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Knjiga resničnega življenja 

Iz nemškega izvirnika v angleščini: zvezki IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - ostalih pet zvezkov je bilo 

že na voljo v angleščini. 

Nadaljnji prevodi bodo sledili.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pa faza očiščenja in povzdignjenja ter vrnitve v Očetovo naročje.  

 

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

Hosta, mi je rekel Gospod, ima naslednji pomen:  

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

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

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

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

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

očistili in izpopolnili z namenom vrnitve k Bogu in ponovnega vstopa v Očetovo naročje.  

 

Anna Maria Hosta 

Kraljestvo miru-Kristusa na zemlji 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-naslov: a.m.hosta@web.de  
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Predgovor 
"To je napovedani čas, ko sem moral spregovoriti človeštvu, in želim, da s to besedo, ki sem vam jo 

dal, sestavite zvezke knjig v izpolnitev mojih prerokb, ...." (6, 52) 

Napovedani čas se nanaša na sedanji čas, imenovan tudi tretji čas, ki je naslednik prvega časa (Mojzes 

in preroki) in drugega časa (Jezus in njegovi apostoli). 

Tretji čas sta leta 1866 v Mehiki pripravila Elijev duh in njegov učenec Roque Rojas, da bi od leta 

1884 do konca leta 1950, torej 66 let, Božji duh lahko komuniciral s človeštvom: Nedeljo za nedeljo so se 

ljudje iz preprostega ljudstva zbirali na preprostih zbirališčih in približno dve uri poslušali božje sporočilo. 

Kot glasnike (porta vozes) je Bog uporabil številne glasnike (današnje preroke), ki so v vzvišenem stanju 

duha slišali žarek božje besede. 

Ta božanska razodetja, sporočila ali učenja so bila sopostavljena in zapisana v zadnjem desetletju pred 

letom 1950. Po letu 1950 je bilo iz tega velikega števila protokolov izbranih 366 naukov, ki so bili 

objavljeni v obsežnem delu Libro de la Vida Verdadera (Knjiga resničnega življenja) v 12 zvezkih. 

Po letu 1975 sta Walter Maier, ki se je udeležil nedeljskih srečanj od leta 1943 do 1950, in Traugott 

Göltenboth prevedla I. do V. zvezek v nemščino in jih izdala pri založbi Reichl Verlag. Po smrti Walterja 

Maierja leta 2001 je šesti zvezek dokončal Traugott Göltenboth in ga objavil leta 2004. 

      Svazka VII do XI je nato prevedel tudi Traugott Göltenboth in ju v letih 2014 do 2015 izdal pri založbi 

Buchdienst zum Leben. XII. zvezek bo predvidoma na voljo leta 2016. 

Tako božanski duh v času največjega znanstvenega in tehničnega napredka, pa tudi največjih vojn in 

ideoloških odklonov, človeštva ni pustil pri miru. 

V svoji neskončni ljubezni in modrosti nam je Bog v mehiških razodetjih pokazal pot iz ideoloških 

odklonov, dal tolažbo in zdravilni balzam našim lačnim dušam ter zelo praktična navodila za usmerjanje 

našega življenja v skladu z božjo voljo. 

Naj se naslednje besede kmalu uresničijo: 

Slava Bogu na višavah in mir na zemlji 

in v veselje ljudem. 
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Uvod 
Naslednji odlomki lahko bralcu omogočijo prvi vpogled v to knjigo. Številke v oklepajih se nanašajo 

na navodila in številčenje verzov. 

Dobrota je resnica in ljubezen 

Spoznajte, da moja beseda ni in ne more biti nova religija. To delo je svetla pot, na kateri se bodo vse 

ideologije, veroizpovedi in religije duhovno združile in vstopile skozi vrata obljubljene dežele. (310, 39) 

Vsi me spoznajte, da me nihče ne bo zanikal ─ spoznajte me, da bo vaša predstava o Bogu temeljila na 

resnici in da boste vedeli, da sem tam, kjer se kaže dobro, tudi jaz. 

Dobrota se ne meša z ničemer. Dobrota je resnica, je ljubezen, je usmiljenje, je razumevanje. 

Dobrota je jasno prepoznavna in nezamenljiva. Prepoznajte ga, da se ne boste zmotili. Vsaka oseba 

lahko gre po svoji poti, a če se vse srečajo na eni točki, kar je dobro, se bodo sčasoma prepoznale in 

združile. Vendar ne, če vztrajno zavajajo sami sebe, tako da dajejo dobremu videz zla in prikrivajo zlo za 

dobro, kot se dogaja ljudem te dobe. (329, 4547) 

Pot nazaj v naš duhovni dom 

Vsak svet, vsaka raven obstoja je bila ustvarjena, da bi se duša na njej lahko razvijala in naredila korak 

k svojemu Stvarniku ter tako z napredovanjem na poti popolnosti dosegla cilj svojega potovanja, vrh 

duhovne popolnosti, ki je prav bivanje v Božjem kraljestvu, brez madeža, čista in dobro oblikovana. 

Komu se vendarle zdi nemogoče prebivati "v Božjem naročju"? Ah, vi, bedni intelektualci, ki v resnici 

ne znate misliti! Si že pozabila, da si nastala iz mojega materinega telesa, torej da si v njem že prej 

obstajala? Nič čudnega ni v tem, da se vse, kar izvira iz vira življenja, ob svojem času vrne k njemu. Vsaka 

duša, ko je iz mene prišla v življenje, je bila deviško čista, vendar se je pozneje na svoji poti marsikdo 

umazal. Ker sem vse modro, ljubeče in pravično predvidel, sem se takoj lotil zagotavljanja vseh potrebnih 

sredstev za njihovo odrešitev in obnovo na poti, ki so jo morali prehoditi moji otroci. 

Čeprav so to duhovno deviškost kršila mnoga bitja, bo prišel dan, ko se bodo očistila vseh svojih 

prestopkov in tako ponovno pridobila svojo prvotno čistost. Očiščenje bo v mojih očeh zelo zaslužno, saj 

ga bo duša dosegla z velikimi in nenehnimi preizkušnjami vere, ljubezni, zvestobe in potrpežljivosti. (313, 

21-23) 

Želim, da bi bili ob koncu boja, ko bodo vsi moji otroci večno združeni v Duhovnem domu, deležni 

moje neskončne sreče kot Stvarnika, saj se zavedam, da je vsak od vas sodeloval pri božanskem delu na 

način gradnje ali obnove. 

Le kot duhovna bitja boste odkrili, da se nič od vsega, kar sem ustvaril od začetka, ni izgubilo, da je 

vse v meni oživljeno, da vse oživi in se obnovi. 

Ko je bilo toliko bitij dolgo časa izgubljenih in ko so mnoga namesto življenjskih del opravljala 

uničujoča dela, bodo ugotovila, da je bil čas njihovega zablodenja le začasen in da bodo njihova dela, pa 

naj so bila še tako slaba, našla nadomestilo v večnem življenju in bodo spremenjena v sodelavce mojega 

nenehnega ustvarjalnega dela. 

Kaj pomeni nekaj stoletij greha in teme, kot jih je imelo človeštvo na zemlji, če jih primerjamo z 

večnostjo, s časom evolucije in miru brez konca? Odstopili ste od mene zaradi svoje svobodne volje in se 

boste, spodbujeni od vesti, vrnili k meni. (317, 17-20) 

Duhovna bitja svetlobe nam stojijo ob strani 

Ne hodite sami, kajti moja spodbuda in moja luč sta z vsakim od vas. Če pa bi se vam to zdelo malo, 

sem ob bok vsakega človeškega bitja postavil duhovno bitje svetlobe, ki bo bdelo nad vašimi koraki, vam 

dalo slutiti nevarnost, vam služilo kot spremljevalec v samoti in kot pomočnik na življenjski poti. To so 

entitete, ki jih imenujete angeli varuhi ali zaščitniki. 

Nikoli jim ne bodite nehvaležni in ne bodite gluhi za njihove spodbude, kajti vaše moči ne bodo 

zadostovale za vse življenjske preizkušnje. Potrebujete tiste, ki so naprednejši od vas in ki vedo nekaj o 

vaši prihodnosti, ker sem jim jo razkril. 
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Boj teh bitij je zelo težak, dokler ne dosežete spiritualizacije, saj z vaše strani prispevate zelo malo, da 

bi jih podprli pri njihovem težkem poslanstvu. 

Ko boste zaradi svoje duhovnosti začutili in zaznali prisotnost tistih svojih bratov in sester, ki se 

nevidno, brez vsakršnega razkazovanja trudijo za vašo blaginjo in napredek, boste obžalovali, da ste jih 

prisilili v tolikšno trpljenje zaradi vaših grehov. Toda ko se ta vpogled pojavi v vas, je to le zato, ker je v 

vašem umu že postal svetloba. Takrat se bodo prebudili sočutje, hvaležnost in razumevanje do njih. 

Kakšna velika sreča bo v vaših varovancih, ko bodo videli, da njihov trud podpirate vi in da je njihov 

navdih v skladu z vašim vzponom! 

Imate toliko bratov in sester ter toliko prijateljev v "duhovni dolini", ki jih ne poznate. 

Jutri, ko se bo znanje o duhovnem življenju razširilo po vsem svetu, bo človeštvo spoznalo pomen teh 

bitij ob vas in ljudje bodo blagoslavljali mojo Previdnost. (334, 70-76) 

Bitka med svetlobo in temo 

Za vašim človeškim življenjem obstaja svet duhov, vaših bratov in sester, človeku nevidnih bitij, ki se 

borijo med seboj, da bi vas osvojili. 

Ta boj je posledica različnega razvoja med nekaterimi in drugimi. Medtem ko bitja svetlobe, ki jih nosi 

ideal ljubezni, harmonije, miru in popolnosti, pot človeštva zasipavajo s svetlobo, ga vedno navdihujejo z 

dobrim in mu razkrivajo vse, kar je v dobro človeštva, pa bitja, ki se še vedno oklepajo zemeljskega 

materializma, sejejo, ki se niso mogli ločiti od svoje sebičnosti in ljubezni do sveta ali ki v nedogled gojijo 

človeške odvisnosti in nagnjenja, s tem, ko zatemnijo razum, zaslepijo srca in zasužnjijo voljo, da bi 

izkoristili ljudi in jih spremenili v orodje svojih načrtov ali jih uporabljali kot svoja telesa, zasejali pot 

človeštva z zmedo. 

Duhovni svet Luči pa si prizadeva pridobiti človekovo dušo, da bi ji odprl pot v večnost; Medtem ko se 

ti blagoslovljeni gospodarji neprestano trudijo, naraščajo v ljubezni, postajajo negovalci ob postelji 

bolečine, svetovalci človeka, ki nosi breme velike odgovornosti, svetovalci mladih, zaščitniki otrok, 

spremljevalci tistih, ki pozabljajo in živijo sami, se legije bitij brez luči duhovne modrosti in brez 

vznemirljivega občutka ljubezni prav tako neprestano trudijo med ljudmi. Toda njihov cilj ni olajšati vam 

pot v Duhovno kraljestvo ─ ne; namen teh bitij je popolnoma nasproten, njihova želja je, da bi zavladala 

svetu, da bi bila še naprej njegova gospodarja, da bi se ohranila na zemlji, da bi obvladovala ljudi in jih 

naredila za sužnje in orodje svoje volje ─ z eno besedo, da nikomur ne bi pustila, da jim vzame to, kar so 

vedno imela za svoje: svet. 

Učenci: Med enim in drugim bitjem divja srdita bitka, ki je vaše fizične oči ne vidijo, vendar njene 

odseve dan za dnem čutite v svojem svetu. 

Da bi se človek lahko branil in osvobodil slabih vplivov, mora poznati resnico, ki ga obdaja, naučiti se 

mora moliti z duhom in vedeti, s kakšnimi sposobnostmi je obdarjeno njegovo bitje, da bi jih lahko 

uporabil kot orožje v tem velikem boju dobrega proti zlu, svetlobe proti temi, duhovnosti proti 

materializmu. 

Prav duhovni svet svetlobe je tisti, ki dela, se bori in pripravlja vse, da bo nekega dne svet stopil na pot 

poduhovljenja. 

Razmislite o vsem tem in predstavljali si boste, kako silovit je boj vaših duhovnih bratov in sester, ki si 

prizadevajo za odrešitev ljudi ─ boj, ki je zanje čaša, s katero jim nenehno dajete piti žolč nehvaležnosti, 

saj se omejujete na to, da od njih sprejemate vse dobro, ki vam ga podarijo, vendar se jim nikoli ne 

postavite ob bok, da bi jim pomagali v njihovem boju. 

Le redki vedo, kako se jim pridružiti, le redki so dovzetni za njihove navdihe in upoštevajo njihove 

nasvete. Toda kako močno gredo skozi življenje, kako zaščiteni se počutijo, kakšni užitki in navdihi 

navdihujejo njihovega duha! 

Večina ljudi je razpeta med obema vplivoma, ne da bi se odločila za enega, ne da bi se popolnoma 

predala materializmu, vendar si tudi ne prizadeva, da bi se ga osvobodila in svoje življenje poduhovila, tj. 

povzdignila z dobroto, znanjem in duhovno močjo. Ti so še vedno v popolni vojni sami s seboj. 

Tisti, ki so se popolnoma prepustili materializmu, ne da bi se še vedno zmenili za glas vesti, in ki ne 

upoštevajo ničesar, kar se nanaša na njihovo dušo, se ne borijo več, saj so bili v boju premagani. Mislijo, 
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da so zmagali, da so svobodni, ne zavedajo pa se, da so ujetniki in da bodo morale legije Luči priti v temo, 

da bi jih osvobodile. 

To sporočilo svetlobe pošiljam vsem ljudstvom na zemlji, da bi se ljudje prebudili, da bi spoznali, kdo 

je sovražnik, proti kateremu se morajo boriti, dokler ga ne premagajo, in kakšno orožje nosijo, ne da bi se 

tega zavedali. (321, 5363) 

Božja vizija za našo prihodnost 

Od sveta pričakujem poduhovitev. Zame nimajo nobenega pomena imena, po katerih se razlikuje vsaka 

cerkev ali sekta, niti bolj ali manj velik sijaj njenih obredov in zunanjih oblik čaščenja. To doseže le 

človeške čute, ne pa tudi mojega duha. 

     Od ljudi pričakujem poduhovljenost, saj pomeni dvig življenja, ideal popolnosti, ljubezen do dobrega, 

obračanje k resnici, izvajanje dejavnosti ljubezni, harmonijo s samim seboj, ki je harmonija z drugimi in s 

tem z Bogom. (326, 21-22) 

     Iz današnjih ljudi brez duhovnosti in ljubezni bom vzgojil generacije, ki jih je moja beseda tako 

pogosto prerokovala. Toda najprej bom delal na teh narodih, ki se danes napačno ocenjujejo, vojskujejo in 

uničujejo drug drugega. 

Potem, ko bo moja sodba izvršena nad vsemi in bo plevel izkoreninjen do korenin, se bo začelo 

pojavljati novo človeštvo, ki v svoji "krvi" ne bo več nosilo semen razdora, sovraštva ali zavisti, saj se je 

"kri" njegovih staršev očistila v loncu bolečine in kesanja. 

Sprejel jih bom in jim rekel: "Prosite, prosite in dano vam bo", kakor sem vam rekel v drugi dobi. 

Danes pa dodajam: znati vprašati. (333, 54) 

Predstavljajte si napredek človeštva, katerega morala izhaja iz duhovnosti; predstavljajte si človeštvo 

brez meja in nacionalnih meja, ki si bratsko deli vsa življenjska sredstva, ki jih zemlja daje svojim 

otrokom. Poskusite si predstavljati, kakšna bi bila človeška znanost, če bi bil njen ideal medsebojna 

ljubezen, če bi človek znanje, ki ga išče, dobil z molitvijo. Pomislite, kako prijetno mi bo, če bom od ljudi 

skozi njihovo življenje prejemal čaščenje ljubezni, vere, poslušnosti in ponižnosti, ne da bi se morali 

posluževati obredov in zunanjih oblik čaščenja. 

Le to bo življenje za ljudi, saj bodo v njem dihali mir, uživali svobodo in se hranili le s tistim, kar 

vsebuje resnico. (315, 57-58) 

Ko se moj glas duhovno sliši v človeštvu, bodo ljudje začutili, kako vibrira nekaj, kar je bilo vedno v 

njih, čeprav se ni moglo izraziti v svobodi. To bo duh, ki se bo ob glasu svojega Gospoda dvignil in se 

odzval mojemu klicu. 

Takrat se bo na zemlji začelo novo obdobje, saj ne boste več gledali na življenje od spodaj, ampak ga 

boste opazovali, spoznavali in uživali v njem z višin svoje duhovne vzvišenosti. (321, 38-39)  
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Navodila 310 
Moj mir z vami! 

1 Pridite k meni, izgubljeno in blodeče človeštvo. Najprej iščite moje kraljestvo, in ko boste v njem, 

pijte iz neizčrpnega vrelca moje modrosti. Vendar ne pozabite, da moje kraljestvo ni od tega sveta in da 

vanj lahko vstopite le, če se ravnate po mojih zakonih ljubezni. 

2 Učenci: Sedanje leto 1950 bo prineslo odločilne dogodke za vse ljudi. Zato je vaša odgovornost 

tako velika, ko poslušate moje učenje. 

3 Človeštvo je bolno, slepo in na poti v propad. Oče jih bo rešil po tvojem posredovanju. Resnično, 

povem vam: nihče ne bo izgubljen. 

4 Ker imam vse svoje otroke enako rad ─ zakaj je na svetu toliko bede? To je vprašanje, ki si ga 

zastavljajo ljudje. Vendar poznate razlog za to, kar se dogaja. 

5 Vaša duša ni prvič na tem svetu. Pred davnimi časi sem mu dovolil, da se reinkarnira v različnih 

zemeljskih telesih, da bi lahko popravil svoje napake in postal vreden mojega zakona. Duše sem od 

začetka njihovega nastanka postavil na zemljo, da bi po svojih zaslugah pridobile možnost vstopa v moje 

kraljestvo. 

6 Človekova duša je privilegirano bitje stvarstva. V dokaz svoje ljubezni sem mu podaril svobodno 

voljo. 

7 Vsa druga bitja so podrejena moji volji. Če pa so ljudje pri uresničevanju svoje svobode volje le 

skrenili s poti moje ljubezni, bodo morali odrešitev doseči prav na tej poti, ki jo je ustvarila njihova 

svoboda volje. Za vse duše je prišel čas žetve, zato med ljudmi vlada zmeda. Toda resnično, povem vam, v 

tem kaosu bo vsak požel svoje seme. 

