bodo ljudje spraševali, kdo jo je navdihnil in kdo jo je dal 

zapisati, naj njeni glasniki in sejalci pričajo, da jo je Sveti Duh razodel po pripravljenih mislih njenih 

glasnikov. 

27 Ko bo to človeštvo sprejelo moje sporočilo, se bo spomnilo Jezusa, tega ponižnega Nazarečana, ki 

je pridigal na gorah, v puščavi, na bregovih rek in v dolinah. Njegova beseda namreč ni potrebovala 

materialnih templjev, saj se je tam, kjer se je želela izraziti, dvignil notranji tempelj množice poslušalcev, 

katerih srca so se odprla kot čašice na soncu. 

28 Zdaj sem na vratih vsakega srca, vendar je potrebno, da se človeštvo, ko se spominja moje obljube, 

da se bom vrnil, spomni tudi, da nikoli nisem napovedal, da bo moja navzočnost spet kot človek, ampak 

sem vam dal razumeti, da bo ta vrnitev v Duhu. 

29 Zdaj je čas razumevanja, razsvetljenja duše in razuma, ko me bo človek končno duhovno iskal, saj 

bo spoznal, da Bog ni ne oseba ne izmišljen pojem, temveč neomejen in absoluten univerzalni Duh. 

30 Ta nauk, ki ga poznajo le redki in ga ljudje ne upoštevajo, bo kmalu dosegel vse trpeče kot 

zdravilni balzam za tolažbo, vžiganje vere, razprševanje teme in vlivanje upanja. Dvigne vas nad greh, 

bedo, bolečino in smrt. 

31 Drugače ne more biti, saj sem vam to razodel jaz, božanski Zdravnik, obljubljeni Tolažnik. 
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32 Moje učenje vam je ves čas pojasnjevalo, da je njegovo najgloblje bistvo ljubezen. Ljubezen je 

bistvo Boga. Iz te moči vsa bitja črpajo življenje; iz nje je nastalo življenje in vse stvarstvo. Ljubezen je 

izvor in cilj usode vsega, kar je ustvaril Oče. Pred to močjo, ki premika, razsvetljuje in oživlja vse stvari, 

smrt izgine, greh izhlapi, strasti izginejo, nečistoče se sperejo in vse, kar je nepopolno, se izpopolni. 

33 V drugi dobi sem prišel na svet, da bi dokazal moč ljubezni s svojim naukom in zgledi, ki so se 

neizbrisno vtisnili v vaše misli. Jaz, ki sem z ljubeznijo premagal bolečino sveta in smrt, vas, ljudi, ki se še 

vedno razvijate, kljub temu prosim: Ste se že naučili premagovati bolečino sveta in smrti? 

34 Videl sem, da še vedno praznujete dan mrtvih. Toda zakaj? Je to vaš način praznovanja zmage nad 

smrtjo? Ne, človeštvo, ne zavedajte se, zavedajte se, da praznujete čaščenje telesne materije in ljubezen do 

sveta. S tem čaščenjem tistih, ki so se spustili v drobovje zemlje, se oddaljujete od duš, ki predstavljajo 

resnično in večno življenje, in nanje pozabljate. Ko vas vidim, kako s solzami zalivate grob ali ga 

prekrivate s cvetjem, si ne morem kaj, da ne bi uporabil svojih besed, ki vam pravijo: "Ste mrtvi, ki skrbijo 

za svoje mrtve." 

35 Tistim, ki so razumeli mojo besedo in jo uporabljajo v svojem življenju, naročam, naj molijo za 

vse tiste, ki v svojem materializmu izkrivljajo pomen resnice in ki se, vzvišeni in nečimrni v svoji 

znanosti, končno imajo za modre, ustvarjalne in močne ter se posmehujejo tistim, ki se približujejo Bogu 

in ga prosijo. Mislijo, da imajo v rokah usodo človeštva, ne vedo pa, da so tudi oni podvrženi moji 

božanski pravičnosti. Vašo molitev in duhovno pomoč potrebujejo bolj kot kdor koli drug. 

36 Ti ljudje so se izgubili v svojem malikovalskem kultu telesa - kultu, ki se izvaja s pomočjo 

znanosti. Toda tudi oni se bodo prebudili v velikih preizkušnjah, ki so jim namenjene, in prek njih bodo 

končno razumeli, da je v človeku nekaj, kar presega inteligenco, to je duhovna duša, in da obstaja še nekaj 

višjega od zemeljske znanosti, to je znanje o duhovnem življenju. 

37 Šele ko intelekt ne bo več spodbujal duha k opazovanju in poglabljanju v znanost, ampak bo duh 

povzdignil in vodil intelekt, bo človek odkril tisto, kar se mu zdaj zdi nedoumljivo in kar mu bo vseeno 

razodeto, ko bo svojo inteligenco poduhovil. 

38 Če poslušate katero od mojih učenj, verjetno razumete in celo čutite kaos svetovnih nazorov, ki 

prihaja na vašo pot. 

39 Čas malikovanja se zdaj končuje in v človekovo srce bo kmalu vstopilo obdobje poduhovljenja. 

Vsi maliki bodo padli v zemljo in naredili prostor resnici, kjer bo postavljen pravi Božji oltar. 

40 Jaz sem luč, resnica in življenje. Sem odprta knjiga. 

41 Od začetka človeštva ljudje iščejo izvor življenja in razlog za vse, kar jih obdaja. Za to so uporabili 

moč svojega intelekta, svetlobo inteligence. Iz tega so nastale njihove znanosti in filozofije. Ker pa je 

človeški um preveč omejen, da bi lahko razumel resnico, ki jo lahko razume in dojema le duh, je njegova 

znanost o tej resnici lahko odkrila le malo. 

42 Ljudje te svetlobe niso iskali v duhovnem - a jaz sem duh. Kdor torej želi najti vir življenja, luč 

resnice in izvor vseh ustvarjenih stvari, me mora najprej poiskati - poiskati me mora z molitvijo, željo po 

spoznanju z dušo, da bi ljubil svoje bližnje in jim bolje služil, da bi se dvignil nad stiske človeškega 

življenja. Razkrili mu bodo nauke, ki so jih drugi, ki se spopadajo z razumom, odkrili šele po stoletjih. 

43 Jaz sem ljubezen in kdor me išče, ga mora navdihovati ljubezen. 

44 Človek je odsev Stvarnika, Božja podoba. Otroci morajo nujno postati podobni Očetu, iz katerega 

so izšli. Ta podobnost je utemeljena v duhovni duši, saj je obdarjena z Božjimi lastnostmi, poleg tega pa 

ima večno življenje. Materija, to je: človeško telo je le začasno oblačilo duše. 

45 Oče je poslal duše na to zemljo, da bi na njej našle sredstva za svoj razvoj, preizkušnje, da bi 

postale močne, lekcije, da bi se napolnile s svetlobo, neskončne priložnosti za pridobivanje zaslug, ki bi jih 

dvignile nad to življenje, jih osvobodile materije in jih pripeljale v Duhovno kraljestvo. 

Toda človek še ni zmagal v bitki, še ni obvladal materije, še ni naredil sveta za svojega služabnika. 

Nasprotno - dovolil je, da ga obvladujejo sile in elementi, ki so pod njegovo močjo. Človek verjame, da je 

gospodar sveta, v resnici pa je le suženj materije. 

46 Dokler ne zmaga v tej bitki, ne bo osvojil duhovnega življenja. 

47 Vendar ne mislite, da želim, da se ljudje odrečejo zemeljskim zakonom in se posvetijo izključno 

duhovnim. Ne, ljudje, želim, da uporabite vse, kar je Oče ustvaril in ponudil človeštvu za vaše dobro, za 

vaš razvoj in za vaš vzpon - da se naučite vladati materialnemu življenju z njegovimi kraljestvi narave, sil 
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in bitij. Da pa bi to dosegli, je treba preseči to, kar doseže vaša inteligenca, to je delati s pomočjo duhovne 

duše, tako da bo Oče, ko bo videl vaše plemenite cilje - ljubezen, ki jo vlagate v svoja dela, in mesto, ki ste 

ga znali dati svoji duhovni duši - odgrnil zaveso iz svoje skrivne zakladnice in vam podaril iskrico svoje 

modrosti, ki bo razsvetlila vašo dušo. 

48 Prav je, da duh razkrije modrost človeškemu umu, ne pa da um daje "luč" duhu. Mnogi ne boste 

razumeli, kaj vam tu govorim, ker ste že zdavnaj sprevrgli red svojega življenja. 

49 Poglejte, kako človek stoji pred vsem, kar ga obdaja, in nad vsem, kar ga obdaja; da je edino bitje, 

ki mu je dana svoboda volje in vesti. Iz te svobode volje izvirajo vsa odstopanja, padci in grehi človeka. 

Vendar so to prehodni prestopki pred pravičnostjo in večnostjo Stvarnika. Kajti potem bo vest premagala 

slabosti telesa in zapeljivost duše. Tako bo svetloba, ki je znanje, zmagala nad temo, ki je nevednost. To 

bo zmaga dobrega, ki je ljubezen, pravičnost in harmonija, nad zlom, ki je sebičnost, razuzdanost in 

nepravičnost. 

50 Če si ogledate svoje življenje in zgodovino človeštva, boste ugotovili, da je ta boj obstajal od 

začetka stvarstva do današnjega trenutka - boj, ki je potreben za izpopolnitev vaše duše, tako potreben kot 

ogenj za prečiščevanje zlata. 

51 Kdo lahko ob poslušanju tega nauka pomisli, da duši za njen popoln razvoj in popolnost zadostuje 

en sam človeški obstoj? 

52 O, ljudje, ki ste preveč zaposleni s človeškim življenjem in verjamete, da ste večno na zemlji, in ne 

veste, da morate zaradi svoje materializacije priti na svet v novih telesih, da bi naredili korak, ki ga niste 

mogli narediti ob prejšnji priložnosti! 

53 Toda številne reinkarnacije ne dajo duši popolne popolnosti. Ne glede na to, kako visoko je po 

svojem zadnjem obstoju na Zemlji - "duhovna dolina" ga še vedno čaka s svojimi neštetimi svetovi 

življenja, novimi nauki, razodetji in čudeži. 

54 Ko boste prehodili pot in dosegli prag čistega in popolnega, boste razumeli razlog svojega obstoja 

in boste resnično prebivali v svetlobi. 

55 Tukaj na zemlji sem duhovno življenje človeštva razdelil na tri stopnje, obdobja ali dobe, v katerih 

sem vam korak za korakom, lekcijo za lekcijo, razkrival modrost, ki jo morate imeti vsi. 

56 Prvi čas je tako rekoč duhovno otroštvo človeka, ko odpre oči in vidi obličje svojega Očeta, ga 

sliši, vendar ga še zdaleč ne razume. Dokaz za to je, da ga je skušal ubogati tako, da se je držal črke 

besedil, ne da bi z dušo prodrl v njihov pomen. 

57 V drugem času sem jaz, "Beseda", prišel, da bi prebival z vami v Jezusu in vam s svojim 

življenjem pokazal pot duše. Ta drugi čas je čas odraščanja ali prve duhovne mladosti. To je doba, v kateri 

je Kristus učil ljudi ljubezni, da bi prebudil njihove speče srčne strune in bi njihova srca zavibrirala z 

novim občutkom, z močnim vzgibom ljubezni do Očeta in do bližnjega. 

58 V teh dveh vrstah ljubezni sem povzel celoten zakon, vse svoje navodilo: ljubezen do Boga, 

avtorja življenja, Očeta, Stvarnika, in ljubezen drug do drugega. 

59 Zakon je bil vedno prisoten v vesti. Generacije odhajajo in prihajajo, duše se selijo in prihajajo, 

toda moja beseda ostaja trdna in nespremenljiva. Vendar je bil človek počasen in trdosrčen in le redki so 

razumeli duha ljubezni mojega nauka. 

60 Ljudje se množijo in rastejo. Toda takoj ko se njihova inteligenca prebudi, se odvrnejo od 

duhovnega in iščejo slavo sveta, bogastvo ali znanost. Zato njihovi sadeži niso tako sladki, kot si želite. V 

ustih vam je vedno ostal grenak priokus. 

61 Toda ne mislite, da moja beseda načeloma obsoja vaša dela ali da obsoja to, kar je dosegla vaša 

znanost. Ne, ljudje, nisem jaz tisti, ki vam z besedami sporočam, da ste le korak od brezna, temveč 

dejstva, rezultati vašega pomanjkanja duhovnosti. 

62 Toda prav v trenutkih, ko se približujete breznu, se na uri večnosti oglasi glasen zvonec, ki 

naznanja začetek novega časa: tretjega veka - časa, ko Sveti Duh zasije v vesti in se razlije kot modrost, 

kot svetloba, ki razkriva skrivnosti, kot moč, ki dviguje, prebuja v novo življenje, tolaži in rešuje. 

63 To je najfinejša in najvišja oblika, ki jo je Oče uporabil, da bi spregovoril ljudem. Dve starosti sta 

že minili in ljudje so dosegli zrelost duše. Zdaj lahko razumejo in razumejo globlje lekcije. 

64 To je "tretji čas", v katerem se mora človeška duša osvoboditi verig materializma. To bo 

vključevalo boj svetovnih nazorov, ki bo ostrejši, kot ga pozna človeška zgodovina. 
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65 Pokvarjenost, sebičnost, napuh, pokvarjenost, laži in vse, kar je zasenčilo vaša življenja, bodo kot 

razbiti maliki padli pod noge tistih, ki so jih častili, da bi naredili prostor ponižnosti. 

66 Kako boste lahko pomagali v tem boju? Z močnim orožjem molitve - ne z besednimi molitvami, 

ampak z dvigom misli. 

67 Moj Duh - neskončno bolj subtilen od zraka, ki vas obdaja - bo navzoč in bo sprejel vašo molitev 

ter jo hkrati spremenil v mir in balzam za vaše soljudi. 

68 Vaše misli bodo postale iskre svetlobe v prostoru in bodo kot sporočilo dosegle um, ki potrebuje 

jasnost za svoje razmišljanje. 

69 Vaša priprošnja se bo uresničila, kajti mir mojega kraljestva prihaja na zemljo, vaša dela pa bodo 

tako rekoč prva semena duhovnosti, ki bodo padla v maternico zemlje v tretji dobi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 296 
1 Jaz sem luč, ki osvetljuje tvojo pot, modrost, ki doseže tvoje razumevanje, balzam, ki blaži tvoje 

trpljenje. 

2 Jaz sem Mojster in prihajam k vam z namenom, da vas spremenim v svoje učence. Če ste namreč 

moji učenci, boste na zemlji pravični ljudje. 

3 Če se resnično želite prebiti iz teme svoje nevednosti, se obrnite name in dal vam bom potrebno 

luč, da se ne boste spotaknili. Če hočeš, da bo tvoja vera velika, se mi približaj, me poslušaj in mi 

neutrudno sledi. 

4 Na začetku časov je svetu primanjkovalo ljubezni. Prvi ljudje še zdaleč niso čutili in razumeli te 

božanske moči - bistva duha, izvora vseh ustvarjenih stvari. Verjeli so v Boga, vendar so mu pripisovali le 

moč in pravičnost. Ljudje so mislili, da razumejo božanski jezik prek naravnih elementov, zato so, ko so 

jih videli blage in mirne, mislili, da je Gospod zadovoljen s človeškimi deli; ko pa so se sile narave 

sprostile, so mislili, da v njih vidijo božjo jezo, ki se kaže v tej obliki. 

5 V srcih ljudi se je oblikovala predstava o strašnem Bogu, ki v sebi nosi jezo in željo po 

maščevanju. Ko so mislili, da so Boga užalili, so mu darovali žgalne daritve in žrtve v upanju, da ga bodo 

pomirili. Povem vam, da teh daritev ni navdihovala ljubezen do Boga: prve narode je k plačevanju davka 

svojemu Gospodu vodil strah pred Božjo pravičnostjo, strah pred kaznijo. 

6 Božanskega Duha so preprosto imenovali Bog, nikoli pa Oče ali Učitelj. 

7 Patriarhi in prvi preroki so bili tisti, ki so človeku začeli pojasnjevati, da je Bog pravičen - da, a 

popoln pravičnik; da je Oče nad vsemi in da kot Oče ljubi vsa svoja bitja. 

8 Korak za korakom je človeštvo počasi hodilo po poti svojega duhovnega razvoja in nadaljevalo 

svoje romanje, prehajalo iz ene dobe v drugo ter se z razodetji, ki jih je Bog v vseh časih dajal svojim 

otrokom, naučilo nekaj več o božanski skrivnosti. 

9 Kljub temu človek ni v celoti spoznal božje ljubezni, saj Boga ni resnično ljubil kot Očeta in v 

svojem srcu ni mogel občutiti ljubezni, ki mu jo je vedno izkazoval njegov Gospod. 

10 Popolna ljubezen je morala postati človeška, "Beseda" se je morala utelesiti in prevzeti telo, ki je 

bilo ljudem dostopno in vidno, da so lahko končno izkusili, kako zelo in na kakšen način jih Bog ljubi. 

11 Vsi niso prepoznali Očetove navzočnosti v Jezusu. Kako bi ga lahko prepoznali, saj je bil Jezus 

ponižen, sočuten in ljubezniv tudi do tistih, ki so ga žalili? Mislili so, da je Bog močan in ponosen na svoje 

sovražnike, da je sodljiv in strašen do tistih, ki ga žalijo. 

12 A tako kot so mnogi to besedo zavrnili, so ji tudi mnogi verjeli - besedi, ki je prodrla v samo jedro 

srca. Tega načina zdravljenja trpljenja in neozdravljivih bolezni samo z božanjem, s pogledom 

neskončnega sočutja, z besedo upanja, tega nauka, ki je bil obljuba novega sveta, življenja, polnega 

svetlobe in pravičnosti, ni bilo več mogoče izbrisati iz mnogih src, ki so razumela, da je ta Božanski 

človek resnica Očeta, Božanska ljubezen Njega, ki ga ljudje niso poznali in zato niso mogli ljubiti. 

13 Seme te najvišje resnice je bilo za vedno posejano v srce človeštva. Kristus je bil sejalec in še 

vedno skrbi za svoje seme. Nato bo prinesel svoj sad in v njem večno užival. Takrat ne bo več govoril: 

"Lačen sem" ali "žejen sem", saj ga bodo njegovi otroci končno ljubili, kot jih je ljubil od začetka. 

14 Kdo vam govori o Kristusu, učenci? On sam. 

15 Jaz, Beseda, sem tisti, ki vam na novo govorim, človeštvo. Spoznajte me, ne dvomite o moji 

navzočnosti zaradi neopaznosti, v kateri se kažem. Pri meni ne more biti arogance. 

16 Spoznajte me po mojem načinu življenja v takratnem svetu, spomnite se, da sem umrl prav tako 

ponižno, kot sem se rodil in živel. 

17 Prisoten sem v človeštvu v času, ko so nova odkritja spremenila življenja ljudi, in sem med vami 

navzoč z enako ponižnostjo, kot ste jo nekoč poznali v meni. 

18 Božja "beseda" ni ponovno postala človek, Kristus se ni ponovno rodil v ubožnem hlevu - ne; saj 

za pričevanje o Božji moči ni več potrebno telo. Če ljudje mislijo, da je to telo tukaj Bog, ki je prišel na 

svet, se motijo. Božja navzočnost je duhovna, univerzalna, neskončna. 

19 Če bi bilo vse, kar so ljudje dosegli v tem času, v mejah pravičnega, dovoljenega in dobrega, mi ne 

bi bilo treba priti dol, da bi vam znova spregovoril. Toda vsa dela, ki mi jih ponuja to človeštvo, niso 

dobra: veliko je prestopkov, krivic, odstopanj in zlih dejanj. Zato je bilo potrebno, da Moja skrbna 
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ljubezen prebudi človeka, ko je bil najbolj zatopljen v svoje delo, da ga spomni na dolžnosti, ki jih je 

pozabil, in na to, komu dolguje vse, kar je, in vse, kar bo. 

20 Da bi se mogel slišati materializiranemu človeštvu, ki me ni moglo slišati iz duha v duh, sem moral 

uporabiti njihove duhovne darove in sposobnosti, da bi se razkril s človeško sposobnostjo razumevanja. 

21 Razlaga, zakaj sem se "spustil", da bi komuniciral z vami, je naslednja: Ker se niste mogli dvigniti, 

da bi se pogovarjali s svojim Gospodom iz duha v duh, sem se moral spustiti eno stopnjo nižje, to je iz 

duhovnega, iz Božanskega, kamor vi še ne morete priti. Nato sem moral uporabiti vaš organ intelekta, ki 

ima svoje mesto v človeških možganih, in svoj božanski navdih prevesti v človeške besede in materialne 

zvoke. 

22 Človek potrebuje razširjeno znanje in Bog je tisti, ki pride k človeku, da bi mu zaupal modrost. Če 

se vam zdi, da izbrana sredstva za moje kratko oznanilo prek organa uma niso vredna teh glasilk, vam v 

resnici povem, da je sporočilo, ki ga posredujejo, zelo veliko. Raje bi videli, da bi se ljudem prikazal s 

pompom in ceremonijami, ki bi naredile vtis, a bi bile v resnici, gledano iz duha, prazne, saj ne vsebujejo 

prave svetlobe. 

23 Lahko bi prišel pod strelami in nevihtami, da bi občutil svojo moč, toda kako lahko bi potem 

človek priznal, da je prišla Gospodova navzočnost! Toda ali ne mislite, da bi se potem v vaše srce vrnil 

strah in tudi misel na nekaj nerazumljivega? Ali ne mislite, da bi se vsak občutek ljubezni do Očeta 

spremenil le v strah pred njegovo pravičnostjo? Toda vedite, da vas Bog, čeprav je vsemogočna moč, ne 

bo osvojil s to močjo, ne bo zmagal z njo, ampak z drugo močjo, in sicer z močjo ljubezni. 

24 Božanski duh je tisti, ki danes govori vesolju. On je tisti, ki osvetljuje vse, česar v drugih časih 

niste videli jasno. On je zora novega dne za vse. 

Ljudje, saj vas bo osvobodil lažnih strahov, odpravil dvome, osvobodil vašo dušo in um. 

25 Pravim vam: Ko boste spoznali bistvo mojih naukov in pravičnost mojih zakonov, boste spoznali 

tudi omejitve, ki vam jih je vsilila vaša domišljija in vam preprečila, da bi dosegli več kot le malo znanja o 

resnici. 

26 Strah ali strah pred kaznijo vam ne bosta več preprečevala raziskovanja in odkrivanja. Le če 

resnično želite spoznati, kar vam je nerazumljivo, vam bo vest prepovedala pot; vedeti morate namreč, da 

človek ni upravičen do celotne resnice in da mora dojeti le tisti del, ki mu ustreza. 

27 Ljudje: Ko je bil moj prihod napovedan sredi vojn, sproščenih naravnih sil, kuge in kaosa, to ni 

bilo zato, ker bi vam vse to prinesel, temveč zato, ker bi moja prisotnost pomagala človeštvu prav v tej uri 

krize. Tukaj se je izpolnilo vse, kar je bilo rečeno o moji vrnitvi. Prihajam k človeštvu, medtem ko se svet 

spopada s smrtjo, zemlja pa se trese v svojem smrtnem hropenju, da bi utrla pot novemu človeštvu. Zato je 

Božji klic v "tretji dobi" klic ljubezni - ljubezni, ki prinaša in navdihuje pravičnost, bratstvo in mir. 

28 Vam, ki ste imeli milost, da me poslušate v tem času, moram povedati, da morate, če želite biti 

resnično spiritualistični učenec, uporabiti moj nauk v svojem življenju, da vas v spiritualiste ne bo 

spremenilo upoštevanje določenih zapovedi, niti vas ne bodo k izpolnitvi vašega poslanstva na zemlji 

pripeljali določeni obredi in manifestacije. 

29 S tem, ko vam govorim, kot lahko storim samo jaz, vam razkrivam najboljši način, kako ugajati 

Bogu, in iz vašega srca odstranjujem vcepljene strahove pred vašim Očetom. 

30 Ne le da vas osvobajam zmot in predsodkov glede vašega življenja v svetu, ampak vam tudi 

povem, da večno prekletstvo, kot so vam ga opisali, ne obstaja, ker duša ne more trpeti telesnih muk, ki jih 

bolečina povzroča v telesu. Bolečina duše izvira iz tega, da svoja dejanja vidi v luči vesti, ki ji omogoča, 

da s popolno jasnostjo spozna in razume vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je zagrešila. 

31 Pridite k meni s popolnim prepričanjem, da hodite po poti resnice, in strah, ki izhaja iz nevednosti, 

vas ne bo prisilil, da ostanete na tej poti. 

32 Če preučite moja razodetja in manifestacije v tem in preteklih časih, boste sčasoma razumeli, da 

sem vedno prihajal pokrit s ponižnostjo. Zato se ne pustite zapeljati temu, kar je navzven čudovito, in ko 

pridejo vaši soljudje, ki hodijo po drugih poteh, in vam rečejo, da Gospod ne more biti sredi te revščine, te 

ponižnosti, ki jo kažete, jih spomnite, da je Bog, ki se je razodel v "Besedi", prišel na svet ponižno v 

Jezusu in da je človek kljub temu verjel vanj ter da kljub stoletjem, ki so minila od njegovega rojstva, 

nihče še ni mogel izbrisati iz srca ljudi ponižnosti, s katero se je Odrešenik razodel svetu. 
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33 Med vami so zbirališča, v katerih verniki ljubijo in iščejo zunanje, razkošno in navidezno, da bi 

naredili vtis na svoje čute, ne da bi se zavedali, da v želji po zunanjem pozabljajo na čudeže, ki jih vsebuje 

nauk Duha. 

34 Poučevanje, popravljanje, razkrivanje - to je moje delo med vami, da vas pripeljem v dom 

svetlobe. Toda preden boste dosegli prag obljubljene dežele, boste morali opraviti zasluge vere in ljubezni. 

35 Kristusova beseda je nekoč vzklila v njegovih učencih in v ljudeh, ki so jim sledili, je njegovo 

seme raslo. Njegov nauk se je razširil in njegov pomen se je razširil po vsem svetu. Tako se bo širil tudi ta 

nauk, ki ga bodo sprejeli vsi, ki ga bodo sposobni občutiti in razumeti. 

36 Sprejmite, ljubljeni učenci, moj balzam - sprejmite, množice poslušalcev, moje očetovsko 

maziljenje in moje sporočilo kot Mojstra - za vas in za vaše ljubljene. 

37 Moja navzočnost se vam zdi kot nežen vetrič, ki vas boža. Tako prihajam v tvoje srce, da bi ga 

oživil. 

38 Nekateri čutijo bližino mojega prihoda, drugi me vidijo s svojim duhovnim pogledom, tretji pa s 

svojo občutljivostjo vedo, v kateri uri se približujem. V tej blagoslovljeni uri vsi v svojih srcih pravijo: 

"Mojster je tu", ker so začutili, da jih obdaja moj mir. 

39 Za dušo, ki je tavala po neskončni puščavi življenja, ni dragocenejšega zaklada in bolj hrepeneče 

oaze, kot je oaza miru. To je zaklad, ki vam ga ponujam in ki ga morate pozneje deliti s svojimi bližnjimi. 

40 Pokažem vam tudi sredstva, s katerimi lahko nad ljudi razprostrete blagoslovljeni plašč miru, in ta 

sredstva so misel, molitev, beseda in dela. 

41 Kakor vas vidim v tem trenutku, združene v miru, ki vam ga daje moja beseda, tako vas želim 

videti tudi po svojem odhodu, v dneh boja, ki vas bodo doleteli in v katerih vam bom dal občutiti svojo 

navzočnost na subtilen način, v katerih me boste slišali v svojem srcu. Kajti obljubljam vam, da vam ne bo 

manjkalo mojega maziljenja, mojega bistva, mojega balzama. 

42 Z vztrajnostjo in razumevanjem pojdite od ene lekcije do druge, od enega obdobja do drugega in 

vaša harmonija z mojim delom se ne bo porušila. Vaša poslušnost in pripravljenost na moje zakone in 

ukaze vam bosta prinesla neizrekljiv mir, nikoli se ne boste pritoževali in ne bo trnja, zaradi katerega bi 

jokali. 

43 Če želite biti moji učenci, razumite, da morate biti prinašalci miru in vseh kreposti, ki sem vas jih 

naučil prakticirati. 

44 Do zdaj vas nisem izpustil v pokrajine, ker vidim, da ste sadje, ki še ni dozorelo. Še vedno vam 

bom moral pošiljati dež ljubezni, svetlobo svoje modrosti in žarke božanskega sonca, ki vam bodo dali 

življenje in pogum. Ko pa boste dozoreli kot sadje na drevesu mojih navodil, boste padli z vetrom, ki bo 

premaknil veje, ki so vas nosile. 

45 Bolj ko se bliža dan, ko vam ne bom več govoril v tej obliki, večjo veličino boste odkrili v mojem 

duhovnem nauku in neopazno se boste oddaljili od vsega, s čimer ste ga omejevali v preteklosti - da, saj 

ste to Božansko delo omejili na osebe, kraje in predmete, ker pa je univerzalno in neomejeno, je onkraj 

materialnega in človeškega. 

46 Zdaj moje delo ni več omejeno na osebe, kraje ali predmete, zdaj vidite vse v božanskem, v 

neskončno visokem, in to odkrivate tudi v visokem svojem bitju. 

47 Kako bo moje delo zasijalo za vas, ko se bo vaša duša vrnila k Bogu, od tam pa boste navdušeni 

nad njim in boste uživali v luči in razumevanju svojega razumevanja? 

48. Predvidevaš, da te čaka velika resnica in blaženost, vendar sta tvoja slutnja in domišljija premajhna, 

da bi odkrila resničnost. 

49 Vsaka stopnica lestve, vsak korak, vsak dom ponuja duši večjo svetlobo in popolnejšo blaženost. 

Toda najvišji mir, najbolj popolna blaženost duše je onkraj vseh minljivih življenj duš. 

50 Kako pogosto se vam zdi, da pričakujete popolno srečo v Božjem naročju, ne da bi se zavedali, da 

je ta občutek sreče le predokus sveta, v katerega boste prešli po tem življenju. 

51 Moje seme je v tem času najhitreje vzklilo v tistih, ki so prišli z mislimi in srci, neobremenjenimi s 

teorijami in razlagami. Za mojo besedo so bili kot deviška zemlja in uporabil sem jih, da sem svetu 

posredoval svoje sporočilo. 
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52 Drugi so prinesli resnico, pomešano z lažjo, in moja luč jih je postopoma osvobodila zmot in jih 

hkrati utrdila v dobrem, ki so ga nosili v sebi. V človeškem srcu ni vse strupena rastlina ali plevel - včasih 

tam zraste pšenična rastlina, ki jo negujem, da dozori in se njeno zrno kasneje razmnoži. 

53 Tako ene kot druge sem vse spremenil v svoje učence in jih združil v eno samo ljudstvo, ki v 

trenutku, ko s svojimi deli pričujejo o mojem nauku, povzročijo, da srce ljudi hitreje bije, ko odkrijejo moč 

tega nauka. V mojem imenu se bo dvignila proti nevernikom, preganjalcem, boj bo velik in vaše ime bo 

pogosto na ustnicah tistih, ki vas bodo v pismih obsojali kot vzrok za škandal in obrekovanje. 

54 Te preizkušnje vam napovedujem, da ne boste presenečeni, ko se bodo zgodile. Prav tako pa vam 

pravim, da bom prav takrat razkril svojo moč, usmiljenje in pravičnost med tem ljudstvom. 

55 Vse moje vojske se bodo pripravile na boj, vsi moji služabniki bodo ubogali moj glas in mi 

pričevali. 

56 Ne le to, tukajšnji ljudje bodo priča odločilni uri: Naravne sile bodo kot vedno 

"govoriti" in predstavljati božansko pravičnost, biti navzoč v Duhovnem svetu in strgati prevezo 

nevednosti s tega materialističnega človeštva - s tistih ljudi, ki trdijo, da hodijo po Kristusovi poti v želji 

po večnosti, a vztrajajo, da imajo oči, ušesa in um zaprte za vsak klic in manifestacijo Duhovnega 

življenja. 

57 Prav tisti Kristus, za katerega verjamejo, da mu sledijo in ga razumejo, je odprl vrata, ki 

omogočajo dostop do drugih svetov in ravni življenja - On, ki je odpravil zmedo duš, ki skušajo živeti 

tako, da se polastijo tujih teles - enako kot On, ki se je v zadnji uri svojega poslanstva po Jezusu razodel 

dušam, ki so v grobovih spale smrtni spanec, in jim omogočil, da se dvignejo k svetlobi življenja. Da pa bi 

ljudje verjeli v te manifestacije, sem tem bitjem dovolil, da se pokažejo svojim sorodnikom. 

58 Odprl sem ta vrata, to sem lahko storil samo jaz, kajti Kristus je s svojo ljubeznijo vez, ki povezuje 

vse svetove. 

59 Pripadali boste mojim legijam svetlobe, mojim gostiteljem miru, tistim, ki molijo za svet, in 

resnično vam povem, da se bodo solze vaših oči, prelite zaradi bolečine drugih, združile z balzamom 

vašega Očeta in se kot kaplje rose spustile na trpeča srca. 

60 Pravi zdravilni balzam, ki ozdravi vse bolezni, izvira iz ljubezni. 

61 Ljubite z duhom, ljubite s srcem in umom, potem boste imeli dovolj moči, da ne boste le zdravili 

bolezni telesa ali tolažili v majhnih človeških potrebah, ampak tudi razjasnili duhovne skrivnosti, velike 

skrbi duše, njene motnje in obžalovanja. 

62 Ta balzam sprošča velike preizkušnje, prižiga svetlobo, blaži agonijo, topi verige, ki stiskajo. 

63 Človek, ki ga je zapustila znanost, se bo ob stiku s tem balzamom vrnil k zdravju in življenju; 

duša, ki se je oddaljila, se bo vrnila ob besedi ljubezni brata, ki jo kliče. 

64. Ko bo ta čas dosegel vrhunec, bodo ljudi povsod obkrožale duhovne sile, pojavljale se bodo 

manifestacije, dogodki in znamenja, kakršnih doslej še ni bilo. Ponosni znanstveniki bodo ostali brez besed 

in ob nekaterih priložnostih bodo, prepričani o svoji revščini, jokali od nezmožnosti. 

65 Ljudje bodo obrnili svoje oči h Kristusu, in ko bodo razmišljali o svojih delih, bodo končno 

razumeli, da je tisti, ki je v drugi dobi opravil toliko in tako izjemnih del, isti kot tisti, ki se je zdaj vrnil in 

je prisoten ter priča o svoji moči. 

66 Želim, da začnete živeti duhovno življenje, da se naučite samodiscipline in varčnosti, da molite in 

delujete v ljubezni. Tako boste postali občutljivi za vsak duhovni dogodek. Potem bo tisto, kar je za 

mnoge nevidno, za vas vidno. Le tako boste lahko pojasnili razloge za vse, kar se dogaja in za kar ljudje 

ne najdejo rešitve. 

67 Želim, da bi bila pripravljenost mojih učencev in njihovo poznavanje poslanstva, ki jim je bilo 

zaupano, tako velika, da bi samo na svoji poti in s svojim vplivom osvobodili bitja, ki so med ljudmi 

nevidna, skrita in neznana ter živijo v zmedi in bolečini, ki je človeštvu neznana. 

68 Prizadevajte si za svojo zvezo. Če tega ne dosežete - kako bi se lahko svetlobna bitja tistega 

višjega sveta zrcalila skozi vas, če je to potrebno, da bi človeštvo dobilo svoje sporočilo? 

69 Naučil sem vas moliti in prositi za druge, vendar vas tudi slišim, ko prosite za svoje, in to molitev 

sprejmem. Toda povem vam, da je čas, ko sem vam - ker ste bili še nezreli - dajal po vaši prošnji, minil. 

Zdaj želim, da delujete kot učenci, da mi pri molitvi ponudite svojo duhovno dušo in svoje srce ter mi 

dovolite, da berem v njih in izpolnjujem svojo voljo. 
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70 Moja modra beseda, zavita v ljubezen najbolj potrpežljivega Učitelja, vas je korak za korakom 

pripeljala do razumevanja veličine, ki jo vsebuje spiritualizem, in vam omogočila videti širno duhovno 

obzorje, ki se začne v človeškem in se zlije z nebeškim. 

Moj mir je z vami! 
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Navodila 297 
1 Ljudje: Vaša želja, da bi poželi sadove svoje setve, je plemenita. Jaz pa vam pravim, da bodite 

potrpežljivi, da ne želite takoj spoznati rezultatov svojih del, ker bi to pomenilo skrajšanje časa do žetve in 

zadovoljstvo z obrezovanjem nezrelih plodov. 

2 To delo se ne razvije v trenutku, ampak traja dlje časa. Zato naj vsakdo razume, kakšen del mora 

opraviti na tem duhovnem polju, nato pa naj svoje delo zaupa tistim, ki bodo prišli za vami, da vam 

pomagajo nadaljevati obdelovanje polja, ki ste ga začeli. Za njimi bodo prišli drugi in za njimi spet drugi. 

Zato ne veste, kdo je namenjen za žetev vere in spreobrnjenja k duhovnosti. 

3 Tisti, ki doživijo obrod sadov, bodo vedeli, da to ni le zasluga tistih, ki so prišli zadnji, ampak da je 

bilo to delo, pri katerem so se združili zasluge, prizadevanja in žrtve tistih, ki so prišli prvi, drugi in tretji, 

da bi dosegli zmago duhovnega dela, ki ga je Mojster dodelil vsem. 

4 Vedite, da ena sama generacija ni sposobna opraviti celotnega dela, in vedite tudi, da zdaj ni čas 

žetve. 

5 Kako bi lahko razumeli mojo besedo, če je ne ubogate? Če ste potrebovali toliko časa, da ste 

razumeli mojo besedo, verjeli vanjo in usposobili svoje uporniško telo za izpolnitev poslanstva, kako 

lahko zahtevate, da se preobrazba sveta zgodi takoj? 

6 Prav tako ne smete verjeti, da pri tem delu delate sami, saj še nimate dovolj moči, da bi opravili 

dela tako velikega duhovnega pomena. Vedeti morate, da obstajajo bitja, ki vam kažejo pot, ki ji morate 

slediti, in ki vam kažejo pot in kraje, kamor morate prinesti seme. 

To so vaši bratje in sestre iz drugih svetov, iz drugih domov, od koder pazijo na vaše korake in za vas 

prelamljajo prelome. Tudi oni so namreč delavci miru, ljubezni in bratstva. To so duše, ki so čistejše od 

vaših, imajo več znanja in izkušenj ter se jih ni treba bati. Oni so tisti, ki vam ne bodo dovolili, da bi se 

ustavili - tisti, ki bodo v vaša srca vnesli nemir, če boste opustili seme. 

7 Niste sami in nikoli ne boste prepuščeni sami sebi. 

8 Zaupajte v to delo, glejte njegovo veličino. Zavedajte se, da to ni delo človeškega intelekta, da to 

ni nov svetovni nazor tega človeštva, ampak večna luč, ki je vedno razsvetljevala pot človeške duše in v 

katere resnici bo izginila vsaka nepopolnost, vsaka nečistost in greh. 

9 Iz svoje resnice sem ustvaril nauk, prežet z ljubeznijo, pravičnostjo in modrostjo, s katerim vam 

bom dokazal njegovo moč, tako da bom spreobrnil in spremenil tiste, ki so za trenutek zašli s prave poti. 

10 Zakaj bi človeka obsodili na uničenje ali večno mučenje, saj je njegov greh le začasen in je 

posledica njegove nevednosti? Zakaj bi obsojal bitje, ki nosi mojo lastno božansko naravo? 

11 Če je bila na trenutke ali dlje časa nagnjena k materiji in k zlu, se bo, ko bo prišel trenutek jasnosti, 

v katerem dovolim, da moja milost doseže njeno srce, odzvala nanjo in tako razkrila, da je Bog v vsaki 

duši. 

12 To je bistvo, ki ga mora človek iskati v sebi - bistvo, ki ga je izgubil in ki ga je pogosto zaman 

iskal. Zato sem vam razkril vse sposobnosti, ki jih imate, da bi našli sami sebe - da bi vas naučil odkriti 

svojo dušo, da bi resnično spoznali sami sebe, ne da bi se ustavili pri razmišljanju o zunanjosti, fizični 

obliki. 

13 Učenci, naučite se iskati duhovno in tako se boste osvobodili fanatizma zunanjega čaščenja. 

14 Potem boste spoznali, da veličina duhovnega dela ni v dvorani, simbolu ali obredu, temveč v 

njegovem večnem pomenu in končnem cilju, polnem pravičnosti. 

15 Ne poskušajte omejiti tega Dela, ki je univerzalno in neskončno, niti ne postavljajte meja svojemu 

duhovnemu razvoju, kajti bolj ko se boste poglabljali na pot dobrih del in študija, večja razodetja boste 

prejeli. Videli boste, kako se božansko delo dviga iz najbolj nepomembnega, videli ga boste, kako se kaže 

v vsem, kar je ustvarjeno, in čutili ga boste, kako utripa v vašem bitju. 

16 To je preprostost, s katero učim spiritualističnega učenca, da bi bil tudi on preprost kot njegov 

Učitelj. Učenec mora prepričati in spreobrniti z resnico svojih besed in močjo svojih del, ne da bi skušal 

koga navdušiti s skrivnostnimi močmi ali izjemnimi sposobnostmi. 

17 Pravi učenec bo velik zaradi svoje preprostosti. Razumel bo svojega Učitelja, hkrati pa bo 

poskrbel, da ga bodo razumeli tudi njegovi bližnji. 
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18 Življenje je veliko morje, na katerem vsak pluje s svojim čolnom. Medtem ko nekateri iščejo 

načine in sredstva, da bi ga usmerili v varen pristan, se drugi zaradi pomanjkanja cilja ali izkušenj 

prevrnejo. 

19 Ponovno sem vam prinesel svoj nauk. Želim, da si zapomnite, da je v njem pristanišče odrešenja. 

Zakaj bi vam prinašal nenatančne nauke, nejasne besede ali razodetja z omejeno globino? Če bi bilo tako, 

bi vas izpostavil nevarnosti, da zapadete v nov fanatizem, medtem ko živite v času, ko vas vest ne pušča 

pri miru - še posebej, ko skušate s pretvarjanjem prikriti resnično izpolnjevanje zakona usmiljenja in 

ljubezni, ki sem vas ga učil. 

20 Poslušajte me, ljudje, poslušajte me, učenci: zdaj vam dajem luč in vas osvobajam verig, okovov in 

teme. Vendar vam ne dovolim, da bi iz tega dela naredili drugo religijo, niti da bi ga napolnili s podobami 

in obredi kot običajno - ne! Natančno vedite, v čem je svoboda, ki vam jo prinašam, da je ne zamenjate z 

novim fanatizmom. 

21 Ali se še niste zavedali, da se je vaš um in z njim duša ustavila v svojem razvoju? Ali se ne 

spomnite poplave lažnih strahov in predsodkov, ki ste jih podedovali od svojih prednikov, od katerih sem 

vas osvobodil, da bi lahko gledali resnico brez izkrivljanja in prejeli svetlobo? 

22 Če se ne boste pripravili, če se bodo v vas še naprej kazale brezbožnosti, bo vaša luč ostala zaprta, 

skrita za vašo materializacijo, in pred soljudmi se boste prikazovali kot nevedni - kot tisti, ki o tem 

velikem razodetju ne vedo ničesar. 

23 Učenci, da bi imeli pravico pogledati na "treščico", ki jo ima vaš brat, vedno najprej poglejte na 

"žarek", ki ga imate v svojem očesu. 

24 S tem vam želim povedati, da mojega nauka ne uporabljajte za obsojanje poti svojih soljudi v 

različnih veroizpovedih. Resnično, povem vam, na vseh teh poteh so srca, ki me iščejo s plemenitim 

življenjem, polnim žrtev. Toda učenec me vedno znova sprašuje, zakaj dopuščam to raznolikost svetovnih 

nazorov, ki si včasih nasprotujejo, ustvarjajo razlike in povzročajo sovraštvo med ljudmi. Na to vam 

Učitelj odgovori: To je bilo dovoljeno, ker ni dveh duš, ki bi imeli popolnoma enako razumevanje, enako 

svetlobo in enako vero, in ker vam je bila dana svoboda volje, da izberete svojo pot. Nikoli niste bili 

prisiljeni hoditi po poti Zakona, temveč ste bili k temu povabljeni, s čimer ste ohranili svobodo, da si 

pridobite prave zasluge v želji po Resnici. 

25 Prav tako, ljubljeni učenci, vedite, da je vaša naloga, da se združite, da ste v harmoniji, da se 

povežete in delite svoje sposobnosti in darove z vsemi, ki bi potrebovali vas, vašo zdravilno moč, vašo 

besedo ali vašo pomoč. 

26 Resnično, povem vam: če v vašem srcu kali aroganca, ne boste duhovniki. Razsvetljena duša ne 

more biti zadovoljna s tistimi malimi nečimrnostmi, ki le laskajo sebičnemu srcu. 

27 V mojih očeh učenci niso veliki zaradi navideznega izpolnjevanja poslanstva, čeprav se bratom 

zdijo najbolj goreči, vneti in vztrajni. 

28 Najčistejše, najbolj iskreno delo, ki vas najbolj dviguje k meni, je tisto, ki ga opravljate v tišini, 

četudi vaši bližnji tega ne vedo. 