Kaj pa se bo zgodilo s tistimi mojimi otroki, ki nenehno kršijo moj zakon? Resnično, vse tiste, ki spijo 

in nočejo študirati ter upoštevati mojih navodil, bodo zajele preizkušnje kot vihar, ki jih bo povozil. Za vse 

tiste, ki so se ravnali po mojih navodilih, pa bo to kot spodbuda za izpolnjevanje dolžnosti, kot lepa 

nagrada, ki jim jo bo dal Bog. 

8 Oče je neizčrpna dejavnost, večno dela za vse svoje otroke in zaradi tega zgleda morate biti tudi vi 

neutrudni pri opravljanju svojega dela, da boste tako postali eno s svojim Gospodom. Razumite, da je vaše 

delo pravi blagoslov za vas, saj se z njim vedno bolj približujete svojemu Bogu. To je skrivnost, kako 

izpopolniti svoje življenje. 

9 Človek se je razvil in v svoji evoluciji je pridobil številne sadove, ki služijo človeštvu. Danes pa je 

v svoji aroganci verjel, da je nadrejen svojemu Stvarniku. 

10 Sprašujete me, ali lahko svojim otrokom pomagam najti pot iz njihove aberacije. In povem vam: 

Da, ljudje. Priložnost, ki sem jo dal duši v njenih reinkarnacijah v človeškem življenju, je dokaz moje 

ljubezni. Moje kraljestvo je namreč mogoče doseči le z dobrimi dejanji ljubezni in usmiljenja, ki jih moji 

otroci opravljajo po navodilih svoje vesti, pri čemer v celoti uporabljajo svobodno voljo. 

11 Četudi se počutite nepomembne in šibke, pomagajte sočloveku z neskončno močjo, ki sem vam jo 

zaupal z zapovedjo. Čista in glasna molitev, ki sem vas je naučil, bo združila vse človeštvo na poti moje 

ljubezni. 

12 Molite, učenci, pošiljajte svoje misli kot sporočilo miru tistim, ki trenutno s svojo inteligenco 

spreminjajo vaša življenja, da bodo sadovi, ki jih bodo dosegli, kot balzam za trpljenje človeštva. 

13 Zakaj vas Gospod imenuje "izvoljeno ljudstvo"? Ker sem vam že v prvi dobi dodelil težko nalogo 

med vašimi soljudmi. Vendar te nisem obdaril z večjimi darovi od njih in te nisem postavil nad druga 

ljudstva, ampak sem te naredil za zvestega sina, glasnika svojega sporočila luči in ljubezni vsem ljudstvom 

na zemlji, ki so še vedno v zmoti. 

14 Podelil sem vam milost, da slišite mojo besedo prek glasnika ─ sporočilo, ki ga boste, ko pride čas, 

ponesli v srce ljudi. 

15 Učenci, izkoristite čas, poglejte ljudi, ki so zatopljeni v svoj materializem in se oklepajo lažnih 

glasov sveta. V njih bo trpljenje in le tako se bodo prebudili glede svoje vesti. Trpljenje ─ tudi če ga ne 

razumete, dokler ga preživite ─ je blagoslov za vašo dušo. 

16 Dvignite se k meni v duhu, nad vsako muko, vsako skušnjavo ali slabostjo, in razumeli boste, kako 

lepa je pot, ki vam jo ponujam v izpolnjevanju svojega zakona. Ko gledate človeštvo, ki je v svoji 
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pokvarjenosti doseglo vrh pokvarjenosti, vam Oče pravi: duša se je kljub temu razvila, krutost vojn jo je 

prebudila in danes, ko na vsak način išče mir, je na razpotju. 

17 To je tvoje poslanstvo, Izrael. Vsak od vas bo moral voditi človeštvo s svojo molitvijo in zgledom. 

Nihče nima pravice govoriti o pomanjkljivostih svojega bližnjega. Kdo med vami je popoln? 

Nikogar ne obsojajte in bodite dober zgled med ljudmi. Tako boste živeli kot odsev večnega miru in 

blaženosti. Takrat bodo ljudje, utrujeni od številnih trpljenj, prišli k tebi in ti rekli: "Daj nam svojega 

kruha, daj nam te neizčrpne vode." 

18 Narodi se trudijo najti mir, ki ga še niso dosegli. V nekaterih delih sveta so se vojne končale, v 

drugih pa še vedno vlada kaos, ki obdaja ljudi v njihovih morilskih bojih. Zaman si želijo, da bi na svetu 

zavladal mir, saj jim primanjkuje ljubezni in usmiljenja. 

Ljudje se bojijo novih orožij, ki jih je ustvarila človeška inteligenca. Pomagajte jim, ljudje, pridite do 

njih z mojim sporočilom ljubezni, ki sem vam ga zaupal. Ne imejte prednosti pred določenimi rasami, 

jeziki ali ideologijami, v njih vidite le svoje brate in sestre, ki potrebujejo nasvet in ljubezen. 

19 Molite, kajti resnično vam pravim, da bo moj mir dosegel vsa ljudstva na zemlji in premagal 

sebičnost in človeške slabosti. 

20 Tako bo moje kraljestvo prišlo k vam in takrat bodo izumi, ki danes povzročajo uničenje in smrt, 

poslani le v potrebno obnovo, da bo ta svet postal pravi raj. Želim, da se človek končno izpopolni in vlada 

temu planetu, kot Oče vlada vesolju: z ljubeznijo. 

21 Tisti, ki zelo verjame v moj zakon in z veliko ljubeznijo uči moj nauk, se mu ni treba ničesar bati, 

saj bo Očetovo orodje in hkrati del Boga. 

22 Učenci: Kakor svetloba odstranjuje temo, tako boste z mojim božanskim sporočilom lahko 

odstranili nevednost človeštva. 

23 Moja beseda, razodeta v tej tretji dobi, bo povzročila, da bodo ljudje odkrili pravi pomen 

pravičnosti in sprejeli zakone, navdihnjene z mojim delom. 

24 Ta nauk, ki je človeštvu še vedno neznan, se bo sčasoma razširil po vsej zemlji in se ukoreninil v 

srcih mnogih ljudi. Duhovnost se bo v celoti razvila v človeštvu prihodnosti. 

25 Imeli ste milost, da ste slišali moja sporočila prek mojih glasnikov, vendar ne boste več priča 

razcvetu mojega nauka, ker ne boste več pripadali tej zemlji. Druge generacije bodo priča izpolnitvi moje 

besede. Dobili ste namreč nalogo, da ste pionirji duhovnosti. 

26 Zaradi tega vaše poslanstvo ne bo manj pomembno od poslanstva prihodnjih generacij ─ 

nasprotno. Ne pozabite, da je od vas veliko odvisno, ali bodo šli po dobri poti, ali bodo dobri razlagalci 

mojega dela in dobri učenci. 

27 Prispevali boste svoj delež, ki je, kot sem vam že povedal, zelo pomemben. Toda ne bodite 

ponosni na to. Kajti kdor je pri duhovnem delu nečimrn, ne razume, kako biti vreden učenec, saj je eden 

od najpomembnejših pogojev, da si Moj učenec, ponižnost. 

28 Poglejte se v ogledalo svoje vesti in preverite, ali se v njem ne zrcali kakšna nepravičnost. Preden 

začnete obsojati dela svojih soljudi, se poglejte v to notranje ogledalo. Takrat bodo vaša dejanja temeljila 

na večji čistosti in resnicoljubnosti. 

29 To vam govorim zato, ker vidim, da mnogi med vami z veseljem obsojajo napake, ki jih vaši 

soljudje delajo v različnih verskih skupnostih, pa tudi njihove obrede in bogoslužje. Pravim vam, da bi 

bilo bolje, če ne bi sodili ne cerkva ne veroizpovedi, saj za zdaj ne poznate njihovega duhovnega obsega. 

30 Zapuščam vas kot vodnike, a ne kot agitatorje. Tvoje seme naj bo seme miru in harmonije, nikoli 

pa zmede in nasilja. 

31 Moja beseda ima za cilj združitev in mir, tako da boste po njenem navdihu znali priti do soljudi in 

vedno spoštovati njihovo vero kot nekaj svetega. Njihova vera je namreč notranji oltar, v katerem 

prebivam. 

Takrat boste lahko v svojih soljudeh prepoznali razvoj, ki so ga dosegli s svojim bojem, trudom in 

nesrečami. 

32 Če pri primerjavi oblike, v kateri vaši soljudje prakticirajo svojo vero, z vašo obliko, odkrijete 

razlike, se ne ustavljajte pri presojanju po videzu in se poglobite v bistvo zadeve, kjer obstaja resnica. Ker 

ste duhovniki, si zapomnite, da se morate vedno držati duha in ne zunanjih oblik. 



 

12 

33 Če boste postopoma razumeli soljudi na ta način, boste kmalu ugotovili, da vsak človek napreduje 

po drugačni poti, vendar se vse poti združujejo v eno samo točko, ki je pot k svetlobi, resnici in življenju. 

34 Zdaj se zavedate, da ni dovolj, da znanje moje besede prenesete v svojo dušo, saj je treba opraviti 

še najpomembnejši del, to je uporabiti moje nauke. To je preizkušnja, na kateri morate pokazati, koliko ste 

se naučili iz moje besede. 

35 Ko sem vam v prenesenem jeziku rekel, da vam zapiram ustnice, sem vam želel pojasniti, da v 

tistem trenutku blagoslavljam vaše ustnice, tako da lahko vaša duša prek njih izraža svoj navdih in 

ponavlja moje božanske besede, medtem ko te ustnice ostajajo zaprte za sojenje, kritiziranje, laganje ali 

bogokletje. Ljubeče ohranjajte moj nauk in dovolite, da se vaša duša prelije v besede tolažbe, svetlobe, 

balzama, modrosti in miru kot reka, ki se je nabirala več stoletij. 

36 Mojega imena vam ne bo treba pogosto izgovarjati ─ nasprotno. Manj ko ga boste izgovarjali in 

bolje ko boste uporabljali moj nauk, večje pričevanje boste dali o meni. 

37 Postopoma začutite svoje sosede v svojih srcih kot prave brate in sestre, glejte na človeštvo kot na 

eno družino, a pazite, da to ne boste razglašali. Nikoli ne razkrivajte svojih zaslug, saj o njih sodim samo 

jaz. Edina stvar, ki naj bi jo s svojim življenjem in besedami razkrili, je moje delo. To bodo vedeli vsi tvoji 

soljudje. 

38 Ponižnost duhovnika mora biti resnična, ne le navidezna, da bi bila njegova sled na zemlji polna 

svetlobe. 

39 Spoznajte, da moja beseda ni in ne more biti nova religija. To delo je svetla pot, na kateri se bodo 

vse ideologije, veroizpovedi in religije duhovno združile in vstopile skozi vrata obljubljene dežele. 

40 V tej besedi vam dajem mir in ljubečo skrb, ki vam bosta pomagala pozabiti na bolečino. Krepim 

vašo vero in vam dajem luč, da sledite poti, ki vodi k meni. Ta luč vas navdihuje in vabi k molitvi za tiste, 

ki trpijo ─ prisotne ali odsotne. Približa vas neznanim bratom in sestram, ki živijo daleč od vas in se jih ne 

morete fizično dotakniti ali pobožati. 

Moj nauk vas uči, da prosite za vse in čutite, kaj se dogaja v srcu vašega bližnjega. Povedal sem vam, 

da sem ves navzoč, da zame nihče ni odsoten ali oddaljen od mene, in dal sem vam zmožnost, da se 

premaknete in se obrnete k tistim, ki potrebujejo pomoč, tolažbo ali družbo. 

41 Koliko dobrega boste lahko naredili od dneva, ko boste prepoznali svoje darove in jih znali 

uporabiti v korist soljudi! Pripravljena duša lahko premaga razdalje, se spopade z nevarnostmi in 

premaguje ovire, da pride tja, kamor hrepeni. 

42 Če nosite težko breme v duši, ker niste mogli poravnati starih dolgov, delajte na duhovni način in 

začutili boste, da se vam vračata izgubljeni mir in veselje. 

43 Moja beseda vam omogoča, da doživite prejšnje čase, tako da vas spominja na moje pojavitve po 

patriarhih in prerokih ter na mojo besedo po Jezusu v drugi dobi. Dajem vam občutiti mojo očetovsko 

ljubezen in vaša duša okreva, ker ve, da jo vidi in varuje moje usmiljenje. 

44 Govorim vam z isto modrostjo, kot sem jo kot Mojster dal svojim učencem. Danes pa vam kot 

Sveti Duh pokažem še eno stran Knjige, da jo boste preučili in postali razsvetljeni. 

45 Moja volja je, da združite tri zaveze, ki so vam bile dane v treh časih, v eno in da se pripravite na 

odgovor tistim, ki vas sprašujejo o razlogih za te manifestacije. 

46 Zgled vaših prednikov je zapisan z neizbrisnimi črkami: Abraham, Izak in Jakob, ki so svojemu 

ljudstvu zapustili seme vere, ljubezni in stanovitnosti, so izpolnili svojo usodo in so z menoj. Ne prosim 

vas, da se žrtvujete, saj so ti časi minili. Vaše današnje življenje je tako ali tako žalostno in želim le, da se 

poduhovite. Če pa bi vašim otrokom dodelil nalogo, da ponesejo moj nauk v druge dežele, se temu ne 

upirajte. Če te bom uporabil, da boš s svojimi besedami in zgledi vodil množico, tega ne zavrni. Tako 

boste pustili sled v tem času in prihodnjim rodovom bom pokazal sadove, ki jih je dala moja beseda. 

47 Za vas je prišel čas boja. Duhovniki velikih verskih skupnosti se združujejo med seboj, da bi se 

počutili močne in se borili proti mojim izbrancem. 

Ko bo prišel čas, si bodo želeli pripisati ta razodetja, ki sem vam jih zaupal, tistim, ki sem jih preprosto 

pripravil, kot svoj dar. Če sem vam dal to milost, je to zato, ker vas poznam in sem vas očistil ter vas 

vzgojil, da bi me uporabljali s svojim razumom. Toda to, kar sem vam dal, pripada vsem mojim otrokom, 

in ne želim, da bi bilo povod za spopade. 
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Če se bo ta boj vendarle začel po letu 1950 ─ v času, ko ne boste več imeli mojega oznanjevanja v tej 

obliki ─ kako zelo boste občutili odsotnost moje besede! Potem vam bom dovolil, da si za zgled vzamete 

le moje apostole velike vere in močne volje. 

48 Moja beseda bo kmalu dosegla druge narode in zajezila ljudi v njihovem sovraštvu in želji po 

maščevanju. Glejte, bolniki še vedno ne vstanejo iz svojega tabora in še vedno je slišati novice o novih 

vojnah. Domovi niso bili obnovljeni, narodi niso bili obnovljeni, a še vedno je prisotna želja po krvi. Do 

njih bo prišlo moje sporočilo miru in soglasja. 

49 Veste, da so zunaj vaše celine narodi opustošeni in da je bolečina dosegla vsa srca. Ni otrok, 

mladih ali odraslih, ki ne bi izpraznili čaše trpljenja, in med njimi odkrivam tiste, ki imajo kljub trpljenju 

moč prositi, da narodov, ki ohranjajo mir, ne bi opustošila vojna. V različnih sektah najdem pobožne duše, 

ki z iskreno ljubeznijo in sočutjem molijo za tiste, ki doživljajo te velike preizkušnje. Sprejemam njihova 

dela, spoštujem njihove običaje in jim priznavam njihove zasluge. Spremljajte, molite, prosite kot dobri 

učenci in podelil vam bom svojo milost. Varujem vsako bitje in blagoslavljam vse narode. 

50 Vsi boste prejeli mir, ki ste si ga zaslužili, vendar vam obljubljam boljše čase. Po očiščenju, ki se 

mora zgoditi na zemlji, se bodo pojavili od mene poslani ljudje, krepostne duše z velikim poslanstvom, da 

ustvarijo poslušno človeško družino. Še štiri generacije za vašo bodo minile, dokler se moj nauk ne bo 

razširil po zemlji in obrodil čudovitih sadov. 

51 Vsi moji otroci ne bodo razumeli mojega prihoda v duhu v tem času in ne bodo vedeli, da 

pripravljam človeštvo, da se vrne k meni. 

Hočem, da se vrnete takšni, kakršni ste izšli iz mene ─ namreč čisti ─ da boste lahko vstopili v nebeško 

kraljestvo. 

52 Vsaka duša nosi v sebi moč, ki jo varuje v preganjanju in skušnjavah, in luč, ki jo vodi, to je vest. 

Če sem človeku dal svobodo volje, je to zato, da bi imel lastno voljo in se tako počutil gospodarja svojega 

življenja, svojih dejanj in podoben meni. Svojo ljubezen do njega sem dokazal tako, da sem mu namenil 

visoko usodo in ga obdal z udobjem, čeprav ta otrok ni spoštoval zakonov, ki sem mu jih dal. 

53 Moj klic v tem času je bil namenjen vsem, a le malo je tistih, ki mi sledijo. Ne čutite se oddaljene 

od mene, ker živite v tem svetu. Želim, da me prepoznate že v svojem življenjskem svetu, da je vaše srce 

dovzetno za vsako božansko manifestacijo, da me ljubite in da ste tesno združeni z menoj. Ker imate mojo 

naravo, čeprav v omejeni obliki, me lahko razumete in delate velika dela. 

54 Pot, ki sem jo začrtal duši, jo vodi k vzvišenosti, čeprav na poti pogosto naleti na bodike in trnje. 

55 Če iščete svete ali pravične ljudi, ki bi vas vodili, jih ne boste našli. Če si želite prizadevati za 

najvišjo popolnost, se obrnite k meni v Neskončnost, povežite se z menoj, jaz pa vam bom svetoval in vas 

navdihoval. 

56 Svetu niste govorili o tem, kar ste slišali od mene. Toda ta materialistični in hladni svet čaka na 

moje znamenje, namig ali besedo, da bi se vrnil k svojemu Gospodu in začel novo življenje. 

Znanstveniki opazujejo in se sprašujejo o razlogih za številne pojave v vesolju. Teologi želijo prodreti 

v moje skrivnosti in vsaka duša, občutljiva za mojo navzočnost, se sprašuje, ali je svet vstopil v novo 

dobo, jaz pa imam odgovor za te željne znanja, žejne, ki jim bom dal piti pri izviru vodo, ki bo pogasila 

njihovo žejo. 

57 Zdaj ste pripravljeni, vaši darovi so trajni. Če cenite milost, ki jo imate, je ne izgubite. Če imate 

zasluge, jih povečajte. Kajti nobena žrtev ne bo brezplodna in noben trud ne bo zaman, saj vsako delo 

ostane zapisano in ni roke, ki bi lahko izbrisala ali spremenila vašo knjigo. 

58 Vi, ki nosite v sebi dušo Izraela, vedite, da je bistvo, ki ga izliva moja beseda, enako tistemu, ki 

sem vam ga dal v prvi in drugi dobi. Danes vam pokažem strani tretjega dela Knjige življenja, ki tako kot 

prejšnji deli vsebuje mojo neskončno modrost. 

59 Jaz sem knjiga, v kateri je zapisano življenje in v kateri je prisotna vsa modrost. Pridite, potrkajte 

na moja vrata in takoj vam bom odprl. Toda v vašem srcu želim videti resnično željo po svetlobi. 

Če se vam zdi, da je vaše razumevanje doseglo mejo razumevanja in je ne morete preseči, ne skrbite. 

Kajti takrat se bo vaš duh, za katerega obstajajo nadaljnja obzorja, dvignil nad omejitve materije, dokler ne 

bo dosegel svetlobe, ki si jo je želel videti. 
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60 Kadar koli je človek v želji po povečanju svojega znanja vse zaupal v moč svoje inteligence, mu je 

spodletelo zaradi ovir, ki jih človeški um ne more premagati. Ali pa se je potopil v brezna, polna 

skrivnosti, ne da bi mogel potešiti svojo radovednost ali željo, da bi odkril več svetlobe za svojo znanost. 

61 Znanstvenikom je do danes primanjkovalo duhovnosti, zato je bilo njihovo znanje vedno omejeno, 

saj niso znali poiskati pravega izvora, prvobitnega vzroka in načela vsega, kar proučujejo. 

62 Resnično, povem vam, da bo po tej dobi materialistične, egoistične in pogubne znanosti prišel čas, 

ko bodo znanstveniki znali prodreti v skrivnosti narave ─ duhovno pripravljeni z molitvijo, odeti v 

ponižnost in spoštovanje, navdihnjeni s plemenitimi, visokimi, človeškimi idejami in nameni. 

63 Človeštvo se z velikimi koraki približuje koncu tega sveta, ki ga je ustvarila človeška znanost, tega 

lažnega in površinskega sveta, in človek bo tisti, ki bo z lastno roko uničil delo, ki sta ga zgradila njegova 

aroganca in pohlep. 

Nato bodo sledili tišina, razmislek in s tem obnova, vzvišene odločitve in ideali. Pred ljudmi bo 

nastopila nova doba, v katero bo vstopilo človeštvo, očiščeno v bolečini in očiščeno v izkušnjah. Ljudje 

bodo zgradili nov svet, vendar bo to svet, ki ga bo vodila duhovna duša, ki ga bo razsvetljeval duh, ki ga 

bo vodil po poti mojega zakona. 

64 Želim, da ta svet razume, da materialistična znanost nikoli ni cilj vašega obstoja in tudi ne bo, saj z 

njo niste mogli doseči niti svoje sreče na Zemlji. 

65 Vedeti morate, da ko boste zapustili ta planet, da bi dosegli višji svet življenja, tega ne boste mogli 

storiti, če boste zapustili znanstveni in materialistični svet, temveč le, če bo to svet, ki ga bo poduhovila 

ljubezen, krepost. 

66 Materializirane duše so v drugih svetovih slepe, ker so zanemarile svojo sposobnost razumevanja 

duhovnega in si tako preprečile, da bi postale dovolj občutljive za zaznavanje subtilnega, čistega, visokega 

in svetlega. 

67 Nihče si ne upa zanikati, da v sebi nosi duhovne naloge. Samo jaz in tvoj duh poznava pogodbo, ki 

obstaja med Očetom in njegovimi otroki. Vendar verjemite in vedite, da mi morate odgovarjati za vse, kar 

sem vam izročil, da morate obračunati za vse darove in naloge, ki sem vam jih zaupal, ko se kot duhovna 

bitja vrnete v večno kraljestvo. 

68 Ker ste dosegli čas, ko že lahko razumete, sprejemate in dojemate duhovno življenje, sem vam 

poslal svojo Besedo, ki je nauk za dušo, ki je zanesljiva pot in polna luči, da bi po njej prišli k meni z 

zanesljivim in trdnim korakom, se s potrpežljivostjo in ljubeznijo popravili in se znebili plašča nečistoče, 

ki ste jih dolgo nosili, in si pridobivajte vedno več svetlobe, da boste, ko bo prišla blagoslovljena ura, ki 

vas bo odstranila iz tega sveta preizkušenj in boja, lahko dostojno vstopili v "dolino", ki vas čaka, da bi 

vam dala žetev svetlobe in sadove miru. 

69 Vsi imate v sebi Mojo luč, vsaka duša ima to milost; toda medtem ko se je pri nekaterih ta luč 

krepila, rasla, prodirala navzven in se razodevala, je pri drugih ostala le v skrivnem, skritem, nezavednem 

stanju. Resnično vam pravim: Ne glede na to, kako duhovno zaostala je oseba, bo vedno sposobna 

razlikovati med dobrim in zlim, zato ste mi vsi odgovorni za svoja dela. 

70 Povedati vam moram, da se vaša odgovornost povečuje z naraščanjem vašega znanja, saj boste 

postajali vse bolj občutljivi za navodila vesti. 

71 Ali se zavedate, kako zelo potrebujete navodila na Zemlji, ki vam olajšajo razumevanje na 

dovoljen, pravilen in preprost način? 

72 Tu imate mojo Besedo, ljudje, obljubljeno Besedo, sporočilo, ki sem ga že napovedal za drugo 

dobo ─ tisto, katerega bistvo bo Duh resnice, Božanska luč, ki bo prišla razsvetliti vsako skrivnost, ki je 

človeški um ni mogel razvozlati. 

Moj mir z vami!  
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Navodila 311 
 

1 Preljubi učenci: pripravili ste svetišče, da bi me sprejeli, in tu sem, navzoč v duhu in resnici. 

Vsak od vas mi kaže svoje svetišče. Toda Mojstru je všeč tisto, kar oblikujete s svojo enotnostjo, s 

svojo duhovno harmonijo. Zato sem vas naučil ljubezni, da bi z njo v duhu dosegli dobo duhovne 

združitve. Resnično, povem vam, le tako mi boste lahko pokazali pravo svetišče, kjer se sliši božanski 

koncert. 

2 Danes po svoji Besedi, po navdihih svojega Zakona gradim ta tempelj v duši svojega otroka. Toda 

vi ste še vedno moji učenci, otroški učenci nenehno prihajajo v mojo navzočnost. Nekatere učim že vrsto 

let, druge pa začenjam poučevati prve lekcije v tretjem obdobju. 

3 Moja beseda v tej manifestaciji se bo kmalu končala. Kdo pa bodo tisti, ki bodo ljudem 

posredovali nauk po meni? Kdo bo posredoval navodila iz Velike knjige življenja?..: Moji učenci, ki jih že 

dolgo pripravljam, da bi zasedli moje mesto. Vendar ne tako, da bi si prizadevali le ponavljati moje 

besede. V tem primeru bi namreč le ponovili besedilo 

Ne zapuščam vam človeške besede. Vendar vam ne zapuščam človeške besede, temveč pomen svojega 

sporočila. 

4 Slišali ste mojo besedo prek mojih glasnikov. V njem ste odkrili pomanjkljivosti, ki so jih nekateri 

pripisovali telesu nosilca glasu, drugi pa meni. Ne želim obtoževati svojih otrok, po katerih se razodevam, 

vendar vam vseeno povem: v tej manifestaciji vas nisem prevaral, tega nikoli nisem storil. Svoja razodetja 

in navdih Svetega Duha sem vam prinesel s pomočjo človeškega razuma, ob mojih popolnih navodilih pa 

so se pojavile tudi človeške nepopolnosti. Mojster vam pove: Ta faza moje manifestacije bo minila, potem 

pa boste, razsvetljeni z lučjo mojega Svetega Duha, jasno razumeli, da lahko ločite, kje je izraženo moje 

bistvo in kaj je človeška nezadostnost. 

Kakor delavci na zemlji, ki znajo ločiti plevele, ko poberejo pšenico, tako tudi vi ločite pšenico mojega 

nauka od plev in jo hranite v žitnici svojih src. Pleve, ki so nepopolnost nosilcev glasu, bodo šle v pozabo, 

medtem ko bo pomen mojih naukov večno ostal v vaši duši. 

5 Da bi se razkril v tem času in v tej obliki, sem poslal klic velikim množicam. Med njimi sem izbral 

moške in ženske različnih starosti, razredov in ras. Ti izbranci, katerih del ste tudi vi, so duše, ki jih 

poznam. Kajti ni niti ene duše, ki bi mi bila tuja. Vsi ste moji otroci. 

6 Spremljal sem razvojno pot vsakega od vas, saj sem začrtal vašo usodo. In ko sem vas poklical, da 

bi bili prisotni na teh manifestacijah, sem izbral svoje izbrance. Obdaril sem jih z darovi in sposobnostmi, 

pri njihovi nalogi pa jim pomagajo duhovi svetlobe, moji glasniki miru ─ duše, polne Besede, ki so vas 

korak za korakom vodile po poti spiritualizma in vam pomagale, da ste v sebi odkrili darove in milosti ter 

prebudili svoje duše za onstranstvo, za večnost. 

7 S svojimi božanskimi nauki in preizkušnjami, ki sem jih modro razporedil skozi vaša življenja, 

sem vedno bolj razvijal vašo dušo, jo pripravljal na boj in ji razkrival, kar ji je bilo prej skrivnost, 

nepremostljiva skrivnost. Veselili ste se mojega dela in z mojimi lekcijami ste se postopoma naučili 

razlagati nauke prve in druge dobe, ki jih teologi niso mogli razumeti. 

8 Preizkušnje, s katerimi se srečujete na svoji življenjski poti, vas obremenjujejo. Toda takoj se 

spomnite, da je moj božanski Duh v vašem bitju kot zvezda, kot svetilnik, in vedno se obračate k tej luči, 

da bi vas rešila. 

9 Mnogi izbranci, ki sem jih obdaril z darovi milosti, so bili hladni do svoje naloge v mojem delu. 

Ideali sveta, skušnjave in pomanjkanje pripravljenosti so jih ločili od mene. Toda koliko tistih, ki so ostali 

zvesti mojim naukom, vidim oblečenih v mojo milost, čeprav niso bili med izvoljenimi, niti niso prejeli 

pečata in darov prek Nosilca glasu. Kajti dal sem jim njihove darove od duha do duha in v njih je milost, ki 

je bila v vseh vas skrita od začetka časov. 

10 Blagor zvestim, blagor tistim, ki ostanejo trdni do konca preizkušenj. Blagor tistim, ki niso 

zapravili moči, ki so jo prejeli od mojih navodil, saj bodo v prihajajočih časih grenkobe z močjo in 

svetlobo premagovali življenjske preizkušnje. 
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11 Bodite zvesti, učenci, kajti moje delo vas ne bo nikoli opustilo, Mojster bo izpolnil svojo obljubo 

in ne bo niti za trenutek odsoten v vaših bojih s človeštvom. 

12 Moj nauk, ki hrani vašo dušo, vas želi spremeniti v mojstre, v zveste apostole Svetega Duha. 

13 S temi razodetji vam ne želim le prinesti miru na svetu in olajšati vašega trpljenja s fizičnim 

olajšanjem. S to manifestacijo vam podajam velike nauke, ki vam govorijo o vašem duhovnem razvoju. 

Kajti če bi vam hotel prinesti le dobrine sveta, bi za to zadoščalo, da bi pooblastil znanstvenike, ki sem jih 

razsvetlil z intuicijo in jim razkril skrivnosti narave, da bi iz nje vzeli zdravilni balzam, ki bi vas ozdravil 

telesnega trpljenja. 

14 Moje delo vam želi pokazati druga obzorja, onkraj vašega planeta, z neskončnim številom svetov, 

ki vas obdajajo ─ obzorja, ki nimajo konca in vam kažejo pot v večnost, ki je vaša. 

15 Govorim vaši duši, da si bo prizadevala za svojo popolnost z mojo lučjo, mojim zakonom, ki je v 

duhu. Ta zakon spremenite v lestev, pot, da me boste lahko dosegli. Kajti vaš prihod pričakujem s 

hrepenenjem, da bi vi, o zelo ljubljeni otroci, uživali moje kraljestvo, razumeli mojo ljubezen, jaz pa bi 

sprejel vašo, ki mora biti popolna, da bi vaša duhovna duša lahko uživala univerzalno slavo mojega dela. 

16 Dosezite to kraljestvo, učenci, v katerem vam bom pomagal. Kajti koliko sovražnikov, koliko 

skušnjav se bo zoperstavilo vašemu koraku in koliko brezen boste morali ubežati! 

17 Vi ste Izraelovo ljudstvo, ki potuje po puščavi v iskanju obljubljene dežele. Mojzes ni več vaš 

voditelj ─ to ljudstvo vodi vaš Oče, ki vas spodbuja in dviga. Čeprav vas vodim prek svojih izbrancev, se 

zavedajte, da je nad njimi Univerzalni Vodnik, ki je Bog, ki je vaš Oče, ki vam govori in vam pravi: 

Naprej, premagujte sovražnike, ne slabite se v preizkušnjah, da ne bi propadli na poti. Naprej! Ne bodite 

nezvesti svoji usodi, saj ne veste, ali ne boste prav v tem trenutku na obzorju že zagledali obljubljene 

dežele. 

18 Svojim izbrancem sem zaupal velike darove. Ena od njih je zdravljenje ─ zdravilni balzam, da bi 

lahko s tem darom izpolnili eno najlepših nalog med ljudmi, saj je vaš planet solzna dolina, kjer je vedno 

prisotna bolečina. S to sposobnostjo imate pred seboj široko polje za dajanje tolažbe po moji volji. Ta 

balzam sem položil v vaše bitje, v najnežnejše strune vašega srca, in z njim ste se osvežili, pred njegovimi 

čudeži se je uklonil vaš vrat, vaše srce se je omehčalo zaradi bolečine ljudi in vedno ste hodili po poti 

usmiljenja. Nadaljujte z dajanjem tega zdravilnega balzama, ki ni v vaših rokah, saj se prenaša s pogledi 

sočutja, tolažbe, razumevanja, prenaša se z dobrimi mislimi in se spreminja v zdravilne nasvete, v besede 

svetlobe. 

19 Dar zdravljenja nima meja. Nikoli ne pozabite, da ste prežeti z njim; in če vas bo bolečina zaradi 

preizkušnje zasužnjila, če je ne boste mogli odpraviti s tem balzamom, ne pozabite mojih naukov, pozabite 

na svoje trpljenje in pomislite na druge, za katere je muka večja. Potem boste doživeli čudeže pri sebi in 

svojih soljudeh. 

20 Dovolil sem, da se vam moj duhovni svet prikaže prek nosilcev daru v istem obdobju, kot je 

obdobje moje manifestacije v tem času, da bi ta bitja, prepojena z mojim zdravilnim balzamom, lahko 

sprejela in bila med vami kot mojstri ljubezni in usmiljenja. Nekateri ste cenili njihovo potrpežljivost in 

ponižnost, drugi ste jih naredili za predmet poniževanja, nadlegovanja in materializacije. 

Toda ta bitja svetlobe niso prinesla svojih pritožb in očitkov pred mene. To so razumevajoče duše, ki 

so, da bi vas iztrgale iz vaše duhovne bede, stopile pred vašo stisko in bedo ter pogosto žrtvovale lastno 

duhovnost, da bi vas iztrgale iz teme in pripeljale v svetlobo. Vendar se bo to obdobje kmalu končalo. 

21 Moj duhovni svet, priprošnjik "delavcev" in množic, mi bo rekel: "Gospod, ne obsojaj naših bratov 

in sester zaradi žalitev, ki so nam jih povzročili." Če pa tako posredujejo za vas in vam odpuščajo, kaj ne 

bo storil Oče, ko vam podeli svoje odpuščanje? 

Vstopili so tudi v najrevnejše domove in se podali po vaših stopinjah bede in bolečine. Na klic mojih 

delavcev in bolnikov so hiteli na vse kraje, ne da bi se bali, da bi se umazali, in skrbeli le za to, da bi se 

rana zacelila, da bi trpljenje pustilo tolažbo, da bi se bolezen spremenila v zdravje. 

Oče vam pravi: Zgled, ki vam ga je dal moj Duhovni svet, se mora vtisniti v vašo dušo. Ne pozabite na 

to. Želim, da ste takšni, kot so, da boste po koncu teh manifestacij lahko ta zdravilni balzam ponesli vsem 

svojim bližnjim, brez razlik med družbenimi razredi, rasami in svetovnimi nazori, da boste lahko vstopili 

tako v kraljeve palače kot v najbolj bedne koče ali najbolj umazane kraje, brez strahu pred okužbo, kritiko 

ali posmehom. 
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22 Vedno hodite k tistim, ki trpijo, in za seboj pustite najboljše sadove svoje ljubezni. Če boste 

ravnali tako, boste za svoj vzor vzeli moj Duhovni svet, ki je moj zvesti učenec in vaš učitelj. In tako kot 

oni ne iščejo nagrade in so, ko so vam naredili največje dobro, to vedno storili v mojem imenu, tako tudi 

vi hodite po moji volji po poteh sveta, sejete tolažbo, zdravje in ljubezen, četudi za vse to kot moj Duhovni 

svet in kot vaš Mojster v drugi dobi žanjete le žalitve, stiske in nehvaležnost. Na tem svetu ne smete 

pričakovati nobene nagrade. Če pa želite nagrado, naj bo to zadovoljstvo, veselje, da sem nasmejal tistega, 

ki je jokal, da sem obudil "mrtve" k moji resnici in da sem potolažil trpeče. 

23 V svojem zakonu sem vam dal večni mir in želim, da bi bil vsak od vas kot golob miru, da se vaša 

krila ne bi nikoli zaprla, da bi se po svojih molitvah znali premakniti na vse kraje, tako fizično kot 

mentalno, in da bi bili tam, kjer je vojna in razdor, kjer se kaže krivica, kot angeli miru, kot angeli varuhi 

in glasniki Svetega Duha. 