29 "Tvoja desnica ne bo vedela, kaj dela tvoja levica," sem rekel svojim učencem v drugi dobi. Zato 

vam danes, ko svetloba mojega Duha vse pojasnjuje, pravim: bodite ponižni brez hinavščine, resnično 

jokajte zaradi bolečine drugega in se resnično veselite zaradi dobrega, ki ga uživajo vaši soljudje. Samo 

tisti, ki tako čuti moj nauk, bo pripravljen dati življenje za svojega bližnjega. 

30 Ljudje: Če vam je bilo naloženo, da pripravite polje in ga začnete sejati, sadove pa naj bi poželi 

drugi, se s tem strinjajte. Ne le vi, ampak tudi vsi vaši bratje in sestre imate pravico uživati užitke dela na 

poljih vašega očeta. 

31 Jaz sem pot, vi pa ste popotniki, ki hodite po njej. 

32 Ko boš prišel na vrh gore, boš obrnil oči nazaj in videl vse, kar je prestala tvoja duša, ter se 

zahvalil Očetu. 

33 Pot je dolga. Kdo lahko reče, da je že šel skozi vse, da pozna vse skrivnosti in da je prodrl v vse, 

kar je onkraj tega, kar vidi in sliši? 

34 Ne gre za to, da bi Mojster preziral vaše delo ali ne bi cenil, kar ste dosegli na poti - ne, ljudje. Sem 

prvi, ki ceni vaše zasluge. Če ne bi bilo tako, v meni ne bi bilo pravičnosti. 
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Tako vam govorim zato, ker želim, da razumete, da vam kljub temu, da je vaša sposobnost doseganja 

meja tako na človeškem kot na duhovnem področju velika, še vedno veliko manjka - da bolj ko boste v 

neskončnosti iskali tisto, kar obstaja onkraj vaših fizičnih čutov, bolj boste odkrivali področja, na katerih 

se boste lahko učili prepoznavati in učiti. 

35 Tako kot sem vam dal naravo v okviru vaše inteligence, da jo lahko raziskujete, sem vam razkril 

obstoj sveta, ki je onkraj te narave, da lahko vanj prodrete s pomočjo duše. Dovolil sem vam, da 

raziskujete in raziskujete, da bi spoznali duhovno življenje. Vendar vam pravim, da se ne omejite na tisto 

malo, kar ste do zdaj vedeli. Bodite željni učenja, usposabljajte se za prodiranje v ta neskončni svet, pridno 

delajte, da boste lahko ob koncu dneva zadovoljni vzkliknili: "Svoje poslanstvo smo izpolnili." 

36 Moj nauk ne pušča duše pri miru in ne ustavlja razvoja človeškega bitja - nasprotno, osvobaja ga 

strahov in predsodkov ter mu omogoča, da vidi pot svetlobe, ki ga čaka. 

37 Razmislite o človeštvu, za katerega se zdi, da je doseglo vrhunec svoje znanosti in raziskav, v 

resnici pa je šele na začetku znanosti, ki jo bo doseglo jutri, ko bo svoji želji po znanju dodalo še ideal 

bratstva. 

38 Danes ljudje živijo v obdobju zmede, ker niso razumeli, da bi jih moralo vse življenje in vsa 

prizadevanja voditi k razvoju njihovega duha, katerega cilj bi morala biti združitev njihovega duha s 

Stvarnikovim duhom. 

39 Kult, ki ga danes izpoveduje večina ljudi, je materializem. 

40 Dokler bodo verski nauki in religije vztrajali pri svojih razlikah, bo svet še naprej gojil sovraštvo in 

ne bo mogel narediti odločilnega koraka k resničnemu čaščenju Boga. Toda kdaj bodo ljudje razumeli in 

se združili ter tako naredili prvi korak k medsebojni ljubezni, če še vedno obstajajo ljudje, ki mislijo, da 

imajo ključ ali skrivnost odrešenja duš in ključe večnega življenja, in ne priznavajo vseh, ki hodijo po 

drugih poteh, ker po njihovem mnenju niso vredni, da bi prišli k Bogu? 

41 Zato se zavedajte pravega cilja spiritualizma, čigar nauk je nad vsako veroizpovedjo, vsako 

človeško ideologijo in vsako sekto. 

42 Preučite pomen tega sporočila, ki vsebuje Božji zakon, in spoznali boste, da velja za vse ljudi, vse 

narode in vse okoliščine, v katerih se lahko znajdete. 

43 Poglejte, kako spričo resnice tega nauka izginejo razlike, odtujitve, sovraštva in nasprotovanja, saj 

se v njegovi luči vsi zdite enaki, pred njegovo ljubeznijo ste vsi bratje in sestre, pred njegovo pravičnostjo 

ste vsi nepopolni. 

44 Ta beseda prihaja od mene, je vir življenja, je Alfa in Omega, začetek in konec. Da bi premagali 

svojo nevednost, bodo morali ljudje opustiti svoje konvencije in verski fanatizem ter priti k meni, ki sem v 

duhu, in ne med oblike čaščenja, ki mi jih vsi želijo ponuditi. Ko pa bodo prišli k resničnemu Izvoru, jih 

bom vse sprejel, odpravil njihovo bolečino, jih osvobodil težkega bremena in jih spravil drug z drugim. 

45 Razmislite: če bi vsi razumeli svojo vlogo v tem življenju, bi se človeštvo že odreklo sebičnosti, in 

če bi vsak človek razumel svoj izvor, svojo usodo, bi vsa svoja dela povezal z namenom, za katerega je bil 

ustvarjen. 

46 Na svetu ni več potrebe po številnih religijah, saj ste vsi dosegli točko, ko ste se združili v eni veri 

in enem načinu čaščenja Boga. Le v združitvi misli in duše boste lahko našli svetlobo, ki vas bo pripeljala 

do napredka, harmonije in miru. 

47 Zdaj boste videli, da nobena religija ne bo dosegla miru ljudi in njihove duhovne svobode. 

Namesto tega boste priča, kako bo moje božansko sporočilo, ki nekaterim prihaja v pismih, drugim pa v 

navdihu, doseglo odrešitev, združitev in poduhovitev ljudi. 

48 Spiritualizem ne ustvarja neenakosti, spiritualizem je nauk, ki ga človeštvo potrebuje in po katerem 

nezavedno hrepeni. Kajti to je mir, ljubezen, pravičnost, luč, po kateri ljudje hrepenijo. 

49 Ali vi, ki poslušate te besede, mislite, da bi lahko v vaših srcih zasejal odpor ali slabo voljo do 

tistih vaših soljudi, ki pripadajo drugim veroizpovedim? Nikoli, učenci, vi ste tisti, ki morate začeti dajati 

zgled bratstva in sožitja ter gledati in ljubiti vse z enako naklonjenostjo, s kakršno gledate na tiste, ki delijo 

vaš način razmišljanja. 

50 Ta korak bodo morale storiti vse verske skupnosti. Navdihovati jih bo moralo hrepenenje po 

medsebojni ljubezni, da bi tako ljubili svojega Očeta, za katerega vsi trdijo, da ga častijo. 
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51 Ne bojte se, če vas imenujejo izgubljeni - pridite do vseh. Upoštevajte, da se to delo, ki je za vas 

resnično, drugim lahko zdi lažno, ker v njihovih očeh nima posvetitve, ki so jo prejele religije, da bi bile 

priznane. 

52 Če verjamete vame, če verjamete, da se razodevam v besedah teh glasnikov, se ne bojte obsodbe 

soljudi. Moj nauk je namreč tako zgovoren in moje sporočilo vsebuje toliko resnic, da vas bo, če boste 

znali dobro uporabljati ta orožja, težko kdo premagal. 

53 Nihče vas ne bo mogel obsoditi, ker boste željno iskali resnico, popolnost. Vsi imate sveto pravico, 

da to storite, in zato vam je bila dana svoboda, da si prizadevate za svetlobo. 

54 Ljudje, že dolgo časa jeste in pijete za mojo mizo. Če še vedno čutite duhovno lakoto, je to 

neupravičeno, saj ste dan za dnem dobivali hrano. Žejen sem tvoje ljubezni, a kaj mi daš piti? Žolč in kis 

vaših prepirov in nerazumevanja! 

55 Na ta dan milosti vam pravim: Naj moj božanski sij prodre v vaše srce, da boste začutili mojo 

navzočnost in spremenili svoje življenje. 

56 Prišel sem kot Sodnik, toda resnica je, da če iščete v besedi Sodnika, morate nujno biti v 

navzočnosti Očeta - tistega Očeta, ki vas ljubi in ki se zato razodeva na toliko načinov, da bi ga lahko bolje 

spoznali. 

57 Vem, da bo vaša ljubezen do mene tem večja, čim večje bo vaše znanje. 

58 Ko ti rečem: "Ljubi me" - ali veš, kaj ti hočem povedati? Ljubite resnico, ljubite dobro, ljubite 

svetlobo, ljubite drug drugega, ljubite Resnično življenje. 

59 Naučite se me ljubiti, spoznajte, kako vas moja ljubezen kljub vašim prestopkom in grehom 

spremlja povsod, ne da bi se mogli izogniti njenemu vplivu. Zavedajte se, da so vaši prestopki tem hujši, 

čim večje je moje usmiljenje do vas. 

60 Ljudska hudobija želi odvrniti mojo ljubezen, vendar ji ni kos, saj je ljubezen univerzalna moč, 

božanska moč, ki vse ustvarja in vse premika. 

61 Dokaz za vse, kar vam govorim, je tisto, kar sem vam dal, ko sem se dal spoznati med vami v tem 

času, ko je bilo človeštvo izgubljeno v breznu svojega greha. Moja ljubezen ne more čutiti odpora do 

človeškega greha, lahko pa čuti sočutje. 

62 Spoznajte me, pridite k meni, da sperem vaše madeže v kristalno čistem izviru mojega usmiljenja. 

Prosite, prosite in dano vam bo. 

63 Kaj mi lahko predstaviš v svojem srcu ali v svoji duši, česar ne vidim? Kakšno trpljenje, 

hrepenenje, skrbi ali skrivnosti bi lahko skrili pred menoj? Ni. Naučite se torej duhovno moliti, se notranje 

izpovedovati pred menoj, zaupati v mojo previdnost in moje usmiljenje, da boste v svoje srce vlili mir, ki 

mu ga tako zelo primanjkuje. 

64 Rekel sem vam, da je molitev jezik duše, s katerim se vaše srce pogovarja z menoj, me žaluje, 

prosi, joka in se krepi. Toda včasih, ko je tvoje bitje polno veselja ali te preplavi mir, molitev postane 

duhovna himna, ki doseže višave mojega kraljestva. 

65 Zaupajte mi, ljudje, zaupajte mi, človeštvo, prepričani, da na zemlji ni človeka, ljudi ali zakona, ki 

bi mu lahko zaupali svoje odrešenje. Pridite k meni, iščite me, iščite resnico, potem boste nekega dne vsi 

združeni v eni "dolini", pod eno in isto lučjo. 

66 Ljudje, narodi, rase in ljudstva, vsi bodo morali slediti božanskemu klicu, ko se bo človeški duh, 

utrujen od zemeljskega ujetništva, dvignil, pretrgal verige materializma in vzkliknil vzhičenje duhovne 

osvoboditve. 

67 Danes se vam morda zdi izpolnitev moje besede zelo oddaljena, prav tako moralna in duhovna 

preobrazba človeštva. Na vas pa je, da utrjete pot in izpolnite tisto, kar vam pripada. Če tega ne storite, 

nimate pravice soditi o izpolnjevanju moje besede. 

68 Prišel bo čas, ko bo človekova želja po višjem razvoju duše tako goreča, da bo uporabil vsa 

razpoložljiva sredstva, da bi to solzno dolino spremenil v svet, kjer vlada harmonija, da bo dosegel 

"nemogoče", da se bo žrtvoval in si nadčloveško prizadeval, da bi preprečil vojne. 

69 Ti ljudje bodo tisti, ki bodo vzgojili ta svet, ki bodo iz človeškega življenja odstranili čašo 

trpljenja, ki bodo obnovili vse, kar so pretekle generacije uničile v svojem slepem prizadevanju za oblast, 

v svoji materializaciji in nepremišljenosti. Oni bodo tisti, ki bodo skrbeli za resnično čaščenje mene - 

čaščenje brez fanatizma ali zunanjih in nekoristnih dejanj čaščenja. Trudili se bodo, da bo človeštvo 
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razumelo, da je harmonija med človeškimi in duhovnimi zakoni ter njihovo izpolnjevanje najboljše 

čaščenje, ki ga ljudje lahko ponudijo Bogu. 

70 Ali ne bi želeli biti med njimi? Ali ne bi želeli, da bi bili vaši otroci med ljudmi dobre volje? To 

hrepenenje lahko potešite. Na vas je, da pripravite pot tistim, ki sem jih zaupal v vašo vzgojo in skrb, da se 

bodo, ko pride ura za začetek odločilne bitke duha z nadvlado materije, združili v zavesti svojega 

poslanstva, močni v svoji veri in polni znanja, ki ga posreduje moja beseda, ter oblikovali eno telo, eno 

ljudstvo, en duh, ki ruši zidove in premaguje ovire na svoji poti, kot je to storil Izrael, ko je iskal 

obljubljeno deželo. 

71 Vem, da bo vaša duša, če ne boste pustili svojih otrok dovolj pripravljenih, iz onstranstva jokala 

zaradi usode tistih, ki so ostali zapuščeni na zemlji, saj jih bo videla, kako podležejo, ne da bi se lahko 

ubranili pred vdorom nesreč in mor, ki bodo prizadele narode na zemlji. 

72 Si lahko predstavljate, kakšno je zadoščenje in bolečina duše, ki ob prihodu v duhovni svet 

namesto sladkih sadov najde le trnje in koprive? 

73 Temu se morate pravočasno izogniti - zdaj, ko imate v izobilju svetlobo navodila, ki vam ga dajem 

za odrešenje vseh ljudi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 298 
1 Ozdravite vse telesne in dušne tegobe, saj imate nalogo tolažiti, krepiti in ozdravljati svoje bližnje. 

Vendar vas sprašujem: Kako bi lahko delili zdravje tistim, ki ga potrebujejo, če ste sami bolni? Kakšen 

mir lahko priteče iz vaše duše, če jo vznemirjajo skrbi, trpljenje, muke vesti in nizke strasti? 

2 Le tisto, kar ste zbrali v svojem srcu, boste lahko ponudili sočloveku. 

3 Danes moraš zbrati čim več dobrin, ki jih razdelim med to ljudstvo, in se jih naučiti ohranjati med 

vojnami in nesrečami, da boš, ko bo prišel čas za izpolnitev tvojega poslanstva, lahko zmagal v boju. Mir, 

svetloba in balzam bodo tvorili eno telo z vašim bitjem - tako da ne boste le ozdravili bolnika s 

polaganjem rok, ampak boste zdravje, mir in moč prenašali s svojimi besedami, mislimi, pogledom, v 

mnogih primerih pa bo te moči izžarevala že vaša prisotnost. 

4 Toda ne mislite, da vam bo dovolj, če boste vedeli, da sem vam te darove podelil. Ne - vedeti 

morate tudi, da potrebujete moč, da bi jih uresničili, in nujno je, da jo pridobite z vero vame, z ljubeznijo 

do bližnjega, s čistostjo čustev in nesebičnostjo. Kdor ne dela v skladu s temi načeli - tudi če ga jaz 

obdarujem -, ne bo prenesel ničesar dobrega. Kajti ti darovi se razcvetijo in povečajo le s plemenitimi, 

čistimi in vzpodbudnimi čustvi. 

5 Res je, da je veliko takih, ki kljub nepripravljenosti na svoji poti pustijo sled čudežev. Vendar jih 

ne delajo oni, ampak jaz, ker imam sočutje do ubogih, bolnih, duhovno revnih in ljudi dobre vere. Toda 

potem ti "delavci" moje čudeže pripisujejo sebi. 

6 Obstajajo tudi drugi primeri, ko tisti, ki še ni usposobljen za to, kar sem mu zaupal, ker ne ve, kako 

naj se pripravi. Toda njegova vera je velika in čuti usmiljenje do svojega bližnjega. Njemu podeljujem 

čudeže, ki ga bodo spodbujali pri njegovem delu, da bo vztrajal in se izpopolnjeval. 

7 Reči, da sem darove odvzel tistemu, ki jih ne uporablja dobro, je napačno. Kdor jih ne uporablja v 

namene, ki sem mu jih navedel, takoj izgubi moč za njihovo uporabo. 

8 Kako naj človeku odvzamem njegove duhovne darove, saj so to sredstva za njegovo odrešenje in 

edino orožje za obrambo? Če bi se moja pravičnost ravnala tako, kot menite, bi mnogim ljudem že odvzel 

luč vesti, mnogim možganom pa bi odvzel pamet. Toda še enkrat vam povem, da ljudem ne odvzemam 

njihovih darov, saj se morajo prav s temi lastnostmi odkupiti in se dvigniti do popolnosti. 

Pravite mi, da nekateri izgubijo razum in da nekateri prezgodaj izgubijo življenje ali kakšno 

sposobnost. Seveda, toda jaz nisem tisti, ki jim jemlje, kar jim že pripada. Oni sami so tisti, ki se zaradi 

slabosti, neumnosti in zablode prikrajšajo za to, kar jim je njihov Oče dal kot dediščino. 

9 Ali ni v vsem tem prisotna moja roka, ki ljubi pravičnost? 

10 Toda če malo opazujete, kako uporabljam svojo popolno pravičnost, se boste prepričali, da je moja 

ljubezen tista, ki se pokaže v vsakem od teh primerov in nekaterim povrne svetlobo, drugim mir in tretjim 

življenje, čeprav vam prav tako povem, da morajo najprej prestati veliko očiščenje, da bi si povrnili, kar so 

izgubili. 

11 Govoril vam bom o vsem v tej besedi, saj v mojem nauku ne sme manjkati niti eno poglavje. 

Poučil vas bom o vsem, da jutri ne boste imeli nobenih dvomov in negotovosti. 

12 Iz vas želim narediti ljudi, ki se zavedajo svoje usode, ki so poznavalci svojega poslanstva, ki so 

pripravljeni z vso resnicoljubnostjo in čistostjo sejati in širiti to blagoslovljeno seme, ki sem ga spustil v 

vaša srca za blagoslov in duhovni napredek človeštva. 

13 Zato sem vam ob začetku svojega današnjega nagovora najprej dejal, naj se danes zdravite in 

krepite skupaj z menoj. Kajti to, kar je v vašem srcu, boste posredovali svojim bližnjim. 

14 Nikoli ne zaupajte, da bom kljub vašim nepopolnostim in nepripravljenosti izlil svoje usmiljenje 

na potrebne, ki vas iščejo. Kajti že zdaj vam pravim, da četudi boste znali prikriti zlo tukaj na zemlji, vas 

bodo pred menoj, ko bo prišla vaša sodba, le vaše zasluge lahko rešile pred žalostnim povračilom. 

15 Ali razumete, kaj vam je razložil ta nauk? Potem ga nikoli ne pozabite! 

16 Preljubi ljudje: Po poti vašega življenja sem se prikazoval, vas preizkušal v različnih oblikah in 

videl, da me ljubite. Spotikali ste se ob balvane na poti, vendar ste se z vero popravili. 

17 Moje učenje vas rešuje in moja beseda vas dviga, ker verjamete v mojo navzočnost in moje 

oznanjevanje po razumevanju teh nosilcev glasu. 
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18 Tvoja duša je bila zadovoljna, da je v svojem telesu odkrila subtilnost, ki ti je omogočila 

prepoznati mojo prisotnost v tej manifestaciji. 

19 Koliko je tistih, ki iz spisov preteklih stoletij poznajo prerokbe, ki so napovedovale to obdobje. A 

če bi se udeležili mojih manifestacij, jim ne bi verjeli in jih ne bi jemali kot izpolnitev teh obljub! To so 

tisti, ki niso dosegli stopnje razvoja, ki bi jim omogočila prepoznati to svetlobo. 

Po drugi strani pa koliko tistih, ki bi danes dali svoje življenje, da bi pričevali, da sem jaz tisti, ki se v 

tem času razodevam ljudem, sploh ni vedelo, da obstajajo prerokbe, ki govorijo o teh dogodkih. Razlog za 

to je, da je bila njihova duša že pripravljena in pripravljena sprejeti svetlobo. 

20 Preroki, razsvetljenci in vidci so v duhu zaznali moj prihod, videli so knjigo, ki se je odprla, da bi 

izlila svojo vsebino v misli ljudi, in potrdili prisotnost duhovnega sveta med ljudmi. Videli so novo goro, 

kamor bo prišel Gospod, da bi združil svoje ljudstvo. Resnično, povem vam: Kakor ste prišli in me 

začutili, tako se bo dodajalo ljudstvo za ljudstvom in človek za človekom, kakor hitro bo prišel določen 

čas, da se vsak od njih prebudi. 

21 Ne mislite, da se bom v obliki, ki sem vam jo dal, razkril vsem narodom in ljudem na zemlji. Toda 

v svoji neskončni moči in modrosti bom vedel, kako potrkati na vrata vseh src. 

22 Povedati vam moram, da morate to duhovno seme, ki sem vam ga zaupal v tem času, razširiti in 

oznaniti po vsem svetu. 

23 Čas mojega pojavljanja je bil čas priprave tega ljudstva. Navodila so bila dolga in podrobna - tako 

dolga, da sem videl, kako so nekatere generacije odšle s te zemlje in kako so jih nadomestile druge. To je 

bilo potrebno, da bi seme vzklilo, dozorelo in obrodilo sad. 

24 Učenje se zdaj končuje, zato poslušajte, da vam v vsakem učnem nagovoru razkrivam postopek, po 

katerem morate delati v prihodnosti. 

25 Moje delo ima odličen končni cilj, do katerega vas pripelje moja beseda. 

26 Vem, da boste še vedno točili solze, čeprav ste med ljudmi, ki so slišali moj glas. Obžalovali boste 

svojo razdvojenost, ker vas bodo preizkušnje spoznale za šibke. Takrat vas bodo bolečine in udarci, ki 

vam jih bo zadal svet, pripravili do tega, da boste vzeli v svoje roke prapor miru, združitve in dobre volje, 

o katerem sem vam govoril od prvih dni svoje manifestacije. 

27 Bodite blagoslovljeni, če ob teh besedah preprečite bolečino in se združite iz bratstva. Vidim 

bolečino in žalost tistih, ki so sanjali o bratstvu tega ljudstva in še niso videli nobenega znaka združitve. Ti 

so tisti, ki mi v tišini govorijo: "Gospod, naj nas združi tvoja ljubezen. Daj nam še malo časa, da se borimo 

za svojo odrešitev." 

28 Drugi me sprašujejo: "Učitelj, zakaj se mora srce očistiti in zakaj trpimo, čeprav poslušamo tvojo 

besedo?" Jaz pa vam pravim: ljudje, še vedno niste očiščeni vseh madežev, še vedno niste osvobojeni 

bolečine. V vašem bitju so strune, ki še niso bile prizadete, in treba jih je preizkusiti, da bi duša in srce 

pridobila trdnost. 

29 Če že samo zaradi tega, ker me slišite, ne bi več čutili bolečine, ali bi se v svojem življenju 

potrudili, da bi se očistili in se mi približali? Resnično, pravim vam, da potem ne bi storili ničesar več za 

izboljšanje svojega duševnega in moralnega ustroja. 

30 Vedite, učenci, da je cilj vašega boja stanje duše, ki ga ne more doseči nobena bolečina, ta cilj pa 

se doseže z zaslugami, bojem, preizkušnjami, žrtvami in odpovedmi. 

31 Opazujte primere potrpežljivosti, vere, ponižnosti in predanosti, ki jih včasih odkrijete pri 

nekaterih svojih soljudeh. To so duše, ki sem jih poslal, da bi bile zgled kreposti med ljudmi. Na prvi 

pogled je usoda teh bitij žalostna, vendar v svoji veri vedo, da so prišla opravit svoje poslanstvo. 

32 V svoji zgodovini ste prejeli velike primere mojih poslancev in učencev - imena, ki so vam znana; 

vendar zato ne zanemarite majhnih primerov, ki jih srečujete na svoji življenjski poti. 

33 Pogosto opravljate zelo vzvišena dejanja, ki so Očetu v poklon, ki so vredna njegovega spomina in 

ki so zgled ljudem okoli vas. Ne zavedate se vedno vrednosti tega dela ali zaslug tega dejanja, in to je za 

vas bolje, da srce ne bi postalo ponosno na svoje zasluge, kajti takrat se seme pokvari. 

Toda duša kljub temu pozna vrednost svojih del. Če ne bi bilo tako, bi pogosto zapravljala čas za 

povprečna dela v prepričanju, da se ukvarja z visokimi in koristnimi dejavnostmi. 

34 Učenci, v trpljenju ste postali trdni, zdaj pa se morate dvigniti navzgor z duhovnostjo. Ni 

pomembno, da vas človeško življenje s svojimi težavami, žalostmi in skušnjavami zapira. Ta osvojitev je 
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očitna le, če znate odkriti postopek, kako se osvoboditi. Toda kakšen je ta način, da se duša razširi in 

postane svobodna? Z molitvijo, razmišljanjem o svojem delu, ukvarjanjem s plemenitimi deli, dviganjem 

nad nesrečo. 

35 Kdor to doseže, bo vstopil v svet svetlobe in miru, ne da bi opustil izpolnjevanje svoje naloge v 

materialnem svetu. 

36 To je pot, ki sem vam jo začrtal, da bi se izognili materializmu, zemeljskim težavam, bolečinam, 

skušnjavam in vrlinam. 

37 Vabim vas k molitvi, meditaciji in dobrim delom, da boste z duhovnostjo dosegli območja, kjer 

boste potešili žejo z vodo resnice in kjer vas bo preplavila luč vašega Očeta. Le tam se boste lahko 

navdihnili za dobro izpolnjevanje svojih duhovnih in človeških dolžnosti. 

38 Dokler boste živeli na zemlji, živite na najboljši možni način. Vendar ne pokažite svoje zavrnitve, 

ko vam čaša bolečine vlije vsebino v srce, z izjavo, da ne želite več živeti na tem svetu. Zemlja je "dolina", 

kjer se duša očisti in kjer si pridobi zasluge za višji dom. Če bi le vedeli, koliko stane vaša duša, da jo 

naselite. 

39 Treba je tlakovati pot in pripraviti dom za generacije, ki bodo nadaljevale vaše delo. Toda če ne 

boste izpolnili svojega dela, bodo morali oni storiti to, česar niste storili, in tisto, kar jim je bilo ukazano 

storiti, bodo morali prepustiti drugim. Ali mislite, da je to način, kako uresničiti Očetovo voljo? 

40 Ko ste stopili na to pot, ste na usta prejeli sadove prejšnjih generacij. To je bilo darilo, ki so vam 

ga zapustili kot dediščino. Ali ne mislite, da bi prav tako morali pustiti nekaj pripravljenega za tiste, ki vas 

bodo kmalu zamenjali? 

41 Ljudje, zbudite se! Onstranstvo spremlja vaše korake na zemlji! Ti svetovi poznajo tvoja dela! Ko 

vidijo, da se človeštvo utaplja v morju svojih sovražnosti in strasti, so pretreseni in molijo za vas. 

42 Bodite dobre volje, niste zapuščeni. Zaupajte v svojega Očeta in zaupajte tistim, ki vas ljubijo in 

varujejo pred duhovnim svetom. 

43 Če se boste v času, ko vam bom dal svoja navodila, resnično posvetili Mojemu delu, vam resnično 

povem, da bo ta čas zadostoval, da boste pripravljeni narediti odločen korak k novemu obdobju, ki prihaja 

k vam. 

44 Ta zadnja tri leta mojega pojavljanja sem izbral za predstavljanje let, v katerih sem oznanjal svoj 

nauk v drugi dobi. Tako boste lahko bolje razumeli ljubezen, moč volje in predanost učencev, ki so mi 

takrat sledili, saj je bil dovolj kratek čas, da so postali učenci Božanskega Učitelja, apostoli resnice. 

45 Takrat je bilo dvanajst izbrancev, ki naj bi mi neposredno sledili, in od teh dvanajstih je le eden 

padel v uri preizkušnje, ko se je bližal moj odhod. 

46 Danes sem za svojo mizo posedel veliko število učencev, da bi z nenehnim poslušanjem in 

postopnim sledenjem mojim naukom prišli do konca tega časa manifestacije kot močni - dovolj močni, da 

ne bi izdali svojega Učitelja in tudi ne sami sebe. 

47 "Bedite in molite," vam pravim, ljudje, kakor sem rekel svojim učencem, ko je prišla ura. Bodite 

budni, kajti telo je šibko in lahko v trenutku šibkosti izda svojo dušo, in ne želim, da bi pozneje kot človek 

ali duhovno bitje prelivali grenke solze zaradi trenutka zmedenosti ali šibkosti. 

48 Ne mislite, da bodo posledice neposlušnosti takojšnje - ne. Vendar vam pravim, da boste morali 

prej ali slej odgovarjati za svoja dejanja, čeprav se vam je včasih zdelo, da vaš prestopek nima posledic, 

saj je čas tekel in moja pravičnost ni dala nobenega znaka. Toda po moji besedi že veste, da sem kot 

sodnik neizprosen in da boste, ko bo prišla vaša sodba, odprli oči za luč vesti. 

49 Naj nihče ne sprejme te sodbe nase, naj si nihče ne želi tega keliha bolečine, tesnobe, obžalovanja 

in obupa, kajti tvoja duša bo trpela tako, kot si ne moreš predstavljati, če te bo vest še naprej klicala 

"neposlušen", "izdajalec", "nehvaležen", potem ko te je tvoj Učitelj imenoval "ljubljeni učenec", "dragi" in 

"dedinja mojega kraljestva". 

50 Če ne bi vedel, da ste še vedno zmožni napake, neposlušnosti ali degradacije, vam ne bi govoril na 

ta način. Toda poznam tvojo šibkost, zato je treba, da te prebudim. Toda zakaj še niste v celoti spoznali, 

kako si morate razlagati vsa moja navodila, čeprav boste kmalu dosegli konec mojega oznanila? Ker ste se 

tako navadili na mojo besedo, da se vam zdi vse bolj nepomembna, vi pa vse bolj pomembni. 

51 Govorim vam v vaše dobro, kajti nobena človeška napaka ne bo mogla škodovati mojemu duhu ali 

mojemu delu. S svojimi napakami si boste lahko povzročili veliko zla, zato želim, da si ga prihranite. 
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52 Veste, kako je v drugi dobi trenutek šibkosti enega od mojih učencev povzročil toliko bolečine ne 

le njegovemu Učitelju, ampak tudi njegovim bratom in vsem, ki so me ljubili, in kako se je od tistega 

trenutka naprej vse spremenilo za tiste, ki so mi sledili. 

Učitelj je bil iztrgan iz rok učencev, besede ljubezni, ki so jih njegova usta tako pogosto izgovarjala, so 

se končale. Blagoslovljeno telo, po katerem so čutili prisotnost Boga v svetu, je izginilo. Čutili so sence 

bolečine in zapuščenosti, ki so obdajale njihova življenja. Toda ne le oni, ampak tudi človeštvo vseh časov 

je jokalo zaradi te žrtvovane smrti. 

53 Zdaj vas sprašujem: Ali verjamete, da je napaka tistega izdajalskega učenca preprečila dokončanje 

mojega dela? Ali verjamete, da je ta napaka spremenila to, kar sem predvidel? - Nikakor ne. Moje delo, 

Moja resnica in Moje poslanstvo so se uresničili z največjo popolnostjo, tako kot so se morale uresničiti 

vse predvidene življenjske okoliščine, ki so jih ti učenci predstavili svojemu Gospodu. Božja volja namreč 

nikoli ne more biti podrejena človeškim načinom delovanja. To se dogaja ne glede na človeški greh in se 

bo vedno dogajalo. 

54 Spoznajte, da vse pripravljam na dan preizkušnje, ki se bliža. Vendar pa vam pravim, da bi bil en 

sam vesten in pripravljen glasnik dovolj, da prenesem svoje zadnje besede in z njimi zapečatim resnico, ki 

sem vam jo razodel v tolikih letih in po tolikih glasnikih. 

55 Zavedaj se, Izrael, kako majhna je množica, ki se naseli pod drevesom življenja. Nekateri niso 

razumeli mojih božanskih navodil, druge je na njihovih poteh presenetila skušnjava. Toda kot oče vam 

dajem dober nasvet in kot učitelj vas poučujem. 

56 To navodilo si vtisnite v srce, da boste sledili moji poti, da boste slepim dali luč, da bodo gluhi 

slišali klic moje ljubezni, da bodo hromi hodili in mi sledili, da bo človeštvo videlo luč poldneva. 

57 Trenutno pripravljam ljudi, da bi jih osvobodil vseh grehov. Moja luč razsvetljuje njihova srca, da 

lahko med seboj prakticirajo ljubezen. 

58 Od trenutka, ko vas je Elija pripeljal do ovire, ste bili pripravljeni na duhovni vzpon in 

povzdignjenje svoje duše. Prišli ste k meni in rekli: "Gospod, stori zame svojo voljo." Dal sem ti novo 

oblačilo za tvoje noge, odstranil sem krpe, ki si mi jih ponujal, in tvojo dušo sem okrasil s čistim 

oblačilom. V tvojo dušo sem položil znamenje svojega izvoljenega ljudstva Izraela in ti rekel: To so 

stopnje, ki jim pripadate, da bi pokazali predanost in poslušnost mojim ukazom. In ti si mi rekel: "Oče, 

izpolni na meni svojo voljo." 

59 Da, Moji otroci, razsvetlil sem vas, da ne bi bili nevedni, da bi kot močni izvajali Moj nauk, da bi 

Mi dali zavetje v svojih srcih in se ločili od slabih, da bi občutili bolečino tistih, ki slepo hodijo po poti 

materializacije. Dal sem vam duhovni balzam, da bi jih ozdravili in jim dali novo življenje, da bi jih 

pripeljali k meni. 

60 V tem času sem prišel, da bi "mrtvim" dal življenje, da bi rešil človeštvo in ga iztrgal iz brezen, da 

bi od prve do sedanje strani knjige ponovil navodila, ki sem mu jih dajal skozi stoletja. Tu je moja 

ljubezen, moja neskončna modrost. Kdor me želi razumeti, bo živel v meni. Kdor me hoče ljubiti, naj bo z 

menoj in mora slediti svoji poti z duhovnostjo, da ga ne bo več prevevala bolečina in da se ne bo več 

počutil osamljenega. 

61 To je tvoja naloga, Izrael. Pripravite se, saj morate biti moji učenci in morate z vso pozornostjo 

poslušati svojega Učitelja. Vsak od vas mora biti jutri kot odprta knjiga, v kateri bodo ljudje preučevali in 

spoznavali mojo besedo. 

62 Vaše izpolnjevanje poslanstva ni omejeno na štiri stene sejne sobe. Ne, Izrael, moj pronicljivi 

pogled spremlja vsako tvoje delo, in če se za kratek čas želiš oddaljiti od poti, ti to dovolim, saj imaš 

svobodno voljo. Jaz pa vam pravim: Zaradi svoje neposlušnosti boste na vsakem koraku naleteli na 

bolečino. Ko pa se boste pokesali, vam bom rekel: Vrnite se k meni, ker vas čakam, da vas potolažim. 

63 Kdor hoče priti k Očetu, se mora osvoboditi napuha, nečimrnosti in vseh slabosti, ki jih vidi moj 

pronicljivi pogled. 

64 Všeč mi je bilo, da sem uporabil ponižne, nevedne. Moja ljubezen je delovala na njegovo srce. 

Zaupal sem mu svoj zakon, mu dal občutiti svojo navzočnost in mu rekel: "Pojdi in pusti, da se klic razširi 

na tvoje soljudi, privedi jih k meni, saj jim bom dal vse, kar potrebujejo za duhovni vzpon. 
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Zato sem vam povedal, da je vaše poslanstvo veliko in težko. Razumeti morate veliko stvari in veliko 

delati na svoji duhovni poti. Toda vi niste revni, ampak bogati, ker me imate, ker ste me slišali in čutili, ker 

sem vas spodbujal in vam govoril: Ne skrbite, saj bo moje usmiljenje vedno z vami. 

Vsakemu 'delavcu' sem dal kos zemlje, da jo lahko obdeluje in obrodi dobre sadove. Če pa je sadež 

grenak, ga ne sprejmem. Delavec bo moral znova obdelovati svojo zemljo, dokler ne bo pridelal sadov, ki 

imajo dober okus in so vredni, da me dosežejo. 

65 Moje delo bo ostalo neomadeževano in moja resnica bo vedno enaka. 

66 Moja pravičnost bo izbrisala madeže in umazanijo tega ljudstva in videli boste, da se bo moja volja 

vedno izpolnjevala. 

67 Zdaj veste, kaj hočem od vas in česa ne smete početi po moji volji. Živite v skladu s svojo vestjo in 

ta vam bo vedno povedala, kaj morate storiti, da boste izpolnili mojo voljo. 

68 Še enkrat vam povem, da morate bdeti in moliti, da v tem času ne bi kdo padel v skušnjavo v 

odločilni uri. Če pa bi se kdo uprl moji volji in izdal, kar sem določil, ter povzročil, da bi se dogodki 

odvijali drugače - resnično, povem vam, moje delo ne bo oškodovano, ker je božansko. Toda tisti, ki bi v 

odločilnem trenutku ponosno prezrli mojo voljo, bodo v svojem bitju občutili posledice svoje 

trmoglavosti. 

 

Moj mir z vami! 
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Navodila 299 
1 Učenec: Učitelj je z vami in vsakemu od svojih otrok da poljub. 

2 Navdušuje me duhovno veselje, s katerim se v teh dneh spominjate blagoslovljene noči, ko je 

"Beseda" postala človek in prebivala med vami. 

3 Če se boste tesneje povezali v bratski ljubezni in svojo nežnost namenili otrokom, ki sem vam jih 

zaupal, boste občutili popolno ljubezen, ki vam jo je poslal vaš Oče. Odprl sem svojo zakladnico in iz nje 

vzel tisto, kar mora biti svetloba in mir v človeštvu. 

4 Rad bi, da bi vsi čutili mojo prisotnost. Če bi ljudje vsaj v teh spominskih dneh znali senzibilizirati 

in poduhoviti svoja srca, bi me lahko našli na vsakem kraju, na poti vsakega bitja, v družinah, v krajih, 

kjer prebiva bolečina. Toda še vedno moram čakati, saj me vsi ne morejo čutiti v svojih srcih. Kljub temu 

vsakemu od svojih otrok na poti puščam darilo ljubezni. 

5 Ljudem se lahko predstavim v neskončnem številu oblik. Tudi če vam dovolim, da slišite mojo 

besedo prek človeškega glasu, drugim govorim v njihovem duhu. 

6 Na ta dan, ko se ljudje spominjajo zore, ko je Mesija kot majhen otrok začel svojo življenjsko pot 

na zemlji, želim, da bi vse človeštvo začutilo mojo duhovno navzočnost. Želim, da bi se otroci veselili v 

meni, mladi, da bi se za trenutek ustavili in se spomnili Njega, ki je iz ljubezni postal človek, da bi vas 

rešil, odrasli, ki ob teh dogodkih točijo solze in se spominjajo srečnih dni svojega otroštva, pa bi v svojih 

srcih začutili moj mir. 

7 Veselje in žalost se bosta izmenjevala, ko boste pomislili na materino maternico, ki vas je zibala, 

na ljubezen in božanje staršev, na srečno, a kratko otroštvo in nato na vse, kar ste postopoma izgubili na 

svetu: starše, otroštvo, radosti, nedolžnost. 

8 Ne pozabite, da so mnoga srca postala preveč hladna, da bi me ljubila in da bi ljubila svoje 

ljubljene v svetu. 

9 Molite v tem trenutku, ljubljeno ljudstvo, in povzročite, da se vas spomnijo tisti, ki so vas pozabili, 

da se približajo vašemu srcu tisti, ki so odleteli v "duhovno dolino", da bodo vsi združeni na ta dan 

ljubezni. 

10 Ne le ljudje se z veseljem spominjajo dneva, ko se je na zemlji zgodil čudež, ko je Božja beseda 

postala človek. Tudi duhovni svet je deležen tega veselja, ko razmišlja o božanskih delih Gospoda. 

11 Vi ste tisti, ki ste imeli najbolj jasno manifestacijo mojega prihoda, moje prisotnosti in moje 

besede v tem času na tem planetu. Moj glas, ki ga je nosilec glasu učlovečil, je prižgal luč v vaših dušah, 

razjasnil skrivnosti, razkril novo znanje o duhovnem in naredil čudeže v tistih, ki so ga slišali. Zato vas 

imenujemo "učenci tretjega veka" in Oče od vas vedno pričakuje najbolj duhovno čaščenje. 

12 Zdaj postopoma razumete pomen mojega učenja, zato se mojih korakov v svetu spominjate brez 

obredov, ceremonij in posvetnih praznovanj. Dovolite, da je vaše veselje notranje, in ko ga izrazite, to 

storite tako, da svojo dušo in srce zaposlite s poslušanjem mojih besed in prakticiranjem tega, kar vas 

učijo. 

13 O blagoslovljeno in ljubljeno ljudstvo: ohranite te svete spomine v svojem srcu, naj bodo pot in luč 

za vaše življenje. Če vidite, da ljudje pri teh spominskih obeležjih prestopijo meje spoštovanja do 

božanskega in zapadejo v profanacijo, jim odpustite, kot jim odpuščam jaz. Prav tako jim bom dovolil, da 

jih doseže moja luč. 

Duhovni pretres bo pretresel človeštvo, kot je napovedano, in takrat se bodo ljudje prebudili, da bi se 

vrnili k meni. Za to je pot pripravljena, izredne preizkušnje in dogodki bodo pretresli svet in bodo kot klici 

sodbe, ki bodo ljudi pozivali k prenovi. 

14 Že danes vas učim moliti s tako pripravljenostjo, da se boste lahko združili s prošnjami, ki se k 

meni vzpenjajo iz narodov. Dajem vam moč duše, da v trenutku preizkušnje ne boste obupali in se ne 

boste počutili slabe intuicije. 

15 Dajem vam svojo besedo, da boste govorili z resnično lučjo v svoji duši in da boste vedeli, kako 

ravnati v preizkušnjah in hudih krizah na svoji življenjski poti. 

16 Blagoslavljam vas in vam prav tako sporočam, da bo povsod, kjer se boste spominjali utelešenja 

"Besede", Kristusovega rojstva, prisoten ljubeči plašč vaše nebeške Matere, ki je postala ženska, da bi Bog 

šel skozi njeno maternico, ko je postal človek. 
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17 Ker je v veliki meri razumela Učitelja, je morala biti ona tista, ki je postala človeška mati, da bi ga 

prinesla na svet. 

18 Ni prišla samo zato, da bi ljubila svojega "edinorojenega Sina". Njena božanska ljubezen je 

univerzalni plašč tolažbe, njena navzočnost v vsakem trenutku je nežnost in priprošnja. Obrnite se k njej in 

v njej boste našli lestev v nebesa, ki vas bo pripeljala k meni. 

19 Moj Duh vstopa v domove, tolaži tiste, ki jokajo, in napolnjuje vsa srca z mirom. 

20 Duhovno sporočilo, ki vam ga prinašam danes zjutraj, je namenjeno pripravi na zadnje leto moje 

manifestacije. 

21 Prinašam vam svoj mir, da ga boste pozneje prinesli vsem ljudstvom na zemlji. Kajti mir je najvišji 

cilj, h kateremu morate stremeti. 

22 Mir duše je stanje, v katerem lahko razumete svetlobo moje modrosti in vse tisto, česar zmeden um 

zaradi pomanjkanja miru ne more razumeti. 

23 Človek potrebuje mir v svoji duši, spokojnost v svojem srcu. Toda tega bogastva ni mogoče 

pridobiti s silo niti ga ni mogoče kupiti za vsako ceno. To je milost, ki jo dosežemo z vztrajnostjo v 

dobroti. 

24 Seme miru zaupam vam, ljubljeno ljudstvo, da ga boste širili po zemlji. Toda resnično vam povem, 

da niste edini, ki boste širili to seme. V drugih skupnostih - tako v tem narodu kot v drugih državah - so 

namreč ljudje, ki molijo za mir, si želijo blaginje za svoje bližnje in si prizadevajo za dosego tega cilja. 

25 Blagor vsem tistim, ki v tem tretjem obdobju z veseljem prisluhnejo navdihu mojih besed, mojim 

duhovnim razodetjem. Kajti ko bodo na podlagi svojega razvoja usposabljali zaznavno sposobnost ljudi, 

bodo zbirali moje misli in jih znali v besedah in delih izražati med soljudmi. 

26 Človek v sebi nosi nesmrtno moč duha in se bo lahko dvignil iz svoje dekadence z željo po 

osvoboditvi, z željo po višjem razvoju. 

27 Zdaj je čas, ko človek spoznava sposobnost in moč svoje inteligence. Svoji duši mora le dovoliti, 

da v veliki meri uporablja to moč, da bi opravila dela, ki jih Gospod zapoveduje v Knjigi svojega nauka. 

28 Zdaj veste, ljubljeni učenci, da se mora človek, da bi se lahko boril in se neovirano izražal, otresti 

jarma, iz svojega srca odstraniti tradicije in se osvoboditi verskega fanatizma, kot so to storili vsi tisti, ki 

so se dvignili na vseh koncih zemlje. 

29 Za vse sem pripravil razpotje na njihovi poti, kjer se morajo srečati in se prepoznati kot bratje in 

sestre v idealu, boju in veri. 