24 Zavedajte se, da mi to človeštvo nikoli ni ponudilo sadov miru. Od svojih začetkov živi v vojnah, 

se nenehno bori za doseganje nesmiselnih ciljev, živi razuzdano ter goji sovraštvo in maščevalnost. To so 

sadovi, ki mi jih ponujajo ljudje, in še danes se te bitke niso končale. Človeštvo se pripravlja na svojo 

največjo bitko in pripravlja svoje najmočnejše orožje, orožje svojega uma. 

25 Ljudje gredo v lastno pogubo. Nad njimi delujejo bitja onkraj. Nekateri so glasniki moje ljubezni 

in spodbujajo ljudi k miru, pravičnosti in harmoniji. Drugi jih spodbujajo le k sovraštvu in vojnam ter 

znanstvenikom razkrivajo načine uničevanja, ki jih človeški možgani sami ne bi bili sposobni odkriti. 

Pred davnimi časi sem po svojem apostolu Janezu ljudem napovedal te dogodke, da bi bili budni in 

molili. Vendar so le spali, zato so tu sovražniki miru, ki se borijo v srcu človeštva, da bi ga pripeljali v 

pogubo. Zato vas postavljam za svoje glasnike ljubezni, da bi se združili z legijami miru in da bi zmagalo 

dobro ─ da bi sodelovali pri uresničevanju Janezove prerokbe. 

26 Ko bo prišel čas boja, ki sem vam ga napovedal in v katerem boste morali prečkati pokrajine, 

države in morja, naj vas ne prestraši rjovenje vojn in naj vas ne zapusti strah pred smrtjo, ampak razprite 

krila svojega ideala miru, da bo ta molitev varovala ljudi. Uporabi vse darove svojega duha, da boš sejal 

moje seme ljubezni. 

27 Moja manifestacija v tem času vas je pripravila do tega, da se zavedate pomena, ki ga vsebujejo 

boj in preizkušnje, ki vas čakajo: Ali bo vaša ljubezen premagala trdoživost ljudi? Bo vaš mir premagal 

krutost vojn? Resnično, povem vam: Moj mir mora prevladati. Vendar je ne bom vsilil s silo, ampak bo 

prišla z močjo prepričevanja, ki jo izžarevajo moji nauki. Ko vstopi v srce otroka, ki je najbolj zaveden v 

zlo, bo to srce končno našlo mir. 

28 Mojster vam pravi: Prišla bo bolečina, ki bo večja od vseh človeških trpljenj in grehov. Ta 

bolečina bo čaša njihovega kesanja. Pred njo bodo sklonili svoje vratove in potem, ko bodo prejeli moje 

odpuščanje in moj balzam, se bodo razglašali za moje služabnike. 

29 Vam, o moji otroci, sem dal dar Besede, ker sem "večna Beseda". Jaz sem Božanska beseda, ki se 

nikoli ne konča. Jaz sem božanski koncert in sem vam dal del tega koncerta. Beseda, ki sem jo položil v 

vašo dušo, bo spregovorila in vaše ustnice, ki so danes preveč okorne, da bi izrazile navdihe in navdihe, ki 

vam jih podeljujem, bodo zgovorne, bodo voljne in zveste prenašalke božanskega koncerta. To bo dar, ki 

vas bo osupnil, po katerem boste navdušeni in po katerem bodo ljudje uživali in čutili mojo navzočnost. 

Začeli ste razvijati ta dar. Še enkrat vam povem: vaše ustnice bodo govorile iz obilja, ki je v vašem srcu in 

v vaši duši. 

30 Ohranjajte in ljubite tisto, kar se je rodilo iz vašega srca, in če ga boste posredovali naprej, bo 

imelo bistvo in življenje. Če govorite proti njej, ne da bi povedali resnico, bo to kot gluho seme, ki se ne 

bo ukoreninilo v srcih vaših soljudi. 

31 Učenci: Velike so lekcije, ki sem vam jih dal. Toda konec te manifestacije je že zelo blizu in ne 

smete pozabiti, da bo šele po tem obdobju moja beseda zacvetela v vaših zborih v dialogu med duhom in 

duhom. Le tako bodo vaše ustnice posredovale velika razodetja mojega kraljestva in boste z mojim 

sporočilom ljubezni prodrli v vsa srca. Tedaj bodo ljudje rekli: "Kako to, da lahko ta bere, kar je bilo 

shranjeno v mojem srcu?" Vendar ne pozabite, da to ne boste vi ─ to bom jaz, ki bom govoril z vašim 

posredovanjem. 

Zaradi teh darov se ne smete počutiti kot gospodje, ne smete se razkazovati med ljudmi, saj vaše telo 

ne sme kazati ničesar od te duhovne veličine. Boste kot vsi drugi, ne boste nosili nobenih znakov, ki bi vas 
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razlikovali. Videti boš kot vsi drugi, toda v primernih trenutkih se bo v tvojo dušo izlil zaklad moje 

modrosti. 

32 Zahvaljujoč milosti Svetega Duha imate dar videnja, ki ni omejen na to, da v duhovnem vidite 

sporočila iz onstranstva. Videnje je širši dar, je intuicija, je slutnja, je prerokba, je tudi sporočilo, ki ga 

prejmete v sanjah. Videnje je duhovni pogled, ki lahko vidi preteklost, sedanjost in celo prihodnost, če je 

to moja volja. Pogosto se zgodi, da videc, ko zagleda videnje, ne ve, kaj je videl. Toda tisti, ki bodo slišali 

njegovo pričevanje, bodo vseeno razumeli to sporočilo. 

33 Trenutno so jasnovidci še vedno v fazi priprav. Toda resnično, povem vam: Vsi ste vidci. Nekateri 

so se razvili na en način, drugi na drug, vendar imate vsi duhovni obraz v latentnem stanju. Tiste, ki v 

svoji molitvi v obliki simbolnih podob vidijo, kaj je moja volja, še naprej pripravljam. Kajti po letu 1950 

bo poslanstvo, ki jim ga bom zaupal, zelo veliko in njihova odgovornost bo še večja. 

Zato vam pravim: Pripravite se, kajti ko ta beseda ne bo več odmevala prek glasnikov, bodo množice, 

tako verniki kot neverniki, občutile veliko izgubo. Vaše pričevanje, vaš poziv k prebujenju in notranjemu 

razmisleku bo kot bakla sredi noči. Boste kot glasniki, ki prebujajo ljudstva, ki še spijo. Pripravite se, 

ljudje, da boste po letu 1950 lahko v svojo dušo sprejeli sporočila, ki prihajajo od moje ljubezni. 

34 Govoril sem vam o duhovnih darovih, in ko me ne boste več poslušali v tej obliki, boste v njih 

vedno bolj odkrivali vso slavo, ki je prisotna v vašem bitju. Spet me boste slišali in solze boste točili od 

začudenja nad tolikšno ljubeznijo in milostjo, s katero sem vas obdaril. Po letu 1950 pa ne smete več 

uporabljati sposobnosti stika z duhovnim svetom prek svojega intelekta. 

Duhovna bitja Luči se bodo še naprej čutila prek nosilcev daru in tistih, ki to niso bili, vendar se bo 

njihova manifestacija čutila prek navdiha. Prav tako vam bodo še naprej dajali svoj zdravilni balzam in 

delali čudeže, njihova beseda pa bo med vami neizčrpna. 

35 Če pa boste po tem, ko bo minilo nekaj časa po teh manifestacijah, začeli poslušati govorice, da se 

je Mojster ali Duhovni svet vrnil, da bi se manifestiral skozi človeški um, lahko to zanikate, saj je moja 

Beseda ena sama in moj Zakon se nikoli ne spremeni. 

36 Živite budno, ljudstvo, da boste znali ločiti glas resničnih prerokov in pričevanje apostolov od 

prevare! Živite budno, da se ne ujamete v mreže laži, in bodite močni v teh časih boja in tistih, ki še 

prihajajo. Kajti skupina mojih učencev, ki bo ostala zvesta mojim naukom, se ne bo oskrunila in ne bo 

vojak, ki zapusti zastavo duhovne čistosti. Resnica bo v njih in jaz se bom razkril drugim ljudstvom, jim 

govoril in rekel: To je moje delo, to so moji učenci, in najboljši znak, ki ga bom dal svetu o tem, kdo so 

moji odposlanci, bo, da bodo lažni padli v velikih preizkušnjah, zvesti pa bodo ostali trdni. Lažni bodo 

preklinjali ob bolečini, zvesti pa me bodo blagoslavljali. Lažni se bodo obrnili hrbet mojemu zakonu, 

zvesti pa se ga bodo vedno držali. 

37 Želim, da bi bili vsi moje zveste priče in moji ljubljeni učenci, in za to vas pripravljam. Preden pa 

končam lekcijo za ta dan, vam bom povedal nekaj, kar vas ne bo presenetilo: V svojih učenjih sem govoril 

o poklicanih in izbranih. Ali mislite, da ima lahko oče, ki je popoln kot jaz, med svojimi otroki preference 

ali priljubljene? Ali lahko razvita duša sprejme, da bi oče nekatere otroke obdaril, druge pa pustil brez 

dediščine? 

38 Ko boste začeli izpolnjevati svoje poslanstvo in boste dosegli narode, najbolj oddaljena ljudstva, 

celo pragozdove, se boste srečali z ljudmi in jim dali razumeti, da ste vsi bratje, in jim pričevali o mojem 

duhovnem nauku. Takrat boste presenečeni nad dokazi ljubezni, ki vam jih bom dal. 

39 Tam boste med ljudmi, ki so odrezani od civilizacije, a tudi zelo oddaljeni od človeške 

pokvarjenosti, odkrili velike duše, ki bodo povečale vrste izraelskega ljudstva. 

40 Bolni bodo na vaši poti prejeli zdravilni balzam in ozdraveli; trpeči bodo jokali zadnjič, a njihove 

solze bodo solze veselja. Zaradi dokazov, ki jih boste dali, bodo množice blagoslavljale Gospoda in 

njegove učence, vi boste deležni priznanja, kot se je zgodilo tistega dne, ko je vaš Učitelj vstopil v 

Jeruzalem. Toda tudi med tistimi, ki vas razveseljujejo, bodo moški in ženske, ki so polni duhovnih darov, 

ki jih imate vi. Pri nekaterih vas bo presenetil njihov dar prerokovanja, pri drugih bo moj zdravilni balzam 

neizčrpen, pri tretjih bo moja beseda iztekala kot kristalno čista voda. Tako boste kot neizčrpno seme 

videli, kako se med vašimi brati in sestrami pojavljajo darovi Svetega Duha. 

41 Takrat boste spoznali, da niste edini, da ste le nosilci Božjega glasu, tisti, ki so zadolženi, da 

prebudijo človeštvo in mu povedo, da ima človek v svoji duši neizčrpen zaklad sposobnosti in da sem jim 
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te darove dal kot njihov Gospod in Oče. Odkrili boste, da ste vsi enaki pred pravičnostjo Božje ljubezni, 

da ste vsi obdarjeni z enako milostjo v duhu in resnici. Šele takrat bodo ljudje skušali razvozlati skrivnost 

svojega obstoja v sebi, bodo prodrli vase in spoznali svojo dušo. Takrat bodo dvignili obraz k 

Neskončnemu in se spraševali o vsem, česar ne morejo razumeti. 

42 Vse, kar jih lahko naučite, jim sporočite, kar pa jim ne morete razložiti, ker je to znanje po vašem 

Očetu, se pripravite, da jim ga bom lahko razkril z vašim posredovanjem. Toda najprej morate prepoznati 

svoje poslanstvo. 

Čeprav vas imenujem "ljudstvo Izraela", bo prišel dan, ko bodo vsi ─ z razvojem svojih darov ─ enaki 

pred menoj, pred svojim Gospodom, in bodo sčasoma tvorili eno ljudstvo, ki bo Božje ljudstvo. 

43 Ko se bo moja učna beseda končala, bo vaša duša iz onstranstva, kjer se osvežuje v moji 

navzočnosti, skupaj z duhovnimi gostitelji miru poslala svoja čustva ljubezni, misli miru in usmiljenja 

temu človeštvu, ki ni moglo v celoti doseči svetlobe za svojo dušo. Toda za kaj lahko prosite Očeta, 

čeprav vam je že od začetka dal vse? Vaš duh je tisti, ki vaši duši omogoča, da si vzame sadove, do katerih 

je pridobila pravico. 

44 Ko se boste podali na svoje bojne poti, bo na njih na voljo vse, kar boste potrebovali. Pridobiti 

moraš le zasluge, ki te bodo naredile vrednega moje ljubezni. 

45 Zakaj vam tako govorim, otroci moji? Ker vas ljubim, ker se ne navdušujem nad vašim trpljenjem. 

Oče želi na vašem obrazu vedno videti duhovni nasmeh miru. 

46 Blagoslavljam vas in vam še enkrat povem: Bodite vredni glasniki mojega univerzalnega miru! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 312 
1 Učitelj je ponovno med vami, saj je izpolnil svojo obljubo. Želi vam zaupati še en list Knjige, ki ga 

bo zapustil kot darilo ljubezni do svojega ljudstva ─ še en list, ljubljeni učenci, ki ga bodo brali, preučevali 

in razumeli prihodnji rodovi. 

2 Kdo drug kot jaz bi vam lahko razkril, da živite v tretjem veku? Kdo drug kot jaz bi vam lahko 

povedal, da ste izraelsko ljudstvo? To veste in verjamete, ker sem vas učil. Vi ste ti, ti in isti v duhu in jaz 

vas bom združil v eno družino. 

3 Jaz sem ustvaril vašo družino in v enem domu sem razporedil duše različnih plemen. V eni in isti 

družini so duše iz plemena Levi, Simeon, Ruben, Juda ─ pripadniki različnih plemen, in ko v njih zavlada 

mir in se ljubijo med seboj, se v resnici in duhu začne kristalizirati Očetova želja: združitev vseh ljudi. 

4 Izraelovi domovi in družine: Kadarkoli začutite, da se v vaši sredini pojavlja skušnjava, poiščite 

samoto, pokličite me in mi recite: "Učitelj, pridi in nam daj svojo moč, daj nam svoj meč in ne dovoli, da 

bi kot oče skrival svoje otroke; ne dovoli, da bi kot mož skrival svojo tovarišico ali kot družabnik, da bi 

skrival svojo soprogo." Slišal bom vašo molitev, vas branil in vam pomagal naprej, kajti to je moja volja. 

5 Danes prihajam k mojim in zvonim z glasnim zvonom, ki vas kliče, da se zberete v tem tretjem 

obdobju. Človeštvo bo ponovno duhovno zagledalo združena plemena, ki sestavljajo izraelski narod. 

6 Že v prvi dobi sem ti naredil veliko uslug. Narodi ali države v tistem obdobju niso imeli večjih 

modrecev od Salomona, bolj razsvetljujočih glasnikov od mojih prerokov, lepših in bolj čistih žensk od 

Izraelovih in bolj popolnih moških od mojih ljudi. Povzročil sem, da se je med njimi pojavil dar modrosti, 

navdiha in lepote. Povzročil sem, da so se razcveteli darovi Svetega Duha, in takrat ste vedeli, da ste Božje 

izvoljeno ljudstvo ─ vedeli ste, da je vaš Gospod z vami in vas boža ─ vedeli ste, da sem vaš močan junak. 

Pa vendar ste se navadili na moje darove, na moje božanje in na mojo navzočnost. Zato vas je doletela 

Očetova pravičnost. 

7 Zelo številna so "Izraelova plemena po Duhu". 

Iz vsakega izmed njih bom izbral dvanajst tisoč in jih označil na njihovih čelih. Toda "izraelsko ljudstvo" 

ni omejeno na 144.000. Izbrano ljudstvo je neizmerno veliko. 

8 Mojster vas je v drugi dobi učil, da je veliko med poklicanimi in malo med izvoljenimi, toda vse 

"ljudstvo Izraela" bo poklicano in med njimi bom označil 144.000. V vseh bom izpostavil mir, duhovnost 

in začetek pogovora med duhovi. 

9 Bliža se čas, ko bodo ljudje pripisovali večji pomen duši in bodo razočarani nad materialistično 

znanostjo, zaradi katere bodo zapadli v bolečino, razočaranje in letargijo. Nato pa bo prišlo Izraelovo 

ljudstvo, ki bo prebudilo zaspane, dvignilo padle in obudilo "mrtve", kot je Jezusov glas rekel Lazarju: 

"Vstani in hodi." 

Ko se bodo ljudje poduhovili, ko se bodo njihovi um in čustva dvignili, bodo spoznali, česar jim 

znanost ni nikoli dala. Takrat se bodo dvignili v harmoniji, bratstvu in plemenitih mislih, da bi živeli v 

kraljestvu, ki sem ga navdihnil za človeka. 

10 V hiši vašega Očeta je veliko "stanovanj", ki so neskončne stopnice lestve, ki vodi k popolnosti. 

Od tam se "duhovni svet" spusti, da bi se predstavil med vami. Velikokrat ste me iz duha v duh spraševali, 

zakaj obstaja to ogromno število zvezd in planetov, ki sijejo nad vašim svetom, in mi rekli: "Učitelj, ali so 

ti svetovi prazni?" Jaz pa vam pravim: Še ni prišel čas, ko vam ga bom v celoti razkril. Ko bo človek 

dosegel duhovnost, mu bodo šele takrat dana velika razodetja in bo lahko govoril z ljubljenimi bitji Moje 

božanskosti od duha do duha, in takrat bo prišlo do izmenjave idej med vsemi brati. 

11 Vendar boste to izvedeli že danes: Vse svetove naseljujejo moja bitja, nič ni prazno, vsi so 

blagoslovljena kraljestva in vrtovi, za katere skrbi Marija, utelešenje božanske nežnosti. 

12 Sveti Duh bo skozi tvoja usta ponovno posredoval visoke nauke, ki so tebi in človeštvu neznani. 

Kdaj, ljubljeni ljudje? Ko ste poduhovljeni in predani svojemu poslanstvu. 

13 Vidim, da kruh, s katerim se človek duhovno hrani, ni kruh moje mize. Vse je bilo sčasoma 

oskrunjeno, vse je umazano in zaradi tega sta človekovo srce in roka nečista. Vendar sem prišel k vam, 

ljudje, in se razkril skozi grešna telesa, kot je vaše, da bi vam izročil Besedo, ki je neomadeževana in čista 

v svojem bistvu. Vendar ne presojajte moje besede in mojih manifestacij površno, saj je v njih veliko 
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človeške nepopolnosti. Iščite pomen mojih manifestacij in videli boste ljubeči obraz svojega Učitelja, 

slišali boste zvok njegovega glasu, ki se ga vaša duša še vedno spominja. 

14 Moji apostoli druge dobe, ki si jih morate vzeti za zgled, so prosili, naj se Sveti Duh spusti na 

njihove duše, in pod njegovim navdihom govorili. Na enak način se pripravite tudi vi, ljudje. Duh namreč 

lahko govori po telesu pod navdihom Svetega Duha. 

15 Zato pazite nase ─ pazite, da se vaš intelekt ne bi onesnažil. Ohranite svoje srce čisto, da boste 

prejeli roso milosti, ki vam jo pošiljam ─ kristalno čisto vodo, ki jo morate ohranjati v izviru svojega bitja, 

da boste lahko pogasili žejo sveta. 

16 Ne bojte se človeške sodbe, ljubljeni ljudje, bojte se Božje sodbe, če si jo s svojimi prestopki 

zaslužite. 

17 Nikoli se ne sramujte zbirati na tako skromnih krajih, kot je ta, kjer poslušate mojo besedo. 

18 Če vas kdo vpraša, ali so ti kraji zbiranja vaši templji, morate po pravici povedati, da temu ni tako 

in da trenutno gradite svoj tempelj v duši. 

19 Nekateri se bodo čudili tvojemu razodetju, drugi pa se bodo posmehovali tvoji besedi. 

20 Ne čutite se prizadete zaradi posmeha sočloveka, saj se zavedate, da tisti, ki to počne, zaradi svoje 

nevednosti ni sposoben spoznati resnice. Nadomestilo za to boste našli v tistih, ki pridejo k vam, da bi vas 

raziskali, in so potem presenečeni nad notranjim mirom, ki sije iz vsakega mojega pravega učenca. 

21 Po drugi strani pa se nikoli ne smete norčevati iz tistih, ki so malikovalci v svojem verskem 

fanatizmu. Čeprav me iščejo v materialnih oblikah, me častijo v njih. Da bi jih odstranili, vam ni treba 

opozarjati na njihove napake. Raje bi vzbudili njihovo jezo in povečali njihov fanatizem. Dovolj bo, če 

boste moj nauk uresničevali z duhovnostjo, ki jo zahteva, da bi napake svojih soljudi privedli do luči 

resnice. 

22 Pokazati boste morali veliko potrpežljivosti, velikega usmiljenja in resnične ljubezni, če želite, da 

se človeštvo kmalu nauči prepoznati duhovno vsebino moje besede in jo resnično spoštovati ter da v 

vsakem človeškem bitju prepozna duhovnega in zemeljskega brata v Bogu. 

23 Kdo vam je rekel, da ste le duhovni bratje in sestre? Zagotovo si boste zdaj razbijali glavo, da 

boste razumeli, da je isti duhovni izvor, ki ga imate, tudi vaš fizični izvor, saj je vse izšlo iz mene. Poleg 

tega vas opozarjam, da je vse človeštvo na zemlji izšlo iz enega samega Očeta in ene same Matere. 

24 Zakaj se torej ne ljubite in ne priznavate kot bratje in sestre, čeprav so vaše duhovne vezi večne in 

vaše človeške vezi tako globoke? Resnično, povem vam, da je tako zaradi pomanjkanja duhovnega znanja 

med ljudmi ─ kljub njihovim religijam. 

25 Na dan, ko bodo ljudje z introspekcijo odkrili svoje bistvo ─ navdihnjeni s svetlobo, ki izhaja iz 

Duha in razsvetljuje možgane in srce človeka ─ bo med ljudmi začel kaliti mir. Prav tako vam povem, da 

─ ko se bo človek enkrat prebudil v duhovni luči ─ ga ne bo nič in nihče ustavil na poti neutrudnega 

iskalca resnice. Nikoli več ne bo izgubil svobode duha, ki jo je dosegel po mnogih bolečinah in solzah. 

26 Ne bo mi treba, da se po vsem svetu razglašam prek glasnikov, da bi se narodi prebudili in da bi se 

ljudje osvobodili teme. Tisti, ki mislijo, da moram okrepiti svojo besedo, dokler je ne sliši ves svet, se 

motijo. To bi namreč pomenilo, da so človeški možgani edino sredstvo, ki ga imam na voljo, da moja 

sporočila dosežejo dušo ljudi. Zdaj pa vam dokazujem resničnost starodavne prerokbe, v kateri vam je bilo 

razodeto, da bo prišel čas, ko se bo Božji Duh izlil na vse meso in duha. 

27 Resnično, povem vam, da je ta čas, ki ga je napovedal prerok, prav ta čas, v katerem živite ─ ta 

doba, ki se zdaj začenja in jo poznate kot tretje obdobje. 

28 Zasluga tega ljudstva bo, da bo to božansko sporočilo prenašalo od srca do srca in od pokrajine do 

pokrajine, tako da bodo tisti, ki so se prebudili v luči te nove zore, v svoja srca prejeli seme moje besede, 

takoj ko bo zemlja postala rodovitna zaradi rose moje milosti. 

29 V drugi dobi sem dovolil, da me je slišalo le eno ljudstvo, in to le tri leta, ko sem svetu dajal svojo 

besedo. 

30 Prinesel sem vam seme in svojim učencem naročil, kako naj ga sejejo. Ko so se učili od mene, sem 

jim zaupal obsežna polja, da bi jih obdelovali. 

Zasluga teh sejalcev je, da niso pritiskali na svojega Učitelja, naj ostane z njimi dlje, kot je bilo 

zapisano, in niso ugovarjali, da je še veliko ljudstev in narodov, ki morajo spoznati to seme. Vedeli so, da 
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so od svojega Učitelja podedovali resnico in da je to dovolj, da premagajo temo, spreobrnejo svet in 

poskrbijo, da bo to božansko seme obstalo v vseh človeških rodovih. 

31 Odstranite iz svojih misli vse napačne predstave, ki si jih včasih ustvarite, in se omejite le na to, 

kar sem vam razodel od prvih dni svojega pojavljanja, vedoč, da je vsaka moja beseda zakon in da je treba 

vsak zakon spoštovati. 

32 Preljubi ljudje: Vaša srca so polna zadovoljstva ob misli, da ste moji učenci v tem tretjem obdobju. 

Vendar vam pravim, da ne smete dovoliti, da bi vas zaslepila nečimrnost. Če bi namreč podlegli tej 

slabosti, ne bi več poslušali niti svoje vesti, ko bi vam očitala vaše prestopke. Kdor ne začne čistiti in 

plemenititi svojega človeškega življenja, ne more pričakovati, da se bo v duši razvijal navzgor, kajti 

njegovi koraki bodo zavajajoči in v njegovih delih ne bo semena resnice. 

33 Upoštevajte torej, da se v svojih lekcijah včasih spuščam od duhovnih navodil k nasvetom, da bi se 

v svojem človeškem življenju pravilno obnašali. Nato govorim človeškemu srcu, ga spodbujam k prenovi, 

da bi razumelo škodo, ki jo vrline povzročajo telesu, in zlo, ki ga povzročajo duši. Povedal sem vam, da je 

človek, ki dovoli, da ga obvladujejo razvade, pozabil, da duha ne smemo premagati ─ da je pozabil, da je 

prava moč v tem, da premagamo zlo s krepostjo. 

34 Človek, ki ga je premagalo meso, se je ponižal, omajal je svoje samospoštovanje, z visokega 

položaja človeka je padel v ubogo bitje, ki je preveč strahopetno, da bi se borilo. 

35 Namesto da bi v svoj dom prinesel svetlobo, kruh in vino, prinaša senco, trpljenje in smrt, otežuje 

svoj križ in križ svoje žene in otrok ter ovira duhovni razvoj vseh, ki so okoli njega. 

36 Govoril sem srcu ženske, matere in žene, ki ni bila sposobna ohraniti čistosti v svojem srcu, niti 

dati topline nežnosti in razumevanja svojemu sopotniku in otrokom. 

37 Kako bi moški in ženske lahko povzdignili svoje dušno življenje, če najprej ne bi popravili hudih 

napak, ki obstajajo v njihovem človeškem življenju? 

38 Moje delo zahteva, da njegovi učenci znajo o njem pričevati z iskrenostjo in resnicoljubnostjo 

dejanj v svojem življenju. 

39 Nekatere in druge sprašujem: Ali imate otroke? Potem se jih usmili. Če bi lahko vsaj za trenutek 

zagledali njihove duše, bi se počutili nevredne, da bi se lahko imenovali njihovi starši. Ne dajejte jim 

slabih zgledov, pazite na kričanje v prisotnosti otrok. 

40 Vem, da se v tem času, kot še nikoli prej, pojavljajo težave v zakonih ─ težave, za katere vpleteni 

najdejo le eno rešitev: ločitev, ločitev. 

41 Če bi človek imel potrebno znanje o duhovnem znanju, ne bi delal tako hudih napak, saj bi v 

molitvi in duhovnosti našel navdih za reševanje najtežjih zapletov in prestajanje najtežjih preizkušenj. 

42 Moja luč doseže vsa srca, tudi žalostna in depresivna, da jim vlije nov pogum za življenje. 

43 Moja moč je dana šibkim, da se bodo kmalu dvignili ─ z železno voljo, da bi z znanjem, krepostjo 

in duhovnostjo spremenili svoje temno in prazno bivanje v sijoče življenje. 

44 Učenci, želim, da vsi pridigate z zgledom, da se ne pretvarjate, da ne razglašate resnicoljubnosti in 

delate nasprotno, da je sad, ki ga žanjete, okusen, namesto da bi bil grenak. 

45 Zato, ljudje, ne pozabite, da morate najprej opravičiti svoje življenje na zemlji, da boste potem 

lahko našli izpolnitev v mojem delu. 

46 Preden nadaljujete z obžalovanjem svojega trpljenja v svetu, se za nekaj trenutkov ustavite in 

razmislite, da boste odkrili razlog za svoje težave. 

47 Strinjam se, da iščete, dokler ne najdete vzroka bolečine, da bi lahko uporabili zdravilo. Od vas je 

namreč odvisno, kako preprečite, da bi bolečina vstopila v vaš dom. Zagotavljam vam, da ne boste našli le 

vzroka za vse, zaradi česar trpite, temveč se vam bo hkrati razkril tudi postopek za ozdravitev vašega 

trpljenja. Moje usmiljenje se bo spustilo na tiste, ki so znali moliti in meditirati, in to usmiljenje bo kot 

balzam za vašo dušo in telo. 

48 Dokazal vam bom, da je k vam prišel obljubljeni Tolažnik, da posuši vaše solze in vašo bolečino 

spremeni v mir. 

49 Pridite k meni vsi, ki v svojem srcu nosite skrito žalost. Na skrivaj nosite v sebi bolečino, ki vam 

jo je povzročila izdaja, in vaša grenkoba je zelo velika, ker vas je globoko prizadelo zelo ljubljeno bitje. 
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50 Umirite se v sebi, da vas molitev razsvetli in da boste vedeli, ali niste bili v nekem trenutku razlog, 

da ste bili izdani. Potem vas bo molitev okrepila v misli, da morate odpustiti tistim, ki vas izdajajo v vaši 

ljubezni, veri in zaupanju. 

51 Resnično, povem vam, da boste v trenutku, ko boste odpustili tistemu, ki vas je užalil, v celoti 

občutili Moj mir, saj se bo v tistem trenutku vaš duh združil z Mojim in Jaz bom razprl svoj plašč, da bi 

vam odpustil in vas oba ovil s svojo ljubeznijo. 

52 V času boja vas jemljem v jeklo. Zato nikar ne mislite, da je vaše današnje trpljenje brezplodno. 

Kaj hočete, ljudje? Še vedno potrebuješ bolečino, ki te nauči lekcije. 

53 Ta čas preizkušenj in lekcij za vašo dušo bo minil, vendar bo v vsakem od mojih učencev pustil 

semena vere, izkušenj, modrosti in moči. Nato bodo sledili časi boja, ko vas bodo preganjali, obrekovali in 

zasmehovali ─ celo tisti, ki se imajo za vaše prijatelje. Toda presenečeni boste, ko boste ugotovili, da ob 

izdaji ne boste omagali, da vas takrat nihče ne bo mogel razočarati, ker se boste naučili odpuščati ter biti 

razumevajoči in odpuščajoči do soljudi. 

54 Blagoslovil bom svoje učence, kadar koli bodo odpuščali, in z blagoslovom bom obdaril tiste, ki 

ste jim odpustili. 

55 Na svetu niste sami, okoli vas kroži neskončno veliko bitij, ki vam pomagajo in vas navdihujejo na 

vsakem koraku vašega življenja. 

56 Da bi lahko prejeli ta duhovni vpliv in svetlobo, morate moliti, da boste vedno upravičeni do 

pomoči visokih bitij. 

57 Bodite dovzetni za duhovne vplive in ne bo več razloga, da bi se spotaknili na poti. 

58 Pred vašimi očmi je ozka pot, zato je treba paziti in moliti, da ne bi prestopili njenega roba. Na njej 

vas bom vedno našel, kajti tisti, ki pridejo k meni po tej poti, so resnično osvobojeni pokvarjenosti in laži. 

59 Ali želite uživati v nevidnem obisku in vplivu duhovnih bitij svetlobe? Ali se tudi vi želite 

osvoboditi tistih, ki so doma v senci svojega materializma in zmot. Potem vam povem, da je skrivnost v 

tem, da živite mirno, preprosto življenje, da živite z ljubeznijo, da gojite semena kreposti v svojem domu. 

60 Moj blagoslov se spusti na vse. Medtem ko jo nekateri znajo sprejeti in izkoristiti njene prednosti, 

jo drugi zavračajo in se tako prikrajšajo za vse milosti, ki jih vsebuje. 

61 Tudi te duhovne gostje, o katerih sem govoril, predstavljajo del mojih blagoslovov, ki vam jih 

pošiljam. Moji glasniki in služabniki takoj, ko prejmejo božanski navdih, pohitijo, da bi pomagali svojim 

bratom in sestram, ki živijo na zemlji, na tem planetu, ki so ga ljudje spremenili v solzno dolino. 

62 Samo moj nauk vas bo lahko povezal z duhovnim svetom in vas zbližal, kot se spodobi za vse 

Gospodove otroke, ki se, ker imajo duha, ne morejo ločiti drug od drugega, niti ne smejo dovoliti, da bi 

materija predstavljala oviro med tistimi, ki živijo na zemlji, in tistimi, ki so v duhovnem svetu. 

63 Dovolite moji besedi, da še naprej deluje na vaša srca, dokler vas ne naredi resnično občutljive za 

bolečino drugih ljudi. 

64 Dokler strune vašega srca ne postanejo občutljive, nikoli ne boste mogli v celoti izpolniti svojega 

duhovnega poslanstva. 

65 Ne odlašajte s pripravami, ne pozabite, da vsako sekundo, ki mine, ta človeška bitja, vaša sestra, 

kričijo od bolečine. 

66 Ko ste prvič prišli k razodevanju Moje besede, ste Mi predstavili breme svojega trpljenja, svoje 

žalovanje in potočili veliko solz, ker ste verjeli, da nihče na zemlji ne trpi toliko kot vi. Razlog za to je bil, 

da je tvoje srce živelo samo zase in da so bile tvoje oči zaprte za vsako stisko ali trpljenje drugih. Potrebno 

je bilo, da ste slišali mojo Besedo, ki je večni vir resnice in svetlobe, da bi padel temni prevezi, ki so vam 

prekrivali oči, in da bi lahko videli resničnost. 

Res pa je, da se vam je vaše trpljenje, čeprav je bilo veliko, zdelo majhno, ko ste začeli gledati druga 

ljudstva na zemlji, skozi katera je šla vojna, ki so jo povzročila sovraštva, želja po oblasti in želja po 

maščevanju ljudi. Tedaj ste sramotno sklonili glave in mi rekli: "Gospod, odpusti mi. Danes se zavedam, 

da sem, ko je bolečina v mojem srcu postala močna, začel bogokletiti, čeprav bi se ti moral zahvaliti, ker je 

bilo moje trpljenje neprimerljivo manjše od trpljenja drugih ljudi. Toda zaradi svoje nevednosti sem bil do 

tebe krivičen. Danes, ko se zavedam svoje napake, te prosim za odpuščanje za vse svoje prestopke in te 

prosim, da vse, kar sem prosil zase, podeliš tistim, ki nosijo neizmerno težje breme od tistega, ki sem ga 

nosil jaz." 
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67 Kako drugačen je tvoj način molitve danes, če ga primerjaš s tistim, ki si ga uporabljal, preden si 

slišal to besedo! Zakaj? Ker se je vaš način čutenja in razlage božanskih naukov spremenil. 

68 Zdaj vam pravim, učenci, da se ne smete ustavljati in se prepričevati, da je za resnično usmiljenje 

dovolj že sočutje, kot ste to počeli do danes. Ne, ljudje, saj je treba marsikaj očistiti, narediti občutljivo. Še 

vedno je veliko sebičnosti, proti kateri se je treba boriti kot proti plevelu. Še vedno je veliko hladnosti, ki 

jo je treba spremeniti v dušno toplino, da bi se v vaši duši končno pojavil občutek ljubezni, iz katerega 

izvirajo sočutje, usmiljenje ter vsa plemenita in vzvišena čustva. 

69 Potem se boste lahko lotili dela in nalog, ki jih danes ne bi zmogli, ker vam še vedno primanjkuje 

moči, ki prihaja iz prave ljubezni. 

70 Torej, ljudje: Ali mislite, da morate neaktivno čakati na uro, ko bo vaša duša razsvetljena s tem 

navdihom in vaše srce napolnjeno s tem idealom? Ali mislite, da lahko zgolj s poslušanjem mojih besed 

naredite strune svojega srca dovolj občutljive? Ne, ljudje. Hkrati s poslušanjem mojih lekcij se morate 

obrniti k tistim, ki trpijo, da bi bili v stiku z bolečino, da bi okusili čašo trpljenja svojih soljudi in da bi bili 

s svojimi čutili neposredno priča bedi, siromaštvu, odvratnim vrlinam, boleznim, ki vas navdajajo s 

strahom, temi, ki zastira zmedene misli, lakoti, žeji in prenovi duš. 