30 Resnično, povem vam, da so na vseh koncih sveta razpršeni duhovniki - zreli ljudje, ki bodo 

prinesli mir človeštvu. Vendar vam pravim, da se duhovniki celotnega zemeljskega kroga ne bodo združili 

z organizacijo nove cerkve, saj njena moč ne bo materialna. Njihova enotnost bo umska, idealna in v 

smislu njihovega dela, zato bo njihova moč nepremagljiva, saj jo bodo črpali iz večnega vira, ki je v 

mojem Duhu. 

31 Vsem navdihujem svojo resnico in jih tudi iščem, da bi iz njihovih src in misli izginila vsa 

nečistoča, saj se ta ne sme mešati z mojo svetlobo. 

32 Vsi so dolžni zagotoviti, da je spiritualistični nauk pojasnjen in jasno razpoznaven z njihovimi 

duhovnimi sposobnostmi ter da ga ne onesnažujejo človeške filozofije. 

33 Že v prejšnjih časih so ljudje mojim razodetjem in naukom dodajali svoje poglede na svet, svoje 

filozofije in teorije, ki so človeštvo le razdelili in zmedli. 

34 Želim, da tisti, ki so našli pot, to pot zlahka učijo in jo olajšajo svojim soljudem, da je ne tlakujejo 

s kamni spotike, kot so to storili mnogi, in tako preprečujejo tistim, ki me iščejo, da bi prišli k meni. 

35 Tistim, ki vztrajajo pri poosebljanju Boga v figurah, predmetih in podobah, pravim, da če se ne 

podajo na pot duhovnosti, spadajo, ne da bi se tega zavedali, med tiste, ki spodbujajo vojne med narodi, 

ker ne upoštevajo svojih človeških bratov. 

36 Vsem vam v resnici pravim, da je Bog, v katerega verjamete, čist in vas v svoji božanski ljubezni 

vse enako ljubi. 

37 Če vam povem resnico in se zaradi tega počutite užaljene, si zapomnite, da vam tega ni povedal 

človek, ampak vaš Učitelj, ki vas ljubi in vam pokaže vaše napake, da bi vas rešil. 

38 Ali se še niste zavedli, da so želja po oblasti, fanatizem in nepopustljivost kot plima, ki je, ko se 

sprosti, ne morete ustaviti? 
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39 Ne borim se proti nikogaršnjim prepričanjem, če temeljijo na resnici. Vendar pa se borim proti 

napakam v tistih, v katerih so ugotovljene. 

40 Že zdaj si prizadevajte za isti cilj, za uskladitev in harmonizacijo svojega dušnega življenja. Naj 

nihče ne misli, da hodi po boljši poti od svojega brata, in naj ne misli, da je na višji ravni od drugih. 

Povem vam, da vam bo ob smrtni uri moj glas povedal resnico o vaši stopnji razvoja. 

41 Tam, v kratkem trenutku razsvetljenja pred vestjo, mnogi prejmejo nagrado, a mnogi tudi vidijo, 

da njihova veličina izginja. 

42 Se želite rešiti? Potem pridite k meni po poti bratstva. Ta je edina, druge ni, ta je zapisana v moji 

najvišji zapovedi, ki pravi: "Ljubite drug drugega". 

43 Človeštvo: V teh dneh, ko se spominjate Jezusovega rojstva, naj mir vstopi v vaša srca in naj bo 

videti kot združena in srečna družina. Vem, da vsa srca ne občutijo iskrenega veselja, ko se spominjajo 

mojega takratnega prihoda na svet. Zelo malo je tistih, ki si vzamejo čas za razmislek in srečanje ter 

dovolijo, da je veselje notranje, praznik spomina pa se odvija v duhu. 

44 Danes, kot v vseh časih, so ljudje spominske dneve spremenili v profane in nesmiselne praznike, ki 

iščejo užitke za čute, daleč od tega, kar bi moralo biti veselje duha. 

45 Če bi ljudje ta dan posvetili duhu in razmišljali o Božji ljubezni, katere neizpodbiten dokaz je 

dejstvo, da sem postal človek, da bi živel z vami, vam resnično povem, da bi vaša vera zasijala v najvišjem 

delu vašega bitja in bi bila zvezda, ki bi vam pokazala pot, ki vodi k meni. Vaša duša bi bila tako prežeta z 

dobroto, da bi na svoji življenjski poti zasipali pomoči potrebne ljudi z ugodnostmi, tolažbo in srčnostjo. 

Počutili bi se bolj kot bratje in sestre, iz srca bi odpustili svojim prestopnikom. Ob pogledu na izobčence, 

otroke brez staršev, brez strehe nad glavo in brez ljubezni, vas bo preplavila nežnost. Pomislili bi na 

narode brez miru, kjer je vojna uničila vse dobro, plemenito in sveto v človeškem življenju. Potem bi se 

tvoja molitev čisto dvignila k meni in rekla: "Gospod, kakšno pravico imamo do miru, medtem ko toliko 

naših bratov in sester strašno trpi? 

46 Moj odgovor bi bil naslednji: Ker ste začutili bolečino sočloveka, molili in sočustvovali, se zberite 

v svojem domu, sedite za mizo in se veselite te blagoslovljene ure, kajti jaz bom tam navzoč. Ne 

obotavljajte se biti veseli, čeprav veste, da v tistem trenutku mnogi trpijo, kajti resnično, povem vam, če je 

vaše veselje iskreno, bo iz njega izhajal dih miru in upanja, ki se bo kot vzdih ljubezni dotaknil tistih v 

stiski. 

47 Nihče ne misli, da želim iz vaših src izbrisati najčistejši praznik, ki ga praznujete med letom, ko se 

spominjate Jezusovega rojstva. Hočem te le naučiti, da svetu daš, kar mu pripada, in duši, kar ji pripada; 

kajti če praznuješ toliko praznikov, da bi obeležil človeške dogodke, zakaj tega praznika ne prepustiš duši, 

da bi mi, ko postane otrok, prišla ponudit svoj dar ljubezni, da bi dosegla preprostost pastirjev, da bi me 

častila, in ponižnost modrih, da bi sklonila vrat in ponudila svoje znanje pred Gospodom resnične 

modrosti? 

48 Nočem zmanjšati veselja, ki te dni obdaja življenja ljudi. Ne gre le za moč izročila, gre za to, da se 

te moje usmiljenje dotakne, moja luč te razsvetli, moja ljubezen te ovije kot plašč. Takrat začutite srce, 

polno upanja, veselja in nežnosti, napolnjeno s potrebo po dajanju, doživljanju in ljubezni. Vendar pa tem 

občutkom in navdihom ne dovolite, da bi se vedno izrazili v svoji resnični velikodušnosti in iskrenosti, saj 

to veselje zapravljate za užitke sveta, ne da bi duši, zaradi katere je Odrešenik prišel na svet, omogočili, da 

preživi ta trenutek, da vstopi v to luč, se očisti in se reši. Božanska Ljubezen, ki je postala človek, je 

namreč večno navzoča na življenjski poti vsakega človeka, da bi v njej našel življenje. 

49 Mir mojega Duha se v tej noči miru kot plašč nežnosti razprostira nad vsemi ljudmi in najbolj 

ljubeč poljub, ki izhaja iz Marijine duše, prav tako doseže vsakega od njenih otrok. 

50 Učenci, poglejte pozorno in vsak dan boste med hojo prepoznali dar ljubezni svojega Boga. 

51 Na ta dan milosti, ko se spominjate blagoslovljene noči, ko je Mesija postal človek, da bi živel z 

vami, vam resnično povem, da se ne predstavljam in razodevam samo tukaj, ampak se na različne načine 

čutim pri vseh. 

52 Na en način pristopam k otrokom, na drug način k mladim in na drug način k odraslim. Trkam na 

vrata vsake verske skupnosti in jim sporočam svojo navzočnost v skladu z lučjo vsake skupnosti. Vendar 

nikogar ne pustim brez obiska. 
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53 To je najbolj ljubeč spomin od vseh, ki jih imate na svojega učitelja. Srce otrok je polno veselja, 

srce starejših pa preplavljata mir in upanje v Odrešenika. 

54 Vi, ki imate milost slišati to besedo, ste med redkimi, ki praznujete ta praznik brez obredov in ga 

praznujete v najčistejšem srcu. Na ta način ne boste mogli zapasti v profanacijo, ker je vaš um prišel do 

spoznanja, da je najboljši spomin, najbolj prijeten pred Gospodom, tisti, ki ga storite, ko uporabljate 

Učiteljeve zglede v svojem življenju, ko živite njegov nauk. 

55 Pomislite na vse svoje soljudi, prenesite svojo dušo na vso zemljo. Toda mislite nanje z ljubeznijo, 

usmiljenjem, željo, da bi jim prinesli mir, in resnično, povem vam, vaše molitve, misli in želje ne bodo 

brezplodne. 

56 Pripravljam vam pot za čas, ko se bo zgodilo duhovno prebujenje tega človeštva. Na poti ljudi se 

bodo dogajale preizkušnje, dogodki in klici, ki jim bodo govorili o prisotnosti nove dobe. 

57 Opozoril sem vas že, da ne boste obupali, ko boste videli spopad svetovnih nazorov med religijami 

in narodi. Spomnite se tudi, da sem vam povedal, da je ta spor nujen, da bi med ljudmi zavladali soglasje, 

harmonija in mir. 

58 Ko se bo boj okrepil, boste videli ljudi, ki bodo sami od sebe iskali resnico in se ne bodo bali ne 

groženj ne obsodb. Tedaj se bodo pojavili preroki iz ljudstev, ki jih bodo zatirali njihovi gospodarji in 

vladarji. Takrat bo moj nauk zasijal v vsem svojem sijaju, ki se bo po delu mojih novih učencev razširil po 

vsej zemlji. 

59 Danes vas moja beseda opogumlja, hkrati pa preizkušnje dajejo trdnost vaši duši, da se ne bojite 

udarcev, udarcev in izdajstev. 

60 Mnogi med vami mi sledite z veliko grenkobo, ker ste v krogu svoje družine naleteli na 

nasprotovanje, nevero in posmeh. Vaši sorodniki so dvomili v darove, ki vam jih je dal Bog, in v 

poslanstvo, ki vam ga je namenil. 

61 Nekateri so bili izgnani s svojih domov, drugi so se morali izseliti v druge države. 

62 Povem vam, da niste bili edini, ki jim sorodniki niso verjeli. Spomnim vas na primer Jožefa, 

Jakobovega sina, ki so ga lastni bratje prodali trgovcem, ker so spoznali, da je Jožef velik prerok, in so mu 

zavidali. Toda Gospodovo usmiljenje je s svojim plaščem prekrilo mladeniča, ki je po prihodu v Egipt kot 

suženj s svojo vero in vztrajnostjo v zakonu svojih prednikov ter obdan z Božjo milostjo in modrostjo 

postal poleg faraona svetovalec, minister in prerok tega ljudstva. 

63 Jožefova duša je bila zvesta v kreposti, njegova pot skozi narod je pustila sled blagoslovov, obilja, 

blaginje in miru. 

64 Jožef ni pozabil očeta Jakoba, ki ga je zelo ljubil, prav tako ni pozabil svojih bratov, čeprav so mu 

s prodajo in izdajo njegove sinovske ljubezni v srce vbrizgali sramoto. Toda končno je nastopil trenutek 

božje pravice. Kanaansko deželo, kjer je Jakob živel s svojimi sinovi, je opustošila suša. V teh deželah sta 

vladali stiska in lakota, medtem ko so bile v Egiptu žitnice prepolne pšenice. 

65 Jožefovi bratje, ki so ga pozabili in ga imeli za mrtvega, so se odpravili v Egipt po pšenico, ne da 

bi vedeli, pred koga se bodo morali postaviti. 

Prišla je ura pravice, vendar ne zato, da bi kaznovali in ponižali, ampak da bi odpustili. Kakšna večja 

pravičnost bi lahko bila za tiste, ki so napačno presodili in prizadeli? 

Ko se je velikodušni Jožef predstavil bratom, jih je obsul z blagoslovi in odpuščanjem, oni pa so se 

skesano in prizadeto priklonili in se spomnili prerokb o Jožefu, ko je bil še otrok, ter se čudili, ko so videli, 

da so se uresničile. 

66 Ali razumete, otroci moji? V dneh stiske ostanite trdni, vzdržite razočaranja in osamljenost, kajti 

končno bo nastopila ura pravice in videli boste, kako se bodo pred vami skrušeno prikazali tisti, ki so vas 

izdali in zasmehovali. 

67 Ali boste imeli Jožefovo plemenitost, da sprejmete in odpustite tistim, ki so vas užalili? 

Predstavljajte si podobo Jožefa, ki stoji in gleda svoje brate, ki klečijo in jokajo od obžalovanja. Ta podoba 

je odraz moje ljubeče pravičnosti. Jožef je zaradi svoje kreposti stal, medtem ko so njegovi bratje zaradi 

kesanja klečali. 

68 Hočem, da je Jožefovo seme, otrok Izraela, prisotno med vami in da vzklije. 

69 Tudi Jezus, vaš Učitelj, se je moral izseliti v Egipt, ko je komaj začel živeti na zemlji. Ljudstvo 

namreč ni začutilo njegovega prihoda, in ko so se pojavila znamenja, da je to dete Mesija-Kralj, ki ga je 
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Gospod obljubil temu ljudstvu, so ljudje v to podvomili, ker ni bil oblečen v kraljevska oblačila, in so se v 

nejeveri pustili zapeljati od mizernih jasli do kmečkega hleva, ki po njihovem mnenju ni bil postelja in 

prostor za spanje, vreden kralja. 

70 Moral sem poiskati zavetje pri ljudstvu, kot je Egipt, ker mi ljudje, h katerim sem prišel, niso 

mogli nuditi zavetja. Vendar to ni bila edina bolečina, ki jo je trpelo moje srce. 

71 Ko sem se vrnil iz Egipta in nato živel v Nazaretu, sem bil nenehno zasmehovan in prizadet zaradi 

izrazov nevere in slabe volje. 

72 Tam sem delal čudeže, pokazal svojo dobrodelnost in moč, a so me napačno ocenili. Nihče od 

tistih, ki so od blizu poznali moje življenje in dela, ni verjel vame. Ko je torej prišla ura pridiganja, sem 

moral 

Ko sem zapuščal Nazaret, sem rekel: "Resnično, povem vam: noben prerok ne najde vere v svoji 

domovini. Da bi bila njegova beseda slišana, jo mora zapustiti." 

73 Prav tako to ni bila zadnja bolečina, ki sem jo spil iz svoje čaše trpljenja. Manjkala je še večja 

bolečina - tista, ki mi jo je moral povzročiti eden od mojih, eden od tistih, ki so jedli pri moji mizi in ki je 

bil prej kot moj brat -, ko me je za trideset denarjev prodal sovražnikom moje stvari. 

74 Tudi mene so imeli za mrtvega, tako kot so imeli Jožefa za mrtvega njegovi bratje. Toda kakor se 

je tisti človek prikazal pred zgroženimi očmi tistih, ki so ga pozabili, tako sem se tudi jaz, vendar kot 

duhovno bitje, prikazal pred očmi osuplih učencev, ki sem jim dokazal, da nisem mrtev. 

75 Tu sem, v svojem kraljestvu, in pričakujem prihod vseh tistih, ki so me pozabili - vseh, ki so me 

izdali in zasmehovali. 

76 Tukaj sem in čakam na vse, da jih objamem z neskončno ljubeznijo. 

77 Govorim vam v eni od zadnjih jutranjih pobožnosti, saj se bliža zadnje leto mojega oznanjevanja. 

Še nekaj dni, še nekaj ur in med vami se bo začelo leto, ki sem ga napovedal in ki se ga moje ljudstvo boji. 

78 Ali se boste vsi pripravili, da boste v svoja srca sprejeli vse, kar sem pripravljen izliti na vas? 

79 Ponudil ti bom svojo besedo, pred teboj bom postavil svoje delo in to bo kot bleščeča miza na 

pogostitvi. 

80 Bom na sredini mize, na njej pa bodo najboljši sadeži in najokusnejše jedi duha. Vrata hiše bodo 

odprta, tako da se nihče ne bo mogel izogniti pogostitvi. 

81 S te mize bo izšlo novo sporočilo za narode, dobra novica, ki prebuja ljudi - luč, ki med ljudmi 

naredi vidno nesmrtno seme Duha. 

82 Zasijali bodo Abelova čistost, Noetova vera, Abrahamova poslušnost, Jakobova moč, Davidov 

navdih, Salomonova modrost, resnicoljubnost mojih prerokov, vzvišenost mojih apostolov, Janezova 

duhovnost. 

83 Ljudem ne bo treba nositi podobnih oblačil, niti se navzven ne bodo razlikovali od drugih, ne bo 

jim treba niti izgovarjati mojega imena, ker bom na vseh poteh vašega življenja raztrosil semena svetlobe, 

resnice, znanja, ljubezni in pravičnosti. 

84 Ta nauk vam dajem kot duhovni dar. Ohranite ga v svojem srcu kot spomin na enega od zadnjih 

naukov, ki vam jih je dal vaš Učitelj ob spominski uri, ki ste jo praznovali v zvezi z mojim rojstvom kot 

človeškega bitja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 300 
1 V tišini svojega srca čutite mojo navzočnost in ste polni veselja, ko moja beseda pride, da vas 

razsvetli z lučjo duhovnega spoznanja. 

2 Obnovite svojo dušo, ljubljeni učenci, saj ste veliko jokali na življenjskih poteh. 

3 Tukaj sem z vami in vam dajem moč za boj za večni mir vaše duše. Resnično, povem vam: še 

preden me je človeštvo spoznalo, sem vas že razsvetljeval iz neskončnosti in govoril vašim srcem. Ker 

sem eno z Očetom, sem bil vedno v njem. Človeštvo je moralo preteči več stoletij, dokler me je svet 

sprejel v Jezusu in slišal Božjo besedo, čeprav vam moram povedati, da vsi, ki so takrat poslušali moj 

nauk, niso bili dovolj duhovno razviti, da bi občutili Božjo navzočnost v Kristusu. Zato sem moral med 

poklicanimi izbrati tiste, ki so morali zvesto pričevati o resnici. Za ostale je bilo v tistem času težko 

uporabiti moj nauk, saj sta v njihovih srcih prevladovala malikovanje in poganstvo. Toda beseda ljubezni 

je bila z neizbrisnimi črkami zapisana v vest v pričakovanju generacij, ki bodo sprejele križ svojega 

Učitelja. 

4 Takrat ni bilo le dvanajst učencev in nekaj množic, ki so se podali na pot moje ljubezni, ampak so 

bila to ljudstva in narodi, ki so spremenili svoje običaje, življenje in čaščenje Boga. 

To vam govorim zato, ker je danes, ko doživljate zoro novega časa, vaša duša prišla do luči novega 

sporočila. 

Vsi, ki so videli in slišali, ne bodo razumeli bistva in pomena tega razodetja. Medtem ko so nekateri 

dovolj razviti, da lahko sprejmejo to svetlobo, drugi - čeprav si to želijo - ne bodo mogli razumeti številnih 

učenj, ki jih bodo videli zavite v skrivnost. 

Toda časi bodo minili, na zemljo bodo prišli novi rodovi in luč, ki jo je v dneh mojega razglašenja 

prejela le peščica, bo zasijala v glavah velikih množic, velikih ljudstev in narodov. 

5 Tisti, ki so me v tem času sprejeli v svoje duše, bodo ostali tukaj kot moji učenci in bodo 

odgovorni za to božansko dediščino, ki se bo zvesto prenašala iz roda v rod, dokler ne bodo prišli tisti, 

med katerimi bo spiritualizem zacvetel kot nauk miru in modrosti. 

6 Kdo so moji učenci v tem času? Vsi, ki ljubite to besedo in jo uporabljate. 

7 Mnoge sem poklical in povabil k svoji mizi, da bi uživali kruh življenja, najboljšo hrano. Želim, da 

so izbrani, saj so polja, ki čakajo na seme, zelo obsežna. 

8 Ljudje: Velikokrat sem vam rekel, da "pazite", da se učite in ste pripravljeni, kajti ne boste nevedni 

za vse čase. Bliža se dan, ko bodo vaši soljudje odkrili obstoj tega ljudstva, ki je slišalo Gospodov glas v 

samoti in ponižnosti shajališča, in bodo hoteli vedeti, kaj se je zgodilo, kakšno je bilo moje sporočilo in 

kakšne dokaze sem vam dal o svoji resnici. 

9 Moški in ženske vseh vrst bodo trkali na vrata vaših src in si želeli vašega pričevanja. Ali ne 

mislite, da je prav, da je to pričevanje jasno, tako da bodo vaši soljudje imeli jasno predstavo o tem, kaj je 

bila moja manifestacija, saj niso imeli te sreče, kot so jo imeli tukajšnji ljudje, da so slišali moje nauke 

skozi razum nosilcev glasu? 

10 Če bi nekaj časa posvetili razmišljanju o moji besedi, mi ne bi bilo treba priti dol, da bi vam 

razložil svoje nauke. Takrat boste z meditacijo, razmišljanjem in notranjim samospraševanjem razumeli 

obseg svoje odgovornosti. 

11 Čas, ki mi je bil dan, da vam spregovorim v tej obliki, je zelo kratek, in ker ste zelo počasi 

razumeli, sem vam moral pomagati tako, da sem do skrajnosti razširil svoje nauke. 

12 Razumite, da pričevanje, ki ga boste nosili o meni, ni omejeno na ponavljanje mojih besed 

sočloveku - ne, to je enostavno in ne zahteva veliko priprav. Dovolj je, da to besedo ohranite v spominu ali 

v zapisih, da jo ponavljate, kot sem rekel. Če pa menite, da morate dati pravo pričevanje s svojimi deli 

ljubezni, s katerimi bo bistvo moje besede otipljivo, potem jo hkrati temeljito in preprosto razložite in 

dokažite z deli, ki presegajo človeška. Potem boste morali razumeti, da morate doseči pravo duhovno 

preobrazbo, da bi se lahko upravičeno imenovali "priče moje besede v tretjem veku". 

13 S kakšno krotkostjo se bodo uklonili tudi največji dvomljivci resnice, če boste skupaj z njimi 

opravljali dela, ki sem vas jih naučil! 
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14 Če resnično čutite ljubezen do bližnjega in želite z njim deliti svoje usmiljenje, dobro premislite o 

tem nauku in se pripravite na boj z največjo iskrenostjo, ki ste je sposobni. Potem se boste upravičeno 

imenovali "Božje priče v tretji dobi". 

15 Bliža se vaša ura, ljudje, ko bo vsak od vas prevzel svoje poslanstvo in ga opravljal z resnično 

ljubeznijo do soljudi. 

16 Medtem ko jaz pripravljam svoj odhod, morate vi pripravljati svoje duhovno delo v svetu. 

17 Vidim, da imate obžalovanje, ker niste mogli ohraniti mojih naukov v spominu, in da se bojite, da 

se boste morali soočiti z ljudmi brez argumentov, ki bi potrdili to resnico. Toda povem vam, da se ne 

smete bati. Ko se bom namreč pripravljal na svoj odhod, ko bo napočil čas, bom ukazal, naj v naročju tega 

ljudstva nastane knjiga, ki bo vsebovala nauke in revolucije tretjega veka, tako da bo ta knjiga prišla v 

roke množicam ljudi, ki bodo v njej našli moje doktrinarne razprave, jih preučevali in se pripravili, da 

bodo pričevali o moji resnici. 

18 Zelo pomembni in koristni bodo spisi, ki bodo ohranili mojo besedo. Šele po mojem odhodu se 

boste namreč zares posvetili njenemu preučevanju. 

19 S to knjigo se bodo tisti, ki so poslušali moje učenje, a so pozabili številne lekcije in odlomke, s 

čustvi in veseljem spominjali trenutkov, ko so od mene prejeli božanska sporočila. In tisti, ki me niso 

slišali, se bodo čudili pomenu mojih naukov in tam v neskončnosti zagledali nebeško kraljestvo. 

20 Ko učenec opravi temeljit in vesten študij ter doseže svojo duhovnost, materialne knjige ne 

potrebuje več. Vsak trenutek, ko se bo pripravil, bodo njegove ustnice natančno ponovile mojo besedo, ki 

jo bo navdihnil njegov duh, v čigar zavesti bo ostala zapisana za vedno. 

21 Bodite blagoslovljeni - vi, ki ste v pričakovanju tega trenutka, saj se boste okrepčali v duhu in 

resnici. Povzdignili se boste v svet svetlobe, iz katerega se boste vrnili okrepljeni. 

22 Ko pridete na ta način in hrepenite po moji besedi, se osvobodite vsega, kar pripada svetu. Pridi k 

meni in pij čašo božanskega bistva. 

23 Ko se udeležite duhovne pojedine, se vam življenje v svetu zdi znosnejše, križ lažji, preizkušnje 

blažje. 

24 Da, otroci moji, kdor se opira na duhovno palico, se ne utruja. Kdor gleda v nebo, ne pade na 

zemljo! 

25 O, če bi vedeli, koliko bitij, polnih svetlobe in ljubezni, vas spremlja iz duhovne doline, vam 

pomaga in vas navdihuje! Toda kako jih lahko prosite, naj vam pomagajo, če ne naredite tistega, kar vam 

pride na misel? 

26 Če želite jasno čutiti vpliv in pomoč tistih, ki se vas usmilijo, morate imeti vero, poslušnost 

njihovim spodbudam, zaupanje, občutljivost in dobro naravnanost duše za molitev. Potem boste lahko na 

svoji življenjski poti doživeli čudeže. 

27 Moja beseda naredi tvoje otrdelo srce, ki ga muči trpljenje, ljubeče. Tudi vi, ko postanete učitelji 

svojih soljudi, jih spodbujajte z besedami tolažbe in deli ljubezni. 

28 Koga ne bo prepričal dokaz iskrenosti, ljubezni in resnicoljubnosti? Kdo med vami se ne spomni 

stavkov, s katerimi sem ga sprejel prvi dan, ko je slišal mojo besedo, tistega nepozabnega glasu, po čigar 

nežnosti in posebnosti me je prepoznal? 

29 Odpuščam vam vaše prestopke, vendar vas hkrati popravljam, da iz svojih src izženete sebičnost, 

saj je to ena od slabosti, ki dušo vleče najgloblje navzdol. Dotaknem se vas po vesti, da se spomnite svojih 

dolžnosti med brati in sestrami ter na svoji poti sejete dela ljubezni in odpuščanja, kakor sem vas učil v 

drugi dobi. 

30 Težak je bil Kristusov križ, zelo grenka in boleča je bila pot, zelo skalnat je bil vzpon, a kljub temu 

sem pozabil na svojo bolečino, tolažil sem tiste, ki so trpeli, in blagoslavljal svoje kateheze. 

31 Ljudje, katerih duh je prejel svetlobo treh časov: Spoznajte, koliko je bede in trpljenja. Človeštvo 

je treba napolniti z ljubeznijo. Zasejte jih z dobrimi deli, razsvetljujte jih z vero in upanjem, prelijte jih z 

mirom. 

32 Za to delo bi zadostovala moja moč in moja ljubezen. Ker pa ste bili ustvarjeni, da bi se naučili 

ljubiti drug drugega, je nujno, da se pojavi ljudstvo, ki bo kot ogromna vojska duhovnih vojakov, zvestih 

varuhov mojega zakona, da bodo uveljavljali mojo resnico proti mnogim lažnim dejstvom in prižigali luč 

v temi. 
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33 Na svetu bo kmalu izbruhnila nova vojna. To bo vojna, kakršne človeštvo še ni doživelo - vojna 

svetovnih nazorov, filozofij, doktrin, ideologij, prepričanj in religij. 

34 Ljudje: Na ta čas morate biti pripravljeni in svoje otroke opozoriti na to, da se morajo zbuditi. 

35 Val materializma se bo dvignil in postal nemirno morje, morje trpljenja, obupa in strahu pred 

krivico ljudi. Samo ena ladja bo plula čez morje strasti, želja in sovraštva ljudi, in to bo ladja mojega 

Zakona. Blagor tistim, ki so močni, ko pride ta čas! Toda gorje tistim, ki spijo! Gorje šibkim! Gorje 

ljudstvom, ki so zaupala v temelje verskega fanatizma, saj bodo zlahka postala plen teh divjih valov! 

36 Ali ne predvidevaš bitke, o človeštvo? Ali vas moja beseda ne spodbuja, da bi se pripravili na 

obrambo, ko pride ura? Moja luč je v vseh, a vidijo jo le tisti, ki molijo, ki se pripravljajo. Moja Svetloba 

vam govori skozi slutnje, navdih, intuicijo, sanje in prstne odtise. Vendar ste gluhi za vsak duhovni klic, 

ravnodušni ste do vsakega božanskega znamenja. 

37 Kmalu boste videli, da se je moja beseda uresničila, in potrdili, da je bilo vse to res. 

38 Moj nauk in moje ime bosta tarča vseh napadov in preganjanja, zaradi njiju vas bodo sovražniki 

resnice preganjali. Toda moj nauk bo tudi svetlobni meč tistih, ki se bodo dvignili in branili vero, in ščit, 

za katerim bodo nedolžni našli zaščito. Moje ime bo na vseh ustnicah, nekateri ga bodo blagoslavljali, 

drugi preklinjali. 

39 Sprostile se bodo vse človekove sposobnosti: njegova inteligenca, čustva, strasti; njegove duhovne 

sposobnosti bodo budne in pripravljene na boj. 

40 Kakšna zmeda bo potem nastala! Koliko tistih, ki so mislili, da so verjeli vame, se bo moralo 

prepričati, da to ni bila prava vera! V mnogih domovih in srcih bo ugasnila luč ljubezni in upanja. Otroci 

in mladi ne bodo imeli drugega Boga kot svet in drugega zakona kot zemeljskega. 

41 Spričo tega kaosa vas sprašujem: Kakšno poslanstvo boste opravljali? Ali boš skril ta dragulj, ki 

sem ti ga zaupal? ali boste zaprli knjigo mojih naukov in s tem zavrnili avtoriteto, ki sem vam jo podelil 

kot svojim učencem? Ne, ljubljeno ljudstvo, pripravil sem vas, da vas ne bo presenetil vihar, in spodbudil 

sem vas, da vas ne bo prestrašila zgovornost ali znanje tistih, ki se borijo proti vam. Knjige, naslovi in 

imena so človeška nečimrnost. Vendar boste pridigali večne resnice. 

42 Med vami je izbruhnila zmeda, ki je povzročila nesoglasja, obsodbe in razprave med vami. Ta 

preizkušnja je morala prizadeti ljudi, da bi se tisti, ki so zaspali, prebudili in da bi končno našli opredelitev 

mojega Dela. 

43 Ne bojte se tega notranjega boja, ljudje. Še enkrat vam povem, da je to potrebno za vaše 

prebujenje, saj iz rutine in tradicije ustvarjate nov kult. Resnično pa vam povem, da je spiritualizem 

popolnoma tuj vsakršni rutini, navadi, tradiciji ali zunanjemu obredu. 

44 V tej preizkušnji, ki vas je presenetila, so se nekateri prebudili s prepričanjem, da niste uresničili 

prave duhovnosti. Ti se bodo morali za nekaj časa umakniti, ker se bodo ljudje, ki jih bo večina, oklepali 

svojih običajev in tradicij, ki jih bodo na koncu imeli za zakon. 

Nato bo v boju nastopil premor, da bodo ti ljudje lahko meditirali in razmišljali v notranjosti, opazovali 

in pridobivali lastne izkušnje. Kajti potem se bo bitka znova razplamtela z največjo močjo, da bo zasijalo 

bistvo mojega učenja in da bo moje delo razumljeno v vsej svoji čistosti in duhovnosti. 

45 V tej drugi preizkušnji bodo v večini tisti, ki bodo odprli oči resnici, drugi pa se bodo morali s 

svojimi kultnimi dejanji, neprimernimi za moje delo, umakniti iz sredine svojih bratov in sester, dokler ne 

bodo prišli do razumevanja, popravka in se bodo lahko ponovno pridružili ljudem. 

46 Zavedajte se, da je potrebno, da vas preizkušnje pretresejo in prebudijo. Ker sami ne bi prekinili 

svoje rutine. 

47 Harmonija in mir, ki obstajata med vami, sta vidna le, dokler v vaše srce ne vstopi resnična 

duhovnost. Toda najprej boste preizkušeni in očiščeni na več načinov. 

Zavedajte se, da ste ostali priče moje besede, dane v tem času, in da vaše pričevanje ne sme biti lažno, 

ampak tako zvesto, kot ste ga sposobni posredovati. 

48 Danes vas očiščuje bolečina. Jutri bo to vaša duhovnost! 

49 Če bi se po koncu mojega učenja in po tem, ko ste prestali svoje preizkušnje, med vami 

nadaljevala zmeda in bolečina, ne bi imeli nobenega opravičila pred menoj in bi vas doletela še večja 

preizkušnja od tiste, ki jo preživljate zdaj. Ali ljubite resnico? Si želite miru? Potem sledite moji besedi z 

iskrenostjo, ki jo zahteva, in vaša duša bo našla pot, ki vodi v harmonijo. 
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50 Razumite, da sem v tem času omejil svojo svetlobo in svoja razodetja, ko sem se razkril po teh 

glasnikih, tako kot sem se omejil, ko sem v preteklih časih govoril skozi usta prerokov. 

51 Enega in drugega sem poslal v urah preizkušnje človeštva, ko je bilo na robu brezna ali uničenja. 

52 Tudi ti, po katerih sem v tem tretjem obdobju dal slišati svojo besedo, so preroki, iz katerih ust je 

zvenel glas, ki prebuja tistega, ki spi, in opozarja tistega, ki je zašel s poti. 

53 Beseda prerokov je bila kot jasen zvok trobente v temi vsakega časa. Mnogi so jo slišali, a ne vsi 

so ji verjeli. Zakaj ljudje niso želeli slišati glasu prerokov? Ker so vedno govorili o bližajočih se dogodkih 

in napovedovali božjo pravičnost. Vedno so govorili: "Molite, pazite, kesajte se, očistite se svojih 

madežev, kesajte se." 

54 Preroki prvih časov so bili intuitivni, njihova usta so napovedovala številne dogodke, ki jih niso 

poznali. Niso vedeli, da Kristus obstaja, pa vendar so vsi govorili o njem. Do prihoda Odrešenika na svet 

bo minilo še več stoletij, vendar so preroki že napovedovali, kakšen bo njegov prihod, življenje in smrt kot 

človeka. 

55 Koliko svetlobe ste prejeli kot novi učenci in hkrati preroki tretjega veka! Zdaj začenjate 

dokazovati svojo intuicijo, saj obiskujete različne pokrajine in narode ter se pogovarjate s prebivalci 

vsakega kraja glede na njihove potrebe, razumevanje in razvoj. 

56 Nekateri bodo prisluhnili vašemu glasu, drugi se bodo iz vas norčevali. Vendar ne smete nehati 

oznanjati kesanja, ki je prenova, molitve, ki je kesanje in vera, usmiljenja, ki je izraz bratstva in ljubezni. 

57 Ne pozabite in se vedno zavedajte, da je od vašega pravičnega in krepostnega življenja odvisna 

vera, ki jo vzbujate v soljudeh, to pomeni, da vas bodo raziskovali in opazovali tudi v vašem zasebnem 

življenju, da bi v vaših delih iskali potrditev nauka, ki ga oznanjate. 

58 Bodite ponižni, preprosti, skromni, vendar vedno pokažite trdno vero in neomajno gorečnost. 

59 To ljudstvo, skrbnik mojega razodetja v tej tretji dobi, še ni dojeto kot nosilec luči. Vendar ne bo 

minilo veliko časa, preden bo človeštvo želelo spoznati resnico o moji vrnitvi in vse, kar je povezano z 

mojo manifestacijo. Prišli vas bodo zaslišat in na to morate biti pripravljeni. 

60 Resnično vam povem, da se bo tudi v najbolj sovražnih medijih našel nekdo - celo eno samo srce -, 

ki se bo odprlo za vaše besede. 

61 Oduhovite se in razvijajte dar notranje besede, potem ne boste omahovali v boju ali v trenutkih 

preizkušnje. 

62 Danes te svet ne pozna, a resnično, povem ti, prišel bo dan, ko te bodo narodi nestrpno pričakovali. 

To se bo zgodilo, ko se bodo v deželah pojavile velike preizkušnje in katastrofe in bo znano, da imajo 

spiritualisti moč nad kugami in neznanimi boleznimi. 

63 V njihovem taboru bodo bolniki čakali na prihod Jezusovega odposlanca in delavca, ki jih bo 

"namazal" z balzamom srčnosti in dobrodelnosti. Tam bodo domovi z odprtimi vrati pričakovali učence, ki 

bodo s svojo navzočnostjo v ta srca prinesli mir in svetlobo. 

64 Sedanje generacije, ki so bile slepe za znamenja, ki sem vam jih dal, in so vse pripisovale 

naključju, se bodo poglobile v pomen dogodkov, ki so spremljali moj prihod, mojo navzočnost v času 

mojega pojavljanja in sklenitev moje besede, in bodo morale reči, da so bila to resnično znamenja, 

obljubljena že v preteklih časih. "Noben list na drevesu se ne premakne brez Očetove volje," bodo rekli in 

njihove besede bodo ustrezale resnici. 

65 Preljubo človeštvo, ti si moja hči, ki jo hočem rešiti, ki sem jo obiskal v puščavi in potolažil v 

njeni ječi. Začutite mojo navzočnost in povem vam, da vam ne bo ničesar več manjkalo. 

66 Zaupajte, upajte! Preizkušnje so bile velike, dnevi tvojega spravljanja dolgi. Toda kmalu boste 

pred seboj videli čistejšo pot, kmalu boste imeli mir, po katerem ste tako dolgo hrepeneli. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 301 
1 Veselite se moje besede, duše, ki jih je Oče tako nestrpno pričakoval in za katere je prišel na svet 

in prelil svojo kri! 

2 Te množice so sestavljene iz vernikov in nevernikov, a vse so duše, ki so lačne ljubezni, žejne luči 

in resnice. Medtem ko se tisti, ki imajo vero, hranijo in krepijo, neverniki zavračajo kruh večnega življenja 

in morajo prenašati lakoto in žejo. To so duše, ki jih je zmedlo življenje v materializmu, nevednosti in 

fanatizmu, ki jih ne morejo pozabiti in nato prepoznajo in začutijo mojo navzočnost. To so srca, ki se 

bojijo sodb ljudi. Kako bi se lahko osredotočili na višino v svoji duši, da bi začutili moje bistvo, ko pa 

mislijo na to, kaj bodo o njih rekli drugi? Na koncu bodo rekli, da moja navzočnost v teh krajih ni 

resnična, v resnici pa so oni tisti, ki so sicer navzoči, vendar niso bili z menoj, ker je njihova duša ostala 

tam, kjer so jo zadržale njihove misli, interesi, skrbi in strasti. 

Zelo dobro sem prišel, zelo dobro sem bil z vami, ker vedno mislim na tiste, ki me potrebujejo - na 

tiste, ki pijejo kelih trpljenja in jedo kruh služenja in ponižanja. 

3 Ljudje nočejo verjeti, ker jim primanjkuje volje, da bi premagali svojo nečimrnost in fanatizem. Po 

drugi strani pa so tudi tisti, ki želijo verjeti, a ne morejo, ker jih nekaj, kar je v njih, zavaja in jim 

preprečuje, da bi odkrili in uživali v resnici mojega sporočila. 

4 Ali mislite, da zapuščam te svoje otroke? Ali mislite, da jih bom pozabil, ko mi bodo obrnili hrbet 

in se oddaljili od poti, na katero sem jih poklical? Ne, ljudje. Moj Duh jih bo neutrudno spremljal, jim 

pomagal premagovati ovire, jih preizkušal in jim na različne načine dokazoval, da je bilo to, kar so slišali 

v moji besedi, pravilno, da je bil moj klic resnica. Vsi se bodo vrnili, eni na tak, drugi na drugačen način, 

eni ob enem, drugi ob drugem času. Vendar jih bom vedno sprejela z ljubeznijo. 

5 Ponujam vam kruh in vino Duha, jejte in pijte, ljudje. Vzemite hrano tretjega veka in se z njo 

hranite. Blagor tistemu, ki jé ta kruh, saj se bo prebudil, odprl oči za svetlobo in se rešil iz zastoja. 

6 Dolgo sem vam govoril v tej obliki, vendar se bliža dan, ko bom zaključil to poglavje učenj in 

razodetij. Vendar moje delo takrat ne bo končano, prav tako ne moj božanski nauk. Toda to obdobje 

duhovne priprave se bo vendarle končalo. 

7 Ljudje, ki so v tem času prek Nosilca glasu slišali Očetov glas, bodo ostali na zemlji s 

poslanstvom, da govorijo ljudem in s svojimi deli pričujejo o navodilih, ki so jih prejeli. 

8 Moja beseda vsebuje ljubezen in usmiljenje, odkar se je začela izražati v tem tretjem obdobju. A 

čeprav je njen pomen vseboval pravičnost in vas je poklical k odgovornosti ter vas popravil, zdaj, ko se 

bliža njen konec, spoznajte, kako je njena pravičnost še večja, hkrati pa njeno nežnost preveva vaše srce. 

9 Želim, da v mojih zadnjih govorih najdete vso spodbudo, ki jo boste potrebovali v boju. Želim vam 

pustiti nebeški okus v vašem srcu, da v njem ne bi ostala grenkoba, da bi se me vedno spominjali z 

ljubeznijo in da bi moje besede prihajale iz vašega spomina kot klic k oživljanju, kot blagoslov, kot navdih 

in balzam. Potem se boste z notranjim čustvom spominjali tistega časa poučevanja, in ko boste spoznali, 

da je bil Mojster tisti, ki je v šestem poglavju razrahljal pečate Knjige življenja in jo odprl pred vašimi 

očmi, boste razumeli, da je bil Elija tisti, ki je vzel ključ in odprl vrata v tretjo dobo, ki je doba Luči in 

Duha. 

10 Da bi se okrepila vera človeštva v spoznanje o duhovnem obstoju onkraj materialnega življenja, so 

se vam v preteklih časih prikazali Očetovi glasniki, ki ste jim dali ime "angeli". 

Tem zgodnjim pojavom so sledila nekatera dela, ki sem jih opravil po Jezusu, da bi vam omogočil, da 

nekoliko bolj prodrete v mojo skrivno zakladnico. Med njimi vas opozarjam na naslednje: Prisotnost bitij 

svetlobe, ki so oznanjala moj prihod na zemljo; vpliv zmedenih duhov na ljudi, imenovanih "obsedeni"; 

izstop duše iz telesa in njena vrnitev vanj, kar sem dokazal v trenutku "spremenjenja"; in materializacija 

bitij, ki se niso dvignila v svoje pravo kraljestvo, ker jih je obdajala tema nevednosti, kot so se na dan 

mojega križanja pojavili v Jeruzalemu. 

11 Kako globoke so bile te lekcije! Toda ljudje, ki niso hoteli prepoznati svetlobe v njih, so, tako kot 

hinavski duhovniki in farizeji tistega časa, vse duhovno znanje pripisovali zlim silam. Ali niso takrat rekli, 

da je Jezus ozdravil obsedene s paktom s hudičem? Prav tako v tem času, ko prihajam v duhu - kajti to je 

moje pravo bistvo -, da vam podam še eno učenje o življenju duhovne duše, vendar podrobnejše, jasnejše 

in globlje, kjer lahko osebno izkusite, kar sem vam razkril. 
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12 Nekateri verjamejo, da je bilo to, kar sem dal temu ljudstvu v sedanji dobi, preveliko glede na to, 

da sem se manifestiral prek človeškega razuma in duhovnega sveta, ki je uporabljal ista sredstva. Drugim 

se zdi to, kar so do danes prejeli, tako veliko, da menijo, da tega ni več mogoče preseči. 

Na to vam moram odgovoriti: to, kar ste prejeli in doživeli v tem času, je le majhen predokus tega, kar 

bodo spiritualisti doživeli v prihodnosti, ko bodo, potem ko bodo premagali vse predsodke ter osvobodili 

dušo in um, dosegli večji napredek od vašega. 

Kdo bi lahko zaustavil potek teh shodov, ki so predvideni za jutri, saj bodo prilagojeni razvoju 

človeštva? Neumni in nerazumni bodo tisti, ki bodo v svojem slepem fanatizmu nasprotovali. 

13 Vsaka doba je človeštvu prinesla novo in čudovito znanje za um in dušo. Vsi se pripravite na 

sprejemanje mojih božanskih sporočil, kajti novi čas je odprl svoja vrata in veliko je stvari, ki jih morate 

spoznati in se jih zavedati. 

14 "Usmiljenje in spet usmiljenje do soljudi," vam je takrat dejal Elija. Ljudje, ki so revni, pa se 

sprašujejo: Kaj bi lahko dali, saj nimamo ničesar? 

Res je, ničesar nimate. Če pa boste kopičili milost in znanje, ki vam ju dajem v svoji Besedi, in če 

boste razvijali darove, s katerimi sem napolnil vašo dušo, boste lahko večno dajali in nikoli ne boste videli, 

da je vaše bogastvo izčrpano. 

15 Tukaj je nekaj ugodnosti, ki vam jih je podelil moj Duh: Zdravilni balzam za ozdravitev vsake 

telesne bolezni in odpravo vsake dušne žalosti; večni mir za vas in da ga lahko podarite tistemu, ki ga ne 

nosi v svojem srcu; luč duše, da vam osvetli pot, vodi vaše korake in vas navdihuje s plemenitimi mislimi 

in vzvišenimi deli intelekta, da prodrete v znanost. 

Prinašam vam duhovno molitev - tisto, ki vas pripelje v stik z božanskim in vas naredi za prenašalce ali 

instrumente mojih sporočil in razodetja. 

Vašemu duhu sem izlil tudi dar prerokovanja, iz katerega izhajata intuicija in slutnja, saj boste z njo 

lahko vnaprej razbrali nekaj o poti, ki jo mora vsak od vas prehoditi. 

16 Ti in drugi darovi so vam bili zaupani. Kdo bi lahko trdil, da je v stiski, čeprav ima toliko milosti? 

Kdo se bo odrekel dobrodelnosti, četudi je reven v tem, kar pripada svetu, čeprav nosi v duši tako 

veličastno dediščino? Vse, kar vam preostane, je, da se vaše srce ob stiku z mojim božanskim sijajem 

odpre, tako kot se odprejo čašice, ko se nanje spusti blagodejna rosa. Takrat se boste počutili dovolj 

močne, da se boste lahko povzpeli na trnovo pot, in se boste počutili sposobne dati vsakomur, ki se vam bo 

približal v želji po koristi. Takrat boste polni mojega duha. 

17 V drugi dobi sem vam dal najbolj jasen in živahen primer, da za usmiljenje ni treba imeti dobrin 

sveta in da se lahko zgodijo čudeži, če ima človek srce polno ljubezni do vseh in je pripravljen 

sočustvovati s tistim, ki trpi, ter ga tolažiti. 

18 Pomnožil sem kruh, ko ga je primanjkovalo, spremenil vodo v vino, vrnil zdravje bolnim, 

osvobodil nemočne obsedence, dal novo življenje mrtvim, z besedo omehčal trda srca in napolnil duše z 

lučjo. Tudi vi boste lahko naredili nekaj ali veliko od vsega tega, če se boste pripravili. 

Ker sem ta dela opravil kot zgled za vas, je to dokaz, da jih lahko opravite tudi vi. Če se torej počutite 

preveč nepomembni in nerodni, da bi jih opravljali, me na novo prepoznajte med seboj, ko prebudim vse 

darove in sposobnosti vašega bitja, da ne boste nikoli več rekli, da ste revni. S tem namreč žalite svojega 

Očeta, ki vam je dal vse, da bi ga lahko dosegli. 

19 Ne pozabite, da vam je Elija rekel: "Usmilite se in se še enkrat usmilijo vaših soljudi", še posebej 

zato, ker veste, da imate in da lahko veliko daste. 

20 Manna tretjega časa se spusti na vas, ne da bi se dotaknila zemlje, saj jo absorbira vaša duša. 

21 Ljudje, vi ste ogledalo človeštva, zato vas sprejemam po pooblastilu. Med vami najdem bolečino, 

slabosti, pomanjkanje vere, nesoglasja, delitve in vojne. Kar vam govorim, govorim za vse, in kar zdaj 

dam peščici, boste jutri prinesli svojim bližnjim, ker je moje sporočilo namenjeno vsem ljudem. 

22 Ne vidim vas združenih in tudi danes se ne bi mogli odpraviti širit moje besede, saj vam vest ne bi 

dovolila pridigati o združitvi in harmoniji, dokler ne bi vedeli, kako jo ohraniti. Toda kmalu bo prišel čas, 

ko se bodo vsi otroci tega ljudstva združili in širili moj nauk kot standard miru, bratstva in duhovnosti. 

23 Veliko ste tavali po poti življenja, zdaj pa je prišel čas, da se začnete vračati. 
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24 Prehodili ste dolgo pot izkušenj. Nedolžnost, ki je slepota in nevednost, je izginila, ko ste dosegli 

svetlobo izkušnje. Poleg tega ste se umazali, zato vas čakajo preizkušnje in bolečine, ki vas bodo očistile 

in očistile. 

25 Neveden človek je slep, ničesar ne razume in ne pozna poti, po kateri bi se vrnil k Očetu. Kdor 

pridobi izkušnje, pozna pot in ve, kam gre. 

26 S tem boste zlahka razumeli pomen bolečine, življenjskih preizkušenj, skušnjav ter vseh težkih in 

grenkih izkušenj, ki jih boste nabrali na dolgem popotovanju, da bi vaša duša dosegla popolnost. 

27 To je razlaga, zakaj vam življenje povzroča toliko težav, ki jih morate reševati, da bi se lahko 

premaknili naprej. 

28 Zato je treba priti k vam in vam povedati to resnico, saj se boste le tako lahko oborožili z upanjem 

in idealizmom. Če vam ne bom nenehno ponavljal pridige na gori, boste izgubili pogum za življenje, ker 

ne boste več prepoznali smisla boja za življenje in se boste pustili premagati bolečini, ker boste verjeli, da 

ste obsojeni na večno trpljenje. 

29 Hočem, da ste moji učenci, a vi vztrajate, da ste še naprej moji majhni otroci. Kako pogosto vas 

slišim govoriti: "Oče, zakaj nam pošiljaš toliko bede? Zakaj ne odgovoriš na našo molitev? Oče, nisi nas 

slišal." 

30 Slišim tvojo pritožbo in ti pravim: Vedno sem sprejel vašo molitev, vendar vam ni treba vedno 

izpolniti tega, kar si želite, točno v trenutku, ko prosite, niti ne bo v skladu z vašo željo, ampak v skladu z 

mojo voljo. Vaša naloga je, da razširite plašč svojih molitev, da s svojimi dobrimi mislimi osvetljujete poti 

in odstranjujete temo, da bodo vaši soljudje pripravljeni, ko pride trenutek, ko jim bom poslal svoj mir. 

31 Pred mojo pravico nima vrednosti zunanji uspeh, temveč vaš trud. Z njim boste namreč dosegli 

razvoj, izkušnje in popolnost. 

32 Vam sem zaupal nalogo, da povsod prinašate luč, in rekel sem vam, da bodite kot bakle, kjer koli 

ste. Kdo bodo torej sinovi vere, ki bodo premikali gore in razsvetljevali dežele? 

33 Če bi razumeli vse, kar vsebuje moja beseda, bi se z odločnim korakom in v naglici lotili širjenja 

dobrega, ki ga vsebuje. Z usmiljenjem bi gledali na otroke brez nežnosti in vzgojiteljev, ker so njihovi 

starši umrli. 

34 Usmiljeno bi gledal na mlade, ki živijo brez idealov, ker so ljudje ubili vero v srcih, ki so se komaj 

odprla življenju. 

35 Ali zdaj razumete, kaj je bakla, o kateri vam govorim, in ideal, s katerim sem vas navdihnil? 

36 "Da, Učitelj," mi odgovori tvoj Duh, "razumeli smo, da je bakla luč tvojega nauka, ki razblinja 

temo tako dolge noči, v katero je potonilo človeštvo." 

37 Bodite blagoslovljeni, otroci moji, saj boste lahko slišali tudi glas mladih, ki sprašujejo: "Kje je 

Bog? Kaj so nebesa in kaj je vera?" 

38 Vaša dolžnost je, da greste k svojim malim bratom in sestram in jih usmerjate na življenjski poti, 

katere smer so izgubili, da jim govorite o Očetu, da jim poveste, da je dovolj malo duhovnosti, da začutijo 

mojo navzočnost, ki jim bo dala pogum in moč, da se ne bodo pustili potegniti v pogubo. 

39 Vaša naloga je, da sirotam poveste, da njihova Mati ni daleč, da jih njen plašč nežnosti in zaščite 

pokriva od trenutka, ko so na zemlji izgubili tiste, ki so jim bili v oporo in zatočišče. Naučili jih boste, da 

povsod najdejo to nebeško toplino. 

40 Vse, ki so močni na poti življenja, naredim odgovorne za uboge sirote, za tiste otroke, ki niso 

zaščiteni pred moškimi, ki tavajo po ulicah in hrepenijo po materinski ljubezni. 

41 Prav tako vas vabim v svoje kraljestvo miru, da si opomorete od bitke, v kateri zdaj živite. Učim 

vas, da si olajšate breme svojega križa tako, da življenjske preizkušnje razumete v njihovem pravem 

pomenu, da ne bi trpeli nesmiselno, temveč bi se le učili, pridobivali izkušnje in se resnično očistili. 

42 Hranite se z zdravimi in svetimi radostmi, veselite se prisotnosti otrok, v katerih že prebivajo duše, 

ki sem jih napovedal človeštvu za ta čas, in katerih poslanstvo miru in svetlobe se razkriva v njihovem 

delovanju že od prvih korakov. Pazite, kajti v njih se bo izpolnila moja obljuba. So upanje in temelj 

prihodnjih generacij, njihova usoda pa bo pričevanje tistim, ki nestrpno pričakujejo znamenja, da je 

obljubljeno kraljestvo že blizu. 

43 Človeški rod se bo zdaj obnovil, duša se bo s časom vse bolj razvijala in njena dela jo bodo 

pripeljala do tega, da bo upravičeno zasedla mesto, ki ji pripada. 
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44 Danes še niste sposobni razumeti pomena svojih preizkušenj. Menite, da so nepotrebni, nepravični 

in nerazumni. Vendar vam bom še povedal, koliko pravičnosti in razsodnosti je v vsakem od njih, ko se 

postarate, in v drugih, ko prestopite prag tega sveta in se naselijo v duhovna območja. 

45 Danes vam ne bom govoril o tem, kaj ste pustili za seboj brez izpolnitve, o vaših napakah ali 

zmotah. Prav tako vam ne bom razkril prihodnosti. Hočem videti le zaupanje in predanost vašemu Očetu. 

Kajti ni ure vašega življenja, ni dejanja ali misli, v kateri ne bi bil navzoč moj Duh, ki bi vas blagoslavljal, 

spodbujal ali poučeval. Želim, da bi vera živela v vašem srcu, da bi me ljubili in me iskali kot Očeta, 

Prijatelja in Svetovalca v vseh vaših preizkušnjah. 

46 In ker veste, da se trenutno popravljate, da morate plačati svoj dolg, ne pozabite, da bijete pravičen 

boj v sebi. Za vsako nasprotovanje boste morali imeti nekaj človečnosti, za vsako preizkušnjo veliko 

poguma, potem pa se boste dvigovali iz stopnje v stopnjo, dokler ne dosežete najvišjih področij. 

47 Ne pravim vam, da je cilj zelo blizu, vendar vam obljubljam, da vam bom dal veliko priložnosti, da 

ga dosežete. 

48 Če se znate povezati z menoj, ne boste potrebovali priprošnjikov, saj vas bom sam navdihoval in 

vodil. 

49 Na dan, ko boste združeni, bodo vaše misli obkrožile zemljo, vaša ljubezen bo izžarevala in se 

širila na druge narode, človeštvo pa se bo počutilo pritegnjeno, obsedeno z nečim, česar ne bo moglo 

razumeti, in reklo si bo: prihaja nekaj nadnaravnega. 

50 Toda v tem času morate poslati svoje glasnike, potem bodo to luč, ki so jo danes videli le nekateri, 

videli tudi drugi narodi, in tam, kjer je bilo le neplodno - na teh zapuščenih in neobdelanih poljih -, bo 

vzklilo življenje, zasijala bo luč duha in duša bo zacvetela. 

51 Pripravljam vas, da boste moji dobri učenci, ki v življenju poslušajo moje besede in se v tišini 

učijo, da bi se še bolj učili, kajti mojemu poučevanju ni konca. 

Potem, ko se boš počutil močnega in sposobnega poučevati, zberi okoli sebe tiste, ki so lačni resnice, 

izobrazi nove učence, kot je to storil Janez v puščavi, in mi jih nato izroči. Pripeljal jih bom do končnega 

cilja njihovega razvoja. 

52 Ne pozabite, da boste nekega dne morali izpolniti, kar vam govorim. Danes ste z menoj kot 

družina, združena pod skrbjo staršev. Potem pa se boste razkropili po poteh sveta in tam boste našli 

izpolnitev mojih besed in priložnost, da se borite za to delo. Vi, ljudje, ste namreč ogledalo, v katerem se 

bo zrcalila moja ljubezen, in vi morate biti zgled bratstva. 

53 Dotaknem se najobčutljivejših strun vašega srca, ker se bliža čas mojega odhoda in vas želim 

pustiti občutljive za bolečino, bedo in siromaštvo. 

54 Moja luč bo vedno z vami, moj božanski žarek vas ne bo nikoli zapustil, saj bo tudi takrat, ko se bo 

čas moje manifestacije iztekel, razsvetljeval vašo dušo. 

55 Kako zelo boste potrebovali to luč, da se bo še naprej kazala v vaši duši, ko se boste začeli boriti, 

ko vas bodo napadali in ko boste videli, kako se ljudje norčujejo iz vas - ko boste slišali, kako vas 

imenujejo ponarejevalci in goljufi! 

56 Takrat vam bo moja luč spregovorila v notranjosti in vam rekla: "Ne bojte se, govorite o tem, kar 

veste, in ponavljajte moje nauke." 

57 Govorite resnico, ki sem vam jo prinesel. Če pa se kdo čuti užaljenega zaradi tega, kar je slišal, naj 

to prepusti meni. Jaz pa vam pravim: Ko govorite mojo resnico, tega nikoli ne počnite z namenom, da bi 

me užalili, saj boste potem vi tisti, ki boste morali odgovarjati za svoje besede. 

58 Spoštovati morate vero in religijo vseh in upoštevati, da vam jaz, vaš Bog, Vseprisotni in 

Vsemogočni, dovolim biti z vsemi svojimi otroki brez razlikovanja glede na kulte in veroizpovedi. 

59 Z ljubeznijo boste sejali ta nauk, ki mora biti tisti, ki ljudi uči, da se vrnejo na svoje izhodišče - 

nauk, ki jih dvigne nad materialno življenje v popolnejši svet. 

60 Spoznajte, kako potrebna je luč, ki razsvetljuje človekovo dušo, da bi ji pomagala najti pot in se 

vrniti tja, od koder je odšla, da bi spoznala smisel življenja. Kajti potrebno je bilo, da je duša, ki je 

nevedna, spoznala luč preizkušnje, boja, po široki poti izkušnje, da bi spoznala Boga. 

61 Prišel bo dan, ko vas bodo mnogi vaši soljudje poiskali, potrkali na vaša vrata in rekli: "Daj nam 

svojega duhovnega kruha, saj vidimo, da imate kruh, da ste srečni, da vas razsvetljuje luč, ki ni od tega 

sveta. Daj nam to luč, da nas bo vodila." 
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62 To bo začetek miru in bratstva, ko se bodo končale vojne in sovraštva ter bo uničeno kraljestvo 

teme. 

63 Danes še niste pripravljeni deliti duhovni kruh, ker se še niste osvobodili zadnjih ostankov 

sebičnosti in nečimrnosti. Vendar vam dajem še en čas, da se pripravite. 

64 Ljudje, dal sem vam še en nauk - nauk, ki vam govori o bratstvu. Pred vami se bo odprla knjiga 

življenja in v svoji vesti boste še naprej slišali glas Učitelja, ki vam govori: "Ljubite drug drugega." 

65 Kdor se je udeležil te manifestacije in je bil poln materialnih skrbi, pa tudi tisti, ki je mislil na 

zemeljske užitke, je s seboj odnesel zelo malo. Po drugi strani pa je tisti, ki je vstopil ponižno in se 

prepustil veselju ob poslušanju svojega Učitelja - v srce je vzel zaklad, njegovo duhovno bogastvo se bo iz 

dneva v dan povečevalo in kmalu bo lahko dovolil, da njegov blagor deli tudi njegov bližnji. 

66 Želim, da ste eden izmed njih, da greste v svet in iščete tiste, ki hrepenijo po ljubezni in resnici. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 302 
Moj mir z vami! 

1 Učenci moje božanskosti: Dobrodošli na mojem učnem nagovoru. Ne bodite presenečeni nad 

pozdravom, s katerim vas pozdravlja moj božanski Duh. Resnično, povem vam, da se bom v zadnjem letu 

svojega pojavljanja med vami v tej obliki razkril ob svojem prihodu. 

2 Vsak vaš korak na poti duhovnosti bom nagradil. Vsaka skupnost, ki prekine rutino in se pri 

bogoslužju približa popolnosti, bo prav tako prejela Očetovo nagrado. Dnevov svojih manifestacij ne bom 

označeval s posebnimi datumi, saj sem nad časom, onkraj njega. 

3 V tistem drugem veku, nekaj dni po Jezusovem križanju, so se trije moji učenci sprehajali po 

podeželski cesti. Bila sta na poti v samotno pastirsko kočo, kjer sta se lahko osredotočila na spomin na 

Mojstra, ki je umrl. Hodili so s srci, ki jih je raztrgala bolečina, in čutili praznino v svojih dušah. 

Na poti sta srečala popotnika, ki ju je spremljal, in ko ju je vprašal, zakaj sta tako očitno žalostna, sta z 

ganjenimi besedami pripovedovala o vsem, kar se jima je zgodilo - o tem, kar se je zgodilo v Jeruzalemu, 

o tem, kar se je zgodilo na Golgoti. 

Tako sta prišla do koče, vstopila vanjo, in ko sta bila združena ne le fizično, ampak tudi duhovno v 

občestvu misli in spomina, je 

se je spremenil in jim rekel: "Moj mir z vami. Začudeni učenci so takoj prepoznali glas svojega Učitelja in 

se mu vrgli k nogam. 

4 Gledali so njegov sijoči obraz, njegovo človeško podobo, polno svetlobe, ljubezni, napolnjeno z 

življenjem. Kolikokrat se je od tistega trenutka dalje pokazal svojim učencem, se dal prepoznati s tem 

blagoslovljenim stavkom: "Moj mir z vami!" Želim, da me slišite, kot so me slišali tisti učenci. 

Po prenehanju moje besede z današnjimi manifestacijami boste slišali - ne več s fizičnimi ušesi, ampak 

s svojim duhom - zvok mojega božanskega glasu, ki vam bo večno govoril: "Moj mir z vami." 

5 Vsi ste moji učenci, tudi tisti, ki ste prišli zadnji, tudi tisti, ki me prvič slišite. To ni prvo navodilo, 

ki jim ga dajem. Minilo je že veliko časa, odkar so izšli iz mojega Duha, in od takrat sem jim postal 

Gospodar. Zato sem jih v tem tretjem času, ko so slišali Moj glas, ki je postal človeški v nosilcih glasu, 

imenoval Svoje učence, ker so od Mene že prejeli neskončno število lekcij. 

Življenje sem ustvaril tako, da je za vas kot knjiga velike modrosti. Število njenih strani je nešteto, 

njena vsebina je globoka in eno življenje ni dovolj, da bi jo spoznali v celoti, še manj pa, da bi jo razumeli. 

Njegov obseg je velik, napisalo ga je popolno Bitje, Avtor življenja in vseh ustvarjenih stvari. Toda ta 

knjiga, tako polna modrosti, je napisana preprosto in jasno, tako kot vsa Božja dela. 

6 Prva lekcija, torej prva stran, je najpreprostejša. Če pa je kljub njeni preprostosti ne razumemo, 

sledi druga, ki pojasnjuje vsebino prve, in tako vse do konca te velike knjige življenja, ki sem jo postavil 

pred človeka. Odprta je v šestem poglavju, da bi spoznal Očeta, da bi spoznal svoje življenje in svojo 

usodo, da bi razumel svojo preteklost, sedanjost in - kolikor je moja volja - svojo prihodnost. 

7 S tretjim obdobjem je za človeštvo nastopila doba Svetega Duha, doba prakticiranja duhovnosti. 

Toda da bi dosegli to stopnjo razvoja - koliko ste morali na tej poti doživeti in pretrpeti! 

8 Vidim, da je vaša duša v tem obdobju dosegla stopnjo razvoja, zaradi katere ste postali plodno 

polje za moje seme. Toda še vedno odkrivam, da vaša duša hrepeni po resnici. Vaša duša se je razvila v 

bolečini, trpljenju in razočaranjih. Toda obstaja še en razvoj, ki ga v vas ne vidim, in to je tisti, ki ga 

omogoča le izvajanje mojih naukov, spoštovanje mojih zakonov, razvoj resnične ljubezni, iz katere 

izvirajo vse kreposti. 

9 Človekovi možgani, raziskani z njegovo znanostjo, spremenijo vaše življenje. Njegovo srce se 

počuti veliko v strasteh, v zemeljski lastnini, v prevladi nad tem svetom. Toda ta veličina pred menoj nima 

nobene veljave. To je minljiva veličina, to je človeška nečimrnost, in to življenje, ki so ga danes 

preoblikovali ljudje, bom očistil. Svetloba mojega Svetega Duha se že razliva po vsaki duši kot seme 

resnice. Da pa bi se prebudili vsi moji otroci, bodo morali prestati še eno preizkušnjo. 

10 Ljudje so se uprli strogosti moje pravice tako, da so utišali glas svoje vesti, skrili moje zakone in se 

obrnili hrbet mojim božjim zapovedim. Ubili so moje preroke in se norčevali iz mojih poslancev, toda 

moja moč je neskončna. 
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Na ljudi ne bom prenesel vse svoje moči, ker so v mojih očeh še zelo nezreli. Ne bom zavrgel njihove 

duše, da bi jih prisilil, da mi sledijo po svojem propadu. Kajti želim videti človeka - bitje, obdarjeno z 

mojimi božanskimi lastnostmi - stoječega na nogah, z navzgor obrnjenim 

Obraz, poln zadovoljstva, s pravo veličino v duši, s pravim dostojanstvom v celotnem bitju. 

11 Tako hočem videti svojega otroka - bitje, ki je ogledalo in podoba Stvarnika. Osvobodil ga bom le 

njegovih napak, njegovih grehov, njegovih nepopolnosti. Vendar bom njegovi duši vedno pomagal z lučjo 

upanja, z zaupanjem vame, in vedno, ko se bo pred njegovimi nogami odprlo brezno, mu bom iztegnil 

roko, da ne bo padel. 

Vendar mora priti še ena preizkušnja, ki bo svetovni zemeljski pretres, in v tem kaosu se ne bodo 

sprostili le elementi stvarstva kot v preteklih časih, ampak tudi duša, ki se bo pretresala in borila ter bo del 

svetovnega kaosa v tej bitki. 

12 Začetki so že vidni med vami. Boj se bo vedno bolj stopnjeval. Resnično, povem vam: sredi te 

nevihte bo rešen vsak, ki izpolnjuje mojo postavo. 

13 Vsako slabo seme bo izkoreninjeno s korenino, moja pravičnost pa bo pustila le dobro seme, ki bo 

še enkrat očistilo to zemljo. Po koncu preizkušnje bo človeštvo začelo novo življenje. Vse tiste, ki sem jim 

vzel to zemeljsko življenje kot slabo seme, bom kot duše odpeljal v tisto blagoslovljeno območje, ki mu 

pravite onstranstvo. Delal bom z njimi in tam bodo s svojim kesanjem popravili vse svoje prestopke. 

14 V tem času je v dušah toliko svetlobe, da bo zadostoval trenutek resničnega kesanja, da bodo 

sprejeli trdno in trajno odločitev, da se bodo prenovili in ubogali Moj zakon. Ko bodo vsi, ki sem jih 

vzgojil, dosegli to pripravljenost, jih bom poslal nazaj na ta planet - nekatere, da začnejo pot znova, druge, 

da obnovijo, kar je bilo uničeno, in tretje, da dokončajo že začete naloge. Tako bo z vsakim od njih moja 

ljubezenska pravičnost. 

V prvih časih človeštva sta med ljudmi vladali nedolžnost in preprostost, toda z naraščanjem števila 

ljudi so zaradi njihovega razvoja in svobode volje postajali številčnejši in hitreje so se razvijali tudi njihovi 

grehi - ne toliko njihove kreposti, temveč njihovi prestopki proti Mojemu zakonu. Nato sem pripravil 

Noeta, ki sem se mu razodel iz duha v duh, saj sem se v ta dialog z ljudmi podal od začetka človeštva. 

Toda ta milost, ki je bila v preteklih časih dana le redkim, bo v prihodnjih časih postala svetovna in 

univerzalna. Pogovor med Očetom in njegovimi otroki, pogovor z molitvijo, navdih, ki ga daje ljubezen, in 

praksa mojih naukov bodo med vsemi mojimi otroki. 

15 Noetu sem rekel: "Očistil bom dušo ljudi vseh njihovih grehov; zato bom poslal velik potop. 

Zgradite skrinjo in vanjo naj vstopijo vaši otroci, njihove žene, otroci vaših otrok in po nekaj živali." Noe 

je bil poslušen mojega ukaza in nesreča se je zgodila v skladu z mojo besedo. Slabo seme je bilo 

izkoreninjeno, dobro seme pa je bilo shranjeno v mojih shrambah, iz katerega sem ustvaril novo človeštvo, 

ki je nosilo luč moje pravičnosti, znalo izpolnjevati moj zakon in živeti v skladu z dobrimi običaji. 

16 Ali menite, da so ljudje, ki so umrli tako boleče, umrli telesno in duhovno? Resnično, povem vam: 

Ne, otroci moji. Njihove duše sem ohranil in prebudil pred Sodnikom, njihovo lastno vestjo, ter jih 

pripravil, da se ponovno vrnejo na življenjsko pot in na njej dosežejo duhovni napredek. 

17 Na dan, ko vode (potopa) niso več prekrivale zemlje, sem dal na nebu zasijati mavrici miru v 

znamenje zaveze, ki jo je Bog sklenil s človeštvom. Zdaj vam pravim: O človeštvo "tretjega obdobja", vi, 

ki ste isti, ki ste šli skozi vse te preizkušnje, v katerih ste se očistili: Kmalu boste doživeli nov kaos. Toda 

prišel sem, da bi opozoril ljudi, ki sem jih izbral, in celotno človeštvo, ki sem se jim v tem času razodel. 

Dobro poslušajte, moji otroci: tu je skrinja, vstopite vanjo, vabim vas. 

18 Za tebe, Izrael, je skrinja spoštovanje mojega zakona. Kdor bo v najbolj žalostnih dneh, v najtežjih 

preizkušnjah ubogal moje zapovedi, bo znotraj skrinje, bo močan in bo čutil zaščito moje ljubezni. 

19 In vsemu človeštvu ponavljam: Arka je moj zakon ljubezni. Vsakdo, ki bo izkazoval ljubezen in 

usmiljenje do bližnjega in do sebe, bo odrešen. Blagoslovil bom to krepost in z njo povzročil, da bodo 

ljudje v tej tretji dobi duhovno našli skrinjo odrešitve - ne le odrešitev svojih človeških življenj, ampak 

tudi odrešitev in mir svojih duš. Bliža se čas velikih preizkušenj, ko se bo razplamtel boj sekt proti sektam 

in verstev proti verstvom. 

20 Kako dolgo bo trajal ta spor? Ne morete vedeti. Resnično, povem vam, da bo dovolj časa za 

pripravo duš preostalih. Dovolj časa bo, da se prebudijo vsa, tudi zadnja bitja, celo v otroštvu. Da bi se vsi 
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zavedali časa, v katerem živite, in spoznali svojo odgovornost do Božje pravičnosti, ki vse duše kliče k 

prenovi. 

Ta nevihta bo minila in na nebu boste spet videli znamenje moje zaveze z ljudmi. Toda to ne bo 

zemeljska mavrica s sedmimi barvami, temveč svetloba Svetega Duha v svoji polnosti, ki se bo razodela 

vsem dušam, tako utelešenim kot utelešenim? 

Glas Svetega Duha bo rekel vsem njegovim otrokom: Jaz sem mir, jaz sem pot, resnica in življenje, jaz 

sem tisti, ki sklene novo zavezo med vami in mojim Svetim Duhom, mojim zakonom. V tem času se boste 

po mojih naukih osvobodili okovov nevednosti in novemu človeštvu, ki ga sestavljajo ljudje, osvobojeni 

materializma in prenovljeni do kosti, bom podaril nov čas miru in blagostanja. V njej se bodo utelešile tiste 

duše, ki so se prebudile pred mojo lučjo, ki so bile vsestransko pripravljene, da se vrnejo na poti sveta in 

sejejo krepost in resnico v skladu z mojim zakonom. 

21 Zato imate vi, ljubljeni učenci, ki poznate moje nauke, tako veliko odgovornost do svojega Očeta, 

saj veste, kaj vas čaka v prihodnosti. Toda časa, v katerem se moje prerokbe še niso izpolnile, ne smete 

meriti v letih, niti v stoletjih. Razmišljati morate le o tem, da bi mi položili svoj davek ljubezni in zaupanja 

ter izpolnili, kar vsakemu od vas pripada po mojem nauku. Vse ostalo bom storil jaz in tako boste imeli 

vedno mirno vest. 

22 Takrat boš izkusil, o Izrael, da bo življenje za tebe prijetno, čeprav je za druge grenko, in nobena 

bolečina te ne bo mogla zatreti zaradi tvoje moči, ki si jo pridobil z izpolnjevanjem mojega zakona in s 

poslušnostjo mojim zapovedim. Takrat se ne boste več bali bremena svojega križa in se ne boste bali 

prihoda smrti v tem življenju. Mirno ga boste pričakali in videli, da prihaja kot prijatelj, kot vaša sestra, 

kot tisti, ki vas prihaja osvoboditi, da bi vam skrajšal dneve bolečine, trpljenja in morije. Kajti tudi to vas 

bo pripeljalo tja in vam pomagalo z odločnim korakom prestopiti pragove večnosti - tistega, česar ne 

pozna niti vaša duša. Čeprav ste ga že naselili, ga še niste na najvišjih ravneh, ki jih boste dosegli v 

prihodnjih časovnih obdobjih. 

23 Nekatere regije že poznate, vendar ne vseh ljudi. Jezus vam je že povedal: "V hiši mojega Očeta je 

veliko dvorcev," in danes vam Sveti Duh pravi: "V Očetovi hiši je neskončno veliko dvorcev. 

24 Kako se bo to življenje, polno bojev in preizkušenj, odvijalo za vašo dušo? Ne veste, ne smete si 

niti predstavljati, saj bi si zaradi domišljije ustvarili napačne predstave. 

25 Dovolj naj vam bo, da veste, da je to zemeljsko življenje - čudovito in popolno v vseh pogledih - le 

simbol, bled odsev poznejšega. Toda ne poskušajte si predstavljati teh ravni življenja v vsej njihovi 

popolnosti. Kajti to bi bilo, Izrael, kot da bi skušal slepemu od rojstva pojasniti barve vsega, kar te obdaja. 

Tako kot vaša duša, utelešena v otroku, na vsakem koraku odkriva čudeže in v mladosti doživlja nove 

izkušnje, se v zrelih letih ne neha učiti o stvarstvu, doseže starost in odide iz tega življenja z očitkom, da ni 

spoznala vsega, kar jo je obdajalo, tako bo vaša duša odšla iz tega življenja - pripravljena na naslednje - in 

do večnosti prehajala od presenečenja do presenečenja, od lekcije do lekcije, od čudeža do čudeža, vendar 

ne bo mogla videti svojega Stvarnika v vsej njegovi neskončni slavi. 

26 V veliki meri ga bo dojel in razumel v njegovih zakonih, ljubezni in lastnostih. Toda ali ga bo v 

celoti razumel? Nikoli, moje ljudstvo, kajti Stvarnik je in bo vedno Oče, njegovi otroci pa njegova 

stvarstva. 

Otroci bodo lahko sedeli na Gospodovi desnici, vendar nikoli na njegovem častnem mestu. Toda 

Jehova, ki je vir popolne ljubezni, s tega častnega mesta nikoli ne bo ponižal svojih otrok. Vedno jih bo 

imel za svoja razvajena bitja, za svoje učence, nikoli za služabnike ali obtožence. Želim, da pride čas, ko 

se ne boste počutili kot obtoženi ali kot Gospodovi služabniki, ampak kot njegovi zelo ljubljeni otroci. 

27 Nočem imeti sužnjev na tem ali katerem koli drugem svetu, nočem imeti hlapcev ali vazalov. Ne 

bom obtožen, razumeli me bodo in ljubili z enako ljubeznijo, s kakršno ljubim vse svoje otroke. 

28 S temi nauki, ljudje, vam dajem pričevanje o svoji navzočnosti med vami kot Duh resnice. S svojo 

besedo za vas gradim rešilno skrinjo v tej tretji dobi. Razumite preneseni pomen vseh mojih lekcij in jih 

upoštevajte pri izpolnjevanju mojega zakona. Hočem namreč, da vas, ko med ljudmi nastopi kaos, srečam 

že pripravljene in cele, da boste lahko klicali tiste, ki se prevračajo - tiste, ki propadajo, in tiste, ki grešijo 

in se pravočasno pokesajo. 
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29 Ne iščite le svoje varnosti. Kajti če boste tako ravnali in bodo vaše ustnice v tistem času ostale 

zaprte za govor in boste moja razodetja skrivali pred ljudmi, ker vas bo prevzel strah, čeprav mislite, da ste 

že rešeni v skrinji - resnično, povem vam, da boste med brodolomci. 

30 Da bi bili resnično odrešeni, morate pozabiti nase in misliti le na druge. Čutite sočutje do soljudi, 

ne da bi jih razlikovali glede na barvo kože, kri, jezik ali svetovni nazor. V vsakem od svojih soljudi 

morate videti podobo svojega Očeta, ki je univerzalna in prisotna v vseh njegovih otrocih. 

31 Vidite me in me ljubite v vseh svojih soljudeh, ne pozabite, da sem vam rekel, da nihče od mojih 

otrok ne bo pogubljen za vse večne čase, noben ne bo našel smrti za svojo dušo, ker ta ne obstaja. Nisem 

ga ustvaril, saj samo ubijam greh. 

32 Tudi tista bitja, ki jih imenujete skušnjavci ali hudiči - resnično, povem vam, niso nič drugega kot 

zmedena ali nepopolna bitja, ki jih Oče modro uporablja za uresničevanje svojih visokih nasvetov in 

načrtov. Toda tudi ta bitja, katerih duše so danes zavite v temo in od katerih mnoga slabo uporabljajo 

darove, ki sem jim jih podelil, bom ob pravem času rešil. Kajti prišel bo čas, Izrael, ko me bodo vsa 

Gospodova bitja večno slavila. Ne bi bil več Bog, če ne bi mogel rešiti duše s svojo močjo, modrostjo in 

ljubeznijo. 

33 Vsi boste rešeni, in če ste brali o peklenskem ognju in večni smrti - resnično, povem vam, da 

morate v tem iskati preneseni pomen in ne razlagati mojih naukov na slab način. S tem bi mi namreč 

pripisali nepopolnosti, ki jih nimam. Jaz sem popoln, vendar se s tem ne hvalim pred svojimi otroki. 

Čeprav ste danes še vedno nepopolni, vas bom s svojo ljubeznijo in svetlobo vodil k popolnosti. 

34 Vedeti morate, učenci, da vas bom ob koncu leta 1950, ko bom umaknil svojo besedo, ki jo 

pravkar prenašam prek glasnikov, zapustil kot eno dušo in eno srce. Še naprej bom oznanjal svoje 

božanske nauke, vendar bodo višji, še bolj natančni, poleg tega pa bodo pomenili začetek razgovora med 

duhom in duhom. Bolj ko se boste združevali v poslušnosti mojemu zakonu, bližje boste popolnemu 

duhovnemu občestvu. 

35 Ko se bo ta faza mojega pojavljanja med vami končala, vam bom dal čas za razmislek, pripravo in 

študij. Vendar teh študij ne smete opravljati ločeno, ampak morate biti vedno združeni. 

Preden se lotite iskanja mojih naukov v svojem spominu in zapisih, se morate pripraviti in se z 

molitvijo povezati s svojim Gospodom. Takrat vas bom podprl, in ko boste začeli razumevati mojo besedo, 

vam bo Sveti Duh razkril pravo vsebino vsake lekcije. Nočem namreč, da bi si moji učenci različno 

razlagali. 

36 Hočem, da bi vsi sprejeli spoznanje vsega, kar je temeljno v Mojem delu; da bi izginila fanatizem 

in malikovanje; da med vami ne bi bilo vraževerja; da bi Mi nudili najpreprostejše čaščenje, brez obredov 

in odvečnih ceremonij, da bi prakticirali samo Mojo resnico. Zato sem vam na začetku svojega učenja 

povedal, da bom vsak vaš korak k duhovnosti nagradil. 

37 Čas obredov, oltarjev in cerkvenih zvonov se med ljudmi končuje. Malikovalstvo in verski 

fanatizem bosta dala zadnja znamenja življenja. Prišel bo čas boja in kaosa, ki sem vam ga nenehno 

napovedoval. Ko se bo po nevihti v vse duše vrnil mir, ljudje ne bodo več gradili kraljevskih palač v mojo 

čast, množic ne bodo več priklicali z zvonjenjem zvonov in tisti, ki se počutijo velike, ne bodo več imeli 

oblasti nad množicami. Prišel bo čas ponižnosti, bratstva in duhovnosti, ki bo človeštvu prinesla enakost 

duhovnih darov. 

38 Še naprej se očiščeval, Izrael! V smislu mojega nauka vam ni treba ničesar popravljati, saj je 

popoln. Vedno vidite moje delo onkraj vsega, kar počnete. Obredi in tradicije niso del vašega zunanjega 

čaščenja. 

39 Moj Duh, ki je vseobsegajoč, obstaja v vsem, kar sem ustvaril, bodisi v duhovni bodisi v 

materialni naravi. Moje delo je prisotno v vsem in priča o moji popolnosti na vseh ravneh življenja. Moje 

božansko delo zajema vse - od največjih in najpopolnejših bitij, ki prebivajo na moji desnici, do komaj 

zaznavnega najmanjšega bitja, rastline ali minerala, atoma ali celice, ki daje obliko vsem stvarem. S tem 

vam še enkrat poudarjam popolnost vsega, kar sem ustvaril - od materialnih bitij do duhov, ki so že 

dosegli popolnost. To je moje delo. 

40 Vi ste učenci, ki se počutite majhni in šibki pred mojo vesoljno navzočnostjo. Jaz pa ti pravim: 

majhno in šibko je le tvoje telo, toda tvoja duša bo močna in jaz jo bom uporabil. Če je Oče danes prišel k 

vam, da bi vam dal darilo, je to zato, ker ve, da ga ne boste razočarali, in Oče se nikoli ne moti. 
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41 On kot Mojster ve, kako med množico izbrati tiste, ki morajo opraviti težko nalogo. Resnično, 

povem vam: mnogi so prišli k meni, ko so slišali moj klic, da bi poslušali moje nauke, toda zelo malo je 

tistih, ki so mi ostali zvesti in opravljajo svoje poslanstvo. 

42 Koliko tistih, ki sem jih dal, je ugasnilo svojo svetilko vere in ljubezni, mi obrnilo hrbet, me 

zanikalo in se celo norčevalo iz mojih manifestacij. Tudi njih trenutno kličem v rešilno skrinjo in še vedno 

je čas, da se popravijo z razmislekom in kesanjem. Toda le z zvestimi in vztrajnimi bodo to dosegli tudi 

drugi. Tisti, ki so se oddaljili od mojih naukov, so to storili zaradi svoje šibkosti pred skušnjavami in 

vabami sveta. 

43 Moja popolnost jim podeli še eno obdobje in jim dam svojo luč za samopremislek in odrešenje. 

44 Pošljite svojo duhovno molitev, vendar ne zase ali za svoje, ampak za vse človeštvo, ki trpi in 

zavrača moje ljubeče božanje. Toda vi ste sposobni bolje čutiti to ljubezen, in tudi če na svoji poti naletite 

na velike preizkušnje, ne boste propadli. Moja pravičnost vam pošilja preizkušnje, vendar si jih večinoma 

sami ustvarjate s svojimi slabostmi. Toda v obeh primerih vas moja ljubezen krepi in vam pomaga, da 

pridete do konca poti. 

45 V tem trenutku se združite s svojim Očetom, opazujte in molite za človeštvo. 

46 Želim, da ste kot zvezda na nebu in od tam pošiljate žarke svetlobe, ljubezni, odpuščanja in 

usmiljenja vsem ljudem na zemlji. Blagoslavljam vas, učenci. 

47 Niti vaša duša ne more razumeti svoje moči in bratskega objema, s katerim ste objeli človeštvo. 

Toda jaz to dobro poznam, zato vam pravim, ljudje, da vedno molite tako, saj je to eno najvišjih 

poslanstev vašega duha. Če pa tvoje ustnice ne morejo dati tolažbe in ne moreš z rokami doseči bolnikov, 

da bi jih "pomazal", naj bo tvoja molitev kot krila za tvojo dušo, ki jo ponesejo do najbolj oddaljenih, da bi 

jim prinesla moje sporočilo miru in ljubezni. 

Kakor ste vi opazovali in molili za človeštvo, bom jaz opazoval vas, prodrl bom v vaše srce, in ko bom 

odkril njegovo trpljenje, njegove potrebe, ga bom potolažil in mu zapustil dar, ta dar pa bo izpolnitev tega, 

za kar me v tem trenutku prosite. Vendar morate biti potrpežljivi. Ne preizkušajte me, ne pritiskajte name. 

48 Ni vam treba, da me prosite, vendar vam vseeno dovolim, ker ste še vedno majhni otroci in vas 

stiske obremenjujejo. 

49 Prišel bo čas, ko me ne boste ničesar prosili, ampak prišli k meni in mi rekli: "Oče, delaj v meni po 

svoji volji." 

50 Naj bo blagoslovljeno vaše življenje, vaša pot in tudi vaša miza. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 303 
1 Ljudje: Ker se s tem doktrinarnim nagovorom začenja zadnje leto mojega razodevanja po 

človeškem razumu, vas pozivam, da se temeljito in vestno preverite v luči svoje vesti, da boste lahko 

duhovno odgovorili, ko vas vprašam: "Kaj ste razumeli o mojem delu in kateri so odločilni koraki, ki ste 

jih naredili na tej poti?" Če torej kljub temu, da ste se osredotočili na dno svojega srca, nimate jasne 

predstave o tem, kaj ste storili dobro in kaj slabo, boste v moji besedi našli popolno presojo svojih del. 

2 Preden naredite prvi korak v zadnjem letu mojega pojavljanja, je treba z vestjo vzpostaviti 

ravnovesje. Kajti želim, da mi na koncu ponudite sadove poslušnosti, razumevanja in poduhovljenja kot 

pridelek in plačilo za vaš trud. 

3 Obdobje do leta 1950 bo polno dogodkov, ki bodo vznemirili svet. Pretresla se bodo vsa področja 

vašega življenja. Duhovno čaščenje človeštva v religijah bo prizadeto, močni narodi bodo prizadeti, 

znanost se bo čudila velikim znamenjem v naravi, človeško življenje na splošno pa bo polno dejstev in 

dogodkov, ki jih bodo ljudje imenovali nenavadni in nenavadni. 

4 Veste, da se bo vse to zgodilo zato, da bi zaznamovali zadnje leto mojega pojavljanja z - za ljudi - 

vidnimi in oprijemljivimi dogodki, saj ljudje ne bi zaznali znamenj za konec tega obdobja, če bi jim jih dal 

duhovno, zaradi njihovega dvomljivega mnenja in njihove materializacije. 

5 Vse preizkušnje in dogodki, ki bodo pretresali svet v letu 1950, bodo prilika tistega, kar se je 

zgodilo v Jeruzalemu v tistem drugem času na dan, ko je Jezus umrl na križu. 

6 Če se resnično pripravite in znate opazovati, kaj se dogaja v tem letu, se boste zavedali teme, tistih 

temnih sil, ki vstopajo v svet - neviht, ki bodo zajele ljudi in institucije, in časa, ko bo človeštvo duhovno 

začutilo mojo prisotnost in intuitivno zagledalo svetlobo tretjega časa. Kakšen bo ta trenutek? Zadnji 

trenutek moje manifestacije - trenutek, ko se duhovno raztrga zavesa templja, kot je bila v Jeruzalemu, in 

človeštvo zagleda mojo luč ter spozna resnico. 

7 Ne bojte se, ljudje, kajti moje usmiljenje vas bo pokrilo, vaša molitev in izpolnjevanje vašega 

poslanstva pa bosta kot oklep, ki vas varuje v nesreči. Prav tako se ne bojte, da bi ostali sami, ko se moja 

beseda konča med vami. Resnično vam pravim: noben od mojih darov, s katerimi sem okrasil vaše bitje, 

se ne bo ločil od vas. Kdor se je naučil voditi množice, bo še naprej vodil srca. Tisti, ki je sprejel moj 

žarek v svoj um, bo imel velike navdihe. Kdor je bil orodje ali nosilec glasu duhovnega sveta, bo še naprej 

dovzeten za ta glas. In kdor ima dar besede, razlaganja, ozdravljanja ali preroštva, bo videl, da se bo moč 

njegovih darov povečala, če se bo resnično pripravil tako, da se bo oblekel v duhovnost in vero. 

8 Veliko se pripravljajte, da boste po mojem odhodu tvorili močno ljudstvo in boste lahko sprejeli 

vsakogar, ki vas bo iskal, ne da bi se počutili preveč nevedne ali nepomembne glede na znanstvenike, 

glede na nazive, ki jih nosijo, ali glede na tiste, ki vas preizkušajo, ker menijo, da imajo znanje resnice o 

duhovnem. 

9 Če so bili ti domovi srečanj polni v času mojega oznanjevanja, hočem, da potem ne bodo več 

zadostovali. To bo namreč pokazalo, kdaj je primeren čas, da se to ljudstvo odpravi na pot in se razširi po 

vsem svetu. 

10 Vem, da mi v svojem srcu pravite: "Gospod, tvoja beseda, polna moči, veličine in bistva, je 

naredila čudež, da je množice pritegnila k tej luči. Kdo pa bo po tem času naredil čudež, da bo pritegnil 

množice in karavane, kot si to storil Ti?" 

Učenci, zakaj ste ljudje majhne vere? Ali niso darovi, ki sem vam jih zaupal, gotovi? Ali niste bili od 

blizu priča čudežem, ki ste jih storili po njih? Resnično, povem vam, da boste v prihodnjih časih opravili 

še večja dela, ki bodo zadostovala za čudež, s katerim boste izpolnili moje najvišje zapovedi o edinosti, 

poslušnosti in poduhovljenosti. 