71 Le tako boste lahko postali mojstri tistih, ki v življenju veliko trpijo. Če bi se namreč pripravljali le 

s študijem mojih besed in z molitvijo, boste, ko se boste hoteli soočiti z resničnostjo in boste imeli namen 

tolažiti, spreobračati in zdraviti, žal ugotovili, da boste videti ubogi v primerjavi s tistimi, ki so pretrpeli, 

česar si vi ne morete predstavljati, in da bi bili zaradi tega, kar so pretrpeli, kar so doživeli in izkusili, prej 

gospodarji vas. Tedaj bi morale vaše ustnice umolkniti in morda bi mislili, da moj nauk ni dovolj tolažilen 

in močan, da bi ljudi razbremenil trpljenja in v njih prebudil vero in upanje v mojo pravičnost, moje 

odpuščanje in mojo ljubezen. 

72 Kje lahko vadite lekcijo, ki jo prejemate, da bi se vedno bolje pripravili? Priložnosti je tako veliko, 

da če znate opazovati, boste ugotovili, da ni dneva v vašem življenju, ko ne bi bilo vsaj ene priložnosti za 

uveljavljanje usmiljenja v eni od številnih oblik, v katerih se lahko uresničuje. 

73 Z darom intuicije, ki sem ga dal vsem ljudem, lahko odkrijete mnoge stvari, skrite v skrivnosti src 

─ mnoge tragedije, ki ne vplivajo le na zemeljska življenja vaših soljudi, temveč tudi na njihove duše. 

74 Kako lahko prodrete v intimo teh src, ne da bi jih prizadeli in oskrunili njihove skrivnosti? Kako 

odkriti tisto skrito trpljenje, ki zasenči življenja vaših soljudi? Povedal sem vam že: intuicija, sposobnost, 

ki je del duhovnega daru vida in ki naj se v vas v celoti razvije z molitvijo, vam pokaže pot, kako ublažiti 

bolečino vsakega vašega sočloveka. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 313 
1 Vašemu umu dajem moč, da bo lahko sprejel vse, kar vam v teh trenutkih nalivam. 

2 To je čas velikih dokazov in velikih naukov. Tvoja duša se tega zaveda, zato se ob moji 

manifestaciji približuje, željna mojih razodetij in besed. Zaveda se, da bo te dokaze lahko resnično 

uporabil le z veliko pripravo. 

3 Človeška duša še nikoli ni videla tako širokega polja za svoj razvoj in zdaj hiti, da bi ga prebrodila 

v želji po resnici, ki jo je izgubila in je ne more več najti. 

4 Če bi ljudi pustil same pri iskanju, bi zašli na kriva pota. Resnično, povem vam: Če jih nisem 

zapustil, ko so bili na poti v pogubo, kako lahko mislite, da jih bom zapustil, ko bodo iskali resnico? Zato 

sem v tem času prišel k vam in vam prinesel sporočilo, polno razodetja, ki bo kmalu postalo svetilnik in 

pot za človeško dušo. 

5 Najprej sem prišel k temu ljudstvu, ki se postopoma zbira okoli moje božanske manifestacije, in 

jutri, ko bodo močni in sposobni učiti, bom v njih dosegel druge narode. 

6 Razumite odgovornost, ki jo te besede pomenijo za vas, in dovolite, da vaše celotno bitje začuti 

sladko breme njegovega križa. 

7 Ljudje, vi ste misijonarji, ki boste v tej tretji dobi tlakovali poti za dušo svojih soljudi ─ poti 

resnice, ki vodijo dušo k svetlobi in miru. Vi ste tisti, ki morate vzpostaviti duhovne vezi med ljudmi, da 

bi se narodi med seboj uskladili in združili. 

8 Čeprav ste danes pod vplivom moje besede, spite nežno, ker se še ne zavedate razsežnosti tega 

časa in veličine ukazov, ki jih prejemate v tem času. Vendar ne boste vedno spali, kmalu bodo prišle 

nevihte, ki bodo stresle listje teh "dreves", v senci katerih ste tako pogosto slišali božanskega slavčka. A 

ko boste videli, kako se tresejo veje in škriplje deblo, ko boste videli, kako padajo listi, plodovi in gnezda, 

boste spoznali, da ste spali, ker niste hoteli slišati glasu, ki vas je svaril iz neskončnosti in vam neutrudno 

govoril, da bi živeli budni in da vas ne bi nikoli premagala bolečina. 

9 Ali ne bi bilo bolje, če bi se zdaj zbudili ob zvokih mojega glasu, kot pa jutri ob hrumenju nevihte? 

10 Kmalu ne boste več slišali moje besede, in če je ne boste poslušali, kot bi jo moral pravi učenec 

mojega nauka, boste morali jutri točiti solze. Potem pa ne boste mogli reči, da vam nisem govoril o 

nevarnostih ali preganjanju. Takrat se boste namreč z največjo jasnostjo spomnili, kako sem v času 

svojega oznanjevanja uporabljal razum vseh svojih glasnikov, da bi vam nenehno govoril: "Pazite in 

molite, kajti bitka bo velika in takrat morate biti močni. 

11 Zapustil bom pripravljeno pot, pot, polno svetlobe za dušo. Izpolnil bom svojo nalogo učitelja do 

vas. Pozneje pa bo moral vsak od tistih, ki so v tem času duhovno sedeli za mojo mizo in jedli kruh moje 

besede, pred menoj obračunati za vsako nalogo, ki mu je bila zaupana za njegovo duhovno dnevno delo. 

12 Kakšen bi bil odgovor, ki bi mi ga želeli dati v 

Ali mi boš dal trenutek, ko te bom prosil za sadove tvojega boja? Pozneje, v teh trenutkih, si želite, da bi 

bil vaš odgovor v tej uri dober. Zato vam pravim, da že delate nekaj, da bo vaša duša na svoji poti obrodila 

dragocene sadove, zaradi katerih bo z zaupanjem pričakovala tisti trenutek. 

13 Resnično, povem vam: vaša duša bo nepreklicno preživela ta odločilni trenutek. Zakaj bi jo torej 

zatirali z mislijo, da mora vaša duša svojo žetev končno izročiti Očetu šele po tem življenju? 

14 Dajem vam čas, da razmislite in uresničite poslanstvo, ki naj bi ga vaša duša opravljala v tem času 

na zemlji. 

15 Zavedajte se, da kot Mojster ravnam z vami pravično in ljubeče ter da vam zagotavljam vsa 

sredstva za dosego miru, ki naj bi ga dosegli. 

16 Tako kot obstajajo ljudje, ki ne želijo nikoli zapustiti te zemlje, obstajajo tudi tisti, ki sanjajo o 

tem, da bi jo zapustili za vedno. Tako enim kot drugim pravim, da je v veliki meri od njih odvisno, ali se 

jim bo želja uresničila. 

17 Če tisti, ki se želi vrniti v duhovno dolino, pusti svojo nalogo na zemlji opravljeno, se bo dvignil v 

te domove in ne bo več razloga za vračanje na ta svet. Tisti, ki pa čuti veliko naklonjenost do 

materialnega, se bo, če bo znal uporabiti življenje za dobro svoje duše, tako da bo delal dobro za druge, 

lahko vrnil z veseljem v svojo dušo tolikokrat, kolikor bo potrebno. 
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Toda če tisti, ki želi zapustiti človeško življenje in hrepeni po duhovnem življenju, ni izpolnil svoje 

naloge in če tisti, ki želi večno prebivati na zemlji, ne zna izkoristiti priložnosti, ki mu jo ponuja življenje, 

se njune želje ne bodo izpolnile: Prvi se bo moral vrniti v svet in zapustiti Duhovno dolino, da bi se 

ponovno vrnil na zemljo ─ neprestano ─ dokler ne bo izpolnil svoje naloge in požel sadove, ki jih je 

večkrat zavrnil. Drugi se bo moral zadržati v duhovnem svetu, dokler ne bo v skladu s svojim duhom v 

sebi trdno sklenil, da bo na zemlji izpolnil nalogo, ki jo je vedno puščal za seboj, ne da bi se tega zavedal. 

18 Ne mislite, da vam očitam, ko mi izkazujete ljubezen do svojega življenja na zemlji. Če je tvoja 

želja plemenita in si želiš zemeljskega življenja, da bi naredil čast mojemu imenu, ti ne bom imel česa 

očitati. Če pa bi se vaša ukoreninjenost v svetu uklonila nesmiselnim ciljem ali nizkim strastem, vam bom 

prvi povedal, da niste vredni prebivati v tem svetu, ki sem ga obdaril z blagoslovi za napredek vaše duše. 

19 Ljubite me, živite po mojem zakonu, bodite v harmoniji z vsem in vsemi, potem bo kraj, kjer 

živite, ravnodušen. Kajti edino, kar šteje, je vaš duhovni razvoj navzgor. 

20 Ne veste, kako zaslužno je, da se duša sredi človeških okoliščin razvija navzgor in premaguje vse 

skušnjave sveta. Da bi si pridobila te zasluge, sem dovolil, da tvoja duša postane človek, in ji omogočil, da 

prebiva v materialnih svetovih, ki sem jih modro pripravil. 

21 Vsak svet, vsaka raven obstoja je bila ustvarjena zato, da bi se duša na njej razvijala in naredila 

korak k svojemu Stvarniku ter tako z napredovanjem na poti popolnosti imela priložnost doseči cilj 

svojega potovanja, brez madeža, čista in oblikovana, vrh popolnosti duše, ki je prav bivanje v 

Božje kraljestvo je. 

22 Komu se vendarle zdi nemogoče prebivati "v Božjem naročju"? Ah, vi, bedni intelektualci, ki v 

resnici ne znate misliti! Si že pozabila, da si nastala iz mojega materinega telesa, torej da si v njem že prej 

obstajala? Nič čudnega ni v tem, da se vse, kar izvira iz vira življenja, ob svojem času vrne k njemu. 

Vsaka duša, ko je iz mene prišla v življenje, je bila deviško čista, vendar se je pozneje na svoji poti 

marsikdo umazal. Ker sem vse modro, ljubeče in pravično predvidel, sem se takoj lotil zagotavljanja vseh 

potrebnih sredstev za njihovo odrešitev in obnovo na poti, ki so jo morali prehoditi moji otroci. 

23 Čeprav so to deviškost duše kršila mnoga bitja, bo prišel dan, ko se bodo očistila vseh svojih 

prestopkov in tako ponovno pridobila svojo prvotno čistost. Očiščenje bo v mojih očeh zelo zaslužno, saj 

ga bo duša dosegla z velikimi in nenehnimi preizkušnjami vere, ljubezni, zvestobe in potrpežljivosti. 

24 Vsi se boste po poti dela, boja in bolečine vrnili v kraljestvo svetlobe, kjer se vam ne bo več treba 

utelesiti v človeško telo niti živeti v svetu materije, saj vam bo vaša duhovna sposobnost delovanja že 

omogočala, da boste svoj vpliv in svojo svetlobo pošiljali in otipljivo prenašali z ene ravni bivanja na 

drugo. 

25 Zakaj zavirate svojo dušo, ji preprečujete napredek in s tem zavirate njen vstop v kraljestvo 

svetlobe, kjer so vse veličastne stvari, ki si jih duša lahko želi? 

26 Delajte neprestano, četudi vsak dan le malo, vedno z mislijo, da boste prišli do doma, ki resnično 

ustreza duši ─ do doma, ki ga včasih imenujem "obljubljena dežela", kjer človek ne preliva solz, ne trpi in 

ne umre. 

27 V to stanje vzvišenosti in svetlobe vodi dušo ta nauk ─ nauk, ki je pot, svetilnik, hrana in 

sprehajalna palica. 

28 Naj bo blagoslovljen vsak, ki se ob tej besedi dvigne na krilih misli. Ko se bo iz navdušenja vrnil v 

vsakdanji boj življenja, bo v sebi nosil gorečo luč, ki ga bo korak za korakom vodila naprej in ga približala 

večnemu domu, iz katerega ste vsi prišli in v katerega se morate vsi vrniti. 

29 V teh trenutkih govorim vsem učencem, ki bi raje dali svoje življenje, kot da ne bi ubogali mojih 

zapovedi. Naj moja beseda doseže najobčutljivejše strune vašega srca, saj se boste v prihodnjih časih 

pogosto naslanjali na to besedo. 

30 Če resnično ohranjate pomen moje besede, ne boste med tistimi, ki bodo obžalovali prenehanje 

mojega duhovnega razodevanja, saj ste vedeli, kako ohraniti moja razodetja in nauke. Med vami ne bo ne 

mraka ne žalosti ne upora ne raztresenosti, ker boste videli, da se vse uresničuje po mojih obljubah, in niti 

za trenutek ne boste imeli želje, da bi se uprli ali nasprotovali uresničevanju moje volje. 

31 Že danes se v celoti zavedamo, da bo tisti, ki bo vztrajno naredil ta korak k duhovnosti, kmalu 

doživel nagrado, čutil mojo navzočnost okoli sebe in v sebi, užival moj navdih in napredek vseh njegovih 
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duhovnih darov bo očiten. Ne bo le prepričanje, da sem okoli vas, ampak tudi resničnost moje 

navzočnosti v vašem duhu. 

32 Tisti, ki mislijo, da se bodo po letu 1950 ustavili ali izgubili duhovnost, se motijo. Kajti prav po 

odsotnosti moje besede bodo nekateri med vami naredili prave korake k napredku in razumevanju mojega 

nauka. 

33 Če verjamete, da ste v času mojega oznanjevanja dosegli velike višine duhovnosti in da je to 

razlog, da je moja beseda zacvetela v glavah in na ustnicah nosilcev glasu, ste v veliki zmoti. Resnično 

vam namreč povem, da še niste naredili odločnega koraka k duhovnosti, ki je cilj, ki je bil vsem mojim 

otrokom nakazan z mojo ljubečo Besedo. 

34 Nujno je, da nosilec glasu izgine, da ne slišite več mojih misli v antropomorfizirani obliki iz ust teh 

bitij, da opustite vse obrede in simboliko, da bi lahko našli bistvo spiritualizma. 

35 To pravim enim in drugim ─ tistim, ki si želijo napredka svojih duš in razcveta mojega nauka v 

tem času, pa tudi tistim, ki ohranjajo tradicije, navade in običaje in mislijo, da z izvajanjem svojih 

smiselnih kultov izpolnjujejo zakon. 

36 Da, ljudje, dobro veste, da ste znotraj čistega, preprostega in v bistvu duhovnega nauka, kakršnega 

sem razkril, ponovno ustvarili zunanji kult, za katerega ste sčasoma verjeli, da je Moje delo. Toda prišel je 

čas, ko vam govorim povsem jasno. Za zdaj ste dovolj močni, da spoznate to resnico. 

37 Poleg pšenice moje besede so rasle koprive in plevel vaših zmot. Tu se bo izpolnila ena od mojih 

prilik, ki sem jih dal v drugi dobi ─ tista, ki je učila, naj pustimo plevel rasti skupaj s pšenico, ne da bi 

plevel izruvali, preden je pšenica zrela, saj bi bila nevarnost, da bi izruvali tudi dobro seme. 

38 Tako bo tudi v tem času, blagoslovljeni ljudje. Napočila je ura, ko se bo srp moje pravičnosti 

spustil in pokosil polja, na katerih je bilo posejano moje seme, tako da boste končno, ko bosta resnica in 

bistvo mojega dela ločena od vseh človeških vplivov, lahko uživali v kontemplaciji moje svetlobe in 

spoznali to božansko razodetje kot svoje. 

39 Določena je tudi ura, ko isti srp pride v vsako versko skupnost, da bi pokosil njena polja, da bi 

ločil resnico od vsega, kar je v njih lažnega in nečistega. 

40 Ves človeški obstoj se je razvijal ─ njegova znanost, njegov način razmišljanja in življenja, 

njegovo znanje, njegova osvajanja in njegovi cilji. Človek je zanemaril le svojo duhovno plat, svojo 

duhovno dušo, ne da bi se zavedal, da je duša podvržena nenehnemu posiljevanju, ne da bi skrbel za vse 

pravice, ki jih ima duša v življenju. Zato človeštvo že več stoletij živi v duhovni stagnaciji. 

41 Kako malo dajo ljudje svoje duše za svoje verske kulte! Kako veliko žejo, kako veliko lakoto in 

kako veliko željo po svetlobi ima človekova duša! 

42 Zelo malo je pšenice, ki ji je dovolila rasti, in veliko je plevela. Toda vsem priskočim na pomoč, 

ko kosim polja z neusmiljenim srpom resnice, ki ustvarja pravičnost in ki bo sčasoma zasijala na vašem 

svetu. 

43 Ljudje, ki poslušate nauke zadnjega leta mojega oznanjevanja med vami: Dovolite jim, da se 

vtisnejo v najbolj subtilne, najbolj občutljive organe vašega razumevanja in vašega srca, da bo luč Duha, 

ki sije v najvišjem delu vašega bitja, učinkovala v vsakem od vas. 

44 Sled, ki vam jo bom pustil, bo mirna, tako da boste, ko ne boste več poslušali te Besede in o njej 

pričevali, lahko rekli: "Mojster je odšel in nam zapustil pot, pripravljeno s svojo božansko lučjo." 

45 Moj pečat bo ostal vtisnjen v najbolj skritem delu vašega srca ─ tam, kjer je notranje svetišče. 

46 Moja beseda se mora vtisniti v vaše misli, da jo boste temeljito preučevali. Le tako bosta vaša vera 

in moč duše pristni. 

47 Kmalu boste videli, da mnogi ne bodo verjeli v prenehanje moje besede. Toda resnično, povem 

vam, po tem boste spoznali, da tudi oni niso verjeli v mojo navzočnost, ko sem se manifestiral v tej obliki. 

Tisti, ki so nihali med dvomom in vero, čeprav so se pretvarjali, da popolnoma verjamejo v mojo 

manifestacijo, bodo prav tisti, ki bodo zanikali, da je moja beseda prenehala. Tisti, ki ste resnično verjeli v 

vse, kar sem vam razodel in zapovedal, ne boste mogli prezreti nobene od mojih besed. 

48 Tisti, ki so dvomili in niso imeli popolne vere, kakršna bi morala biti vera učenca do Učitelja, se 

bodo ustavili in se hranili z monotonim in rutinskim obredom, ki so ga sami ustvarili. 
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Po drugi strani pa bodo tisti, ki so mi zdaj verjeli, neizogibno verjeli vame tudi potem, ko se bo 

razodevanje moje besede končalo. Poslušali bodo moje ukaze in storili vse, kar je mogoče, da bodo 

pravilno razlagali moje nauke. Imeli bodo ideal, to je duhovnost, in luč, ki jih bo vedno spremljala, to je 

vera. 

49 Ko se bo končalo obdobje mojega oznanjevanja, se bo moj pogled ustavil na delu tega ljudstva, da 

bi vsakega poslušnega učenca nagradil z mojo milostjo, ga spodbudil, da bi nadaljeval svoje dnevno delo, 

in ga spodbudil k vedno novim korakom duhovnega napredka. 

Vem, da so med temi ljudmi tisti, ki ne le verjamejo v mojo besedo, ampak tudi menijo, da je prav in 

popolno, da Oče konča svoje pojavljanje v tej obliki, da se lahko začne boj za poduhovljenje. Ta srca so 

prepričana, da potem ne bo nobene zapuščenosti ali praznine in da bo moja navzočnost še bolj otipljiva, saj 

se bo tako približala nova vrsta komunikacije z mojo božanskostjo, čistejša in popolnejša stopnja, ker bo to 

dialog med duhom in duhom. 

50 Ni več daleč čas, ko bodo vaši soljudje pristopili k vam in vas spraševali o mojem razodetju ter 

zahtevali vaše pričevanje o dokazih, ki sem vam jih dal o svoji resnici. Toda kako različno bodo o mojem 

delu pričevali eni in drugi. Medtem ko se bodo nekateri strogo držali resnice, ki so jo slišali, bodo morali 

drugi poiskati argumente, da bi upravičili svoje zmote. 

51 Potrebno je, da vam govorim na ta način, ljubljeni ljudje, da boste pravočasno razmislili in 

natančno preverili svoja dela, misli, čustva, besede in namene, pri čemer naj bo vaša vest tista, ki bo 

določala to introspekcijo in preverjanje. 

52 Ta trenutek je potreben, da popolnoma odprete oči resnici, saj lahko tako še vedno popravite, če ste 

se zmotili, in nadoknadite zamujeno. 

53 Veliko bo zadovoljstvo tistih, ki bodo moj nauk pripeljali do zmage in ga oznanili v vsej njegovi 

čistosti in resničnosti. Toda jaz kot Učitelj, ki vas imam zelo rad, želim, da bi vsi moji učenci izkusili to 

veselje. 

54 Poslušajte me, ljudje: v svoji zakladnici hranim mnogo čudežev, da bi vas nagradil za vašo 

duhovnost. Vendar bom počakal, da se vsi združite kot bratje in sestre ─ da vsi pokažete poslušnost mojim 

navodilom, nato pa bom na vašo dušo in telo izlil tok svetlobe, milosti, tolažbe in razodetja, ki ga hranim 

za dneve vašega poduhovljenja. 

55 Večje jasnosti ta beseda, ki se prenaša prek vseh mojih glasilk, ne more imeti. Ko bodo to vsi 

razumeli, bo moja pravičnost pripravljena, da se bo ozrla na tiste, ki si prizadevajo za večjo duhovnost, in 

prav tako, da bo sodila dela tistih, ki še vedno iščejo svoje kraljestvo na tem svetu. 

56 Kdo je povzročil, da je človek od samega začetka iskal smernice za svoje ravnanje? Kdo ga je 

prisilil, da je v jedru svojega bitja poiskal svoje nesmrtno bistvo? Duh. On je bil tisti, ki mu je postopoma 

razkril, da ga oživlja in razsvetljuje višja narava. 

57 Človek se že od najzgodnejših časov svojega obstoja z darom intuicije in razodetja ter s svojo 

inteligenco posveča iskanju svojega izvora, bistva svojega bitja, razloga svojega obstoja, bivanja na svetu 

in namena, zaradi katerega je bil ustvarjen. 

58 Ker se je zavedal, da so v njem sposobnosti, ki ga razlikujejo od drugih bitij, je v njem rasla misel, 

da mu je med vsemi bitji stvarstva namenjena višja usoda, in postopoma se je v skrivnosti njegovega bitja 

rodilo intuitivno spoznanje o Bogu, o obstoju duše, in s tem potreba po čaščenju ali duhovnem žrtvovanju 

tistega, ki je po njegovem mnenju izhajal iz njega. 

59 To je bil izvor duhovnega razvoja človeštva ─ razvoja, ki pri vseh ljudeh ni bil enak. Med njimi, ki 

so se delili na rase, narodnosti, navade in jezike, so nekateri napredovali hitreje kot drugi, nekateri so imeli 

en način čaščenja Boga, drugi pa različne oblike. 

60 Vse ljudi sem zasenčil s svojo svetlobo in jim tako razkril edino obstoječo resnico; toda vidite, 

kako vsak človek in vsako ljudstvo različno čuti, misli, verjame in razlaga. 

61 Ti različni načini razmišljanja ljudi so povzročili njihove delitve, saj vsak narod in vsaka rasa 

sledita različnim načinom in zagovarjata različne ideale. 

62 Večina se je oddaljila od svetle in prave poti, saj je mislila, da izpolnjevanje Božjega zakona 

pomeni nadčloveške žrtve, odrekanja in napore, ter je raje ustanovila svoje verske skupnosti in sekte, 

katerih izpolnjevanje zakona in kultno delovanje je zanje lažje. Ljudje verjamejo, da lahko na ta način 

potešijo hrepenenje po svetlobi in vzponu, ki ga čutijo v svoji duši. 
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63 Mnoga stoletja in mnoge dobe so minile, ne da bi ljudje spoznali, da izpolnjevanje mojega zakona 

ni človeška žrtev in da, nasprotno, svetu žrtvujejo telo in dušo, ko ne spoštujejo mojih zapovedi. Niso se 

zavedali, niso se hoteli zavedati, da bo tisti, ki živi po moji besedi, našel pravo srečo, mir, modrost in 

slavo, ki si jih materializirani ljudje predstavljajo na tako drugačen način. 

64 Moralni in znanstveni svet, ki vas obdaja, je delo ljudi z materialističnimi ideali ─ ljudi, ki so si 

prizadevali le za materialno izboljšanje človeštva, in dovolil sem jim, da opravijo svoje delo, da ga 

izpeljejo do konca, da spoznajo njegove posledice in obrodijo sadove, da bi iz njega lahko črpali svetlobo 

izkušenj. V tej luči se bo razkrila moja pravičnost in v njej bo prisoten moj zakon, ki je ljubezen. 

65 Ko bodo ljudje spoznali svoje napake in se podali na pot iskanja prave poti, se bo to zgodilo, ker so 

se prebudili, ker so se pokesali, ker so bili razsvetljeni, in takrat njihova dela ne bodo imela le človeškega, 

ampak tudi duhovni namen. 

66 Vsak narod, verska skupnost, sekta, znanost in človek nosi v sebi tako svoj delež laži in zmot kot 

tudi svoj delež resnice. Toda prišel bo čas, ko jih bo potreba po združitvi zajela kot močna in neustavljiva 

sila, saj bo vsak prispeval svoje seme v želji po harmoniji z vsemi. Prišlo bo do boja, prepirov in zmede. 

Vendar bodo potrebne, da bi vsi prišli do edinega rezultata, ki je nespremenljiva resnica mojega obstoja in 

mojega zakona. 

67 Na koncu boja bodo ljudje, ki bodo zdaj v miru s seboj in s svojimi bližnjimi, razumeli, da je za 

dosego cilja spoznanja in doživljanje resničnega miru nujno živeti v skladu z Božjim zakonom, ki izhaja 

prav iz Stvarnikove ljubezni. 

Hkrati bodo razumeli, da ni treba izpovedovati toliko in tako različnih religij, da bi se lahko ohranili v 

dobroti in moralnosti, ampak da je za dosego resničnega sožitja med vsemi njimi in za moralo, ki presega 

zgolj človeško, dovolj nositi v srcu besedo, ki jo imenujete "Kristusov nauk" in ki jo morate, da bi jo v 

celoti razumeli, preprosto in ponižno živeti in ljubiti. 

68 Luč razodetja, ki sem vam jo poslal v tem času, sem po svojih oddajnikih ali glasnikih spremenil v 

preprosto in razumljivo besedo, da bi jo spoznalo vse človeštvo in ji pomagalo pri prebujanju ─ danes, ko 

vsi iščejo zemeljska sredstva in rešitve, da bi se rešili iz kaosa, v katerega svet vse bolj tone ─ danes, ko se 

nihče ne poskuša duhovno navdihniti, da bi v meni našel odgovor na svoja vprašanja in rešitev svojih 

težav. 

69 Moja beseda bo dosegla palače in preproste koče, potrkala na vrata src, vzbudila trepet duš, 

ozdravila in potolažila tiste, ki so bolni na telesu ali na duši, ter razsvetlila zatemnjene misli. 

70 Blagor tistim, ki ga z veseljem sprejmejo, ga slišijo in premišljujejo o njegovem pomenu, saj bo v 

njihovih srcih rodovitno seme. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 314 
Moj mir z vami! 

1 Še enkrat sem vas slišal in združitev vaših molitev je bila najboljša hvalnica, ki ste mi jo namenili. 

2 Iz vsakega od vas prihaja sad ljubezni, ki je kot nota harmonije z vašim Očetom, in združitev vaših 

misli tvori koncert, poln duhovne čistosti. 

3 Pri nekaterih vidim, da je ta zvok molitev, zahvala za koristi, ki so jih prejeli od mene. 

4 Za druge je ta misel polna žalosti in grenkobe zaradi nesreč, s katerimi so se srečali na poti. Toda z 

združitvijo teh misli tvorite dejanje vere, ki je poklon in spoštovanje moje božanskosti. 

5 To je vez, ki jo Oče pričakuje od duha svojih otrok ─ to je dar ljubezni, ki mu je nikoli niste hoteli 

dati. 

6 Toda molitev, ki sem vas je ves čas učil in ki je zaradi pomanjkljivega duhovnega razvoja niste 

mogli vedno opravljati, vas bo vodila in pod njeno lučjo boste zdaj dosegli pravi duhovni dialog s svojim 

Bogom. 

7 Dokler ste pod vplivom moje Besede, svet s svojimi trnovimi potmi za vas izginja. 

8 Sedmi dan si tvoje telo odpočije od zemeljskega dela in tvoja duša, svobodna kot škrjanec, si 

zaželi neizčrpen vir moje modrosti. Prihaja k moji manifestaciji in se krepi v sijaju moje ljubezni, ki ji jo 

ponujam v nauku svoje Besede. 

9 Ne iščem vere v nekatere in ne vere v druge. Ne iščem velikih zaslug pri enih in majhnih pri 

drugih. Ne, ljudje. Moja božanska ljubezen je popolna, jaz sem Oče vseh, in ko vam dajem svoja navodila, 

vam vsem dajem isto bistvo, isto ljubezen. 

10 Če bi celotno človeštvo slišalo mojo besedo, ne bi bilo blagoslovov za ene in obsojanja za druge. 

Bodisi bi bil moj očitek vsesplošen bodisi bi bil moj blagoslov namenjen vsem. Toda zdaj je čas, ko se 

razkrivam skozi človeški razum, in vsi ne bodo priča tej manifestaciji. 

Število mojih prič, ki jim je usojeno, da slišijo moj nauk prek glasnika, je zelo majhno. Resnično, 

povem vam, če se bodo te priče znale pripraviti, bo človeštvo slišalo mojo besedo skozi njihova usta. Vsi 

bodo namreč vedeli, da vas je Sveti Duh učil s pomočjo človeškega razuma. 

11 Za to vas pripravljam kot Oče, da po letu 1950, ko boste šli med množice in govorili v mojem 

imenu, moja beseda, ki je resnica, ne bo pomešana z nečistočo in lažmi, da bo tekla kot tok kristalno čiste 

vode. Vir te vode, ki je moj Duh, je namreč čist in jasen, zato mora biti tudi voda, ki prihaja iz vaših ust, 

čista. 

12 Želim, da bi bili vedno čisti, da bi bili kot oaza med ljudmi, kjer lahko vsi, ki so žejni resnice, 

potešijo svojo žejo in v tej vodi ne najdejo nečistoče blata. 

13 Ko se bo ta čas poučevanja končal, mi boste rekli: "Oče, zakaj si bil z nami tako kratek čas? Zakaj 

si tako hitro odšel?" Jaz pa vam bom odgovoril: trajanje Mojih navodil za učence tretjega veka je bilo 

določeno z uro večnosti in v tem času boste lahko razumeli in nadaljevali lekcije preteklih časov. Nisem 

vam dal nobenega drugega navodila. 

14 Do zadnje besede vas moram opozarjati na svoje ukaze, da v trenutku preizkušnje ne omahnete. 

Moja volja je, da boste imeli odgovor na vsako vprašanje, žarek svetlobe za vsak dvom, moč mojega 

zakona za vsako slabost. Potem boste lahko zmagali pri izpolnjevanju svojega poslanstva in s tem osvežili 

svojo dušo v najlepšem in najbolj vzvišenem poslanstvu, ki sem vam ga zaupal od začetka časov, to je 

odkupovati in odpuščati iz ljubezni, delati dobro ─ ne zaradi lastne koristi, ampak da bi ugajali svojemu 

Očetu in izpopolnili svojo dušo. 

15 Izvajanje vašega poslanstva vam bo dalo mir, in ko boste močni z močjo ljubezni, boste to 

človeštvo, ki je danes golo, lačno in bolno, naučili, da bo le izvajanje dobrote prineslo dušam balzam, ki je 

Božji mir. 

16 To bo nauk, ki ga boste v mojem imenu prinesli ljudem, ko nekega dne ne bodo več našli 

blagostanja in miru, ki sta najvišja dobrina duše, ne v znanosti, ne v bogastvu in ne v gibanjih tega sveta. 

Takrat bodo na svoji poti srečali ponižnega brata, mojega učenca, mojega apostola, ki ─ brez hvaljenja, 

brez razglašanja svojega poslanstva ─ uči s svojimi deli ljubezni in resnicoljubnosti. Takrat bodo ljudje 

odkrili skrivnost miru in očistili svoja srca, da bodo prejeli popoln mir iz mojega kraljestva. Kajti mir med 

ljudmi pogosto izgine zaradi medsebojnega strahu. To je le navidezni mir, je nemir. S tem ni miru v duši. 
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17 Borite se, učenci, oblikujte v srcu mojih otrok kraljestvo miru, iz katerega bodo lahko živeli v 

boljšem svetu, močnem svetu ─ in ne krhkem, kot mi ga predstavljajo danes. Kajti s šibkim dihom ali 

vzgibom naravnih sil lahko uničim prazno in ponosno delo ljudi. Toda to je delo mojih otrok in jaz ga 

spoštujem ─ dovolim mu, da obrodi svoje sadove, ker vem, da bodo sčasoma, utrujeni od svojih del, 

sprejeli nauke moje ljubezni. 

18 Izvor vseh mojih del sta ljubezen in pravičnost. Vse, kar vidite, vse, kar ste sposobni razbrati z 

razumom, celo najmanjši atom, živi in se giblje po poti ljubezni in pravičnosti. Kajti vse sem ustvaril jaz 

in v mojem Duhu ni nečistoče niti nepopolnosti. 

19 Mnoga velika dela, ki mi jih človek kaže in ki jim je posvetil svoje življenje, svojo moč in svojo 

aroganco, nimajo izvora v ljubezni in pravičnosti, in vsako delo, ki nima tega izvora, bo uničeno, in le luč 

izkušnje bo ostala kot sad za ljudi. 

20 Človek je svoje novo življenje utemeljil na znanosti, raziskovanju in gradnji svojega stolpa ponosa, 

svojega babilonskega stolpa, iz katerega me ne časti in me ne priznava. Resnično, povem vam: človek bo 

padel v zmedo in v svoji zmedi uničil svoj novi babilonski stolp. Takrat bo človeštvo spoznalo, da je od 

prve dobe dalje gradilo svoj stolp nečimrnosti, nezaupanja do mene, in posledice, ki jih je to imelo v 

preteklosti, se bodo ponovile v tretji dobi. 

21 Materializem, aroganca in ponos se bodo zrušili in med ljudmi bo zavladala zmeda. 

22 Učeni bodo dvomili o svoji erudiciji, znanstveniki bodo, ko bodo mislili, da so našli cilj, naleteli 

na nerazumljivo skrivnost. Naravne sile se bodo obrnile proti znanstvenikom, ker jih niso uporabljali z 

ljubeznijo, in med ljudmi bo zavladal kaos. 

23 Zapomnite si, da sem jaz začetek in konec, znanost in znanje. Ljudem sem dal to luč in se veselil 

njihovih del, ko so jih uporabljali v službi dobrega; ko so uporabljali darove in sposobnosti, s katerimi sem 

jih obdaril, za razvijanje duše in razuma. Tedaj so mi izkazali spoštovanje in zvesto opravili nalogo, ki 

sem jim jo zaupal. Ko pa so svoje darove uporabili v službi zla, nečimrnosti, želje po lastni slavi, me niso 

ubogali, krivili so pot, žalili so me. Toda v svoji modrosti sem jih uporabil za uresničevanje svojih 

božanskih načrtov, uporabil sem jih kot zgled človeštvu, kot orodje svoje pravičnosti. 

24 Sem sovražnik znanosti? Ali sem ovira za napredek in razvoj svojih otrok? Če je kdo takega 

mnenja, je to zato, ker ne razume, kako razlagati mojo besedo, ker ne razume Očeta v njegovi resnici. 

Vsak dar ali sposobnost, ki obstaja v človeku, se mora razviti, saj je razvoj univerzalni zakon. 

Vse v mojem stvarstvu se mora izpopolniti, vsi se morate vrniti k meni ─ čisti, popolni in pomnoženi. 

Če pa sem za kratek čas posegel v človekovo voljo, je to zato, ker imata greh in človeško zlo mejo, ki je 

moja pravičnost. 

25 Ko bo človeštvo šlo skozi ta lonec, ko bo luč resnice zmagala nad temo, bodo ljudje na trdnih 

temeljih zgradili nov stolp, ki bo tempelj hvaležnosti Bogu, svetišče miru, kjer ne bo nikoli nobenega 

spora o mojem obstoju, kjer bo spoznanje enega enako spoznanju vseh. Do mojega zakona ne bo 

malikovanja, skrivnostnosti ali prevare. 

Potem bodo ljudje z mojo pomočjo v tej solzni dolini vzpostavili svet miru, v katerem bodo cvetele vse 

vrline, v katerem bodo izpopolnjene vse znanosti. V naročju vseh ustanov bodo čutili moj glas, ki jim 

govori: "Ljubite se med seboj", in v njihovem skladnem življenju bodo ljudje prepoznali podobo večne 

domovine. 