11 Resnično, povem vam: v trenutkih, ko se Moja beseda sliši prek glasoslovca, se ne trese le duša 

tega ljudstva, ampak vsa bitja, ki prav tako potrebujejo Božansko luč v Duhovni dolini. 

12 Ne doseže jih zvok človeške besede, temveč pomen in navdih mojih sporočil. Kajti moj glas je 

univerzalen in njegov odmev doseže vse svetove in domove, kjer živi Božji otrok. 

13 V vsak svet pošiljam žarek svoje svetlobe. To luč sem vam poslal v obliki človeških besed, tako 

kot prihaja v druge domove s pomočjo navdiha. 
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14 V luči tega božanskega žarka se bodo vsi duhovi združili in iz njega naredili nebeško lestev, ki jih 

bo pripeljala do iste točke, duhovnega kraljestva, obljubljenega vsem vam, ki ste duhovni delci moje 

božanskosti. 

15 Si predstavljate, kako se bodo veselila vsa bitja, ki so bila na Zemlji z vami povezana s fizičnimi 

vezmi in zdaj živijo zunaj vašega sveta, ko bodo izvedela, da glas, ki ga slišijo, slišijo tudi nekateri na 

Zemlji? Niso se oddaljili od tebe, ne pozabljajo te in ne opustijo ničesar za tiste, ki so še kratek čas ostali v 

zemeljski dolini. Njihovi blagoslovi in blagoslovi so nenehno nad vami. 

16 Živijo tisti, ki so bili vaši starši, otroci, bratje in sestre, zakonci, prijatelji ali dobrotniki. V duhu so 

preprosto vaši bratje in sestre, vendar je njihova ljubezen do vas enaka ali večja, prav tako kot se je 

povečala njihova moč, da vam pomagajo in vas ščitijo. 

17 Molite zanje, ljudje, tudi vi jih ne prenehajte ljubiti in se jih spominjati, saj sta vaš spomin in 

molitev sladka tolažba v boju z njimi. 

Nikar si ne predstavljajte, da so zmedeni ali da živijo v temi, saj bi bilo to tako, kot da bi se počutili 

sposobne izreči jim sodbo in obsodbo. Če so ljudje tukaj na zemlji tako nepopolni in nepravični pri 

presojanju zadev svojih bližnjih, kaj to pomeni, ko gre za presojo katere koli duše? 

18 Ponovno vam povem, da jih lahko podpirate le vi z molitvijo in dobrimi deli v svetu. 

19 Ne čutite želje, da bi se na kakršen koli materialen način manifestirale v vašem življenju - bodisi 

da bi se polastile možganov bodisi na kakršen koli drug način, saj bi s tem zanikali duhovnost, ki sem vas 

je naučil. Prav tako ne določite posebne obletnice, ko jih bodo morali poklicati. Ne pozabite, da duhovno 

življenje presega zemeljski čas, zato je lahko vsak trenutek primeren, da se mu približate z duhovno 

molitvijo. 

20 Koliko tistih bitij, ki ste si jih pogosto predstavljali, da trpijo v zmedi, so prav tista, ki so se trudila, 

da bi vam približala pot svetlobe, ki je sama niso mogla najti, ko so bila na Zemlji! Ne prelivajte več solz 

zanje in ne žalujte, ker so odšli v duhovno dolino. V resnici niso umrli, odšli so le malo pred trenutkom, ko 

boste morali oditi. Toda tako sem jim namenil, da vam bodo pripravili pot. Ali vam moram res povedati, 

da nimate kaj početi na pokopališčih in da so solze, ki jih prelivate nad grobovi, solze nevednosti, 

materializacije in zablode? 

21 Duša tistih, za katerimi jokaš, je živa. Vi pa vztrajate pri tem, da so mrtvi v telesu, ki je izginilo v 

zemljo. Menite, da so izgubljeni, medtem ko vas polni ljubezni pričakujejo, da bi vam dali pričevanje o 

resnici in življenju. Menite, da so oddaljeni ali brezčutni in brezbrižni do vaših težav in trpljenja. Vendar 

ne veste, koliko balvanov odstranijo z vaše poti in pred koliko nevarnostmi vas zaščitijo. 

22 Nevednost vas sili, da ste nepravični in celo kruti do sebe in drugih, čeprav vam moram povedati: 

Kdo je lahko neveden, ko je slišal katerega od mojih učnih govorov? 

23 Moja beseda je žarek svetlobe, ki vas mora vse objeti, da boste ostali združeni v ognju moje 

ljubezni. Če jo boste slišali, verjeli in ji sledili, boste vsi, ki me ljubite in slavite, od tega trenutka ostali 

združeni. 

24 Svetloba mojega Duha vam je razkrila vse darove, ki so skriti v jedru vašega bitja - vse, kar ste 

nosili s seboj od svojega izvora, ne da bi se tega zavedali. Sporočil sem vam, da je zdaj čas, da se resnično 

spoznate, da se spoznate in da spoznate svojo dediščino, da bi bili velikega duha. 

25 Občasno sem vam dajal razodetja. Najprej je bil to zakon, pozneje moj nauk, nazadnje pa popolno 

spoznanje vašega duhovnega poslanstva. 

26 Pravite, da sem bila trikrat z moškimi, vendar je res, da sem bila vedno. Oče, ki je v prvi dobi 

človeštvu razodel svoj zakon pravičnosti, v drugi dobi svojo "besedo" naredil za človeka v Jezusu, svojem 

Sinu, in ki se zdaj duhovno razodeva svetu, vam je v vseh dobah dal to božansko priliko, katere pomen 

vam govori o vašem duhovnem razvoju in vam daje vedeti, da je bil tisti, ki vam je ves čas govoril, en 

Bog, en Duh in en Oče. 

27 Ko sem vam rekel, da se morate odpovedati užitkom, ste si napačno razlagali mojo besedo in 

mislili, da mi je bolj všeč, če trpite, kot če se veselite. Ker sem tvoj Oče, kako lahko misliš, da te raje 

vidim jokajočega kot nasmejanega? Ko sem ti rekel, naj se odrečeš užitkom, sem mislil le na tiste, ki 

kvarijo dušo ali škodujejo telesu. Jaz pa pravim, da si morate za duha in srce pridobiti dobrodelna 

zadovoljstva, ki so vam dosegljiva. 
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28 Preizkušnja, ki jo vsebuje človekovo življenje, je tako težka, da jo je treba posladkati z vsemi 

tistimi duhovnimi in telesnimi užitki, ki breme njegovega križa naredijo ljubše in lažje. 

29 Blagoslavljam vse, ki v toplini svojega doma najdejo najboljše radosti svojega bivanja in ki si 

prizadevajo, da bi njihova starševska ljubezen do otrok, ljubezen otrok do staršev ter bratov in sester med 

seboj postala služenje Bogu. Kajti ta enotnost, harmonija in mir so podobni harmoniji, ki obstaja med 

univerzalnim Očetom in njegovo duhovno družino. 

30 V teh domovih sije luč duše, prebiva mir mojega kraljestva, in ko pride do trpljenja, ga lažje 

prenašamo, trenutki preizkušnje pa so manj grenki. Še bolj zaslužni so tisti, ki iščejo zadovoljstvo v tem, 

da ga dajejo drugim, in se veselijo zdravega veselja svojih bližnjih. To so apostoli veselja in opravljajo 

veliko poslanstvo. 

31 Resnično, povem vam: če bi znali poiskati trenutke zadovoljstva in veselja ter ohraniti ure 

notranjega miru, bi jih imeli vse dni svojega zemeljskega življenja. Toda za to morate najprej dvigniti 

svojo dušo, občutke in način razmišljanja o življenju. 

32 To sporočilo, ki vam ga pošiljam po svoji besedi, je polno svetlobe, ki bo osvetlila vašo pot in 

vašemu bitju omogočila razvoj navzgor, ki vas bo naučil živeti v miru in zdravo uživati vse, s čimer sem 

blagoslovil vaš obstoj. To človeštvo se mora še veliko boriti proti sencam bolečine in premagati svojo 

nagnjenost k lažnim užitkom in goljufivim zadovoljstvom. Boriti se bo morala proti svojemu verskemu 

fanatizmu, ki ji preprečuje, da bi spoznala resnico; boriti se bo morala proti fatalizmu, zaradi katerega 

verjame, da gre vse v dokončno uničenje, pred katerim se nihče ne more rešiti, in boriti se bo morala proti 

svojemu materializmu, zaradi katerega išče le prehodne užitke - čutne užitke, ki potiskajo dušo v brezno 

vrlin, bolečine, obupa in teme. 

33 Dajem vam svojo luč, da boste zapustili sence in na tem planetu, ki ste ga spremenili v dolino solz, 

končno odkrili prave radosti duše in srca, ob katerih so vse druge radosti majhne in nepomembne. 

34 V tem času vam podajam nov nauk, ki je namenjen vsem ljudem. Vsi niso molili v pričakovanju 

mojega prihoda, vendar jih je bolečina držala budne in jih pripravljala, da me sprejmejo. 

Svet ima izkušnje, ki mu jih je "izraelsko ljudstvo" zapustilo od druge dobe, tako da nihče ne more 

nezaupati božanski pravičnosti. Ali ne veste, da so bili darovi preroštva, božanske znanosti in duhovne 

moči dani duhovno revnim, ki so hrepeneli po Gospodovem prihodu, da bi od njega prejeli luč upanja in 

spoznanja? 

Če me vprašate, kje so te duše, vam povem, da živijo v življenjskih svetovih, kjer je vse, kar je 

velikega na tem zemeljskem planetu, v njihovih očeh zgolj prah zemlje. 

Če pa me vprašate, kaj se je zgodilo s tistimi, ki niso sprejeli ničesar iz mojega kraljestva, ker so se jim 

moja beseda in moje obljube zdele slabe, vam povem, da pripadajo tistim, ki se inkarnirajo in reinkarnirajo 

do konca časov, ker so si želeli zlata, sveta, mesa in moči. Zato jim je bil po pravici in za duhovno plačilo 

dan svet z njegovim bednim bogastvom in lažno močjo. 

35 Božja pravičnost jih je za nekaj časa prizadela, vendar jih ni pregnala s poti odrešenja, ki vodi v 

kraljestvo resnice. Zato jih bom zdaj, ko vam obilno pošiljam luč svojega Duha, skrbno iskal, da bi jih 

vprašal, ali je čas preizkušnje, ki jim je bil odmerjen, že dovolj, in jim dal razumeti, da je zdaj tretji čas - 

čas, v katerem so se končali časi, o katerih sem govoril, ko sem govoril o sodbi judovskega ljudstva. 

36 Vsi imate sestanek z menoj in se boste morali združiti, da bi me slišali, ker me morate vsi slišati. 

37 Vse bo postavljeno na tehtnico moje pravičnosti, na kateri bodo pretehtana vsa dela, ki še niso bila 

obsojena. Moja navzočnost in moja moč se bosta čutili kot še nikoli prej. Kajti po kaosu se bo vse vrnilo v 

ustaljene tirnice. 

38 Bedite in neprestano molite, da ne boste presenečeni, ljudstvo. Resnično, povem vam: če boste 

bdeli in molili za svet, vas bo zaščitil nevidni plašč, saj boste znali ljubiti soljudi in čutiti njihovo bolečino 

kot svojo lastno. 

39 Ponavljam, da bom svojo navzočnost, svojo moč in svojo pravičnost naredil otipljive. Če sem 

človeku dovolil, da v svoji pokvarjenosti profanira vse, kar je v življenju sveto, bom njegovi pokvarjenosti 

postavil mejo. Če sem mu dovolil, da se sprehaja po poti svobodne volje, mu bom dokazal, da ima vse 

svoje meje. Če sem mu dovolil, da je pretirano zadovoljil svojo težnjo po moči in veličini v svetu, ga bom 

ustavil na njegovi poti, da bo lahko presodil svoje delo po svoji vesti, da bo lahko odgovoril na moja 

vprašanja. 



U 303 

140 

40 Dovolil sem, da se v vaših življenjih pokažejo bolečina, uničenje in smrt, da bi zaradi njihovih 

grenkih sadov spoznali, kakšno drevo gojite. Poskrbel pa bom tudi, da se bo bolečina razblinila, da si bo 

duša opomogla in prišla k sebi, kajti iz nje bo vzklila himna ljubezni. Rečeno in tudi zapisano je bilo, da 

bo prišel dan, ko bodo ljudje svoje duše oblekli v belo oblačilo vzvišenosti. 

41 Vsi bodo rešeni, vsem bo odpuščeno, vsi bodo potolaženi. Kje je torej smrt, kje je večno 

prekletstvo in ogenj brez konca? 

42 Nisem ustvaril ne smrti ne pekla. Kajti ko je moj duh oblikoval pojem stvarstva, sem čutil samo 

ljubezen in iz mojega materinega telesa je vzklilo samo življenje. Če bi smrt in pekel obstajala, bi morala 

biti človeška dela, saj sta minljiva, vi pa že veste, da nič človeškega ni večno. 

43 Tu je vaš učitelj, izbrano ljudstvo, ki vam na novo kaže pot. Iz vas bom naredil pogumne vojake, 

ki se znajo boriti in braniti mojo stvar. 

44 Združeni z mojo ljubeznijo se boste podali na pot po zemlji in dali življenje "mrtvim" ter z lučjo 

mojega Svetega Duha pokazali to pot tistim, ki so zašli s poti, tistim, ki so postali uničevalci človeštva. Ta 

kruh večnega življenja, to "mleko in med", s katerim ste se hranili, boste prinesli povsod. 

45 Vi ste moje izvoljeno ljudstvo, ki ga ne ločujem po barvi ali rasi. Vse sem vas poklical, da 

spoznate svojega pravega Boga, da vas ne bi okužila zmeda sveta. Vi ste moji izbranci, ki sem jim zapustil 

dediščino, v katere sem položil svoje darove in jim zapustil dragulj neprecenljive vrednosti, da bi vas 

človeštvo prepoznalo. 

46 Očistil in pripravil sem vaše duhovne oči, da boste lahko vstopili v onstranstvo, videli mojo 

prisotnost in o njej pričevali množicam. Zaupal sem vam svojo modrost, knjigo, napisano z zlatimi črkami, 

da ne boste nikoli zašli s poti in da boste po njej vodili človeštvo. 

47 Spremenil sem vas v svoje preroke, da boste pričevali o tem, kar vam Oče pokaže v onstranstvu, 

da boste pripravili tudi prihodnje rodove. 

48 V tem tretjem času vas je Mojster poklical in povabil k svoji mizi. Nekateri ste prišli v 

materialnem telesu, drugi kot duhovna bitja, vendar ste vsi uživali nektar življenja. 

49 Slišite mojo besedo in recite: "Gospod prihaja z nebeških višav". Na to vam odgovarjam: Če z 

"nebeškimi višavami" misliš na čiste, popolne, večne in modre, imaš prav. Če pa z "nebeškimi višinami" 

mislite na materialni prostor, ki je nad vami v neskončnosti, se motite. Kajti jaz sem v vsem in povsod, 

sem vseprisoten in moj Duh napolnjuje in zajema vse. 

50 Ko pravite, da se "spuščam", govorite prav, saj se spuščam iz popolnega v nepopolno, ko se vam 

razodevam. Kajti učlovečim se in se celo materializiram, da bi se vam, ki ste ljudje, približal. 

51 Ti ljudje, ki zdaj poslušajo mojo besedo, bodo kmalu razumeli pomen tega, kar vas zdaj učim, in 

bodo pripravljeni prenesti moje sporočilo drugim. 

52 Trenutno te množice sprejemam v imenu človeštva, in ko govorim o človeštvu, nimam v mislih le 

sedanjih ljudi, temveč vse generacije, ki so v šestih duhovnih obdobjih prebivale na Zemlji. Sporočila, ki 

sem vam jih prinesel v teh šestih časih, so prav to, kar sem simboliziral z imenom "pečati", od katerih se 

mora eden, kot že veste, še sprostiti, da bi vam lahko razkril pomen ali pomembnost vseh drugih - ta visoki 

pomen življenja duše, razvoja in popolnosti. 

53 Kot vir modrosti, kot neizčrpen vir znanja bom človeštvu zapustil dediščino te Besede, v kateri bo 

našlo najvišje zadovoljstvo božanskega, duhovnega in večnega. 

54 Seme se je že začelo širiti po zemlji. Ko bo seme vzklilo, bom poslal vodo, ki bo naredila polja 

duha rodovitna. Takrat boste videli, kako bo v srcih človeštva zacvetela duhovnost. 

55 Danes je število novincev majhno, število učencev pa še manjše. Vendar se bodo razmnožili in 

razširili po vseh krajih in deželah na zemlji ter pričali, da je za človeka prišel čas, ki se imenuje "šesti 

pečat", ker gre za šesto duhovno stopnjo človeka na zemlji, in ki se imenuje tudi "tretji čas", ker gre za 

tretjo komunikacijo mojega Duha s človeškim - čas, ko vas je Elija združil iz različnih poti. 

Ponovno sem vas poslal na ta svet, da bi se izpopolnili pri izpolnjevanju svojega težkega poslanstva. 

Moja navodila vas pripravljajo na to, da se lahko poduhovite. 

56 Govorim vam tudi kot prijatelj, da se v preizkušnjah tega sveta ne bi več počutili osamljeni, da bi v 

svojih srcih verjeli in zaupali v svojega Boga, ki se vam razodeva in govori s človeško sposobnostjo 

razumevanja. 
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Če me niste začutili, je to zato, ker se niste pripravili. Če pa pripravite svoja srca in dvignete svoje duše 

k meni, me boste začutili in videli z očmi svojega duha. 

57 V tem času sem vam govoril, da bi vas spomnil na Zakon in da bi ga izpolnjevali. Duhovnemu 

svetu sem dovolil, da živi z vami, da vam lahko svetuje, vam pomaga in vas varuje. Ti duhovi se borijo in 

delujejo z Očetovo ljubeznijo v svojem duhu. 

58 Beseda, ki vam jo prinašam, je jasna in preprosta, da me boste vsi razumeli in da vas bo razsvetlila 

luč mojega Svetega Duha. Želim, da bi bili, ko me ne boste več slišali po teh organih razumevanja, 

pripravljeni kot moji učenci iti naprej in pričati o moji navzočnosti s svojimi besedami in dobrimi zgledi. 

59 Ljudje bodo prihajali k vam in vas spraševali, kakšen je nauk, kakšen je duhovni obrok, ki vam ga 

je vaš Učitelj zaupal za človeštvo. Vi pa jim pokažite pomen in ljubezen, ki ju vsebuje moja beseda. 

60 Resnica bo vedno zmagala. Dajem vam besede resnice, da boste z njimi osušili solze svojih 

soljudi. 

V tem času, ko imate svobodo izpovedovanja vere, se ne pustite zasužnjiti laži. Zdaj vas na novo učim 

s svojo ljubeznijo in v moji roki ne boste našli biča, ki bi vas prisilil, da verjamete vame. Kajti če bi bilo 

tako, ne bi bil več vaš Oče in vaš Bog. 

61 Iščite mojo božansko slavo, naučite se odpuščati. Zaupal sem vam darove, da bi jih dobro uporabili 

in postali moji dobri učenci, ki usmerjajo človeštvo. Elija in moj duhovni svet sta z vami, da vaš križ ne bo 

pretežak za vas. 

62 Blagor ljudem dobre vere, ki odprejo svoja srca temu sporočilu, in blagor ljudem dobre volje, ki 

sledijo mojim naukom, saj bodo otroci luči in miru. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 304 
1 Blagor tistim, ki prihajajo k meni, ker so našli pot. Blagor tistim, ki iščejo vodstvo po moji besedi. 

Jaz sem pot, vi pa ste tisti, ki boste hodili po njej in po njej dosegli vrh gore. S te višine boste spregledali 

vse, kar je vaša duša med svojim razvojem prekrila. 

2 Vsaka ovira ali balvan, na katerega naletite, bo preizkus, ki vam bo prinesel zasluge, če ga boste 

opravili. 

3 Kdo lahko trdi, da je razumel skrivnosti narave, da je prodrl v onstranstvo, v skrivnost tistega, kar 

se ne vidi in ne sliši, da je prodrl v božanski arkanum in pozna njegove nasvete? Kdo je sposoben spoznati 

samega sebe tako, da lahko svoja dejanja uskladi s svojo duhovno in materialno naravo? 

4 Še vedno ste šibka bitja, ki brezciljno tavajo. Čeprav vas je znanje, ki ga imate, pripravilo na 

služenje človeštvu, niste razvili svojih duhovnih darov in še vedno niste poduhovljeni, da bi živeli v 

harmoniji z menoj in s samim seboj. Če ne morete poznati samih sebe, ne boste mogli poznati drugih in jih 

ne boste mogli voditi na popoln način. Kako boste voditelji ljudi, če se niste naučili usmerjati svojih 

korakov po poti resnice? 

5 Ko vam tako govorim, Izraelci, to ni zato, ker bi Mojster preziral vaše delo v okviru Mojega dela. 

To je storjeno zato, da bi spoznali, da vaši koraki k duhovnosti nimajo meja - da boste z vsakim korakom 

naprej pridobili več svetlobe za razumevanje veličine Mojega dela. 

6 Človeka sem obdaril z inteligenco, ki mu omogoča, da raziskuje sestavo narave in njene 

manifestacije, ter mu dovolil, da kontemplira del vesolja in občuti manifestacije Duhovnega življenja. Moj 

nauk namreč ne ustavlja duš in ne zavira človekovega razvoja, temveč ga osvobaja in razsvetljuje, da 

raziskuje, razmišlja, sprašuje in si prizadeva. Toda to, kar človek šteje za najvišji vrh svojega 

intelektualnega raziskovanja, je komaj začetek! 

7 Vse je bilo pripravljeno za razvoj duše. Pripravite se, da boste jutrišnje človeštvo poučili, kako se z 

menoj povezati iz duha v duh. 

V današnjem času je svet zaradi različnih pogledov na svet zmeden, zato ga lahko razsvetli luč mojega 

Svetega Duha, da bi po mojem navdihu razvil čiste ideale, ki bi ga lahko poduhovili za življenje v miru. 

8 Moj duhovni pouk združuje ljudi v resničnem razumevanju in dojemanju duhovnih vrednot. Sem 

središče združevanja, vir navdiha za njihov duhovni razvoj. 

9 K meni morate priti s svojim trpljenjem, veseljem in težavami. Namesto bolečine vam dajem 

veselje, da se počutite plemeniti in vredni mene - priložnost, da razčistite svoje prestopke. 

10 Vsako človeško bitje bo očiščeno s svetlobo mojega Svetega Duha, ki ga bo navdihovala, da bo 

ljubil svoje bližnje. Na ta način se bo na svetu utrdil mir, vsi se bodo združili v eni moči, delovanju in 

duhu, in kar ni dosegla nobena religija, bo doseglo božji navdih, ki so ga prejeli ljudje. Zato v tej tretji 

dobi vsem dajem enake možnosti, da me dosežejo. Moj duhovni nauk ne daje razloga za razlike. 

11 Če me zdaj vaša ušesa ne slišijo, o človeštvo, in so vaše oči prekrite s temnim povojem, bo prišel 

dan, ko boste videli luč Svetega Duha in slišali mojo besedo kot božansko glasbo. 

12 Izrael, spoznajte, da so vsi vaši soljudje vredni darov milosti, ki ste jih prejeli. Podajte roko 

tistemu, ki vas moti, saj veste, da morate vsi doseči isti cilj. 

Dal sem vam, da slišite mojo besedo s človeškim razumom. Toda mnogi vaši soljudje bodo zanikali 

resnico te manifestacije in tudi to, da sem vam v tem času ponovno utrl pot, da med vas izlivam svojo 

milost in da Moj univerzalni žarek počiva na glasniku, ki ga je pripravila Moja Božanska milost. Ne bodo 

mogli razumeti, kako se lahko moja božanskost razodeva prek nepopolnega bitja, po čigar razumu se vam 

razodevam. Namesto tega me bodo še naprej iskali v svojih starodavnih obredih in ritualih svojih verskih 

skupnosti, v smiselnih oblikah. 

Ali je Bogu, ki je vsemogočen, težko, da bi se spoznal s pomočjo človeškega razuma? Želite čutiti vero 

vame samo s pomočjo podob in obrednih dejanj čaščenja? 

13 Če verjamete vame kot Vsemogočnega, Stvarnika, Univerzalno avtoriteto, ki vpliva na vse - če 

verjamete, da sem v vsem svojem stvarstvu, potem ne morete dvomiti, da sem pripravil misli svojih 

izbrancev, da bi se po njihovem posredovanju razkril. 

14 Kažem se v zraku, ki ga dihate, v neizmernosti prostora, v katerem obstajajo svetovi, v soncu, ki 

pošilja svoje žarke na vaš planet, v vsem, kar je za vas vidno in kar je nevidno. 
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15 Izbrano ljudstvo, ne pristopajte z obsojanjem ali kritiziranjem drugih. Iztegnite roko in jo primite 

za roko svojih soljudi, ki me iščejo na različne načine. Govorite z njimi, da bodo prejeli znanje, ki ga 

imate vi. Vendar z veseljem prisluhnite njihovim razmišljanjem, da boste tudi vi prejeli nekaj smernic. 

Kajti nihče ni dovolj sam sebi, vsi potrebujete mojo modrost in modrost svojega bližnjega. 

16 Kot duhovniki bi morali vzpostaviti ljubeč odnos s svojimi sosedi, ne glede na to, kateri verski 

skupnosti pripadajo. Tako boste pričali, da sem vas pripravil jaz. Takrat bodo vaša plemenita dejanja 

dosegla vsa srca in razumeli vas bodo vsi, ki o njih razmišljajo brez sebičnosti. 

17 Ljudje moji, duhovnost nima pomembnih oblik, ne potrebuje teh manifestacij, teh obredov. Dokler 

se v vaših dejanjih izražajo nerazumljive, skrivnostne stvari, ne morete biti pravi spiritualisti. Zunanja 

oblika, izraz, oblika, predmeti, s katerimi ste želeli narediti vtis, so odstranjeni. Kajti moja beseda ima 

dovolj moči, da me spoznate in se dvignete do popolnosti. 

18 Po letu 1950 bo pravi duhovnik razumel navodila, ki sem vam jih dal, in jih bo izvajal z edinim 

ciljem, da bi posredoval mojo milost tam, kjer je potrebna. 

19 Jutri bodo ljudje bolje razumeli to besedo, ki so jo doslej slišali le redki, in bo postala splošno 

razumljiva. 

20 Ni pomembno, da ob koncu leta 1950 moje besede ne bodo razumeli vsi. Nekaj semen, ki ostanejo, 

bo zadostovalo za dozorevanje plodov v prihodnosti. 

21 Dragi učenci, vi ste kot zvezda, vi ste kot svetilnik v brezmejnem morju. Prizadevajte si ohraniti 

svojo obleko, očistite svoje srce in ga spremenite v svetišče, kjer bakla šestega svečnika podnevi in ponoči 

osvetljuje vsako dušo. 

22 Bodite mi podobni - ponižni in blagega srca. Ljubite se med seboj, odpuščajte si. Bodite kot reka s 

kristalno čisto vodo. V rokah nosite en sam sadež. Predstavite nauk ene knjige kot rešilni čoln za 

človeštvo. 

23 Pridi k meni, čakam te. Kdor prosi, bo dobil, kdor išče, bo našel, in kdor trka na ta vrata, se mu 

bodo odprla. Z dletom svoje besede vas bom obdelal kot balvane in vas kopal v luči Svetega Duha. 

24 O ljubljeni učenci! Odvrnite se od skušnjav tega sveta, saj sem vas pripravil, da boste jutri podobni 

svojemu Učitelju. 

25 Na zadnji dan mojega pojavljanja med vami prek človeškega razuma bodo jokali celo "kamni". 

Toda vsakomur bom dal občutiti poljub svojega miru, vsakega bom stisnil k svojim prsim. In potem, ko 

vas bom videl pripravljene, vam bom iz "oblaka" rekel: Tu je puščava, prečkajte jo in prinesite svetu, kar 

sem vam dal. 

26 O učenci! Govorim vam o jutrišnjem dnevu in vas spodbujam, da ne boste ob mojem odhodu 

jokali od bolečine. Ne želim namreč, da bi bili potem žalostni - želim, da ste poučeni, da se prelivate iz 

kristalno čiste vode vodnjaka in obilno obrodite sadove za človeštvo. 

27 Pričujte kot moji preroki, oznanite, da sem v vas kot Sveti Duh. 

Ne boste me več slišali prek glasilk, toda duhovno boste še naprej večno prejemali moje učenje. Ko se 

boste poduhovili, boste polni blaženosti, ker boste čutili Mene, prejeli boste navdih in v vseh preizkušnjah 

boste doživeli, da sem z vami. Iz duha v duh boste slišali moj glas, ki vas bo spodbujal, da nadaljujete svoj 

boj, in počutili se boste okrepljeni, ker bom z vsemi svojimi otroki. 

28 Danes se razodevam med vami kot Oče, Sin in Sveti Duh ter sem z vami v svojem bistvu, 

prisotnosti in moči. 

29 Pridite, množice, ki ste del mojega ljudstva Izraela. Pridite k meni, ženske, ki ste matere na zemlji 

kot Marija. Pridite k meni, device, mladeniči, otroci in odrasli, ker vas sprejemam in vam dajem poljub 

miru. 

30 Naj tvoja duša pride k meni, kajti jaz sem tisti, ki ji lahko dam, kar potrebuje. Jaz sem Darovalec, 

ki izliva svojo milost na utelešene in neuktelešene duše. 

31 Izbrano ljudstvo Izraela, niste več majhni otroci, saj ste se na tej duhovni poti vedno bolj razvijali 

in v različnih reinkarnacijah pridobili veliko znanja. Zdaj, v tej tretji dobi, ste učenci Božanskega Učitelja, 

ki se dan za dnem učite lekcij, ki sem vam jih dal, da bi postali veliki v duhu, poznavalci tistega, kar je 

človeštvu neznano. 
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"Izrael" bo v prihodnjih časih velik zaradi svojega spoznanja, uresničevanja mojega dela, združevanja, 

boja, poslušnosti, ljubezni do moje Božanskosti in do soljudi. Če moje ljudstvo ne bo imelo te duhovnosti, 

bo svet moje delo obravnaval le kot še en nauk na zemlji. 

32 Vse to se bo zgodilo, če se moje ljudstvo ne bo pripravilo, če me ne bo razumelo, če se ne bo 

poduhovilo. Zato vam pravim: Zdaj je čas, da se prenovite in duhovno dvignete z izvajanjem mojega 

nauka. 

33 Toda v tej tretji dobi nisem prišel zaman, da bi se razkril z lučjo svojega Svetega Duha. Vi ste 

namreč prvi, ki sem jih očistil in osvobodil madežev, ki sem jih okrepil in poučil, da bi se pripravili na 

izpolnitev svojega težkega poslanstva in da bi se dvignili kot apostoli, starejši bratje in sestre človeštva, da 

bi bili za človeštvo kot zvezde na nebu in da bi tako vaši soljudje spoznali izpolnitev prerokb, ki sem jih 

dal jaz in odposlanci preteklih časov. 

"Izrael", postal boš veljaven med ljudmi, med narodi, da se bodo tudi oni hranili s kruhom večnega 

življenja. 

34 Naredil sem vas odprto knjigo, ki vsebuje prerokbe, moje nauke, božje razodetje in pričevanje 

moje navzočnosti. Ta knjiga bo odprla vrata tistim, ki iščejo to znanje. Na mnoga vprašanja boste 

odgovorili s svetlobo in resnico. Ne boste prevaranti, branili boste moje delo in svetu ne boste dovolili, da 

ga oskruni. 

35 To navodilo ni namenjeno samo vam. Ko boste namreč pripravljeni po zgledu svojega Učitelja, 

boste začeli pričevati o meni s svojimi besedami in deli. Predstavil vam bom filozofe, znanstvenike, ki so 

se imeli za velike v svojem znanju. Ne bojte se jih zaradi njihove znanosti, saj so v primerjavi z mojo 

modrostjo zelo majhni. 

36 Dokler um ljudi ne bo osvobojen vsake teme, ki jo gojijo, me ne bodo mogli razumeti in ne bodo 

mogli priznati mojih poslancev, mojih apostolov in tistih, ki se bodo v prihodnosti pojavili kot Mojstri. 

37 Razmislite, Izraelci, in se osvobodite vsega fanatizma, vse nečimrnosti materializma, da boste 

lahko svoje poslanstvo opravili na popoln način. 

38 Če se moje ljudstvo ne odpravi na pot in si ne prizadeva, kot je moja volja, bodo njegove 

preizkušnje zelo velike, da bodo videli svojo zmoto, in bodo tako močne, kot je njihova moč, da se bodo 

naučili videti in razumeti, kaj je njihova dolžnost. 

39 V telo vsakega od vas sem položil atom svetlobe, ki je del mojega Duha, in ko pride čas, se morajo 

vsi ti delci vrniti v moje maternico. 

Duše, ki so se inkarnirale v preostalo človeštvo, so podobne tvojim in med njimi so bitja, ki me prav 

tako iščejo. Tudi oni vedo, kako se dvigniti k meni, da bi me vprašali. 

Drugi se obračajo k meni, da bi me vprašali po vzroku pretresov, ki jih trpi človeštvo, in mi pravijo: 

"Oče, zakaj nas ne slišiš? Zakaj ne čutimo tvoje moči, da ne bi propadli? Ali nismo tvoji otroci?" 

Zato me duše kličejo, vendar ne vedo, da se trenutno čistijo - ne vedo, da živijo v Tretjem času - ne 

vedo, da so v času vstajenja za inkarnirane in neinkarnirane. 

Ljudje se hvalijo s tem, kar pripada temu svetu, polni so arogance in ne dovolijo, da bi se njihove duše 

dvignile k meni. 

40 V tem času je moja volja, da vsi pridejo k meni, da me iščejo v duhovnem, kjer bodo našli svojega 

Očeta. 

41 V tem času si boš, Izrael, zaslužil zasluge in s svojim zgledom učil ljudi živeti v občestvu z menoj. 

42 Govorim samo o vaših napakah, ker mi nič ni skrito in ker se morate prenoviti, da bi bili pred 

menoj čista posoda. Dal sem vam svojo besedo in v njej je moja moč, da boste premagali vse skušnjave in 

preizkušnje. Razsvetlil sem vas, da boste razumeli, kaj zadeva vašo dušo in kaj sodi v vaše človeško 

življenje. Tako lahko živite v skladu z božjimi zapovedmi, saj ste moji učenci, ki jih učim, da se bo vaša 

duša razvijala vedno višje in višje in da se ne boste več sesuvali pod bremenom materializma, pod 

običajnimi kultnimi dejanji, ki ste jih vzpostavili v mojem delu. Ne smete si več dovoliti, da bi vas 

zavirale odvečne stvari, saj imate moč in potrebno znanje, da premagate vse ovire. Neprestano morate iti 

naprej. 

43 Kolikor boste dosegli čistost, dematerializacijo, bo vaše čaščenje postalo bolj duhovno, vaša 

dejanja čaščenja znotraj Mojega dela pa manj zapletena. Kajti v mojem delu ste delali in delali po svoji 

volji in se niste držali duhovnosti, niste pripravili svojega srca, da bi poslali svojo molitev, in ste Mi 
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ponujali le pisne molitve z besedami, s čimer ste delali enako svojim soljudem. Kajti vaši obredi, vaš način 

čaščenja in vaša izročila so bili enaki tistim, ki jih ljudje predstavljajo človeštvu. V čem ste se torej 

razlikovali? Po čem se razlikujete od drugih? Nič, Izrael, saj si materializiral mojo Besedo in enako si 

storil z mojim Duhovnim svetom. Vaša bogoslužna dejanja so bila enako čutna kot pri ljudeh, vaši simboli 

so bili enaki, v mojem delu pa ste pokazali tudi svojo neenotnost in pridobitništvo. 

44 Kako bi torej človeštvo lahko verjelo vate? Kako bi me lahko prepoznali po tvojem vedenju, ko pa 

imaš enako podobo kot tvoji soljudje? 

Ko je Oče videl, da je vaša hoja zelo počasna in zelo čutna, vam ni več privoščil, zato je ukazal, da se 

združite in zberete, da bi se presenetili nad njegovo besedo, ki se je bližala koncu. In brez nadaljnjega 

popuščanja vam je ukazal, da se znebite vsega materializma, da očistite svoje bogoslužje, ker je bilo bolj 

čutno kot duhovno. Toda moje delo je duhovno, namen mojega dela je dvigniti dušo, prenoviti vas v 

vašem človeškem življenju, da bi "meso" in duša lahko živela visoko življenje. Moja volja ni več 

dopuščala, da bi moji ljudje padli v brezno in tam opravljali moje delo. 

45 Ko je prejel moje zapovedi, je v Izraelu zavladala zmeda zaradi njegovega materializma. Drugi pa 

so to zapoved spoštljivo in poslušno izpolnjevali, ker so se zavedali, da je prišla ura novega prebujenja 

Izraela, da ga je Oče iztrgal iz rutine in starih običajev, in so se mu zahvalili. 

46 Vse te preizkušnje so vas pretresle, ljudje, saj ste se navadili na rutino. Svojemu umu, svoji duši, 

ste namreč preprečili, da bi se razvijala navzgor z lažnimi kultnimi dejanji. 

47 Ljudje, zdaj veste, da če ne boste upoštevali navodil, ki sem vam jih dal, da bi izpolnili svojo 

dolžnost, vam ne bo koristilo, da ste me poslušali. Kajti moja volja je, da vi, ko prejmete mojo besedo, to 

tudi izvajate, saj se za vas bliža konec mojega razodevanja po človeškem razumu - leto 1950, od katerega 

tudi ne boste več slišali mojega duhovnega sveta. 

48 Nočem, da bi zaradi tega čutili bolečino v svoji duši, saj sem vas pripravil, da boste močne duše, 

da boste jutri podobni drevesom, ki dajejo senco popotniku, utrujenemu in izčrpanemu od žgočega sonca. 

Prav tako ne želim, da bi ob mojem odhodu povzročili bolečino mojemu Duhu, kot ste mi jo povzročili v 

drugi dobi. Nočem, da bi mi na ramena ponovno naložili križ svojega greha, neposlušnosti in neuspeha. V 

Izraelu želim videti poslušnost, izpolnjevanje dolžnosti, prenovo, poduhovitev, vaše povišanje, da bi se z 

menoj sporazumevali iz duha v duha. 

49 Izrael, zdaj ni čas za spanje, popolnoma se moraš prebuditi, da se boš lahko posvetil nalogi 

prebujanja človeštva. Čeprav moja luč razsvetljuje vsak um, vidim svoje otroke zdolgočasene, vidim svoj 

zakon v zaprašenih knjigah. Vi, izbrani ljudje, pa morate voditi ljudi in "skrbeti" zanje. 

50 O duhovnem nauku boš svetu govoril brez fanatizma. 

51 Vadite dialog med duhom in duhom, ki ga boste iz dneva v dan izpopolnjevali. Kajti moja volja je, 

da vi in človeštvo komunicirate z menoj. V tem občestvu boste prejeli moje navdihe, moje ukaze, jaz bom 

sprejel vašo dušo, slišal bom vašo molitev in dovolil, da me vaše duhovne roke objamejo. 

52 Ko se boste naučili komunicirati z menoj iz duha v duh, se bodo razvili vaši darovi, ki se bodo v 

vašem čaščenju razcveteli v slavi in duhovnosti. Takrat me boste iskali v duhovnem in vaše čaščenje bo 

popolno. 

53 Te manifestacije skozi človeški razum ne bo več med vami. Ne želim, da bi se po mojem odhodu 

počutili osiroteli, ne želim, da bi vas smrt presenetila, niti ne želim, da bi bili med vami šibki. Kajti po letu 

1950, ko se boste pripravili in me iskali od duha do duha, boste živeli v harmoniji in v mojem miru. Potem 

boste nadoknadili zamujeno in dosegli stopnjo duhovnosti, ki vam bo omogočila, da se približate Mojemu 

kraljestvu, medtem ko še vedno živite na tem planetu, in svetu boste dokazali, da ne potrebujete obredov 

in ceremonij niti materialnih simbolov, da bi me častili - vaš način čaščenja je vzvišen in duhoven in vaša 

vera je bakla, ki širi svojo svetlobo po poteh življenja, v srca in duše ljudi. 

54 Čas moje manifestacije je bil dovolj, da ste dosegli tisto stopnjo duhovnosti, ki vas bo pripeljala do 

prenove in vzpona vaše duše. 

55 Trenutno vam pomagam pri vzponu na goro. Za roko vas vodim k temu cilju in zagotovil sem 

vam, da vam bo moj duhovni svet prav tako pomagal, da bo okrepil vašo vero, da bo zagotovil, da bodo 

vaši koraki varni, tako da ne bo več nobenega dvoma v izpolnitev poslanstva, da vas nič ne bo prisililo, da 

se umaknete s poti, po kateri ste hodili toliko let in stoletij. Pri prečkanju puščave sem vam priskrbel vse, 

kar potrebujete za preživetje, zato ste mi zdaj zelo blizu. 
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56 Bliža se čas, ko bom končal svoje oznanjevanje prek človeškega razuma, in takrat se boste 

odpravili na svoje popotovanje. Kajti tukaj na zemlji ni vaš cilj in ni počitka za vas. Želim, da ste dovolj 

pripravljeni na bitko, ki vas čaka, potem pa boste z darovi, ki sem vam jih podelil, postali mojstri, moji 

apostoli in moje priče. Želim, da ste kot velika bakla, ki prinaša mojo luč različnim ljudstvom, ki 

sestavljajo to človeštvo. 

57 Vi ste z menoj in uživate moj mir, poslušajte moj nauk, da se boste lahko pripravili. Toda ne 

pozabite na svoje soljudi, na svet, ki je v kaosu in pije zelo grenko čašo - ne pozabite na zmedo, ki vlada 

na tem svetu. Ne želim, da bi bili brezčutni, saj mora žalovanje sveta doseči tudi vas. 

58 Vi ste zame najbolj odgovorni, saj sem vam dal svojo besedo prek človeške sposobnosti razuma. 

Želim, da bi vaši načini delovanja v okviru Mojega dela postali popolnejši in duhovnejši, saj ni daleč dan, 

ko boste povsod prinašali Moj nauk, ki sta ga pripravila Elija in Moj duhovni svet. Kajti moje kraljestvo 

pričakuje vse in vsi morate priti k meni po svojih zaslugah in ponižnosti v svoji duši. 

59 Pogosto ste mi iz dna srca rekli: "Učitelj, Oče, zakaj ste svoje delo, čeprav je tako občutljivo in 

globoko, zaupali ljudem, ki so tako grešni in ga niso vredni? Zakaj si nam zaupal tako veliko 

odgovornost? Zakaj si ljudstvo, ki ga imenuješ Izrael, videl tako nerodno in nevedno, pa si mu vseeno 

zaupal? Zakaj si izbral nas, ki smo šli skozi toliko preizkušenj, toliko očiščevanj, toliko fanatizma in 

malikovanja? 

Jaz pa vam pravim, otroci moji: Ravno zato, ker ste ljudje, ki ste se močno očistili in ste me spoznali 

sredi svojih preizkušenj. Ker so vas preizkušnje približale meni, sem vas drugim narodom predstavil kot 

izbrano in milostno ljudstvo, da bi z vašim posredovanjem prejeli in spoznali moje delo za njihovo 

prenovo in poduhovitev. 

Vendar vas nisem izbral zato, ker bi bil do vas bolj naklonjen, niti zato, ker bi vas ljubil bolj kot 

preostalo človeštvo. In nisem vas naredil za lastnike darov in milosti zato, ker ste v Očetovih očeh bolj 

vredni. Če ste se očistili, je to zato, ker ste bili tudi ljudje, ki ste najbolj grešili, ki ste storili največ napak, 

in zato se morate najbolj popraviti. 

60 Preizkusite svojo vest, ljudje, in razmislite, ali ste me vredni. Spoznajte, ali so vaše zasluge dovolj 

velike, da lahko stojite pred menoj. Spomnite se svoje preteklosti in razmislite, ali ste zaradi tega, kar ste 

storili na svoji poti po tem svetu, vredni, da sedite na moji desnici. 

Po premisleku o svoji preteklosti mi povejte, ali ste si pridobili pravico do moje milosti, mojih darov, 

mojih koristi in mojega zakona. 

"Ne," mi pravi tvoje srce, "pogosto si nam govoril, da smo nehvaležno ljudstvo - ljudstvo, ki te vedno 

ni ubogalo." 

Jaz pa vam pravim: Svojo milost sem vam podelil z veliko željo v svojem Duhu, da bi nekega dne 

postali ljudje čistih misli, da bi izvršili velika dela, da bi dosegli veliko vzvišenost duše. 

61 Vaši vnuki bodo poskrbeli, da bo seme resnice zacvetelo. Najprej jo boste zasejali v svojih 

sorodnikih, nato pa med ljudmi. 

62 Izrael: Po letu 1950 bo za vas vse drugače. Vaša kultna dejanja, vaše znanje bodo naprednejša, 

vaša dela bodo bolj duhovna, vaše misli in molitev bodo bolj vzvišene, vi pa se boste še bolj poduhovili. 

Potem ne boste več živeli v materializmu. 

63 Vaša srca naredim občutljiva, da boste začutili bolečino ljudi. Tako kot vam danes izročam svojo 

besedo, jo boste jutri vi morali izročiti svetu. Ker človeštvo ni hotelo priti k meni, pojdite jutri k njemu in 

mu v mojem imenu prinesite sporočilo ljubezni, ki sem mu ga zapustil kot dediščino. 

64 Velik bo vaš boj in delo, ki ga boste morali opraviti med tem človeštvom, ki je brez vere, brez 

upanja in brez Boga. Čeprav sem ji blizu, me ni čutila in ni zaznala moje navzočnosti. Ker me hoče videti 

na čutni način, in ker me ne vidi z očmi svojega duha, me zavrača in pozablja. Kmalu bo prišel trenutek, 

ko se boste dvignili kot moji apostoli in s svojim močnim in duhovnim glasom prebudili množice ter jih 

pripeljali do vere, do poduhovitve. 

65 V današnjem času ne bo le dvanajst src, ki jih bom po letu 1950 uporabil za pričevanje o sebi. 

Danes je 144.000 izbrancev mojega blagoslovljenega ljudstva Izraela, v katere sem položil vse svoje 

upanje in zaupanje, da bi človeštvo po njih spoznalo moje delo. 
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66 Med človeštvom boste močni in boste svoje poslanstvo izpolnjevali do konca. Vendar te bo vedno 

varoval moj duh. Bom vaša obramba in duhovno vam bom zaupal svoje bistvo, svojo prisotnost in svojo 

moč - kolikor boste čutili in izvajali ljubezen, duhovno ljubezen, ki se kaže v vsem stvarstvu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 305 
1 Duhovno življenje človeštva je razdeljeno na tri obdobja ali dobe. V prvem veku sem se razkril kot 

Oče, v drugem veku sem se razkril kot Gospodar, v tretjem veku pa sem se razkril kot Sodnik. 

2 To so tri faze, ki sem jih razodel ljudem in v katerih me morate v celoti spoznati. Vendar ne 

hrepenite po tem, da bi priznavali tri bogove ali tri osebe tam, kjer obstaja samo en Božji Duh. Kajti v 

sedanjem času lahko sprejmete poenostavitev vsega, kar ste zavili v skrivnost in zapletli do 

nerazumljivosti. 

Ta "tempelj" bo ostal, vendar to delo že več stoletij ni napredovalo, zato ga morate zdaj nadaljevati, da 

bi ga dokončali in ga ponudili svojemu Očetu. 

3 Ni nujno, da se te manifestacije udeležijo vsa ljudstva na zemlji. Poskrbel bom namreč, da se bodo 

moji nauki prek spisov in knjig razširili po vsem svetu, kot se je to zgodilo v drugi dobi. Takrat bo moje 

duhovno sporočilo postalo znano in ljudje dobre volje mu bodo skušali slediti. 

4 V tej skromni in preprosti knjigi, vendar polni božanske svetlobe, bodo ljudje našli razjasnitev 

vseh svojih dvomov, odkrili bodo dopolnitev naukov, ki so bili v preteklih časih le delno razkriti, ter našli 

jasen in preprost način razlage vsega, kar je v starodavnih besedilih skrito v alegoriji. 

5 Kdor se po prejemu tega duhovnega sporočila prepriča o resničnosti njegove vsebine in se začne 

boriti proti svoji želji po občutkih, malikovanju in fanatizmu ter očisti svoj um in srce vseh teh nečistoč, 

bo osvobodil svojo dušo ter ji dal veselje in mir, saj se bo zdaj lahko borila za doseganje večnosti, ki jo 

čaka. Tisti pa, ki še naprej navzven častijo svet, ki vztrajajo pri ljubezni do tega, kar pripada svetu, in ki ne  

verjamejo v razvoj duše - resnično, povem vam, da bodo ostali zadaj in bodo točili solze, ko bodo spoznali 

svojo zaostalost in nevednost. 

6 Medtem ko vse nenehno raste, se spreminja, izpopolnjuje in razvija, zakaj bi vaša duša stoletja 

mirovala? 

7 Človeški duh je tista duša, ki mora biti pred vsemi deli, ki jih človek opravlja, saj mu je bilo 

zaupano življenje na zemlji. Toda tu, v vašem svetu, počnete ravno nasprotno, saj duša zanemarja svoje 

najvišje naloge, da bi se posvetila zemeljskim ciljem in se še bolj vrgla v opojnost življenja, ki ste ga 

ustvarili. 

8 Ker ste s pomočjo znanosti odkrili in se naučili veliko stvari, se ne zavedate nenehnega razvoja, ki 

obstaja v vseh bitjih stvarstva. Zato želim, da razumete, da svoje duše ne smete pustiti v zaostalosti in 

stagnaciji, v katero ste jo že dolgo spravili, in da si morate prizadevati doseči harmonijo z vsem, kar vas 

obdaja, da bi za ljudi prišel dan, ko bo narava, namesto da bi skrivala svoje skrivnosti, te razkrila in bodo 

sile narave, namesto da bi bile do vas sovražne, postale služabnice, sodelavke, bratje. 

9 Dušo sem poslal, da se utelesi na Zemlji in postane človek, da bi bila princ in gospodar vsega, kar 

obstaja na njej, ne pa da bi bila suženj in žrtev, niti da bi bila v stiski, kot jo dejansko vidim jaz. Človek je 

suženj svojih potreb, strasti, vrlin in nevednosti. 

10 Je žrtev trpljenja, napačnih korakov in udarcev usode, ki mu jih prinaša pomanjkanje duhovne 

vzvišenosti, ko hodi po zemlji. Potreben je, ker ne pozna dediščine, do katere je v življenju upravičen, ne 

ve, kaj ima, in se obnaša, kot da nima ničesar. 

11 To človeštvo se mora najprej prebuditi, da bo lahko začelo preučevati Knjigo duhovnega življenja, 

nato pa se bo kmalu s prenašanjem tega sveta idej iz roda v rod pojavilo blagoslovljeno seme, v katerem se 

bo izpolnila moja beseda. Povedal sem vam, da bo nekoč to človeštvo doseglo duhovnost in bo znalo 

živeti v harmoniji z vsemi ustvarjenimi stvarmi, duša, um in srce pa bodo hodili v korak. 

12 Ta tretji čas, ko bo človeška hudobija dosegla vrhunec, bo kljub temu čas sprave in odpuščanja. 

13 Medtem ko ljudje, ki jih ženejo njihovi sebični cilji in sovražnosti, pripravljajo uničenje svojih 

soljudi, ki jih imenujejo sovražniki, jaz pripravljam uro, ko jim bom moral soditi, tako da jih prisilim, da 

sodijo in prepoznajo svoje delo. 

14 V tisti uri sodbe, ko bo vest uslišana in bo njena luč zasijala ter razsvetlila um in srce, si bodo 

ljudje trgali lase in škripali z zobmi ter mi govorili: "Gospod, kako sem lahko bil sposoben toliko zla? 

Zakaj si mi dovolil, da sem storil tako ogabno delo?" 
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15 Blagor tistim, ki se prebudijo v tem trenutku sodbe, saj bodo videli, da se nad njih spušča luč 

mojega odpuščanja in da prihaja blagoslovljeni dan sprave. Takrat bo veliko ljudi razumelo razlog mojega 

nauka o ljubezni in izkusilo, kaj mi pomeni vsak moj otrok, četudi je najbolj grešen. 

16 Da, ljubljeni ljudje, ljubim vse brez meja, kajti tudi za velikim grešnikom je duša, ki potrebuje 

mojo luč, da ne bi več grešila. 

17 Prišel sem, da bi rešil krivoverce, kajti tudi človek, ki stori zločin, je Božji otrok, in vsak moj otrok 

mi veliko pomeni. 

18 Ta nauk bom kot plašč upanja in odrešenja razširil po vsej zemlji in vsem ponudil priložnost, da 

postopoma odplačajo stare dolgove in sedanje dolgove, dokler me ne bodo spet začutili v najbolj skritem 

delu svojega bitja. 

19 Dolgo me niste čutili, izgubili ste me, zdaj pa vam dajem priložnost, da me srečate. Vem, da me 

tisti, ki me ponovno najde na svoji poti, ne bo nikoli več izgubil. 

20 Začni hoditi k meni, grešniki. Ne bojte se, da vas bo moj glas, ko boste prišli v mojo navzočnost, 

sodil pred vašimi bližnjimi, saj vas ne bom izdal. Ne bojte se, kakor se ni bala Magdalena, ki se je, ko je 

prišla k meni, razbremenila težkega bremena greha, ne da bi se zmenila, kdo jo je videl, poslušal ali 

obsojal. Bila je mirna, ker je vedela, da ni več ženska, umazana z grehom, ampak grešnica, ki jo je očistilo 

kesanje. 

21 Vzemite si jih za zgled v njihovem kesanju in ljubezni. 

22 Naredil bom, da bodo vsi v svoji vesti slišali moj glas - glas Očeta, Mojstra, Sodnika, ki bo prodrl 

v srca in jih pospešil od sreče, začudenja in ljubezni. Moj glas se bo slišal v vsakem bitju, ker je vaša duša 

pripravljena, da me sprejme v tej obliki. 

23 V tišini zaporniških celic se bo slišal moj glas, ki bo tem moškim in ženskam rekel: "Tukaj sem z 

vami. Ste verjeli, da sem vas zapustil? Ne, maloverni, ne sprašujem vas, ali ste morilci ali ste kradli. S 

svojo ljubeznijo odrešujem tistega, ki je grešil, opogumljam tistega, ki je padel, in rešujem nedolžnega, ki 

je bil žrtev obrekovanja, krivice ali zmote." 

24 Moj glas se bo slišal sredi hrupa vojne in njegov zvok bo tako prodoren, da bo orožje ljudi ob moji 

prisotnosti utihnilo. 

25 V bolnišnicah in povsod, kjer je bolnik, se bom prav tako čutil in slišal, "maziljen" in tolažil 

bolnike, kot to lahko storim samo jaz. Nad bolečino trpečih, ki so jih pozabili njihovi soljudje, bom razprl 

plašč miru in tolažbe, na njihovo trpljenje bom položil božanski balzam in jih obudil k življenju, da bodo 

pričali o moji duhovni navzočnosti. 

26 V domovih me bodo čutili otroci in odrasli in oboji bodo priče moje navzočnosti. 

27 Ko bom ugotovil, da je ogenj na ognjišču ugasnil, bom poklical zakonca in mu rekel: Zakaj nisi 

ljubeč in razumevajoč? Zakaj ne prižgete ognja ljubezni, ki je plamen, ki oživlja vaš zakon? 

Ko ga bom videl, da zanemarja svoje dolžnosti, ga bom presenetil in mu rekel: Zakaj si se oddaljil od 

prave poti in odvrgel križ? ali nisi imel moči, da bi popil zadnje kaplje grenkega napitka, ki so ostale v 

čaši? Vrnite se na pot, na katero sem vas postavil, le tam boste našli Mene, ki bom nagradil vašo vero, 

vašo poslušnost in vaš pogum. 

28 Dotaknil se bom žene na najbolj občutljivih strunah srca in jo vprašal: Žena, ali misliš, da boš mir, 

po katerem hrepeniš, našla daleč od poti svoje dolžnosti? Ne, ne slepite se. Vaša zasluga bo, da boste z 

odrekanjem in potrpežljivostjo do konca nosili križ, ki sem vam ga naložil na ramena. 

29 Ne bo več srca, ki mu ne bi dal čutiti svoje božanske navzočnosti in ne bi klical k spravi, ljubezni 

in miru. 

30 Iščem pripravljena srca, da bi vanje položil svoje bistvo, kar je, kot da bi v duhu vstopil v človekov 

notranji tempelj - tempelj, iz katerega moram izgnati vaše grehe, kot da bi bili profani trgovci, dokler 

svetišče ni očiščeno. 

31 Ne vzamem biča, da bi razumeli mojo besedo, ampak prinašam kruh življenja, da bi vas okrepil v 

idealu vaše vzvišenosti. 

32 Medtem ko svet verjame, da sem ga zapustil v breznu bolečine in greha, sem mu prišel dati nov 

dokaz svoje neskončne ljubezni, ki vas nikoli ne more zapustiti in vam zato govori očetovsko ter vam 

odpušča. 
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33 Včasih, ko slišite mojo besedo, polno božanske nežnosti, ste zmedeni in ne morete razumeti, zakaj 

uporabljam tovrstne napotke za grešnike, čeprav bi moral uporabiti določeno strogost, da bi vas nagnil. 

34 Povem vam, da v tej "tretji dobi" - četudi se vam to zdi nemogoče - prenova in odrešenje človeštva 

ne bosta težka, saj je delo odrešenja božansko delo. 

35 Moja ljubezen bo ljudi vrnila na pot svetlobe in resnice. Moja ljubezen, ki skrivaj prodira v vsako 

srce, božanje vsake duše in se kaže skozi vsako vest, bo trde skale spremenila v občutljiva srca, 

materialistične ljudi bo spremenila v duhovna bitja in prekaljene grešnike v ljudi dobrote, miru in dobre 

volje. 

36 Tako vam govorim zato, ker nihče bolje kot jaz ne pozna razvoja vaše duše, in vem, da današnji 

človek kljub velikemu materializmu, ljubezni do sveta in strastem, razvitim do največjega greha, živi le na 

videz kot suženj "mesa" in materialnega življenja. Vem, da bo takoj, ko bo v svoji duši začutil ljubeč dotik 

moje ljubezni, hitro prišel k meni, da bi se znebil svojega bremena in mi sledil na poti resnice, po kateri 

nezavedno hrepeni. 

37 Ne bo mi treba pokazati zakona, vklesanega v kamen, kot v prvi dobi, niti mu ne bo treba pokazati 

svoje navzočnosti s silami narave, da bi me lahko začutil. Ne bo mi treba niti priti na svet v človeški 

podobi, da bi odrešil človekovo dušo s trpljenjem in krvavo smrtjo. 

38 Tisti časi so minili, človekova duša se je razvila. To ni več majhen otrok iz preteklih časov, ki se je 

moral dotakniti božanskega z rokami in ga zaznati s svojimi telesnimi čutili, da bi verjel vame in v mojo 

navzočnost. 

39 Za njegovim materializmom in pomanjkanjem občutljivosti za duhovno se skriva svetla duša, 

duhovna duša, ki je prepotovala dolge poti in prestala velike preizkušnje, ki so ji dale trdnost, izkušnje in 

znanje. Dovolj bo, če bo pripravljen začeti notranji dialog s svojo vestjo, da bo lahko vstal za novo 

življenje in v jedru svojega bitja odkril resnično sveto svetišče, iz katerega prihaja neskončni Gospodov 

glas kot zakon večne in modre pravičnosti - kot pot, ki je vedno lahka in zanesljiva. 

40 Če ta duhovni razvoj ne bi bil prisoten v tem človeštvu in če ne bi bilo na pragu osvoboditve, vam 

za ta čas ne bi dal razodetja o dialogu duha z duhom. 

41 Preizkušnje, ki jih doživlja vaš svet, so znamenja konca neke dobe, so propad ali smrtni krči dobe 

materializma; materializem je bil namreč v vaši znanosti, v vaših ciljih in v vaših strasteh. Materializem je 

določil vašo predanost Meni in tudi vsa vaša dela. 

42 Ljubezen do sveta, pohlep po zemeljskih stvareh, želja po mesu, užitek vseh nizkotnih želja, 

sebičnost, samopomilovanje in aroganca so bili sila, s katero ste si ustvarili življenje po svoji inteligenci in 

človeški volji, katere sadove sem vam dal požeti, da bi bila vaša izkušnja popolna. Toda če bo to obdobje, 

ki se zdaj končuje, v zgodovini človeštva zaznamoval materializem, vam resnično pravim, da bo novo 

obdobje zaznamovala duhovnost. Kajti v njem bosta vest in volja Duha na zemlji vzgojila svet bitij, ki so 

velikodušna zaradi ljubezni - življenje, v katerem boste čutili, kako Očetov duh vibrira v duhu otrok, kajti 

takrat bodo vsi darovi in sposobnosti, ki danes živijo skriti v vašem bitju, imeli za področje delovanja 

neskončnost. 

43 Preljubi ljudje, morate me razumeti, saj vam govorim z najpreprostejšimi besedami in moja beseda 

ne vsebuje skrivnosti. Jaz sem vaš Oče in nimam skrivnosti pred vami. Odprl sem svojo zakladnico, da bi 

v njej našli modrost, ki jo potrebujete, da bi postali razsvetljeni v obdobju, ki ga preživljate. 

44 Človeška duša se je razvila, njene sposobnosti so se razvile in sposobna je začeti preučevati moje 

delo. 

45 Dar navdiha, (notranje) besede in znanja je v vseh vas, ko ste pripravljeni, ker je luč prelila vašo 

dušo. 

46 Vedite, da je vaša usoda, da me dosežete po isti poti, ki sem vam jo utrl, ko sem postal človek. Moj 

zgled je znan vsem. Kdo še ni slišal izgovarjati Kristusovega imena? Kdo se ni spomnil svojega Učitelja v 

urah preizkušnje? In kdo (v svojih prejšnjih zemeljskih življenjih), da bi dosegel duhovna področja, ob 

smrtni uri, ko njegovo telo umre, ni vzkliknil: "V tvoje roke izročam svojega duha?" Poznam vašo željo po 

svetlobi, vaše hrepenenje po duhovnosti. Zato sem prišel k vam. 

47 Vaš Pastir vas je pripravil, da pridete k meni. Je isti kot tisti, ki je v drugi dobi klical v puščavi in h 

kateremu so prišli mnogi, ki so bili lačni in žejni ljubezni, da bi se pripravili. 
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48 Elija je tisti, ki vas je pripeljal k meni, saj je njegovo poslanstvo, da me spremlja ob vsakem 

mojem prihodu, vedno enako. 

49 Danes živite v novem času in vaša duša se je pred čudeži, ki ste jim bili priča, sklonila. 

Osredotočila se je nase in v mojih besedah našla odgovor, ki ga je potrebovala, da bi pomirila svoj dvom - 

svetlobo, ki jo vabi, da nadaljuje pot. In tam, v neskončnosti, vidi, da se odpirajo vrata doma, ki jo čaka, 

kjer jo bosta Oče in Mati sprejela, da bi za vedno prebivala z njima. 

50 Odprite oči za resnico, kajti zdaj ni čas za skrivnosti - nasprotno, čas je za njihovo razjasnitev. 

51 Strah ne bo tisti, ki bo usmerjal vaše korake, in strah ne bo tisti, ki vas bo prisilil k izpolnjevanju 

zakona. Naj bosta vera in ljubezen moč, ki vas spodbuja, da v svojem življenju delate dobra dela. Takrat 

bodo vaše zasluge resnične.  

52 Ta doba svetlobe bo prinesla razumevanje vsem ljudem, saj bodo razjasnjene vse skrivnosti. 

53 V svojem srcu mi rečeš: "Gospod, če boš pred nas postavil svojo resnico, kakšno zaslugo bomo 

imeli? Rekli ste, da so blagoslovljeni tisti, ki so verjeli, ne da bi videli." 

54 Ljudje, ki ne znate razlagati moje besede. Ali ne vidite, kako nujno je, da vam pomagam prodreti v 

njegov pomen in ga razumeti? 

55 Res je, da sem takrat rekel: "Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli". Toda želel sem reči: 

"Blagor tistim, ki - ne da bi skušali videti božansko s svojimi zemeljskimi očmi - znajo gledati skozi luč 

vere, ki je duhovni pogled. Blagor tistemu, ki se je znal - ne da bi se s svojimi čutili dotaknil duhovnega ali 

ga zaznal - pripraviti na to, da je v svoji duši začutil božansko navzočnost." 

56 Razumite, učenci, da ko sem rekel: "Blagor tistemu, ki veruje, ne da bi videl", sem mislil na pogled 

in čute "mesa", saj je tisti, ki je tako veroval, veroval, ker me je videl in čutil z dušo. 

57 Pred vami je čas, ko ne boste le verjeli z vero, z višjim pogledom duhovne duše, ampak boste tudi 

razumeli z razumevanjem, ki je nad vašim človeškim razumom, saj bo to duša, ki jo bo razsvetlila 

duhovna modrost. 

58 Tudi v sedanjem času vam pravim: "Blagor tistim, ki ne vidijo s telesnimi očmi in ne razumejo s 

svojim omejenim človeškim razumom, vendar verjamejo, ker čutijo z dušo, ker se dvigajo, da bi gledali z 

duhovnim očesom in razumeli z inteligenco, ki je nad vsako človeško pametjo." 

59 Če se v človeku pojavi prava vera v božansko, je to zato, ker je videl z duhom. Kdo ali kaj bi ga 

lahko prisililo, da bi zanikal, kar je doživel na tak način? Tisti pa, ki se slepijo z lažno vero, ker nikoli niso 

znali gledati ali čutiti z duhom in so se zadovoljili s tem, da so rekli, da imajo vero, ne da bi gledali, ti pa 

verujejo. Vendar so to tisti, ki ob prvi preizkušnji podvomijo, postanejo negotovi ali zmedeni in na koncu 

pogosto zanikajo. 

60 Vendar vas vse rešujem. Zato vam je bilo že v preteklosti rečeno, da bo prišla ura, ko me bodo 

gledale vse oči. 

61 Vaš napredek ali razvoj navzgor vam bo omogočil odkriti Mojo resnico in zaznati Mojo božansko 

navzočnost - tako v duhovnem kot v vsakem od Mojih del. Tedaj vam bom rekel: "Blagor tistim, ki me 

povsod prepoznajo, kajti oni so tisti, ki me resnično ljubijo. 

62 Blagor tistim, ki me čutijo z dušo in celo s telesom, kajti oni so tisti, ki so svojemu celotnemu bitju 

dali subtilnost, ki so se resnično poduhovili." 

63 Kako zelo so nečisti verski kulti, ki jih je prakticiralo človeštvo, zavirali razvoj duše! Tako so 

ljudje preprečili, da bi čudeži, ki jih dela duhovna vera, postali resničnost, in preprečili so tudi naravni 

vpliv duhovnega na človeško življenje. 

64 Ko ljudje prejemajo moje koristi, moje odgovore in moje nenehne dokaze ljubezni, to ni nagrada 

za vero ali resnično duhovnost, temveč zaradi mojega sočutja do njihove nezrelosti, bede in nevednosti. 

65 Vem, da bodo mnogi ogorčeni, ko bodo izvedeli to besedo, toda to bodo tisti, ki v svoji duševni 

zmedi nočejo priznati, da v človeku poleg človeške narave obstaja tudi duhovni del bitja - ali tisti, ki 

verjamejo v človeško dušo, vendar zaradi navade svojih tradicij in prepričanj zanikajo, da obstaja 

neskončno dolga pot razvoja duše. 

66 Vem tudi, da vam moram spregovoriti z besedami pravičnosti, da vas pretresem in prebudim iz 

globoke letargije, v kateri se je znašel svet. 

Ljudje so dolgo časa uporabljali svojo moč, da bi izpolnili svojo voljo, in dar svobodne volje 

uporabljali za zemeljska dela. Vendar vidim, da imajo še vedno moč, ki jo bom izkoristil tako, da jim 
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vlijem ideal novega, boljšega sveta, katerega temelj bo resnična vera, cilj pa dvig duše z ljubeznijo in 

pravičnostjo. Ali ni bil to moj nauk v vseh časih? 

67 Preučite mojo lekcijo in ko jo boste temeljito premislili, prosite svojega duha, naj o njej presodi. 

Vaš um in vaše srce ne smeta biti prva, ki sodita o nečem, kar ju presega. Kajti živite v času, ko moja 

božanska svetloba, ki postane misel, doseže vaš um in ga prisili, da vstopi v svet neskončne lepote in 

modrosti. 

68 Tukaj je On, ki je s teboj, ki se nikoli ni naveličal čakati tebe in ki se približuje tvojemu srcu, ga 

navdihuje z duhovnim hrepenenjem in njegovo neizmerno praznino napolnjuje z mojo ljubeznijo. 

69 Skoraj dvajset stoletij je minilo, odkar me svet ni več slišal in videl, ne da bi vedel, da se niti za 

trenutek nisem ločil od njega in niti za trenutek nisem spregovoril z njim. 

70 Takrat sem moral postati človek, da ste lahko slišali mojo besedo. Zdaj sem se moral razodeti prek 

človeškega razuma, da bi svet spet lahko slišal "Besedo". 

71 Pred vašimi očmi se ne predstavlja več Jezus iz Nazareta, ampak Kristus, Učitelj v Duhu, ki se 

razodeva pred vašim duhom, da bi vam dal svojo novo lekcijo. 

72 Jezus je bil telo, utelešena oblika, ki sem jo uporabil, da sem se naredil vidnega očem ljudi, 

Nazaret pa je bila vas, kjer sem odraščal kot človek, kjer sem preživel otroštvo in začel svojo mladost. Iz 

Nazareta je bila Marija, blagoslovljena Mati, ki mi je ponudila svoje maternice, da bi postal človek, in tam 

je to telo raslo in se razvijalo, zato me je svet pozneje imenoval Nazarečan. 

73 Danes ne prihajam iz Nazareta, prebivam v svetu, ki mi ustreza, ki je duhovno kraljestvo, ki sem 

vam ga oznanil že v tistih časih, in vam dovolim, da slišite moj glas, za katerega ni ovir in razdalj. 

74 Blagoslavljam vas, ljudje, ki ste se nocoj zbrali, da bi pozdravili prvi dan zadnjega leta, v katerem 

se vam bo v tej obliki razodela moja beseda. 

75 Kmalu vam ne bom več govoril v navdušenju prek teh glasovnih nosilcev. Vendar ne smete 

pozabiti, da sem vam povedal, da se ne bom nikoli ločil od vas in da vam nikoli ne bom prenehal pošiljati 

svoje besede v obliki navdiha. 

76 Med ljudmi je bilo veliko zmede, ko sem se z njimi uglasil v tistem drugem obdobju. Toda danes, 

ko ponovno slišim svoj človeški glas, odkrivam, da je zmeda še večja. Vidim, da je prišla ura, ki sem jo 

napovedal, da se ponovno razkrijem človeštvu, in začenjam svoje delo svetlobe s širjenjem svoje resnice 

in korak za korakom približujem ljudi poti, na kateri morajo razvozlati vse skrivnosti, ki naj bi jih 

spoznali, in na kateri morajo najti vsako razlago in vsako pojasnilo. 

77 Začel se je pomemben čas - čas neizmernih posledic za ljudi in duhove. 

78 Tudi to leto, ki je zadnje leto mojih razglasov, je za to ljudstvo neskončno pomembno, saj vam v 

njem dajem norme, luč, ukaze in znanje, da pogumno in odločno vstopite v novo obdobje. 

79 Moje sporočilo je bilo jasno, svetleče in razumljivo, tako da se nikoli ne boste spotaknili ob 

balvane zmot ali nevednosti. 

80 Poskrbite, da boste v svojem srcu ohranili smisel, da me boste nosili v sebi, in v vsakem je 

svetovalec, vodnik, zdravnik. 

81 Če boste sledili mojemu nauku, kot sem vas učil, če boste prakticirali duhovno ljubezen, kmalu ne 

boste več majhni otroci in boste postali učenci ter odkrili, kako preprosto je stopiti v stik z mojim duhom s 

pomočjo čiste in vzvišene misli. Potem boste razumeli, zakaj je obdobje moje manifestacije omejeno. 

Kajti če bi se to nikoli ne končalo, se ne bi nikoli poduhovili, saj bi namesto da bi se dvignili v želji po 

mojem navdihu s svojim očiščenjem in zaslugami, vedno čakali tam spodaj, v svojem svetu, da se glasnik 

pripravi, da vam prinese sporočilo. 

82 Resnično, povem vam, da bo sad moje besede, ki je bila posejana v vašem srcu, po moji volji 

dialog med duhom in duhom. Seme sem vam že zaupal, naučil sem vas ga sejati. Zdaj je vaša naloga, da 

ga razširijo in zanj skrbijo. Kajti pričakoval bom sadove svoje setve, da bom v svojem duhu občutil 

neizrekljivo srečo prisotnosti otrok pri meni, da bom slišal njihov duhovni glas, da bom občutil njihovo 

božanje, kakor sem to storil z Jezusovimi ustnicami. "Žejen sem, žejen sem tvoje ljubezni." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 306 
1 Zbrali ste se, da bi pili iz vrelca življenja, katerega kristalno čiste vode se izlivajo v vašo dušo. Če 

razodetje moje besede jemljete kot resnico, je to dokaz, da ste prehodili dolgo duhovno pot, da lahko v tej 

obliki sprejmete mojo novo lekcijo. 

2 Resnično vam povem, da ste bili že velikokrat tako v "duhovni dolini" kot na planetu, na katerem 

živite. Povedal pa vam bom tudi, kdaj ste se duhovno rodili in kdaj ste prvič stopili na prah tega sveta, 

tako kot se vam zdi potrebno, da vam razkrijem, kolikokrat ste bili na njem in kdo ste bili v drugih 

inkarnacijah. 

Moje učenje vam ne razkriva tistega, česar za zdaj še ne bi smeli vedeti in kar se vam lahko razkrije 

šele, ko pridete do konca poti. Moje delo vam kaže pot, po kateri boste dosegli vrh duhovnega znanja, in 

vas korak za korakom vodi po lestvi dobrote, ljubezni in bratstva. 

3 Da bi v tej "tretji dobi" širil svoje delo, sem med velikimi množicami izbral 144.000 duš in jih 

označil s poljubom Božanske Luči - ne z Judeževim poljubom ali pečatom zaveze, ki bi vašo dušo spravil 

v nevarnost. Moje znamenje je znamenje, ki ga Sveti Duh daje svojim izbrancem, da bi izpolnili veliko 

poslanstvo v tej "tretji dobi". Tisti, ki nosijo to znamenje, niso brez nevarnosti, nasprotno, so bolj 

preizkušani in preizkušeni kot drugi. Spomnite se vsakega od dvanajstih, ki sem jih izbral v "drugi dobi", 

in potrdili boste, kar vam prav zdaj govorim. Med njimi so bili trenutki dvomov. 

šibkosti, zmedenosti, in bil je celo eden, ki me je izdal, ko me je s poljubom izročil mojim usmiljencem. 

4 Ali ne bi morali izvoljeni tega časa bdeti in moliti, da ne bi podlegli skušnjavi! Resnično, povem 

vam, da bodo med štiriinštiridesetimi tisoči tudi izdajalci. 

5 Pazite in molite, ljubljeni ljudje, zemeljska pot je polna nevarnosti in skušnjav, je nenehna bitka 

med svetlobo in temo. Borite se in neprestano molite, poslušajte mojo besedo in se pripravite, če ne želite 

izdati mojega dela. Ne pozabite, da lahko postanete izdajalci tudi nehote ali nevede, če izdate resnico. 

6 Vaša duša, razpeta med vestjo in svobodo volje, med nagnjenjem k visokemu, ki je lastno duhu, in 

nagnjenjem k nizkemu, ki je naravno mesu, se zaveda, da ima priložnost, da se osvobodi, in priložnost, da 

si pridobi zasluge, da bi dosegla najvišjo zmago dobrega nad zlom, duše nad "mesom", svetlobe nad temo. 

7 Znak pomeni opustitev, pooblastilo in odgovornost pred Bogom. Ni zagotovilo pred skušnjavo ali 

boleznijo; kajti če bi bilo, kakšne zasluge bi imeli moji izbranci? Kako bi se vaš duh trudil, da bi ostal 

zvest moji besedi? Tako vam govorim, ker je med tem ljudstvom veliko src, ki si želijo biti med 

izvoljenimi. Toda videl sem, da jih bolj kot želja služiti človeštvu z darovi, ki jih podeljujem z znakom, 

žene želja po občutku varnosti ali nečimrnosti, da me prosijo, naj jih pokličem. Te svoje učence bom 

postavil na preizkušnjo in se bodo prepričali, da moja beseda ni neutemeljena. 

8 Znamenje je nevidno znamenje, s katerim lahko tisti, ki ga nosi z ljubeznijo, spoštovanjem, 

gorečnostjo in ponižnostjo, izpolni svojo nalogo. Takrat bo lahko uvidel, da je znamenje božanska milost, 

ki ga dvigne nad bolečino, ki ga razsvetljuje v velikih preizkušnjah, ki mu razkriva globoka spoznanja in 

mu odpira pot, po kateri duša še naprej napreduje, kjerkoli si to želi. 

9 Znamenje je kot verižni člen, ki tistega, ki ga ima, povezuje z duhovnim svetom, je sredstvo, da se 

misel in beseda duhovnega sveta manifestirata v vašem svetu, zato vam pravim, da je znamenje moj 

poslanec, da je moj poslanec in moje orodje. 

10 Velika je naloga in odgovornost označenega do mojega dela. Vendar na svoji poti ni sam, saj mu 

vedno stoji ob strani angel varuh, ki ga varuje, vodi, navdihuje in spodbuja. 

11 Kako močan je bil tisti, ki se je znal z ljubeznijo oklepati svojega križa, in kako težka in grenka je 

bila pot tistega izbranca, ki ni bil pripravljen nositi božanskega znamenja izbranca v "tretjem času". Vsem, 

ki me poslušajo, govorim, naj se naučijo bdeti in moliti, z ljubeznijo nositi svoj križ ter delovati pravično 

in poslušno, da to življenje, ki za vašo dušo pomeni najbolj svetlo reinkarnacijo, ne bo postalo neplodno in 

da vam kasneje ne bo treba jokati zaradi izgubljenega časa in neizkoriščenih zmožnosti. 

12 Vsi razmišljajte o tem nauku, ne glede na to, ali ste označeni ali ne, saj imate vsi usodo, ki jo 

morate izpolniti pri mojem delu. 

13 Spominjam vas na Zakon, ki ga ni mogoče izbrisati iz vaših misli, ga pozabiti iz vaših src in o 

njem dvomiti, saj ga je narekovala modra Inteligenca, univerzalna Inteligenca, da bi imel vsak človek v 

sebi svetlobo, ki bi ga vodila po poti k Bogu. 
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14 Potrebno je globoko poznavanje zakona, da bodo vsa dejanja v življenju temeljila na resnici in 

pravičnosti. Brez poznavanja zakona boste neizogibno storili veliko napak. Vendar vas sprašujem: Vas vaš 

um ni nikoli pripeljal do luči spoznanja? Resnično, povem vam: Duh ni bil nikoli nedejaven ali 

ravnodušen. Vaše srce in tudi vaš um zavračata notranjo svetlobo, saj ju očara sijaj zunanje svetlobe, to je 

spoznanje sveta. 

15 Čeprav bi moral biti jaz vaša prva ljubezen, ste mi prepustili zadnjo, ker so vas iluzije in sanje, 

zemeljske ljubezni in strasti naredile prešibke, da bi me mogli ljubiti. 

16 V ljubezni do sveta in tudi v trpljenju ste močno izčrpali svoje srce, toda vaša duša, ki se lahko 

vsak trenutek dvigne, ostaja dejavna, saj je v njej utrujenost le navidezna in se ne stara kot telo, niti se ne 

izčrpava kot srce. 

17 Verjeli ste, da me ljubite bolj kot vse ustvarjeno, vendar se boste morali prepričati, da ste mi dali le 

svojo zadnjo ljubezen. 

18 Ko boš dosegel starost in boš iz naravnih razlogov čutil, da so strasti in želje v tvojem srcu umrle, 

se boš obrnil k meni in rekel: "Gospod, imel si prav. Dokler se na zemlji počutimo mladi in močni, 

pozabljamo nate, čeprav smo pogosto verjeli, da te ljubimo in da si prvi v našem življenju." 

19 Se zavedaš, da sem ti povedal resnico, ko sem ti rekel, da sem tvoja zadnja ljubezen v življenju? 

Vendar naj nihče ne misli, da sem s tem, ko sem vam rekel, da moram biti jaz prvi v vašem življenju, 

mislil, da ne smete ljubiti nikogar razen mene. Želel sem, da bi razumeli, da bo resnično ljubil tisti, ki me 

ljubi bolj kot kdor koli drug. Ta bo ljubil le tisto, kar je prav, v življenju ne bo nikoli izčrpan in ne bo  trpel 

razočaranj. Ker me je ljubil nad vse, je ljubil resnico in pravičnost, ki sta ga z uporabo v njegovem 

življenju in delih dvignili nad človeške stiske, ga rešili iluzij in mu omogočili živeti v svetu svetlobe, miru 

in modrosti. 

20 Včasih vas prizadene, ko ugotovite, da tudi če se čim bolj ravnate po mojem zakonu, se ne 

izognete bolečini, nesrečam in preizkušnjam, in to je res, ljubljeni ljudje. Toda to se zgodi le tukaj, v tej 

solzni dolini, ki je kamen spotike, očiščevalna reka in šola za dušo. 

21 Toda zakaj verjeti, da so preizkušnje kazen? Bolje je verjeti, da preizkušnje niso kazen, temveč 

izkušnja, ki jo moraš preživeti, da bi tvoja duša dobila več svetlobe. Kako pogosto vas izpostavljam 

preizkušnjam, da bi se urili v molitvi, da bi v vas vzbudili vero in videli, kako se takoj odzovem na vaš 

klic in vam pošljem tolažbo in mir! Toda vi tega ne razumete tako in namesto da bi molili in zaupali vame, 

postanete krivoverci in bogokletneži, češ da sem vas pozabil, da vas ne slišim, potem pa trkate na vrata 

svojih bližnjih, ki me potrebujejo prav tako kot vi. 

22 Nisem jaz tisti, ki sem umaknil svoje usmiljenje od sveta, ampak ljudje, ki so ga zavrnili. Še nekaj 

časa jih bom pustila, da tako nadaljujejo, saj zaupam v njihovo znanje in moč. Kajti pozneje, ko bodo 

prepričani, da ne morejo premagati bolečine, ki bo preplavila svet, se bodo njihove duše hitro vrnile k 

meni, da bi priznale, da so nezrele, krhke, nehvaležne in trdosrčne. 

23 Jaz, za katerega ne more biti nobenega tvojega dela, iz katerega ne bi izšla svetloba, tudi če je to 

slabo delo, ki si ga opravil, bom poskrbel, da bo svet, ko se bo rešil kaosa, imel v svojem duhu več 

svetlobe, kot je je imel pred padcem. 

24 Odpustil vam bom vse vaše grehe, ker so bili plod vaše nevednosti. Toda ko bo v vašem bitju 

zasijala luč, ali boste lahko zavestno grešili, presegajoč svoje izkušnje in vest? Ne, učenci, nikoli več ne bi 

mogli zapasti v napako, zaradi katere ste spili tako grenak kelih. 

25 Ali se zavedate, da sodite lahkomiselno, ko svoje preizkušnje imenujete kazen, da nimajo drugega 

namena, kot da vam dajo izkušnje, vas utrdijo v veri, obogatijo z resničnim znanjem in očistijo vašo vest. 

26 Poslušajte me s ponižnostjo, premagajte aroganco, ki jo nosite v svojem srcu, in korak za korakom 

začnite odkrivati pravi smisel življenja ter na vsakem koraku spoznavati čudeže, ki jih prej niste videli, ker 

je vaša nesposobnost resnico prekrila s tančico skrivnosti. 

Tu je moja luč, ki vam ne razkriva le skrivnosti in vam pove, da nisem jaz tisti, ki sem se skril pred 

vašimi očmi, ampak da ste vi tisti, ki me niste hoteli spoznati. 

27 Ko se ozrem na bolnišnice, zapore, domove žalujočih, razdrte zakone, sirote ali duhovno lačne, 

zakaj te tam ne odkrijem? Ne pozabite, da vas nisem naučil le moliti, ampak sem vam dal tudi dar besede 

in vas naučil ozdravljati. Večkrat sem vam povedal, da lahko vaša navzočnost naredi čudeže, če ste 

resnično pripravljeni. 
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28 Koliko priložnosti za dobro vam življenje ponuja vsak dan! Vendar ne pozabite, da tako kot so 

primeri, ko lahko samo molite, so tudi primeri, ko je treba govoriti ali delovati. 

29 Blagor tistim, ki se ne bojijo slabih pogledov ali govoric in si želijo le dobrega. Oni so tisti, ki me 

duhovno spremljajo k bolnikovi postelji, ki gredo k tistim, ki živijo v temi, da bi jim prinesli luč vere, 

znanja ali tolažbe. 

30 Blagor tistim, ki se spominjajo žalujočih, in tistim, ki se spominjajo materialno in duhovno revnih, 

kajti njihovo srce je blizu mojemu duhu. 

31 Kako boste razmišljali o bolečini sočloveka, če dovolite, da vas obvladuje vaša bolečina? Kako 

boste odkrili, da je na svetu na milijone ljudi, ki trpijo neskončno bolj kot vi, če boste le neradi nosili svoj 

križ in vedno govorili, da ste najbolj nesrečni? 

Mnogi hodijo daleč, zelo daleč od prave poti - mnogi, ki niso nikoli slišali besede ljubezni, mnogi, ki v 

svojem bitju ne nosijo niti iskrice svetlobe, in vendar se niste ustavili, da bi jim pomagali, ko so vam 

prekrižali pot. Koliko teh duhovno revnih ljudi nosi težo svojega bremena, ne da bi bogokletno govorili ali 

se uprli, kot to počnete vi! 

32 Naučiti se morate videti malo dlje od sebe, malo dlje od svojega doma in svojih čustev, 

sočustvovati z bolečino drugih, da bi se v vašem srcu prebudila dobrota, ljubljeni ljudje, da bi se duša 

prelila in izpolnila najvišjo zapoved, zapisano v vaši vesti, ki pravi: "Ljubite drug drugega." Če ste 

materialno revni in zaradi tega ne morete pomagati bližnjemu, ne žalujte. Molite in povzročil bom, da bo 

luč zasijala in mir prišel tja, kjer ni ničesar. Prava dobrodelnost, iz katere se rodi sočutje, je najboljše 

darilo, ki ga lahko podarite ljudem v stiski. Če, ko daš kovanec, hlebec kruha ali kozarec vode, ne občutiš 

ljubezni do sočloveka - resnično, povem ti, potem nisi dal ničesar in bi bilo bolje, da se ne bi ločil od tega, 

kar daješ. 

33 Kdaj boste, o človeštvo, spoznali moč ljubezni? Do zdaj niste nikoli uporabili moči, ki je vir 

življenja. 

34 Ko sem hodil po podeželju, sledil svojim učencem, obiskoval vasi, mesta in domove, nikoli nisem 

ponudil kovanca revnim, ker ga nikoli nisem imel. Vendar sem jim brez plačila vrnil zdravje, ki so ga 

našli. Vrnil sem jih na dobro pot in jim dal pot, polno svetlobe, tolažbe in veselja. 

Ob neki priložnosti, ko mi je velika množica sledila v puščavo, da bi slišala mojo besedo, sem 

blagoslovil nekaj kruha in rib ter jih dal razdeliti, potem ko sem ljudem dal kruh za dušo in videl, da so 

lačni. Množica se je čudila, da je tako majhna zaloga zadostovala za vse. To je bil čudež, ki ga je naredila 

ljubezen kot večni nauk za to skeptično, materialistično in sebično človeštvo. 

35 O, če bi le ljudstva na zemlji delila svoj kruh kot bratje, četudi samo zato, da bi preizkusila moj 

nauk - koliko dobrega bi potem prejela in kako čudovite manifestacije bi doživela! Toda še vedno se ne 

ljubijo med seboj, še vedno se narodi med seboj ne priznavajo kot bratje. Drug drugega obravnavajo kot 

tujce in se med seboj kličejo tujci. Zavidajo drug drugemu, se zamerijo drug drugemu, skoraj vedno 

sovražijo drug drugega in se med seboj vojskujejo. Vojna, ki jo hranijo vsi ljudje, je povsod, kjer je 

človeško srce. Nekateri jo spodbujajo na en način, drugi na drug, mnogi se dobro zavedajo, kaj počnejo, 

drugi se tega ne zavedajo. 

36 Na to izsušeno polje brez ljubezni, vere in dobre volje bom poslal svoje usmiljenje kot blagodejen 

in rodoviten dež. Toda najprej bo Moja pravičnost kot nevihta pometla vse zlo, podrla slaba drevesa, 

očistila polja in mesta ter prebudila spečo dušo človeštva, da bo lahko sprejela božansko sporočilo, ki ga 

Moja ljubezen pripravlja za prihodnje čase. 

37 Leto 1950, v katerega ste zdaj vstopili, označuje - kot je bilo zapisano od večnosti - konec faze 

mojega duhovnega razodevanja skozi človeški razum. To je leto, v katerem bo človeška duša začutila 

mojo navzočnost in začela moliti. 

38 Leto 1950 ni konec nekega obdobja, temveč začetek novega časa, ki prinaša velika razodetja in 

dogodke za ljudi. 

39 Kakšno izkušnjo vam je pustilo preteklo leto, učenci? Kakšne odločitve ste sprejeli za letošnje leto, 

ki je zadnje leto mojega rallyja? 

40 Vi molite in jaz vas blagoslavljam. Kajti kdor me prosi, ne bo nikoli razočaran. 
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41 Še naprej molite, zdaj pa bolj kot kdaj koli prej poskušajte razumeti moj nauk, da boste našli pot iz 

stagnacije in odstranili vse, kar ste vnesli v svoja bogoslužna dejanja in kar vas je, namesto da bi vam 

prineslo napredek, obdržalo v rutini. 

42 Prisluhnite glasu svoje vesti, ki vam bo dal pogum, da premagate ovire in prekinete tradicijo. 

43 Pred vami je še veliko dela, ljubljeni ljudje, zdaj vas zbližujem in kličem tiste, ki so se oddaljili od 

vaših srečanj. Pokliči jih le enkrat, in če bodo poslušali, jim bom razkril njihovo dediščino. Če pa bi ostali 

gluhi, prepustite zadevo meni, kajti jaz sem edini, ki lahko sodim tistim, ki ne želijo več slišati svojega 

Gospoda. 

44 Moja beseda, ki vam jo dajem v tem zadnjem letu, bo bistvo celotnega sporočila, ki vam ga 

prinašam v tem času mojega razodevanja. V njem boste našli navodila za vse korake svojega življenja in 

razodetja, da boste imeli orožje, ko se bo bitka začela. 

45 Povejte sočloveku, da sem vas poklical k edinosti in harmoniji. Dokler tega bratstva ni, je laž, da 

tvorite eno ljudstvo, saj ste le navidezno združeni, v resnici pa ste razdeljeni in oddaljeni drug od drugega. 

Povejte jim, da morate biti enotni, ker bodo prišla preganjanja in sovražnosti proti vam - nočem, da bi 

pozneje jokali zaradi svoje neposlušnosti ali se pritoževali, ko ne bo več časa za popravo krivic. 

46 Zavedajte se, da ne pustim nobene točke, ne da bi jo osvetlil, zato se nihče ne bo mogel pritoževati 

in reči, da nisem opozoril ljudi s svojo besedo. 

47 Moj glas je preroški, moja beseda je beseda Boga, ki mu prihodnost ne more skriti ničesar. Vse je 

predvideno, vse je predvideno, le strinjati se morate z mojo besedo, da se bo vse zgodilo po moji volji. 

48 Tudi če večina ljudi postane žrtev zmote in skrenejo s predpisane poti, tudi če večina ne upošteva 

mojih zapovedi, ta luč ne bo nehala sijati, saj resnice nikoli ne more zatemniti hudobija. 

49 Nekaj poslušnih, energičnih, duhovitih in ponižnih src bi bilo dovolj, da jih uporabim kot orodje za 

nadaljnje širjenje resnice moje besede. 

50 Moja dolžnost je, da vam tako govorim, ker gotovo že veste, da mi bodo mnogi med vami v zadnji 

uri izročili nov kelih trpljenja. Na to ljudstvo bosta prišla zmeda in tema, tako kot je bil svet zatemnjen v 

uri, ko je Jezus umrl na križu. Toda zdaj ne veste, kako dolgo bo trajala ta tema, zato vam pravim, da 

bedite in molite, da ne bi padli v skušnjavo in da ne bi pripadali tistim, ki ne poslušajo mojih navodil. 

51 Povem vam, da se bo v temi te zmede pojavil preboj svetlobe, tako da bo vsakdo, ki mi želi slediti 

s srcem in dušo, odkril pot in prišel k meni na pot poduhovljenja. 

52 To ljudstvo se ne zaveda, da ustvarja celo preizkušnje, ki ga morajo jutri pretresti, da bi se 

prebudilo iz globoke letargije. 

53 Kot vedno je bilo veliko poklicanih in malo izbranih, saj izberem le tiste, ki so pravočasno 

pripravljeni izpolniti svojo nalogo, ostalim pa dajem luč, da bodo znali čakati na čas, ko bodo tudi oni 

izbrani. 

54 Koliko ljudi, ki so bili šele poklicani, ne da bi bil še čas, da jih izberem za poslanstvo, se je 

postavilo med moje učence in delavce, ne da bi se njihove duše nujno razvile, da bi nosile breme tega 

križa, in njihov um ne da bi imel potrebno luč, da bi sprejel moj navdih! Kaj so mnogi med njimi počeli, 

ko so se pridružili izbrancem? Onesnaževanje, zastrupljanje ozračja, okuževanje drugih s svojimi slabimi 

nagnjenji, laganje, sejanje razdora, okoriščanje z mojim imenom in duhovnimi darovi, ki sem jih dal 

svojim učencem. 

55 Nihče ne poskuša odkriti, katere so, saj jih ne bi mogel. Le moje pronicljivo sodniško oko jih ne 

izgubi izpred oči in v njihovo vest spustim svojo besedo, ki jim govori: Pazite in molite, da se boste 

pravočasno pokesali za svoje prestopke, kajti če boste to storili, vam obljubljam, da vas bom duhovno 

hitro posadil za svojo mizo in praznoval praznik sprave in odpuščanja. 

56 Dragi učenci: To je blagoslovljena ura, ko vam dam občutiti svojo navzočnost. Nosilec glasu, po 

katerem vam izročam svojo besedo, se je pripravil in množice, ki me poslušajo, so se zbrale, v mislih so se 

dvignile k meni. 

57 Tako vas želim vedno videti, da bi bili priča čudežu moje manifestacije in da bi v globini svojega 

bitja začutili mojo ljubezen, moj pogled, moje bistvo. 

58 Resnično, povem vam, da niste edini, ki imate mojo navzočnost v trenutku duhovne priprave. Ni 

religije in ne more biti dejanja, posvečenega meni, v katerem ne bi bil navzoč moj Duh. Ravno v trenutku, 
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ko je množica ganjena, moli in prosi, izgovarja in blagoslavlja moje ime, prodrem do dna njenega srca in ji 

dam, za kar prosi. 

59 Če bi ljudstva in verske skupnosti sveta že razvili svoje duhovne darove, bi dosegli občutljivost, ki 

bi jim omogočila, da bi uživali milost zaznavanja moje navzočnosti na nek način. Toda ne morejo me 

videti, ne slišati ne čutiti, ker so njihova čutila in sposobnosti zaspale v praksi malikovalskih in fanatičnih 

kultov. 

60 Če me zdaj vprašate: Učitelj, kdaj bodo naši bratje in sestre iz različnih verskih skupnosti čutili, 

slišali in videli, kot nas poučuješ zdaj? - Odgovoril bi vam: takrat, ko bi se vsi poduhovili. - Toda ko bi se 

to zgodilo, bi že opustili vse čutne verske prakse in fanatično verovanje. 

61 Govorim jim skozi preizkušnje, ki so zanje lekcije - včasih nagrajujem njihovo vero, včasih jih 

prizadenem s svojo božansko pravico, ko iščejo moje koristi z dejanji, ki niso primerna za to, da bi mi jih 

ponudili. 

62 Zelo redko razumejo, kar jim želim dati razumeti s svojimi preizkušnjami. Toda zaradi njihove 

bolečine, vere ali upanja vame jim odpuščam napake in nevednost ter jim pošiljam svoje usmiljenje. 

63 Zdaj je čas, ko moj Duh nenehno govori duhu, duši, umu in srcu ljudi. Moj glas doseže ljudi z 

mislimi in preizkušnjami, skozi katere se mnogi sami od sebe prebudijo k resnici, saj tisti, ki jih vodijo ali 

poučujejo, spijo in želijo, da se svet nikoli ne bi prebudil. 

64 Preljubi ljudje, zapomnite si: če bi bili pripravljeni ponesti veselo novico moje besede v druge 

dežele, bi veliko ljudi razumelo moje sporočilo. 

65 Ko vam tako govorim, si v globini srca rečete: "Kako bom lahko poučeval v različnih jezikih, ko 

pa mi je nerodno izražati se v svojem jeziku?" 

Jaz pa vam pravim: Ljudje brez vere v mojo besedo! Ali mislite, da so bili apostoli druge dobe fizično 

usposobljeni za govorjenje različnih jezikov? Ne, otroci moji, in vendar so jih vsi razumeli, ker je bil jezik, 

ki so ga govorili in ki so se ga naučili od mene, jezik ljubezni. Tolažili so, kot jih je učil njihov Učitelj, 

ozdravljali so bolne, dajali so mir, prinašali so luč, razkrivali so resnico in kazali pot. Vendar so to počeli 

bolj z deli kot z besedami. 

Tako se izraža ljubezen: z deli. Na enak način govori svetlobna duša, za katero so človeške besede 

pogosto odveč. 

66 Ali se že zavedate, koliko duhovnega pouka se pretaka iz teh ust v kratkem času, v katerem vam 

izrekam svoje sporočilo? Ali vidite, koliko besed prihaja iz teh ust, dokler traja moja manifestacija? 

Vendar se izkažejo za majhne, če jih primerjamo s številom del, ki jih opravljam z vami uro za uro in ob 

vsakem času. Zato vam po resnici povem, da vam govorim bolj s svojimi deli kot z besedami. Le da se še 

niste potrudili, da bi se naučili razlagati mojo Besedo, ki vam govori modro in neprestano. Verjamete, da 

lahko moja razodetja prejmete le s človeško besedo, zato sem vam omogočil, da slišite mojo besedo v 

vašem jeziku. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 307 
1 Moja beseda je tista, ki daje počitek vašemu srcu in mir vaši duši. Največja stvar, ki sem ji jo 

namenil, je mir. Kdor ima ta zaklad, ima vse - kdor pozna to stanje duše, ga ne bi zamenjal za največje 

premoženje in zaklade na zemlji. 

2 Če me vprašate, v čem je skrivnost doseganja in ohranjanja miru, vam povem, da je skrivnost v 

izpolnjevanju Očetove volje. In če bi me vprašali, kako izpolniti Božjo voljo, bi vam odgovoril tako, da bi 

v vašem življenju uporabil svoj zakon in svoj nauk. 

3 Nekateri doživijo razočaranje, ko me slišijo govoriti, da je največja stvar, ki vam jo dajem, mir. 

Radi bi namreč slišali, da sem prišel razdelit zaklade in dobrine tega sveta. Razlog za to je, da ne vedo, kaj 

je mir - a ne samo oni. Kdo pozna mir? Kateri človek lahko trdi, da jo ima? Nihče, ljudje. Zato vidim 

mnoge, ki se jim zdi malo to, kar vam prinašam kot največje darilo: mir. 

Ko boste spoznali, kakšno je to stanje duše, si boste na vso moč prizadevali, da te milosti ne bi izgubili, 

saj boste z njo spoznali, kakšno bo duhovno življenje v kraljestvu luči. 

4 Ker ne veste, kaj je resnični mir, se zadovoljite s tem, da hrepenite po njem in si na vse mogoče 

načine in na vse možne načine prizadevate pridobiti nekaj duševnega miru, udobja in zadovoljstva, vendar 

nikoli tistega, kar je resnični duševni mir. Povem vam, da jo dobi le otrok, ki je poslušen Gospodovi volji. 

5 V svetu primanjkuje dobrih razlagalcev moje besede, dobrih razlagalcev mojih naukov. Zato 

človeštvo, tudi če se imenuje krščansko, živi duhovno nazadnjaško, ker ga ni nikogar, ki bi ga pretresel z 

mojim resničnim naukom, ni nikogar, ki bi vzgajal srca z ljubeznijo, s katero sem učil ljudi. 

6 Dan za dnem - v župnijskih dvoranah, cerkvah in katedralah - ljudje izgovarjajo moje ime in 

ponavljajo moje besede, vendar se nihče notranje ne premakne, nihče se ne zdrzne ob njihovi svetlobi, in 

to zato, ker ljudje napačno razumejo njihov pomen. Večina verjame, da učinkovitost Kristusove besede 

temelji na njenem mehaničnem ponavljanju, ne da bi razumeli, da je ni treba recitirati, ampak jo je treba 

preučevati, o njej razmišljati, jo prakticirati in jo živeti. 

7 Če bi ljudje iskali smisel v Kristusovi besedi, bi bila zanje vedno nova, sveža, živa in blizu 

življenju. Vendar ga poznajo le površno, zato se z njim ne morejo hraniti in se tudi nikoli ne bodo mogli 

hraniti na ta način. 

8 Ubogo človeštvo - tavajoče v temi, čeprav mu je luč tako blizu, strahovito žalujoče, čeprav je mir 

na dosegu roke! Toda ljudje ne morejo videti te božanske luči, ker so bili tisti, ki so jim brez usmiljenja 

zavezali oči. Jaz, ki vas resnično ljubim, vam priskočim na pomoč, vas rešim iz teme in vam dokažem, da 

je bilo vse, kar sem vam takrat povedal, namenjeno vsem časom in da te božanske besede ne smete 

obravnavati kot star nauk iz preteklega obdobja. Kajti ljubezen, ki je bila bistvo vseh mojih naukov, je 

večna in v njej je skrivnost vašega odrešenja v tem času odklonov, neizmernega trpljenja in nebrzdanosti 

strasti. 

9 Prav tako ni nov nauk, ki vam ga prinašam v tem času, ampak luč, da boste razumeli vse, kar vam 

je bilo razodeto od najzgodnejših časov do danes. 

10 Človeštvo bo presenečeno, ko bo prejelo to duhovno sporočilo, in se bo prepričalo o neskončni 

ljubezni mojih prejšnjih naukov - ljubezni, o kateri ni niti slutilo. Takrat bo spoznalo, da je bilo 

nehvaležno, nezvesto, brezbrižno do svojega Očeta, na katerega se je obrnilo le, ko ga je mučila potreba 

ali materialna stiska. 

11 Odpuščam ti, ljubim te in se te resnično usmilim. Blagor tistemu, ki se duhovno, duševno in 

intelektualno pripravi, saj bo neposredno prejel mojo luč, ki ga bo od takrat naprej vodila po poteh, ki so 

zelo oddaljene od tistih, ki so mu jih začrtali njegovi soljudje v svetu. 

12 Dajem vam občutiti svojo ljubezen, da vam v boju ne bi zmanjkalo poguma. 

13 Tretji čas pomeni duhovni boj, je preizkusni kamen in tudi dediščina, saj sem vam zapustil 

božansko oporoko. 

14 Delavce, ki so delali na mojih poljih, spodbujam, naj skrbijo za svojo setev, da mi jo bodo lahko 

izročili na dan milosti, ki se že približuje in bo ob koncu leta 1950, ko se vam bom zadnjič razodel. Želim, 

da prinesete zlati klas koruze, najčistejši in najlepši, ki ste ga pobrali na polju. Tedaj bom sprejel vaš 

pridelek, ga blagoslovil in vam rekel: "To seme boste še naprej sejali na mojih poljih." 
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15 Ali ni tako, učenci, da ste, ko ste se na tej poti dobro borili, hkrati tudi uživali in da ste, ko ste pili 

kelih trpljenja, bolje razumeli Jezusa, svojega Učitelja? Ali ni tako, da ste me po svojih preizkušnjah še 

bolj vzljubili? Da, ljudje, resnično, povem vam, da je velika razlika med prošnjo in prejemanjem, da bi 

dali. 

16 Bliža se dan, ko boste ostali brez moje besede, tako da boste vi tisti, ki boste govorili o mojem 

nauku in ga razlagali z deli ter jasnim in prepričljivim jezikom. 

17 Molite, da bi z odločnim korakom vstopili v čas svojih dejanj - v čas svojega boja. Toda molite s 

tisto preprostostjo, s katero sem pripravil množice, ko so mi sledile v puščavo, v dolino Jordana ali na 

goro. 

18 Molite za vse človeštvo, molite tudi zase, spiritualisti, saj se bliža ura vaše preizkušnje. 

19 Ne bodite prestrašeni, ko vam povem, da bo ob mojem odhodu v vaši skupnosti nastala zmeda, ki 

vas bo začasno razdelila. Nekaj časa boste razdeljeni v tri skupine, dokler ne boste vsi razumeli moje 

zapovedi. Toda že danes blagoslavljam tiste, ki razumejo mojo voljo, ki jo ubogajo z ljubeznijo in dobro 

voljo, saj bom njihove duše obilno obsijal s svojimi navdihi. Prevzeli bodo odgovornost, da se pripravijo, 

da poduhovijo svoj način delovanja in da so v vsem zvesti Mojemu delu, tako da bodo, ko bo prišla 

preizkušnja, ki bo ponovno združila vse, lahko odprli svoja srca brez očitkov, brez nečimrnosti, brez 

občutka večvrednosti nad svojimi brati in sestrami. 

20 Oblak žalosti je zasenčil mir v vaših srcih, ko ste slišali napoved teh prihajajočih dogodkov. Naj 

vam ta bolečina, ki jo čutite, prepreči, da bi bili med tistimi, ki so nezvesti - tistimi, ki se upirajo moji 

besedi in poskušajo izpolniti svojo voljo. 

21 Tistim, ki so mi obrnili hrbet, že zdaj pravim, da bodo morali veliko jokati, preden bodo priznali 

svojo zmoto in se vrnili na pot poslušnosti. Tistim, ki mi bodo zvesti, sporočam, da jih čaka velik boj in da 

boste morali, dokler se drugi ne podredijo božji zapovedi, ki jo vsi poznate, ker je zapisana v vaši vesti, 

zaradi neenotnosti preliti veliko solz, prenašati, trpeti in si veliko obetati. 

22 Blagor tistim, ki vztrajajo, saj bodo videli združitev tega ljudstva in začetek duhovne bitke. 

23 Molite, učenci, da bi vas napolnila luč in moč in da ne bi podlegli skušnjavi. 

24 Naučite se z ljubeznijo piti čašo trpljenja, v tem je zasluga učenca. Pojdite trdno po svoji poti in 

dosežite vrh Kalvarije ter blagoslovite svojega Očeta in človeštvo. Pravim vam: Kdor zna ostati zvest in 

poslušen na moji poti, ne bo padel in ne bo zašel s poti. Čutil bo mojo navzočnost in doživljal moj mir na 

vsej življenjski poti. 

25 Zakaj nekateri želijo biti odrešeni v trenutku fizične smrti, potem ko so živeli v grehu? Zakaj 

mnogi želijo živeti v umazaniji in hoditi čez osate, ne da bi se umazali ali poškodovali? 

26 Prinašam vam jasna in preprosta navodila, da bi se naučili živeti med grešniki, ne da bi se okužili; 

utirati pot med trnje, ne da bi se poškodovali; biti priča grozodejstvom in nesramnostim, ne da bi se 

razjezili; živeti v svetu, polnem bede, ne da bi poskušali pobegniti iz njega, ampak da bi raje želeli ostati 

sredi njega, da bi storili vse mogoče dobro tistim v stiski in na vsak način razpršili seme dobrote. 

27 Ker se je zemeljski raj zaradi greha ljudi spremenil v pekel, morajo ljudje sprati svoje madeže in 

tako vrniti svojemu življenju prvotno čistost. 

28 Učenci, opazite, kako vam z vsakim od teh naukov vedno bolj pojasnjujem svoj božanski načrt in 

vaše poslanstvo, zato vedno bolj razumete pomen tega sporočila. 

29 Moj nauk se bo razširil in osvojil mnoga srca. Vendar bo veliko tistih, ki se ji bodo posmehovali, 

jo zavračali in se proti njej borili. Toda to ne bo nič novega, temveč enako, kot se je proti resnici delalo v 

vseh časih. 

30 Da bi to ljudstvo lahko šlo naprej sredi viharja, ki ga bo presenetil, bo moralo okrepiti svoj korak 

na poti mojega zakona, moralo bo pustiti, da v njegovem srcu zasveti plamen vere. Njegov duh si bo moral 

kot rešilni čoln prizadevati za resnično čaščenje Duha, njegovo srce pa se bo moralo zateči k predanosti 

družini, ki je drugi tempelj v človekovem življenju. 

31 Na ta dan govorim predvsem dekletom, ki morajo jutri s svojo navzočnostjo razsvetliti življenje 

novega doma, ki naj vedo, da sta srce zakonca in srce matere luči, ki razsvetljujeta to svetišče, kakor Duh 

razsvetljuje notranji tempelj. 

32 Zdaj se pripravite, da vas novo življenje ne preseneti; zdaj pripravite pot, po kateri bodo hodili vaši 

otroci - tiste duše, ki čakajo na uro, da se približajo vašemu telesu, prevzamejo obliko in človeško življenje 

ter izpolnijo nalogo. 
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33 Bodite moji sodelavci pri mojih načrtih obnove, pri mojem delu prenove in pravičnosti. 

34 Odvrnite se od številnih skušnjav, ki v tem času obkrožajo vaše korake. Molite za grešna mesta, v 

katerih umira toliko žensk, v katerih je toliko svetišč oskrunjenih in v katerih ugaša toliko svetilk. 

35 S svojim zgledom širite seme življenja, resnice in svetlobe, ki bo ustavilo posledice pomanjkanja 

duhovnosti v človeštvu. 

36 Device tega ljudstva: zbudite se in se pripravite na boj! Ne pustite se zaslepiti strastem srca, ne 

pustite se zaslepiti nerealnemu. Razvijte svoje darove intuicije, navdiha, občutljivosti in nežnosti. 

Postanite močni v resnici in imeli boste najboljše orožje, pripravljeno za boj v tem življenju. Da bi 

ljubezen prenesli s svojo krvjo, da bi svojim otrokom pomagali z bistvom življenja, ki je ljubezen, o kateri 

vam toliko govorim, jo morate najprej izkusiti, pustiti, da vas prežame, in jo globoko začutiti. To želi moj 

nauk storiti v vaših srcih. 

37 Srečno naj bo srce žene, ker je zatočišče moža. Naj bo blagoslovljeno materino srce, ker je vir 

nežnosti do njenih otrok. Pravim pa vam tudi, da so blagoslovljene device, ki varujejo uboge pod svojim 

plaščem, kajti njihova nežnost bo kot zaroka in kot materinstvo, ki presegata človeško. Kako malo jih je 

znalo zavrniti dolžnosti sveta, da bi izpolnili dolžnosti duha. 

38 Niso vse ženske in vsi moški na svetu poklicani, da bi bili starši. Otroci so kot verige za svoje 

matere in obstajajo duše, ki potrebujejo svobodo, da opravijo neko poslanstvo, ki ni združljivo z otroki. 

39 Kdaj bo to človeštvo tvorilo enotno in resnično družino, v kateri mi bodo vsi - ko bodo sedli za 

mizo s svojim Očetom ali ko bodo molili in se dvignili k meni - pokazali svoje veselje, ker so pravkar 

izpolnili svoje poslanstvo? 

40 Še vedno živite daleč od te poslušnosti, soglasja in harmonije. Medtem ko nekateri zgrešijo pot, se 

drugi ne strinjajo s svojo usodo. 

41 Potrebno je, da se nauk duha, ki sem vam ga razkril z razumom teh glasnikov, razširi na Zemlji, da 

se tema umakne svetlobi poduhovljenja in da človeštvo pije vodo resnice. 

42 Danes je moje učenje omejeno na pripravo na boj, moja prerokba vam napoveduje le velike 

preizkušnje. Moja beseda vas opozarja, popravlja in sodi. Toda prišel bo čas milosti, ko bo človek 

komuniciral med duhom in duhom. Takrat bo začutil, kako v najvišjem delu njegovega bitja odmeva 

božanska beseda, ki jo tisti, ki jo sprejmejo, razumejo brez človeških izrazov ali naglasov. 

43 Ta beseda ne bo več prinašala sodbe, očitka ali opozorila. To sporočilo bo polno modrosti in 

ljubezni. 

44 Želite doživeti prihod tega časa, vendar boste morali biti potrpežljivi - ne v pasivnem 

pričakovanju, temveč z nenehnim trudom in delom. 

45 Naučil sem vas moliti in vam razkril pot do duhovnosti. V njem se namreč skriva ključ, ki bo odprl 

vrata popolnemu občestvu med Bogom in človekom s pomočjo duha. 

46 Da bi to dosegli, si, ljubljeni ljudje, pridobite zasluge za odpor proti grehom sveta. Povečajte svoj 

napor, po potrebi se žrtvujte. Če je vaša čaša grenka, bodite potrpežljivi. 

47 Zaupajte mi. Ne pozabite, da ste moji učenci in me morate imeti za zgled. Če ste verjeli, če je vaša 

vera velika, potem sprejmite preizkušnje, pogumno preživite preizkušnje. Če pričujete zame, bom tudi jaz 

pričeval za vas. 

48 Moj Duh se je izlil na vse ljudi, vendar ste vi tisti, ki ste lahko začutili mojo navzočnost. Druga 

ljudstva na zemlji ne poznajo razodetja tega časa, ne vedo, da se je začelo tretje obdobje. Zato je vaše 

poslanstvo še toliko večje, saj morate biti tisti, ki opozarjate - tisti, ki razširjate dobro novico. 

49 Res je, da so mnogi ljudje že prepoznali znamenja moje vrnitve, preiskujejo Sveto pismo in iščejo 

prerokbe - čutijo, da preizkušnje, ki danes bremenijo človeštvo, govorijo o Gospodovi sodbi. Iščejo me, 

pričakujejo me, hrepenijo po meni, vendar ne vedo, da je moj božanski sij že med ljudmi. Ne poznajo 

načina, na katerega sem se dal spoznati temu ljudstvu, in postopka, s katerim izžarevam vso materijo in 

vsako dušo. 

50 Dobra novica se bo razširila med narode z ustnicami tistih, ki so me slišali med mojim 

oznanjevanjem. Takrat bo ves svet vedel za moj prihod, poznal bo moje sporočilo. Ko bodo ljudje 

izvedeli, kdaj se je ta razglasitev začela in kdaj končala, bodo presenečeni ugotovili, da so vsi narodi, 

ljudstva in ljudje šli skozi preizkušnje in dogodke, ki so naznanjali mojo navzočnost. 
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51 Resnično, povem vam, da se ne bom več prikazoval v obliki, v kateri ste me doživeli, ne tukaj ne 

pri drugih narodih, ker bo zasluga, da bo to ljudstvo širilo pričevanje moje besede po zemlji in da bo 

človeštvo verjelo v moje sporočilo. 

52 Resnično, povem vam: če so se nekoč celo kralji čudili bedi, v kateri sem se rodil, se bodo v tem 

času prav tako čudili, ko bodo vsi izvedeli za neopazen način, ki sem ga izbral, da bi vam prinesel svojo 

Besedo. 

53 Okoli mojega sporočila se bodo razplamteli spori: Nekateri bodo zatrjevali, da je to res, drugi bodo 

to poskušali zanikati - nekateri bodo pričevali o svojih duhovnih izkušnjah, drugi bodo zanikali obstoj 

takšnih manifestacij. Toda resnica bo prevladala, saj je zdaj čas, ko se darovi in sposobnosti, ki so v duši 

mirovali, prebudijo in pokažejo v človeku. Kajti telesa so v tem času že dosegla nujno potrebno razvitost 

in subtilnost za komunikacijo z duhovnim. 

54 Od otrok, preko mladostnikov do odraslih, vsi bodo imeli manifestacije, ki se jim bodo sprva zdele 

nenavadne, saj so ljudje dolgo časa živeli stran od duhovnega. Pozneje pa jih bodo obravnavali kot nekaj 

povsem naravnega v višjem življenju človeka. 

To se bo zgodilo, ko bodo celo otroci govorili o globokih stvareh, ko bodo moški in ženske imeli 

duhovna videnja in preroške sanje ter ko se bo po vsej zemlji razširil dar zdravljenja. 

55 Kako zelo bodo nasprotovali tistim, ki bodo prvi pokazali prebujanje svojih duhovnih darov! Toda 

dal jim bom moč in potrpežljivost, da bodo vzdržali kritike, obsodbe in posmeh. 

56 Bodite mirni, ljubljene priče. Oznanjam vam, da bo to materialistično človeštvo, ki je tako dolgo 

verjelo le v to, česar se dotika, kar vidi in razume s svojim omejenim razumom, ter v to, kar dokazuje s 

svojo znanostjo, postalo duhovno in sposobno gledati vame s svojim duhovnim pogledom ter iskati 

resnico. 

57 Velik bo preplah gospodarjev in mogočnežev zemlje, ko bodo odkrili resnico o moji vrnitvi. Kajti 

v svojih srcih se bodo spraševali, zakaj sem prišel. Med revnimi pa bo veliko veselje, saj jim bodo srca 

govorila, da se bliža trenutek milosti, svobode in miru za zatirane in tiste, ki so bili neskončno lačni 

ljubezni in pravičnosti. 

58 To delo, ki ga danes še vedno vidite omejeno na svojo družbeno nepomembnost in skrito v svoji 

bedi, bo zasijalo kot božanska luč, razsvetlilo vso zemljo, prebudilo speče duše, prižgalo vero v srcih in 

pred razumevanjem ljudi odprlo Knjigo resničnega življenja, Knjigo resnice. 

59 Ljudje: Če hočete vedeti enega od razlogov, zakaj je bilo moje oznanilo tako dolgo pri vas, je ta, 

da bi vi, ki ste me slišali, ohranili mojo besedo v svojih srcih in jo zapisali v knjige. Vi boste glasniki in 

posredniki, ki jo boste ponesli v srca ljudi. 

60 Kmalu se boste lahko začeli pripravljati nanjo, kajti moja razglasitev se bo končala leta 1950. 

61 Kmalu bo nastopilo novo obdobje, v katerem si boste prizadevali za razcvet svojih darov, tako da 

se bo razvil navdih, da se bo uveljavil dar (notranje) besede, da se bo izpopolnil dar videnja in da bo vaše 

srce napolnjeno z ljubeznijo in usmiljenjem do sočloveka. 

62 Prejeli boste tri zaveze kot eno dediščino, in ko boste na svoji poti srečali tiste, ki čakajo na prihod 

Svetega Duha, jim povejte moje sporočilo in jim povejte, naj ne bodo kot judovsko ljudstvo, ki je čakalo 

na Mesija in ga ni prepoznalo, ko je prišel k njim, in ga še vedno čakajo. 

Hodite po poteh svojega duhovnega poslanstva - tako, da vas bodo soljudje, ko bodo videli vaš način 

življenja in slišali vašo besedo, prepoznali kot seme novega sveta, kot generacije, ki so temelj novega 

človeštva. 

63 Očetje in matere, vi, ki ste imeli privilegij voditi te generacije in tiste, ki bodo kmalu prišle na 

zemljo: Spremljajte jih in molite zanje! Pripravite jim pot! Našel jih bom pripravljene sprejeti moja nova 

razodetja. Med njimi se bodo pojavili preroki, ki bodo s svojimi napovedmi pretresli svet, kot so to počeli 

veliki preroki v preteklosti, ki so bili kot glasniki v urah preizkušnje in kot bakle sredi teme. 

64 Duhovni svet bo kot neizmerno velik angel varuh bdel nad koraki teh bitij in tako pomagal tistim, 

ki bodo te ljudi, ki vam jih napovedujem in obljubljam, sprejeli medse kot otroke. 

65 Blagoslavljam vas, ljudje, ker ste se za kratek čas odmaknili od vsega, kar pripada svetu, in se 

prepustili duhovnemu veselju, da me poslušate in se zavedate, da je v moji besedi ves mir, veselje in 

tolažba, ki jih potrebujete za prenašanje bremena svojega križa. 

66 Moja ljubezen vas obdaja, moj mir vas boža, moj Duh vas vabi, da molite za tiste, ki trpijo in na 

zemlji ne najdejo kapljice balzama ali besede tolažbe in ljubezni. 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 308 
1 Preljubi učenci: Vsak dan vadite duhovno molitev in vso svojo dobro voljo vložite v to, da se 

izpopolnjujete. Zapomnite si: poleg tega, da vstopite v intimno občestvo s svojim Mojstrom in v teh 

trenutkih doživite neskončen mir, je to za vas tudi najboljša priložnost, da prejmete moje božanske 

navdihe. V njih boste našli razlago za vse, česar niste razumeli ali ste razumeli narobe. Našli boste način, 

kako preprečiti nevarnost, rešiti težavo ali odpraviti nejasnost. V tej uri blagoslovljenega duhovnega 

pogovora se bodo vsa vaša čutila razjasnila, vi pa se boste počutili bolj pripravljeni in naklonjeni delati 

dobro. 

2 Naučite se moliti na ta način - zdaj, ko vaš svet prežijo najrazličnejše nevarnosti. Kdor se nauči 

moliti z duhom, bo imel orožje, ki ga bo naredilo neuničljivega v boju in mu dalo moč, da bo vzdržal vse 

preizkušnje. 

3 Prinašam vam svojo luč, ker še niste sposobni osvetliti svoje poti z lastno svetlobo. Ko pa boste 

moj nauk uporabili v svojem življenju, mi boste rekli: "Oče, hvala, ker si nas naučil hoditi po poti 

življenja, saj se zdaj ne bomo več uničili ali padli." 

4 Nekoč sem vam rekel: "Jaz sem luč sveta", ker sem govoril kot človek in ker ljudje niso vedeli 

ničesar zunaj svojega majhnega sveta. Zdaj vam v duhu povem: Jaz sem Univerzalna svetloba, ki 

razsvetljuje življenje vseh svetov, nebes in domov, ki razsvetljuje vsa bitja in bitja ter jim daje življenje. 

5 Ste otroci Očeta Luči; če ste zaradi svoje šibkosti padli v temo življenja, polnega težav, napak in 

solz, bo to trpljenje minilo, saj se boste dvignili na moj klic, ko vas bom poklical in vam rekel: "Tukaj 

sem, razsvetljujem vaš svet in vas vabim na goro, na vrhu katere boste našli ves mir, srečo in bogastvo, ki 

ste si jih zaman prizadevali zbrati na zemlji." 

6 Moje odpuščanje vas objema, vi, ljudstva in bitja tega sveta, in moja luč kot tat, ki ponoči vstopi v 

spalnico, seže v najbolj skrita srca, da bi začutila mojo prisotnost kot Očeta, ker vas vse ljubim. 

7 Blagoslavljam vaše trpljenje in vaše solze, ljubljeni ljudje, vendar vam pravim, da se še niste 

naučili sprejeti čašo trpljenja z ljubeznijo in predanostjo. Niste se odločili, da bi me imeli za zgled, zato v 

svojih preizkušnjah pogosto pokažete nepripravljenost in celo upor. 

8 Glejte, hočete biti moji učenci, toda kot taki morate izprazniti svoj kelih, kakor sem vas učil. Svoje 

šibkosti ne pokažite svetu in ne razglašajte svojih nesreč. Ali sem se na poti trpljenja na Golgoto upiral 

svojim usmrtiteljem? Ne. ta usta so samo blagoslovila in v tihem glasu rekla: "Oče, zgodi se tvoja volja." 

"Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 

9 Ne pozabite, da zaslužek ni v trpljenju, ampak v trpljenju z ljubeznijo do Očeta, z vero in 

potrpežljivostjo, da bi imeli od trpljenja največjo korist in prejeli najgloblje lekcije. Če v vaših 

preizkušnjah ne bo ljubezni do Očetove volje, si v mojih očeh ne boste pridobili zaslug, ne boste razumeli, 

kako izkoristiti priložnost, da bi se nekoliko bolj povzdignili, in zato boste morali še enkrat skozi 

preizkušnjo, ki jo potrebuje vaša duša. 

Vaše življenje bi bilo drugačno, če bi namesto, da v žalosti vlečete svoj križ, šli naprej po poti in 

blagoslovili svojo bolečino. Takoj bi se namreč počutili, kot da k vam prihaja nevidna roka, ki bi vam iz 

ust odvzela skodelico trpljenja. 

10 Blagor tistemu, ki blagoslavlja voljo svojega Gospoda, blagor tistemu, ki blagoslavlja svoje 

trpljenje, saj ve, da bo to opralo njegove madeže. Kajti to daje oporo njegovim korakom pri vzponu na 

Duhovno goro. 

11 Ne bo vam treba vedno izprazniti čaše trpljenja do konca. Zame je dovolj, da vidim tvojo vero, 

tvojo poslušnost, tvojo odločnost in tvojo namero, da boš izpolnil moj ukaz, da ti prihranim najtežji 

trenutek tvoje preizkušnje. 

Ne pozabite, da je Abraham moral žrtvovati življenje svojega sina Izaka, ki ga je zelo ljubil in ki ga je 

patriarh, ko je premagal svojo bolečino in ljubezen do sina, moral žrtvovati v preizkušnji poslušnosti, vere, 

ljubezni in ponižnosti, ki je še ne morete razumeti. Vendar mu ni bilo dovoljeno dokončati žrtvovanja 

Sinu, saj je v globini svojega srca že dokazal svojo poslušnost Božji volji in to je bilo dovolj. Kako veliko 

je bilo Abrahamovo notranje veselje, ko je višja sila ustavila njegovo roko in mu preprečila, da bi žrtvoval 

Izaka! Kako je blagoslavljal ime svojega Gospoda in občudoval njegovo modrost! 
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12 Zato, ljubljeni ljudje, želim, da se ves čas zavedate velikih učnih zgledov, ki sem vam jih dal, da bi 

me resnično spoznali, da bi v svojih preizkušnjah, v odločilnih trenutkih, čutili mojo navzočnost in v vseh 

težkih in grenkih trenutkih občutili moje usmiljenje. Do zdaj namreč niste dosegli popolne duhovne 

občutljivosti, ki bi vam omogočila čutiti mojo navzočnost. Zato ne morete ceniti mojih del ljubezni in 

pravičnosti, ki jih na vsakem koraku izvajam v vaših življenjih. 

13 Koliko preizkušenj si zavrnil iz nevednosti, ne da bi se zavedal svetlobe, ki so jo prinesle tvoji 

duši! Koliko lekcij ni doseglo svojega cilja, ker vam tega ni omogočila vaša nepripravljenost, pomanjkanje 

vere ali strahopetnost! 

14 Ne govorim vam, da morate ljubiti bolečino - ne, ljubiti morate mir, srečo, svetlobo. Ker pa je 

bolečina prišla na tvoja usta zaradi tvojih nepopolnosti, jo kot čašo odrešenja potrpežljivo izprazni in 

blagoslovi - vedi, da lahko z njo dosežeš svoje očiščenje in tudi razodetje mnogih resnic. 

15 Moški in ženske majhne vere: zakaj v preizkušnjah izgubite srce? Ali niste nikoli videli, kako 

hitim dvigovati padle, kako sušim solze tistega, ki joka, kako pomagam osamljenim in obiskujem bolne? 

16 Moški in ženske, ki ste v življenju veliko jokali, ta lekcija je namenjena vam. Globoko razmislite o 

tem in doživeli boste, kakšna sladka tolažba bo vstopila v vaše srce. V najbolj skritem delu tvojega bitja se 

bo prižgala lučka in občutljivost, ki je še nisi doživel, bo razburkala ohlapne strune tvojega srca, da boš 

začutil mojo duhovno navzočnost - tako v tvojem trpljenju kot v tvojem veselju in v trenutkih miru. 

17 V teh trenutkih mi prepustite vsako pritožbo in bolečino. Jecite in jokajte, kajti z jokom se bo vaša 

duša znebila utesnjujočega bremena in potem bo srce svobodnejše. 

18 Jejte, ljubljeni ljudje, saj je jok ena najbolj iskrenih molitev za Boga, ki prihaja iz srca. Jutri, ko 

boste premagali bolečino in dosegli duhovnost, jok ne bo več vaša najboljša molitev, ampak mir vaše 

duše, s katerim se mi boste približali, da bi me blagoslovili. 

19 Danes se vam prikazujem v duhu in vam govorim v duhu, da me boste bolje spoznali. 

20 Ko sem bil na svetu, so me ljudje videli kot človeka in poznali moje ime: Jezus. Šele po mojem 

vnebohodu so ljudje začeli razumeti, da je tisti, ki je govoril v Jezusu, Kristus, ki so ga napovedovali 

preroki, in od takrat so Jezusa imenovali "Kristus". 

21 Resnično, povem vam: Kristus se ni rodil v vašem svetu, saj je bil pred vsemi svetovi, ker je bil 

eno z Očetom. 

22 On, ki se je rodil na vašem svetu in se utelesil v materinem telesu, je bil Jezus, človek, 

blagoslovljeno telo, ki je bilo moje orodje in moje glasilo, da bi me človeštvo videlo in slišalo. 

23 Jaz, Kristus, ki vam govorim, sem bil v Jezusu. Dal sem mu življenje, ga okrepil in navdihnil. 

Namenjeno mu je bilo izpolniti božansko poslanstvo in da bodo njegovo življenje, telo in kri, posvečeni 

Njemu, ki ga je duhovno navdihoval, zapečatili vse, kar bo "Beseda" spregovorila skozi njegova usta. 

24 Jezus je bil človeško bitje, vendar je bil spočet brez umazanije, brez nečistosti, da bi služil Bogu 

kot orodje. V njem je bila utelešena "Beseda", ki je božanska Beseda. Pri tridesetih letih, ko je dosegel 

polno moškost, se mu je Kristus, ki je bival v njem, razodel v vsem sijaju svoje slave, resnice in ljubezni. 

25 Jezus, ljubeči in ponižni Nazarečan, ki je čakal na uro, ko bo Božja beseda prišla iz njegovih ust, je 

na bregu Jordana poiskal Janeza, da bi prejel krstno vodo. Ali je Jezus odšel v želji po očiščenju? Ne, moji 

ljudje. Je šel opravit obred? Tudi on ne. Jezus je vedel, da je prišla ura, ko je sam prenehal biti, ko je 

človek izginil, da bi prepustil besedo Duhu, in to uro je želel zaznamovati z dejanjem, ki bi se vtisnilo v 

spomin ljudi. 

26 Simbolna voda ni imela madeža, ki bi ga lahko sprala, vendar je to telo - kot zgled človeštvu - 

osvobodila vsakršne navezanosti na svet, da bi lahko prostovoljno postalo eno z Duhom. To se je zgodilo, 

ko so navzoči slišali božanski glas, ki je govoril s človeškimi besedami: "To je moj ljubljeni Sin, v 

katerem imam veselje. Poslušajte ga." 

27 Od tistega trenutka je Božja beseda na Jezusovih ustnicah postala beseda večnega življenja, saj se 

je Kristus po njem v polnosti razodel. Ljudje so ga imenovali rabin, učitelj, poslanec, mesija in Božji sin. 

28 Tri leta sem govoril svetu z Jezusovimi usti, ne da bi ta um izkrivljal moje besede ali misli, ne da 

bi bila njegova dejanja v nasprotju z mojo voljo. Razlog za to je bil, da sta bila Jezus in Kristus, človek in 

duh, eno, tako kot je Kristus eno z Očetom. 

29 Učenci: Zdaj sem vam spregovoril tako, da sem se duhovno razodel po ljudeh. Toda ti niso moje 

telo, kot je bil Jezus, niti nisem postal človek v tem času, zato vidite, da se morate, ko govorim prek 
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nečistih bitij, kot ste vi vsi, pripraviti, da me slišite, da odkrijete moj božanski pomen in resnico, ki 

presega nerodno in nepopolno izražanje mojih nosilcev glasu. 

30 Blagor tistim, ki odkrijejo moj pomen in ga ločijo od nepopolnosti človeškega izražanja, saj bodo 

moji najboljši razlagalci, ki ne bodo zapadli v zmedo kot tisti, ki ob preučevanju moje besede in mojih del 

druge dobe ne znajo ločiti, kdaj govori Jezus človek in kdaj Kristus Duh, ki daje navodila. 

31 Z ljubeznijo se učite mojih lekcij, da boste pozneje, ko boste morali pričevati o moji manifestaciji, 

vedeli, kako resnicoljubno in preprosto govoriti svojim soljudem. 

32 Z veseljem mi pokažete svoja dela, govorite mi o svojih zmagah in tudi porazih in jaz, Oče, ki 

usmerja vaša življenja in večno bdi nad vami, vas spodbujam, da nadaljujete, da se borite z vnemo, da bi 

dosegli krepost in pravičnost v vseh svojih dejanjih. 

33 Naučili ste se moliti, preden naredite korak, želite delati v najstrožji poslušnosti mojim zakonom in 

ves čas mislite na svoje odgovornosti kot moji učenci, kar tudi ste. Pripravite se tako, da boste lahko 

opravljali svoje dolžnosti na zemlji, ne da bi vam te jemale ves čas in pozornost, da bi lahko najboljše ure, 

energijo in srce namenili izpolnjevanju svojega duhovnega poslanstva. 

Razmišljaš o tem, da je čas življenja, ki ti je bil dan, ravno dovolj, da opraviš veliko delo, vredno 

tvojega duha. Ko spoznate svoje darove, ste pripravljeni delovati z vsemi močmi svojega bitja. Takrat je 

veselje v vas in zadovoljstvo v vašem Očetu. 

34 Poklical sem vas in vas pripravil kot čisto posodo, ki je sposobna zadržati celotno bistvo tega 

učenja. Ko napolnite to posodo, jo odnesite svojim bližnjim, da bodo tudi oni deležni vašega veselja. 

Pred seboj že vidite širno obzorje, pot, ki se začne pri meni in se pri meni tudi konča. Ne pozabite, da 

sem vam rekel: "Jaz sem pot", in če jo boste poslušno sprejeli, če boste z ljubeznijo sprejeli, kar vam 

ponujam, boste dosegli cilj z zadovoljstvom in mirom, ki se bosta odražala v vašem bitju. Pred mano ne 

boste imeli nobene pritožbe, ker boste razdelili vse, kar ste imeli. V celoti se boste posvetili pomoči delu 

človeštva na njegovi poti k duhovnosti - tistemu delu, ki vam je bil dodeljen pri tem delu obnove. 

35 Ne razpršujte se, preden se počutite močni, in se pred odhodom v druge pokrajine učite, da boste 

lahko svetilnik na poti svojih soljudi. Pripravite se, kot so se pripravili moji učenci iz druge dobe. Tudi oni 

so se po tem, ko so živeli s svojim Učiteljem, navdušeno sprejemali Moje besede in bili priča Mojim 

čudežem, počutili prešibke in nepomembne, da bi nadaljevali Moje delo, zato so me prosili, naj ostanem z 

njimi dlje. 

Toda bolj ko se je bližal dan mojega odhoda, bolj so se strinjali, da bo njihov ljubljeni Učitelj odšel in 

jim prepustil tako težko nalogo. Prodrl sem v njihova srca in videl bolečino, ki jih je stiskala, in moje 

besede so kapljale nanje kot balzam, da bi jih potolažile v njihovi veliki žalosti, zato sem jim rekel: "Ne 

bojte se, kajti jaz bom z vami in moja luč bo vedno sijala, da vas razsvetli." 

Prav tako sem tudi zdaj prišel le za določen čas, v katerem ste bili deležni mojih koristi, in tudi ta 

beseda se bo končala, da bi se po tem še naprej pretakala od duha k duhu brez posredovanja človeškega 

bitja. 

36 Ne želim, da bi se nezadovoljno pritoževali nad izginotjem teh manifestacij, ampak tako kot ste 

bili navdušeni nad mojimi besedami, želim tudi, da sprejmete, da se ta oblika končuje, da bi naredila 

prostor novi, višji obliki, ki vas bo še bolj približala meni. 

37 Glejte me s svojim duhom in se, polni ljubezni, prepustite slovesnosti tega trenutka. Moj žarek 

razsvetljuje nosilca glasu in moja beseda teče, da bi se spustila na zemljo vašega srca, ki je vrt, ki ga 

skrbno negujem. Moja beseda je voda, ki jo zaliva, da postane plodna in rodovitna, nato pa raztrese nova 

semena po poljih tega človeštva, željnega ljubezni. 

38 Dovolite mi, da vas vodim, in na koncu poti boste odkrili, da je vaše delo veliko, ker ste znali 

ubogati in slediti moji volji. 

39 Že se bliža konec mojega oznanila, saj se izteka leto 1950. Nato bo prišel vihar, ki bo bičal 

mogočno drevo, tako da bodo z njega odpadli suhi listi brez življenja in slabi plodovi. 

40 Zaradi te velike preizkušnje, ki bo doletela moje ljudstvo, bodo mnoga srca odpadla kot suhi listi, 

ki so se odtrgali od drevesa, ki jim je dajalo sok. Odpadli bodo zaradi pomanjkanja vere ali ljubezni, zaradi 

zmede ali pomanjkanja ideala. Toda vrzeli, ki so jih pustili, bodo pozneje zapolnili goreči verniki in učenci 

dobre volje. 
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41 Novi učenci bodo prišli od tistih, ki danes mojega dela ne poznajo niti po imenu. Nekateri bodo od 

prvega trenutka ponižni in goreči, in ko bodo slišali moj glas: "Hodi za menoj!", mi bodo sledili in bodo 

podobni učencem, ki sem jih našel pri ribolovu ob morju v drugi dobi. 

42 Bili bodo tudi tisti, ki se bodo uprli mojemu delu in besno preganjali moje ljudstvo. Toda tudi med 

njimi se bodo pojavili moji veliki sejalci, moji najbolj zvesti in velikodušni učenci, ki se bodo s svojim 

spreobrnjenjem spomnili Savla, mojega ljubljenega Pavla, ki je s svojim darom ljubezni do svojega 

Učitelja zapolnil mesto, ki ga je med dvanajstimi učenci izpraznil tisti, ki me je prodal. 

43 Prav tako bodo morale v sedanjem času nove množice priti k mojemu ljudstvu, da bi zapolnile 

prazno mesto tistih, ki so mi obrnili hrbet, me zanikali ali me izdali. 

44 O, srca, ki mi ne boste zvesta v uri preizkušnje! V svojih dušah hranite nesmrtno seme moje 

Besede, da boste nekoč v njej našli svojo odrešitev! 

45 Tistim, ki mi bodo zvesti - tistim, ki mi bodo sledili do konca, pravim, naj se pripravijo, naj se 

okrepijo v bistvu moje besede, da ne bodo imeli trenutka šibkosti pred tistimi, ki vas obsojajo, kritizirajo, 

obrekujejo ali preganjajo. 

46 Ne pozabite na Petra, mojega učenca, ko ga je Savel preganjal do smrti. Zvestemu apostolu sem 

dokazal, da v svoji preizkušnji ni sam in da ga bom obvaroval pred preganjalci, če bo zaupal v mojo moč. 

Savla je presenetila moja božanska luč, ko je šel iskat Petra, da bi ga aretiral. Moja luč je dosegla globine 

Savlovega srca, ki je v moji navzočnosti padel na tla, premagan od moje ljubezni, nezmožen dokončati 

naloge, ki jo je načrtoval proti mojemu učencu, v svoji najgloblji notranjosti čutil preobrazbo vsega 

svojega bitja in zdaj, spreobrnjen v vero v Kristusa, hitel iskati Petra, vendar ne več zato, da bi ga ubil, 

ampak da bi ga prosil, naj ga pouči o Gospodovi besedi in mu dovoli sodelovati pri svojem delu. 

47 Od tedaj je bil Savel Pavel, pri čemer je ta sprememba imena pomenila popolno duhovno 

preobrazbo tega človeka, njegovo popolno spreobrnjenje. 

48 Tudi v tem času svojim ljudem pravim, da se jim, če bodo resnično zaupali vame kot tisti učenci, 

ne bo treba braniti pred obrekovalci ali preganjalci. Kajti presenetil jih bom sredi njihove poti in jim 

omogočil, da bodo v najčistejši duši slišali moj glas - glas, ki je govoril Savlovemu srcu in mu rekel: 

"Zakaj me preganjaš?" 

Koliko primerov spreobrnjenja boste videli! Koliko čudežev bodo videle vaše oči! Vendar se znate 

pripraviti in počakati. Ljudje, opazujte in molite. Neurja bodo stresla drevo in želim, da vsi ostanete 

povezani z njim. Takrat boste lahko videli, da so se izpolnile vse moje prerokbe. 

49 Ne skrbite zaradi šibkega spomina in ne mislite, da vam je večina mojih besed ušla iz spomina. 

Resnici na ljubo vam lahko povem, da bi se vam moja na videz pozabljena beseda vrnila v spomin, če bi 

se znali pripraviti in potopiti v času preizkusa. 

50 Tam, v tišini in notranjem zbranosti vaše meditacije, se vam bo zdelo, kot da slišite to besedo, in 

zgodilo se bo, da boste resnično duhovno sprejeli njen pomen. 

51 Ta izkušnja vas bo napolnila z zaupanjem, saj zdaj veste, da bo moja beseda prišla na vaše ustnice 

v vsakem trenutku vašega boja in da bo moja luč razsvetljevala vaš um. 

52 Roque Rojas, pionir, ki ga je navdihnil Elijev duh, je zapisal naslednji stavek: "Usmilite se in še 

enkrat se usmilijo vaših soljudi in videli boste mojega Očeta v vsej njegovi slavi." 

Resnica in luč sta v teh besedah, učenci, kajti kdor v svojem življenju ne izvaja usmiljenja, ne bo nikoli 

vstopil v moje kraljestvo. Zagotavljam pa vam, da se lahko tudi najbolj trdosrčen in trdovraten grešnik reši 

z usmiljenjem. 

53 Ne odlagajte izvajanja usmiljenja na zadnji trenutek, da ne bi prišli pred vrata duhovnega 

kraljestva z zelo majhnimi zaslugami in ne bi mogli vstopiti. 

54 Svetujem vam, da na življenjski poti, ki jo še morate prehoditi, sejete in gojite to seme, da boste 

poželi obilen pridelek. 

55 Pazite, da bo dejavnost ljubezni na prvem mestu med vašimi prizadevanji, in nikoli ne obžalujte, 

da ste bili dobrodelni, saj boste s to krepostjo dosegli največje zadovoljstvo in srečo v svojem življenju, 

hkrati pa boste dosegli vso modrost, moč in vzvišenost, po katerih hrepeni vsaka plemenita duša. 

56 Z usmiljenjem do soljudi boste očistili svojo dušo in tako odplačali stare dolgove. Svoje človeško 

življenje boste oplemenitili, duhovno pa povzdignili. Ko boste prišli do vrat, na katera boste vsi potrkali, 
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bo vaša blaženost velika, saj boste slišali klic dobrodošlice iz duhovnega sveta, ki vas bo blagoslovil in 

poklical k delu prenove in poduhovljenja. 

57 Pridite k meni, množice ljudi, in se v moji besedi naučite usmiljenja. Pridite in me poslušajte ter 

sprejmite vse, kar želim izliti na vas, da boste razumeli, da ima tudi najrevnejši med vami duhovni zaklad 

dobrin, ki se lahko po vaši milosti spremeni v življenje, zdravje, tolažbo, mir in modrost. 

58 Naj nihče ne reče, da zaradi materialne revščine ne more opravljati del usmiljenja. Tako bodo 

govorili njegova nevednost, pomanjkanje vere in potlačenost duše. 

59 Tukaj, v mojem ljudstvu, ne more biti revnih, ker se je moje kraljestvo približalo ljudstvu, da bi 

mu izlilo svoje zaklade. 

60 Moja beseda je kot reka, bogata s kristalno čisto in bistro vodo, ki je prišla v vaše dežele, da bi 

namakala polja in jih naredila rodovitna. V njem očistite svoje srce in dušo, da boste lahko šli svojo pot 

brez bremena svojih napak, ki jih imenujete grehi. 

61 Če se najprej ne očistite, ne boste mogli izkusiti usmiljenja do soljudi, še manj pa boste lahko 

jokali z njimi in sočustvovali z njihovo bolečino. Vedno se zavedajte, da so ti ljudje s seboj na Zemljo 

prinesli poslanstvo, da duhovno združijo človeštvo v eno družino. 

62 Vi ste že leta 1950, zadnja od mojih manifestacij v tej obliki. Ne boste mogli zanikati, da ste me 

pogosto slišali in da sem po koncu svojega sporočila povedal vse. 

Zato je prišla ura, da vam povem, naj opustite svojo pasivnost in postanete dejavni delavci na teh 

blagoslovljenih poljih - da niste več le tisti, ki se zadovoljijo s tem, da so prisotni pri moji besedi, da jo 

slišijo ali o njej razmišljajo. Čas je, da se vaša duša dvigne, se osvobodi vezi, okovov ali verig in se v tem 

času pojavi ter svetu prinese sporočilo, ki ji je bilo zaupano. 

63 Potrebno je, da mnogi, ki se zadovoljijo le z obiskovanjem teh duhovnih manifestacij, začnejo 

uresničevati svoje poslanstvo in si ta zbirališča, kjer se poslušajo Mojstrove besede in nasveti duhovnega 

sveta, vzamejo za šolo. Prav tako je potrebno, da delavci, ki so se dolgo časa omejevali na delo samo na 

teh zbirališčih, razumejo, da bo kmalu prišla ura, ko se bodo morali razpršiti po različnih delih zemlje, da 

bi širili seme svetlobe in ljubezni, s katerim jih je obdaril moj Duh. 

64 Še vedno se boste morali veliko boriti med seboj in še vedno vas bom moral pogosto preizkušati, 

da boste dosegli tisto opremo, ki je potrebna za izpolnitev vašega poslanstva. 

65 Preizkušnje so namenjene vašemu poenotenju. Dokler v tem ljudstvu ne bo duhovne enotnosti, bo 

seme, ki ga bodo žanjeli, gluho. 

66 Zato sem vam pravočasno povedal, da se začnete usklajevati med seboj, če želite pozneje stopiti v 

harmonijo z vsem človeštvom, in že od prvih dni sem vam govoril: "Usmilite se in še enkrat se usmilijo 

vaših soljudi, in zagledali boste mojega Očeta v vsej njegovi slavi." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 309 
Moj mir z vami! 

1 Dobrodošli, učenci, na mojem učnem nagovoru. Čutili ste me v najčistejši notranjosti svojega bitja 

in govoril sem vaši duši. Moj nauk je namenjen Izraelu in vsemu človeštvu. Usposabljam vas, da bo 

negotovost izginila iz vaše duše. 

2 Naučiti se morate razumeti in ceniti veličino poslanstva, ki sem vam ga zaupal. Da bi bila tvoja 

duša pravična, mora s svojo molitvijo zavrniti dvom, negotovost, vedeti mora, da potrebuje pomoč, ki ji jo 

lahko dajo le moja razodetja, moja navodila in moji navdihi. 

Duše, ki so se na ta način prebudile v mojih govorih, so iz otrok postale učenci, ker so neutrudno 

poslušale moj nauk. Če spregledajo eno samo mojo besedo, jo obžalujejo. Oni so tisti, ki predvidevajo 

prihodnji boj - tisti, ki se zavedajo, da morajo s človeštvom deliti vse koristi, ki so jih prejeli od moje 

milosti. 

Vsi, ki ste na ta način razumeli veliko odgovornost, tukaj poslušajte moja navodila prek Glasovnika - 

Besedo, ki jim pojasnjuje in razlaga vse preizkušnje, lekcije in dogodke, ki jih drug za drugim doživljate v 

svojih življenjih. Resnično, povem vam, da se ne omejujem le na govorjenje prek nosilcev glasu. Obstaja 

neskončno oblik, v katerih se vam lahko predstavim, in to je le ena od njih, s katero vam omogočam, da 

slišite moj nauk v človeški podobi. Svojim otrokom se nenehno razodevam, ne čakam na dan ali noč, 

nimam določene ure ali časa, da bi se vam približal. Večen sem v vsem, kar je ustvarjeno. 

3 Moja univerzalna prisotnost napolnjuje vse, v nobenem kraju ali habitatu vesolja ni praznine, vse 

je prežeto z mano. 

4 Vaša duša je bila vedno v stiku z menoj, vendar do zdaj tega stika niste v celoti uresničili, zato sem 

se v tretji dobi prek vas razkril tako, da sem vas naredil za glasnike večne Besede, da bi vam povedal, da je 

od te manifestacije le še korak do manifestacije duh - duh, tako da si lahko prizadevate doseči najbolj 

vzvišen stik z mojo božanskostjo. Toda pred tem se mora končati obdobje oznanjevanja s strani nosilca 

glasu. 

5 Ko me ne boste več imeli v tej obliki razodetja, boste dvignili svojo dušo in klicali moje ime, in 

koliko lekcij vam bom razkril v tej obliki mojega iskanja! Moj božanski navdih vam bo osvetlil poti, po 

katerih boste potovali. Potem boste videli svojo preteklost - ne več v temi, ampak v jasni dnevni svetlobi. 

Razumeli boste korake, ki ste jih sprejeli, in spoznali, kateri so bili pravilni in kateri ne. V tem vzvišenem 

prizadevanju bo Izrael postal močan in ta moč bo šla od srca do srca in od naroda do naroda, dokler me 

vsa človeška bitja ne bodo iskala od duha do duha. 

6 Poglejte svet, preučite ga in videli boste njegov materializem, nizke strasti in pokvarjenost. 

Trenutno se vam bo zdelo, da je doseganje duhovnosti nemogoče, vendar vam je Mojster pustil zglede iz 

preteklih časov, da vam ne bo spodletelo. 

Spomnite se, da sem, ko sem postal človek, da bi živel med vami, svetu prinesel navodila, ki so bila za 

človeštvo tako visoka, da jih je bilo celo mojim učencem težko in celo nemogoče upoštevati. Kljub temu 

so ti apostoli pustili zgled izpolnjevanja mojih zakonov ljubezni in poskrbeli, da je moje sporočilo 

ljubezni, ki sem ga zasejal v srce tistega ljudstva, obrodilo sadove, da je zacvetelo in obrodilo sadove. 

Zakaj naj bi bilo torej v tretjem veku duhovno udejstvovanje med ljudmi nemogoče? 

7 Resnično, povem vam: človeštvo bo dajalo močna znamenja, da se njegov materializem bliža 

koncu. Napredni znanstveniki, ki so svoje skrivnosti prejeli od same narave, dosegajo svoje meje in sile 

narave se bodo obrnile proti tistim, ki jih zaničujejo. Narava ne bo želela podariti svojih sadov za zle 

namene, ljudje pa bodo v svoji zablodi in sovraštvu našli smrt, našli bodo sadove svoje želje po moči, ki 

jih je sprostila njihova lastna roka: Nevihte, epidemije, kuge. In kdo bi lahko vse to ustavil? Lastna roka? 

Ali človeška znanost, ki je oskrunila moje skrivnosti, ko jih je odprla s ključem, ki ni bil ključ ljubezni? 

Resnično, povem vam, da bodo le odprli vrata moje nebeške pravice! 

8 Resnično, gorje ljudem tretjega veka! Njihovo jokanje se bo slišalo po vsej zemlji. Kvas iz čaše 

trpljenja se bo pil kot še nikoli prej in vsak bo moral prevzeti svoj delež. Kajti bolečina je iz dneva v dan 

hujša in že začnemo čutiti lakoto in žejo - lakoto po čistem semenu in žejo po kristalno čisti vodi, po 

resnici in večnosti. 
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9 Kakšna je vaša naloga ob teh dogodkih med ljudmi? Sprejeti moje nauke, jih razumeti in živeti po 

njih. Spiritualizem namreč ne sme biti le na vaših ustnicah, ampak ga morate udejanjati, živeti duhovno, 

moralno in praktično, ne da bi zapadli v fanatizem ali skrivnostnost, živeti preprosto in čisto, dati duhovni 

duši vrednost in mesto, ki si ju zasluži, da bo v človeškem življenju imela besedo nad svojim telesom, ki je 

minljivo, da bo v vašem izpolnjevanju poslanstva popolna harmonija in da bo ta zgled obrodil sadove med 

ljudmi. 

10 Blagoslavljam vsak vaš korak pri svojem delu in poskrbel bom, da se bodo množili, da boste 

pozneje, ko se vam bodo odprle široke poti sveta, hodili po njih kot glasniki mojega miru in mojih novih 

razodetij. Moja volja je, da vaša duša, ki jo poučujejo moji božanski nauki, utira poti prenove za ljudi in da 

se ti prebudijo k zdravim idealom ter se navdihujejo v vzvišenem, da bi dosegli duhovnost. V tem času 

boste v svoji duši dosegli nujno potrebno pripravljenost in odpornost. Nič vas ne bo moglo pripraviti do 

tega, da bi se umaknili na svoji poti. 

11 Potem se vam bodo preizkušnje, ki vas danes pretresajo in zaustavljajo na poti, zdele le kot lahek 

vetrič, ki vam ne more poškodovati obraza. Šele takrat boste lahko prepoznali moč, ki ste jo pridobili z 

upoštevanjem mojega zakona. 

Še naprej se pripravljajte, vedno bolj se poglabljajte v pomen moje besede. Najprej naredite, kar vam je 

dano kot učencem, in mi dovolite, da se v vas razodenem kot Mojster, kot Oče, kot Luč. 

12 Vse duše bodo izpolnile svojo nalogo in vsako od njih bom uporabil, da bo vse pripravljeno za 

izpolnitev moje besede. Če pa verjamete, da ste edini, ki imate poslanstvo odrešenja človeštva in na vas 

leži križ izpolnitve tega poslanstva, se motite. Na vas odpade le majhen del tega dela, saj je vsako bitje na 

svoji različni ravni življenja namenjeno sodelovanju pri združevanju vesolja. 

13 Mnogi se bodo podali na pot z idealom miru, z molitvijo, ljubeznijo in dobro voljo kot orodjem, te 

kreposti jih bodo združile in njihove duše bodo z mojimi navodili zmagale. 

14 Ne postanite sodniki svojih soljudi in moje božanske pravičnosti. Ljudje pogosto obsojajo moj 

zakon, vendar vam povem: Samo jaz lahko prodrem v svoje visoke nasvete. 

15 Tisti, ki so lačni in žejni miru, tisti, ki živijo v žalosti, dan za dnem čakajo na udarec mojega žezla 

pravice, ki se bo spustil nad tiste ljudi, ki vodijo narode v bedo, v uničenje. Ne boste med tistimi, ki me 

tako pričakujejo, kajti moja božanska pravičnost je popolna in to vam dokazujem s svojo ljubeznijo. 

16 Spoznajte mojo besedo, da se ne boste kot mnogi zmotili glede dejanj moje božanske pravičnosti, 

ko močno prizadenem tiste, ki storijo le majhen prekršek, in po drugi strani se zdi, da odpustim tistim, ki 

so storili hud prekršek. Mojster vam pove: Če z močjo obiščem tiste, za katere se zdi, da so storili le 

majhen prekršek, je to zato, ker poznam slabost duš, in če se oddaljijo od poti izpolnjevanja zakona, je to 

lahko prvi korak, ki jih vodi v pogubo. Kadar pa kaznujem druge zaradi hudega prekrška, je to zato, ker 

vem, da je velik prekršek razlog za enako veliko kesanje duše. 

17 Ne sodite, ne obsojajte, niti v svojih mislih si ne želite, da bi moja pravica doletela tiste, ki 

povzročajo prelivanje krvi med narodi. Pomislite le, da so tudi oni, tako kot vi, moji otroci, moja bitja in 

da bodo morali svoje velike zločine odkupiti z velikimi zadoščenji. Resnično, pravim vam, da bodo prav 

tisti, na katere kažete s prstom kot na tiste, ki so neusmiljeno uničili mir in vas pahnili v kaos, v prihodnjih 

časih postali veliki mirovniki, veliki dobrotniki človeštva. 

18 Kri milijonov žrtev kliče z zemlje po moji božanski pravici, vendar bo onkraj človeškega sodstva 

moja, ki bo dosegla vsako dušo, vsako srce. Pravosodje ljudi ne odpušča, ne odrešuje, ne ljubi. Moj ljubi, 

odpušča, odrešuje, oživlja, povzdiguje in razsvetljuje; in prav tiste, ki so človeštvu povzročili toliko 

bolečine, bom odrešil in rešil tako, da bodo šli skozi veliko spravo, ki bo lonec, v katerem se bodo očistili 

in popolnoma prebudili glasu svoje vesti, da bodo lahko videli do najglobljega dna svojih del. Naredil jih 

bom na isti poti, kot so jo naredili za svoje žrtve, za svoje narode. Toda na koncu bodo dosegli čistost 

duše, da se bodo lahko vrnili na zemljo, obnovili vse, kar je bilo uničeno, in obnovili vse, kar je bilo 

uničeno. 

19 Ali mislite, da sem šibek v svoji pravičnosti do teh prestopkov svojih otrok? Ali sem strpen in 

šibek sodnik? Resnično, povem vam, da sem od prvega morilca, za katerega veste, da je bil Kain, razkril 

enako pravico, kot je tista, o kateri vam govorim v tem trenutku. 
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Ko sta mi Kajn in Abel prinašala svoje žgalne daritve, sem premišljeval o daritvi vsakega od njiju: 

Abelov je bil nedolžen in iskren, Kajnov pa je bil nečimrn. Sprejel sem Abelovo in zavrnil Kajnovo. Ko je 

to razumel, je s sovraštvom in jezo ubil svojega brata. 

Prosil sem ga, naj poda poročilo o tem življenju, o tej krvi, in mu pokazal svoje nezadovoljstvo zaradi 

tega. Nato mi je rekel: "Moj zločin je prevelik, da bi mi bil odpuščen. Jezni ste name, ker sem ubil svojega 

brata. Izganjate me iz te dežele in čutim, da me na ta način ubijate, tako kot sem ubil svojega brata." 

Jaz pa sem mu odgovoril: "Resnično, povem ti: Kdor ubije Kajna, bo kaznovan sedemkratno." Potem 

je razumel, da ga še vedno ljubim in da je dokaz, da sem mu podelil svoje odpuščanje, a da je treba 

odkupiti ta zločin, oprati madež in dokazati, da je vreden tega vzvišenega in božanskega odpuščanja. 

20 Kakšen je bil glas, ki je govoril Kajnu? To je njegova vest, notranji sodnik, ki sem ga postavil v 

vsako svoje človeško bitje. Vsakemu človeku bo govoril isti glas, ki bo neizprosen, saj gre za sodnika, ki 

ga ni mogoče podkupiti. Govorila mu bo z enako jasnostjo, kot je govorila Kajnu. Vendar morate 

razumeti, da se Kajn ni zavedal teže svojega zločina, ko je prelil bratovo kri. On ni vedel, kaj je smrt, 

ljudje tistega časa pa so zelo dobro vedeli, kaj je smrt. 

21 Zato v tem času ne bom čakal, da se bo človeška pravičnost uveljavila pri prekrških sočloveka. 

Čakal bom na prihod vsakega od svojih otrok na svoje sodišče in tam jim bo moje sodišče izreklo kazen, 

ki jim pripada, da bi se lahko odkupili s trpljenjem, ki ga prinaša kesanje vesti. Le tam bodo razumeli 

veliko ljubezen svojega Gospoda. 

22 V tem tretjem obdobju sem vam prinesel potrditev reinkarnacije duše. Človeštvo je vedno 

intuitivno vedelo o tem in duša je to skrivnost razkrila mesu, vendar je meso, ki je bilo vedno neverno in 

šibko, v to dvomilo. 

Bitja iz onstranstva so prišla, da bi ljudem posredovala to razodetje, vendar so našla vero le pri 

nekaterih, tem pa so njihova prepričanja nasprotovala in so jih nevedni in neverni zavrnili. Toda danes, kot 

še nikoli prej, slutnja, gotovost teh manifestacij živi v človeštvu, čeprav si tega vsi ne upajo priznati zaradi 

strahu pred svetom. 

Toda v tem času sem prišel, da vam to potrdim in vam povem: v reinkarnaciji duše se razodeva moj 

popolni zakon ljubezni. Resnično vam pravim: Kako malo je tistih, ki so postali ljudje le enkrat na zemlji, 

in koliko priložnosti sem dušam dal v različnih telesih na svetu, da bi nadomestile zlo, ki so ga storile. 

Toda vaše telo je debela tančica, ki vam preprečuje, da bi odkrili bistvo teh naukov. 

23 Zelo malo sem vam dovolil vedeti o tem, kdo ste bili skozi stoletja, ker nočem, da bi v telesu 

prodrli v svetišče, v intimnost mojih visokih nasvetov, preden bi dosegli pravo zrelost duše. Ne želim, da 

bi nauke o duhovnem življenju spremenili v nove znanosti, ki bi vas vodile le v radovednost, ugibanje in 

zapravljanje časa. Ne želim, da bi na duhovni poti naredili vsaj en korak, ki bi bil za vas nekoristen. Želim 

si, da bi vam bili vsi koristni, da bi slišali in da bi se vam razkrilo le tisto, kar vam pomaga pri vašem 

duhovnem razvoju. Toda vsega tistega, kar vam služi le za človeško zadovoljstvo, ne boste doživeli. Nad 

njim bo vedno tančica, saj predstavlja sveti, intimni del vaše duhovne dediščine. 

24 Ko bo to človeštvo naredilo odločne korake v duhovnosti, v izpolnjevanju mojih zakonov, bo že v 

svojem človeškem življenju odkrilo velike nauke Svetega Duha in takrat bo imelo jasen pogled na 

preteklost, sedanjost in prihodnost - omejeno le toliko, kolikor je to moja volja. 

Zato, učenci, stopite na pravo pot duhovnosti, ki vam jo kaže moj nauk, da boste dobri preroki, ki 

množicam oznanjajo nevarnost in jih rešujejo pred propadom. 

Pri vašem poslanstvu vam bom pomagal tako, da vam bom v primernem trenutku pokazal del 

preteklega življenja teh nevernikov. Vendar tega ne boste storili zato, da bi jih obsodili, temveč zato, da bi 

jih poučili o mojih razodetjih. 

25 Tako bodo prebudili ljudi v njihovem razvoju in razumeli, da človeško življenje ni dovolj, da bi 

spoznali mojo večno lekcijo. 

26 Če se boste v tej bitki borili z vso predanostjo, boste veliko dosegli. Kdo med vami pa je prepričan, 

da se bo vrnil na ta svet ali da se ne bo nikoli vrnil? Kdo bi lahko rekel: "Vse, kar sem storil v življenju, je 

bilo tisto, kar je Oče namenil moji usodi. Zdaj se lahko preselim v druge svetove in se še naprej 

približujem Bogu po neskončni evolucijski lestvici." 

Resnično, povem vam, da je vaše znanje premajhno, da bi razumeli te lekcije. Toda vsi, ki bodo 

izpolnili svojo nalogo, bodo na duhovni poti naredili korak k meni in bodo šli od lekcije do lekcije, od 
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življenjskega sveta do življenjskega sveta, proti večnosti. Če ne bi bilo tako, ali verjamete, da bi lahko 

prebivali na višjih ravneh življenja in da bi vam vest to dovolila, kar je Moja lastna pravičnost? 

27 Bodite predani, delajte in dovolite, da se v vas uresniči moja Božanska volja. Mnogi med vami 

boste v zemeljskem telesu še vedno videli izpolnitev mojih prerokb, preobrazbo tega človeštva, odrešitev 

vseh po mojem zakonu. Toda pred tem boste morali biti priča velikim bitkam, velikim vojnam, kakršnih 

ljudje še ne poznajo, kakršnih zgodovina še ni zapisala. 

Toda če se morate vi, ki že veste, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki se 

niso prebudili pred naukom Svetega Duha, ki so oskrunili moj Zakon, ki so pozabili na svoje poslanstvo, 

ki živijo v svojih tradicijah in se obremenili z verigami nevednosti, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki se niso 

prebudili pred naukom Svetega Duha, ki so oskrunili moj Zakon, ki so pozabili na svoje poslanstvo, ki 

živijo v svojih tradicijah in so se obremenili z verigami nevednosti? 

28 Pretresenost, trpljenje in kesanje bodo kot lonec za velike legije duš, ki bodo stale v vrsti pred 

svojim sodnikom. Toda resnično, povem vam, tudi njim bom pomagal, in ko se bodo prebudili iz 

globokega spanca, bodo zagledali moje sijoče obličje, ki jim kaže moje odpuščanje, in čakali bodo le, da 

jih bom poslal na pot, ki so jo prej oskrunili in prezirali, da bodo popravili svoje prekrške in se izkazali za 

vredne moje ljubezni. In jaz kot ljubeči Oče jim bom to omogočil. 

29 Zato vam v svojem nauku pravim, da ne smete soditi tistih, ki jih danes vidite umazane s človeško 

krvjo in z vsemi prestopki. Kajti v vašem večnem obstoju obstajajo večji prekrški od prelivanja človeške 

krvi. Vendar za zdaj ne zahtevajte, da veste vse. Poudaril sem vam že, da lahko samo jaz pravično sodim v 

svojih visokih nasvetih. 

30 Zdaj morate le ljubiti in odpuščati, in če vam dovolim, da preučujete in ocenjujete dogodke, ki se 

dogajajo okoli vas, je to zato, ker ne želim, da bi bili ravnodušni, slepi in brezbrižni do bolečine sočloveka. 

S svojim naukom sem vas naredil občutljive, da boste lahko, ko bo prišel čas, dajali navodila, 

razumevanje, ljubezen, odpuščanje in tolažbo vsem svojim soljudem. Zato vas postavljam za svetilnik, 

sijočo zvezdo in zvestega prijatelja, da boste tako ravnali v svojih domovih, ustanovah in med narodi. 

31 Ne želim več, da bi se imeli za tujce. Želim, da bi med vami zacvetelo univerzalno bratstvo in 

začelo obroditi sadove v vaši sredi. 

32 Dobro je, da se držite svojih človeških zakonov, vendar postavite moj nauk in svojo duhovnost nad 

njih. Bodite poslušni mojim zakonom in resnično, povem vam: rešil vas bom najhujših sporov, ki se vam 

porajajo zaradi človeških zakonov. Toda borite se proti nepravičnosti, proti korupciji - ne z morilskim 

orožjem in ne s sovraštvom, ampak z mojim semenom ljubezni. 

V tem boju ne boste osamljeni, saj sem vam že povedal, da so med človeštvom narodi, kjer se ljudje že 

odpravljajo na pot, se osvobajajo materializma in postajajo močni v svojih udarcih usode - z namenom, da 

bi se združili z menoj. Kdo so te duše? Zaenkrat vam jih ni treba poznati. 

33 Dvignite svojo dušo, ljubite drug drugega, združite se v onstranstvu s tem idealom univerzalnega 

bratstva. Poklical vas bom na Duhovno goro in tam bom z enimi in drugimi - z vsemi, ki hrepenijo po 

miru, po odrešitvi, da jim dam moč in vero v svoja razodetja, da bodo tako obdarjeni nadaljevali svojo pot. 

Duše se bodo še naprej pojavljale - nekatere kot divje rože, druge kot trnje v puščavi. Toda nekatere 

bo, tako kot druge, združil en sam ideal in v onstranstvu se bodo cvetovi vaše ljubezni združili, da bi me 

dosegli kot daritev ljubezni. 

34 Tako vas poučujem, o učenci, v zadnjem letu teh manifestacij. Resnično, povem vam, da bo po 

koncu tega obdobja vaša duhovnost podvržena zelo velikim preizkušnjam. Koliko vas bo postalo žrtev 

fanatizma in malikovanja? Koliko od vas bo samo na poti skrivnosti in koliko drugih, da bi se razlikovali 

med ljudmi, bo želelo Mojemu delu dodati nekaj, kar vanj ne sodi? 

Pazite in molite, o ljudje! Toda ne pozabite, da bolj ko bo vaša verska praksa čistejša in preprostejša ter 

bolj ko jo bodo navdihovali moji zakoni, večjo popolnost bo dosegla vaša duša. Imejte manj obredov in 

obrednic ter več duhovnosti, več usmiljenja in ljubezni do bližnjega, in me boste ljubili. 

35 Prihaja čas malikovanja in fanatizma pri vseh narodih na zemlji. Obredi in ceremonije bodo najbolj 

intenzivni in bodo pripeljani do skrajnosti. Duhovščina in duhovniki različnih religij in sekt bodo svoje 

privržence pripeljali do vzvišenosti. To dopuščam, saj bo to kot nevihta med človeštvom in v tem kaosu se 

bodo duše počutile kot razbitine. Nihče ne bo imel občutka, da je v varnem pristanišču ali v rešilnem 

čolnu. 
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36 Prišel bo čas, ko bo med vsemi dušami zavladala zmeda in ne bodo nikjer našle zatočišča miru. 

Takrat bodo ljudje iskali najznamenitejše glave, ministre, ki jih odlikuje večja inteligenca, tiste, ki jih ima 

človeštvo za svete. Toda njihovo začudenje bo zelo veliko, ko bodo spoznali, da so tudi oni raztreseni, 

brez kompasa, brez miru in brez luči. 

Potem bo prišla tema. Toda sredi tega kaosa se bodo duše dvignile in iskale svojo odrešitev ter za 

temnimi nevihtnimi oblaki zagledale luč kot novo življenje, kot novo zarjo, in ta luč bo luč Svetega Duha, 

bo svetilnik, ki osvetljuje celotno vesolje, čaka na vrnitev otrok in osvetljuje razburkane oceane. 

37 Po tem času preizkušenj bo za človeštvo prišla svoboda duha. Človekova noga bo poteptala 

njegove stare malike, razočarani bodo uničili njihova zbirališča nečimrnosti, napuha in lažnega sijaja. Pisci 

učenih del bodo svoja dela vrgli v ogenj. 

38 Takrat bodo pozorno prisluhnili tudi najbolj neizobraženim in najmanj izobraženim med vami. 

Koliko tistih, ki zdaj poslušajo moj nauk med tem preprostim in ubogim ljudstvom in se počutijo 

nepomembne, ker mislijo, da jim primanjkuje zgovornosti in duhovnosti, se bo pozneje znašlo obkroženih 

z množico ljudi in med njimi bodo nekateri od tistih, za katere so mislili, da so nori, ko so me slišali prek 

glasnega prenašalca. Koliko tistih, ki danes dvomijo v moje sporočilo, bo pozneje jokalo kot Peter, ko 

bodo videli, da se moja beseda uresničuje na vsakem koraku. 

39 Do takrat se še naprej pripravljajte, krepite svojo dušo v mojem nauku, ki nikogar ni zavedel, saj 

od vas zahteva le osvoboditev, odrešitev z uduhovljenjem. Toda kaj je spiritualizacija? To je pot, ki sem jo 

začrtal od začetka časov, in po njej bodo vse očiščene duše prišle v Božje naročje. Na njem je božanski 

zakon, ki je izvor vseh kreposti. Obstaja odprta knjiga, knjiga življenja, ki vsebuje vso Božjo modrost. Na 

to pot sem vas ponovno povabil. 

40 Z vrha gore vam govorim tretjič in vam povem: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Ne ločujte se 

več od mene. 

41 Ne pozabite: Ko so moje telo sneli s križa in ga nato pokopali, so učenci, ki so bili zgroženi in niso 

mogli razumeti, kaj se je zgodilo, verjeli, da je z Učiteljevo smrtjo vsega konec. Nujno je bilo, da so me 

njihove oči spet videle in njihova ušesa spet slišala, da bi se njihova vera razplamtela in da bi se okrepilo 

njihovo poznavanje mojih besed. 

42 Zdaj vam lahko povem, da je bil med temi učenci eden, ki ni nikoli dvomil vame, ki ni omahoval 

pred preizkušnjami in ki me ni zapustil niti za trenutek. To je bil Janez, zvesti, pogumni, goreči in najbolj 

ljubeči učenec. Zaradi te ljubezni sem mu zaupal Marijo, ko sta stala ob vznožju križa, da bi še naprej 

našel ljubezen v tem brezhibnem srcu in da bi se ob njej še bolj okrepil za boj, ki ga je čakal. Medtem ko 

so njegovi bratje, drugi učenci, drug za drugim padali pod smrtnim udarom kata in s krvjo in življenjem 

zapečatili vso resnico, ki so jo oznanjali, in ime svojega Učitelja, je Janez premagal smrt in se izognil 

mučeništvu. Ker je bil pregnan v puščavo, si njegovi preganjalci niso mislili, da se bo na otoku, kamor so 

ga pregnali, temu človeku z nebes spustilo veliko razodetje o stoletjih, ki jih postopoma doživljate - 

prerokba, ki ljudem govori o vsem, kar se bo uresničilo in izpolnilo. 

43 Potem ko je Janez bratom izkazal veliko ljubezni in svoje življenje posvetil služenju v imenu 

svojega Učitelja, je moral živeti ločeno od njih, sam; vendar je vedno molil za človeštvo, vedno je mislil 

na tiste, za katere je Jezus prelil svojo kri. 

44 Molitev, tišina, introspekcija, iskrenost njegovega obstoja in dobrota njegovih misli so dosegli 

čudež, da je ta oseba, ta duša, v kratkem času razvila to, za kar druge duše potrebujejo tisočletja. 

45 Da, učenci, Janez je zgled za to, kaj bo človeška duša dosegla v prihodnjih časih. Janezovo 

zveličanje, po katerem je govoril, videl in slišal, je bilo razodetje tega, kar boste doživeli v tistem času. 

Duhovna videnja, predstavljena v alegorijah, so bila videna z darom videnja, tj. z duhovnim vidom. 

46 Božanski glas in glas duhovnega sveta, ki sta dosegla njegove možgane in se dotaknila njegovega 

srca, sta bila predhodna znaka manifestacije, ki ste jo v tem času doživeli prek nosilcev glasu in darov. In 

nazadnje je Janez, ki je pod vodstvom angela zapisal vse, kar je videl in slišal, človeštvu razkril dialog 

med duhom in duhom, ki bo prišel, ko se bodo ljudje v svojem življenju osvobodili nečistosti in 

materializma. 

47 Kdaj se bodo ljudje posvetili temu, kar je moj ljubljeni učenec pustil zapisano? Nenavaden je način 

zapisa njegovega razodetja, skrivnosten je njegov pomen, globoke do neizmerljive so njegove besede. Kdo 

bi jih lahko razumel? Ljudje, ki se začnejo zanimati za Janezovo razodetje, se vanj poglobijo, ga razlagajo, 
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opazujejo in preučujejo. Nekateri se nekoliko približajo resnici, drugi mislijo, da so odkrili pomen 

razodetja, in ga razglašajo vsemu svetu; tretji so zmedeni ali preveč utrujeni, da bi še naprej raziskovali, in 

na koncu zanikali božanski pomen tega sporočila. 

48 Učenci "tretjega veka", zdaj vam pravim, da se morate, če resnično želite vstopiti v to svetišče in 

spoznati pravi pomen teh razodetij, seznaniti z molitvijo od duha k duhu - prav z molitvijo, ki jo je Janez 

izvajal v svojem izgnanstvu. Najprej morate razumeti, da božje razodetje, čeprav ga predstavljajo 

zemeljske figure in podobe, v celoti govori o človeški duši, njenem razvoju, njenih bojih, skušnjavah in 

padcih, razžalitvah in neposlušnostih. Gre za mojo pravičnost, mojo modrost, moje kraljestvo, moje 

izkazovanje ljubezni in mojo komunikacijo z ljudmi, njihovo prebujanje, prenavljanje in nazadnje njihovo 

poduhovljenje. 

49 Tam sem vam razkril duhovno življenjsko pot človeštva, razdeljeno po časovnih obdobjih, da bi 

lahko bolje razumeli razvoj duše. 

50 Ker se Razodetje nanaša na vaše duhovno življenje, je primerno, da ga preučujete in o njem 

razmišljate z duhovnega vidika, kajti če si ga boste razlagali le v smislu zemeljskih dogodkov, boste tako 

kot mnogi drugi padli v zmedo. 

51 Res je, da so številni zemeljski dogodki povezani z uresničitvijo tega razodetja in bodo tudi v 

prihodnosti. Toda vedite, da so dogodki in znamenja, ki jih vsebujejo, tudi številke, podobe in zgledi, ki 

vam pomagajo razumeti mojo resnico in izpolniti vašo usodo, da se dvignete k meni na poti čistosti duše, 

katere svetel zgled vam je zapustil moj učenec Janez, ki je bil tisočletja pred človeštvom v dialogu med 

duhom in duhom s svojim Gospodom. 

Moj mir z vami! 
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 Reinkarnacija in duhovno življenje52 

 Tri obdobja na Zemlji56 

Navodila 296 

 Duhovni razvoj človeka2 

 Novi prihod Boga20 

 Naše raziskave mora voditi vest26 

 Večno prekletstvo ne obstaja30 

 Zaklad miru39 

 Veličina božanskega dela tretjega obdobja45 

 Manifestacija duhovnega življenja55 

 Moč ljubezni60 

Navodila 297 

 Pomen in cilj intelektualnega dela2 

 Nismo sami6 

 Materializem v religijah in sektah39 

 Prerokbe o boljšem svetu68 

Navodila 298 

 Izvajanje duhovnih darov osvobaja in dviguje1 

 Pomen priprave duše19 

 Duhovni svet nas obdaja41 
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Navodila 299 

 Božič 19492 

 Duhovnost brez filozofske kontaminacije32 

 Jožefov primer60 

Navodila 300 

 Pričevanje spiritualizma3 

 Pomen spisov tretjega obdobja17 

 Bliža se nova vojna33 

 Priprava na duhovnost36 

 Preroki vseh časov50 

Navodila 301 

 Stopnja duhovne priprave2 

 Kruh in vino Duha5 

 Šesti pečat9 

 

 Spoznanje o duhovnem obstoju10 

 Darovi Duha14 

 Zakaj je namenjen Exams24 

 Poslanstvo spiritualistov v odnosu do mladih33 

Navodila 302 (1950) 

 Pot do spiritualizacije2 

 V koči v Emausu3 

 Božanske lekcije5 

 Zakaj reinkarnacija14 

 Poplava15 

 Pomen duhovne skrinje17 

 Neskončno število duhovnih bivališč23 

 Nič ni za vedno izgubljeno31 

 Izginotje malikovanja36 

Navodila 303 

 Psihična priprava1 

 Odnosi med duhovnimi bitji11 

Nekaj o fanatizmu in nevednosti  

 na pokopališčih20 

 Zdaj je čas, da se duhovno prepoznamo24 
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 Nekaj o užitkih27 

 Konec časov in sodba35 

 Kje je smrt, večno prekletstvo in očiščevanje41 

 Sedem pečatov52 

Navodila 304 

 Za razvoj duha sta potrebni priprava in volja1 

 Bog je vseprisoten13 

 Testi ustrezajo napakam38 

 Mentalna komunikacija po letu 195051 

Navodilo 305 (1. januar 1950) 

 Tri obdobja in njihova pisna sporočila1 

 Duhovni klic človeštvu2 

 Duša je izvirna6 

 

 Približevanje ure sodbe in odpuščanja za vse12 

 Vseprisotnost božanskih vibracij22 

 Božanska čistost duhovnega templja30 

 Prebujanje človeštva za duhovno36 

 Smrtni krč dobe materializma41 

 Eliasovo poslanstvo47 

 Ne sme vas voditi strah, ampak ljubezen51 

 Napačno prepričanje59 

 Božje usmiljenje in duhovni razvoj64 

 Vest je nad umom in srcem67 

 Jezus in Kristus71 

 Pomen leta 195074 

Navodila 306 (1950) 

 144.000 izbranih duhov1 

 Intelektualni znak3 

Večne duhovne vrednote in minljive materialne vrednote14 

 Blagoslov izpitov20 

 Priložnosti za izkazovanje usmiljenja (Heb 13,16) 27 

 Kjer ni usmiljenja, je vojna35 

 Leto 1950 je začetek novega obdobja38 

 Poklicani in izbrani53 
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 Ne religioznost, ampak duhovnost59 

 Univerzalni jezik65 

Navodila 307 

 Mir je najvišja duhovna dobrina1 

 Spiritualizacija v praksi6 

 Besede devicam31 

 Prava duhovna družina36 

 Priprava42 

 Duhovna manifestacija v Mehiki49 

 Razvijanje duhovnih darov54 

Navodila 308 (1950) 

 Vzpon na duhovno goro5 

 Prepustite se preizkušnjam7 

 

 Jezus in Kristus ─ Človek in Duh20 

 Leto 1950 in njegov pomen35 

 Peter in Savel-Paul42 

 Izkušnja priprave48 

 Mercy52 

Navodila 309 

 Univerzalna božanska prisotnost3 

 Duhovnost in propad materializma6 

 Ambasadorji miru10 

 Božja pravičnost14 

 Lekcija o Kajnu in Abelu19 

 Popolni zakon reinkarnacije22 

 Univerzalno bratstvo31 

 Tisti, ki ostanejo brez kompasa35 

 Svoboda uma37 

 Petrov primer38 

 Izgnanstvo apostola Janeza na Patmosu42 
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