26 Če je človek kljub svojim nepopolnostim toliko odkril, kaj se bo najprej zgodilo, ko bo bdel in 

molil ter se hranil z menoj? Kaj se bo zgodilo, ko se bo s spoštovanjem, ponižnostjo in ljubeznijo približal 

mojemu viru svetlobe in resnice? Sveti Duh bo na ljudi izlil vsa razodetja, ki jih je zadržal v svoji skrivni 

zakladnici. 

Ko se bo to zgodilo, znanstveniku ne bo več treba razbijati glave in brskati po knjigah, saj ga bo njegov 

duh vodil k neizčrpnemu viru Moje modrosti. Tam me bo našel, kako ga čakam, kako ga vedno 

pričakujem, da mu razkrijem nove in velike lekcije. Tako bom ljudi vodil od razodetja do razodetja, od 

doma do doma, od popolnosti do popolnosti vse do večnosti. 

27 Za te čase, ki prihajajo, vas pripravljam. Vsi boste priče izpolnitve teh obljub, vsi boste imeli 

srečo, da boste harmonična nota na Gospodovem koncertu. 

Če vas uporabljam, ko kršite moj zakon, da bi razkril svojo pravičnost, vas bom uporabil tudi, ko boste 

živeli v skladu z mojimi zapovedmi, da bi vas nagradil s svojimi razodetji, s svojimi sporočili ljubezni. 
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28 Danes gradim svetišče v srcu svojih otrok. Vendar se moram pri tej gradnji zanesti na podporo 

vseh vas. 

29 Katero svetišče ima Oče v mislih, o ljudje? ─ to vaše duše. Kajti v tem času ga vidim v ruševinah. 

Vendar vam ga bom pomagal obnoviti. 

30 Gospodovo svetišče je vedno obstajalo, nima ne začetka ne konca, je njegovo lastno delo. Njegov 

božanski in neskončni Duh je tisti, ki čaka na vašo pripravo, da boste v njem začutili, da je vse v harmoniji 

in popolnosti. 

31 Vaš planet, ki je atom sredi neizmernega vesolja, ima nalogo biti podoba tega harmoničnega 

templja. 

32 Ko boste prišli do tega znanja, ki ne bo le beseda ali teorija ─ ne, učenci, ki bo nekaj, kar čutite in 

živite, potem ne boste več potrebovali kamnitih cerkva. Vaša duša ne bo več hrepenela po teh krajih, ki ji 

preprečujejo, da bi bolje spoznala svojega Gospoda. Iskala bo svobodo in v blagoslovljeni milosti, ki sem 

ji jo zaupal, bo našla lestev do svoje popolnosti. 

33 To se bo zgodilo, ko bo človek začutil, da ga spremljam in upoštevam, ko bo spoznal, da pod 

njegovimi nogami ni umazanega prahu. Potem bo razumel, da je njegov dom majhno svetišče zame, da je 

njegov svet, čeprav je le atom v neizmernosti stvarstva, v svoji celovitosti univerzalno Božje svetišče. 

34 Vsi svetovi, na katerih se moji otroci izpopolnjujejo, so kot neskončno velik vrt. Danes ste še nežni 

poganjki, vendar vam obljubljam, da vam ne bo manjkalo kristalno čiste vode mojih naukov in da boste z 

njihovim zalivanjem vedno bolj rasli v modrosti in ljubezni, dokler se ne bo nekega dne v večnosti, ko 

bodo drevesa obilno obrodila popolnoma zrele sadove, božanski vrtnar lahko osvežil pri svojem delu, ko 

bo okusil sadove svoje ljubezni. 

35 Tako vas pripravljam, učenci, odpiram pred vami Knjigo življenja, da si ne boste več želeli 

določenega kraja, kjer me boste častili, da me boste čutili na vsakem kraju in v vsakem trenutku, pa naj bo 

to na poljih, v dolinah, na gorah ali ob morju. Tvoja navzočnost na katerem koli kraju je dovolj, da se 

posveti, ker sem jaz v tebi. 

36 Ko vam govorim na ta način in vas poučujem, je to zato, da bi vas osvobodil fanatizma, ki ste ga 

tradicionalno imeli, in ne zato, da bi med vami ustvaril nov fanatizem. 

37 Zavedajte se, da je moj nauk, čeprav je globok, preprost in jasen. 

38 Preden postanete učitelji, želim, da ste dobri učenci, ki se učijo od mene, da vas ljudje ne bi 

zmedli, da bi na vsako vprašanje odgovorili z gotovostjo in resnicoljubnostjo, s prijaznostjo in ljubeznijo, 

saj taka beseda najbolj prodre v srce. 

39 Povedal sem vam, da je v mnogih primerih beseda modrosti in ljubezni zadostovala za rešitev 

duše, da ta beseda ni bila pozabljena, ker je ostala v duši kot pečat večnega ognja, in da je ta beseda, ki je 

bila njena rešitev, ostala ne le v njenem zemeljskem življenju, ampak tudi v onstranstvu. 

Zato vam zapuščam svojo Besedo kot dediščino, ki je kot ključ, ki dušam odpira pot k miru. Ne bojte 

se križišč, ne dovolite, da bi vas nesreče obremenjevale, odstranite dvom, potopite se v moj nauk, potem 

vam bo ta moč prinesla veliko srečo. Gorje šibkim, gorje tistim, ki jih moj nauk ne okrepi, saj se bodo še 

naprej spotikali na poti! 

40 Hočem, da je moje ljudstvo, moja priča, moj učenec močan na poteh, da bi rešil množice, ki mu jih 

postavim na pot. 

41 Danes še ne morete razumeti moči svoje duše, ker ste še vedno šibki v veri. Vendar bom to vero 

utrdil v velikih preizkušnjah. Zaupanje, ki ga imate vame, pa morate imeti tudi vase, saj sem vam dal 

darove, ki jih nosite v sebi. 

42 Kmalu se bo moje oznanjevanje prek človeškega razuma končalo in po letu 1950 me ne boste več 

slišali prek tega oznanjevanja. Vendar se ne obračajte na tiste, ki so bili nosilci glasu ali daru, da bi me 

klicali ali da bi klicali moj duhovni svet. Niti v največji preizkušnji ne poskušajte kršiti moje volje. 

43 Pripravite se, da boste z močjo mojih naukov preprečili mnoge dogodke in se jim izognili, kolikor 

je to moja volja. Toda če spite, bodo te preizkušnje prišle in vam otežile delo. 

44 Koliko moških in žensk hodi po drugih poteh, kot sem vam jih začrtal, čeprav imajo v svoji duši 

enake darove, kot jih imate vi. Če ti moški in ženske v tebi najdejo dobrega učitelja, bodo spoznali razloge 

za te darove in dosegli daljnosežen razvoj v poznavanju Mojih naukov. Če pa na svoji poti ne najdejo 

dobrega učitelja, bodo nekateri zapadli v zmedo, drugi bodo uporabili svoje darove, da bi jih razvili v 
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skladu s svojo domišljijo in voljo, tretji pa bodo postali orodje nevidnih sil, ki so lahko tako tiste svetlobe 

kot tudi tiste teme. 

45 Zato ne spite, učenci, glede izpolnjevanja svojega poslanstva. Po letu 1950 vam bom dal čas za 

razmislek o vašem poslanstvu in v tem razmisleku boste prišli do združitve znanja v mojem učenju. Zaradi 

te zveze se boste soočili z dogodki in bojem. 

46 Tako vas opozarjam na vse preizkušnje in v zadnjem letu svoje navzočnosti med vami ob tej 

manifestaciji vam bom govoril o vseh nevarnostih in vam povedal, kako jih premostiti. 

47 Poslušajte, kaj vam zdaj govorim: v naročju velike Cerkve bodo duhovniki človeštvu govorili o 

Svetem Duhu. Govorili bodo o tretji dobi. Govorili bodo o sedmih pečatih. Pozvali bodo cerkve in trdili, 

da bodo izbrali sto štiriinštirideset tisoč in jih zapečatili z znakom, s katerim sem označil tiste, ki so bili 

izbrani po moji volji. Toda vse ljudi bom prizadel, duhovnikom človeštva se bom razodel po vesti in jih 

izpostavil velikim preizkušnjam. 

Takrat bom vedel, katerega od vas bom uporabil za podajanje teh dokazov. Govoril bom po vašem 

posredovanju z močjo prepričevanja, ki sem vam jo dal. 

48 Razodetja Svetega Duha človeštvu ne bodo sporočali ljudje, saj je v visokih Gospodovih načrtih 

On sam. 

49 Trinitarično-marijanskega duhovnega nauka vam ni razodel noben človek. Jaz, Oče, sem vam to 

napovedal že v prvi dobi po svojih prerokih. Po Jezusu, Očetovi "Besedi", vam jo oznanjam, obljubljam 

vam jo kot ne tako zelo oddaljeno razodetje. 

50 V tej tretji dobi sem s tem, ko sem se manifestiral skozi človeški razum, izpolnil svojo obljubo in 

razkril skrite lekcije. Tvojega duha z darovi ni obdaril človek; zaupal sem ti jih, ko si izšel iz mene. 

51 Ni bil človek tisti, ki je na vaša čela vtisnil trinitarični simbol. Gospod je bil tisti, ki vas je 

zaznamoval v duhu. Tvoje naloge ni določil človek, ampak moj vsemogočni glas. 

52 Kako naj Oče dopusti ljudem takšno oskrunitev in prevaro? Jaz, žrtvovano Jagnje, sem edini 

vreden, da odprem pečate Knjige modrosti, Velike knjige življenja, ki vsebuje usodo vseh ustvarjenih 

stvari. Jaz, Alfa in Omega Božanske Besede, sem edini, ki vam lahko povem intimna razodetja svoje 

božanskosti. Kako bi lahko dovolil, da posvetno misleči in nespoštljivi zapravljajo božje lekcije po svoji 

volji, da bi ogoljufali nevedneže in se povzdignili med ljudmi? 

53 Znamenja teh oskrunitev bodo postala vidna (tudi med vami), vendar se bo to zgodilo le zato, da se 

boste, ljubljeni ljudje, prebudili. Med ljudmi se bodo pojavila znamenja profanacije, lažna pričevanja, 

lažni čudeži; pojavili se bodo lažni preroki, lažne manifestacije, ki jih bodo pripisovali moji božanskosti. 

Toda to bo le dokaz želje po napredku duš, po prihodu Svetega Duha, po izpolnitvi mojih prerokb in vseh 

mojih obljub. 

54 Ne odlašajte s časom mojega duhovnega prihoda med ljudi, ne bodite ovira za mojo manifestacijo 

med človeštvo po vaših delih s svojo pomanjkljivo pripravo. Čeprav niste Odrešenik in ne smete 

razglašati, da boste odrešili ljudi, niti niste edini v tem delu, ste bili rodovitna zemlja, ki potrpežljivo čaka 

na moje seme odrešenja. Ste del mojih legij svetlobe, mojih vojsk miru in resnice, ki se v tem času že 

borijo za temelj miru. 

Vendar vas pripravljam, da boste lahko izpolnili svoje poslanstvo močnega Izraela, poslanstvo, ki ga še 

nikoli niste izpolnili, a ga morate izpolniti danes, da boste dosegli dom svetlobe, ki vas čaka, od koder 

boste videli druga obzorja, kjer boste uresničevali mojo pravičnost in mojo ljubezen ter se dvignili na 

raven popolnosti, dokler ne boste zasedli svojega mesta v Božjem naročju. 

55 Ali so to fantazije, ki vam jih prenašam? Ne, ljudje. Vam, ljudem, dajem moralne napotke in vas 

obdarujem s krepostmi, da boste v svojih domovih živeli v ljubezni in miru, da vaš kruh ne bo grenak. 

Moje poučevanje prinaša dobro počutje, spodbudo in napredek, vendar ta hrana ni dovolj za vašo dušo. 

Tvoji duši manjka višja hrana, da bi po smrti zemeljskega telesa nadaljevala svoje potovanje v 

neskončnost. Za to potovanje podajam nauke duše, ki se človeku zdijo kot fantazije ─ globoke in 

nedoumljive lekcije tudi za najbolj bujno domišljijo. Ta ključ zaupam vaši duši, da bo z njim odpirala vsa 

vrata, ki jih bo srečala na svoji poti, in tako nadaljevala svoje potovanje k popolnosti duše. 

56 Moje učenje vsebuje vsa učenja. Je "pot, resnica in življenje". Zato mu morate slediti v vseh 

trenutkih svojega obstoja. 
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57 Dajte božanskemu najvišje mesto v svoji duši, telesu pa dajte, kar mu pripada. Dajte Bogu, kar je 

Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega! 

58 Ko se naučite biti pravični v svojem življenju, bo vaš korak trden, dvom in negotovost pa bosta 

izginila. 

59 Ko bo prišel čas vašega pridiganja, ko bodo izginile vaše slabosti in odvečna dejanja čaščenja ─ ko 

se boste ukvarjali le s tem, kar je potrebno in spodbudno za vašo dušo, potem boste imeli več časa za 

opravljanje mojega dela. Ko boste na svoji poti srečali nekoga, ki potrebuje to, kar imate, ne boste dvomili 

kot Tomaž, kot Peter v trenutku strahopetnosti in kot Juda ne boste šibki pred nečimrnostjo in 

skušnjavami. 

60 Tvoja duša mi pravi: "Učitelj, zakaj nas primerjaš s temi izjemnimi dušami?" Toda Mojster vam 

pravi: Res je, moji učenci druge dobe so bili velike duše, ki so delali med ljudmi za njihov duhovni 

napredek ─ napredek, ki ga ljudje v tistem času niso dosegli, niti v sedanjosti. Toda bili so duše kot vi in 

tudi ljudje kot vi. Njihova krepost se je borila proti njihovim nepopolnostim, toda njihova duša, ki je bila 

močnejša, je premagala človeške slabosti in so se posvetili izvajanju mojih naukov, s svojo krepostjo in 

ljubeznijo dosegli natančno spoštovanje mojega nauka, in zgled, ki ga je vsak od njih zapustil, je bil 

vreden Mojstra, ki jih je poučeval. 

61 Tudi vi boste dajali velike zglede, vredne Mojstra, ki vam je spregovoril v tem tretjem obdobju. 

Ali dvomite vame in vase? Potrpežljivo čakam, da razlagate mojo besedo, in želim, da tudi vi potrpežljivo  

poučujete človeštvo. 

62 Jaz, najbolj potrpežljivi Mojster, ti jasno razložim lekcijo, ki je nisi razumel, in preizkus, ki ga nisi 

znal opraviti, ti ponovno postavim na pot. Ko jo boste prešli, se bo vaša duša počutila močno in se mi 

zahvalila. Nato bo Mojster vzel Knjigo modrosti in vam dal novo lekcijo. 

63 Ko pa bo ta knjiga shranjena v svetišču vašega srca, vam bo Mojster rekel: niste več učenci, ste 

Mojstri. Pojdite k človeštvu, ki ne pozna mojih razodetij, odprite pred njim Knjigo modrosti in poučite 

svoje soljudi z enako potrpežljivostjo, s kakršno sem učil vas. 

64 Ko sem te opozoril na tvoje pomanjkljivosti, sem to storil zato, da bi jih lahko odpravil. Tudi ko se 

obrnete na soljudi in pri njih najdete enake pomanjkljivosti, ne pozabite, da jih je mogoče popraviti s 

potrpežljivostjo in ljubeznijo. 

65 Ali sem v svojih naukih pridigal o nasilju? Ali sem te učil z bičem? Ne, učenci, z ljubeznijo sem 

vam odpustil. Vi, moški: Ali ste že potrpežljivi s svojim spremljevalcem? Žene: Ali ste bili potrpežljivi s 

svojim zakoncem? In zakonca: Ali sta bila potrpežljiva pri vzgoji svojih otrok? Če ste ravnali tako, ste 

ravnali kot Jaz. Če tega niste storili, vam odpuščam. Toda preizkušal vas bom na vaši življenjski poti, 

dokler ne boste preživeli. 

66 Še enkrat vam zapuščam svojo besedo kot seme ljubezni. Ko ga sejete, ne pozabite, da tudi 

materialno seme ne vzklije takoj, ko ga posejete, še manj pa lahko že cveti in rodi sadove. Vse to zahteva 

ljubezen, zasluge in žrtve za vzgojo. 

67 Zemlja, ki vam jo podeljujem, je srce ljudi, seme pa je moje razodetje kot Sveti Duh. Posvetite se 

svojemu obdelovalnemu polju, ljubite ga, blagoslavljajte ga. S svojim zgledom boste namreč poučili nove 

delavce, ki bodo skupaj z vami sejalci tretjega veka. 

68 Naučite se prepoznati moje učenje. Kje jo lahko odkrijete? V besedah, ki jih govori nosilec glasu? 

Ne, učenci. Dobil si moje navodilo o bistvu te besede. Če ste v stiku s svojim Gospodom od duha do duha, 

kako lahko prepoznate moj božanski glas? Po glasu svojega duha. Tam bom večno v tebi in te učil. 

69 Moja ljubezen bo zatresla najobčutljivejše strune vašega srca. Toda v skladu z vašo vestjo boste 

slišali moj božanski koncert in mnogi izmed vas me bodo videli v duhovni podobi Jezusa. Opozoriti vas 

moram, da Jezusova podoba ni najpopolnejši način, kako me boste videli. Ko sem vam v preteklih časih 

rekel: "Vse oči me bodo gledale", sem vam dal razumeti, da boste vsi spoznali resnico, čeprav vam moram 

povedati, da se bom omejil glede na razvoj vsake duše. Ko se boste povzpeli po lestvi do popolnosti, me 

boste zagotovo zagledali v vsej moji slavi. 

70 Ne poskušajte si me zdaj predstavljati na kakršen koli način. Razmislite: če je vaš duh, čeprav 

omejen, bistvo, je svetloba, kakšno obliko bi potem lahko imel Univerzalni duh vašega Gospoda, ki nima 

ne začetka ne konca? Pustite nerazumljivo v moji Knjigi božanske modrosti. 
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Glejte in molite, in ko bo človeška smrt osvobodila vašo dušo, ji bom v svoji neskončni knjigi 

razodetja odstranil še eno tančico, da bo lahko spoznala Očeta in sebe, da boste, ko boste dosegli 

onstranstvo, navdušeni nad kontemplacijo boljšega sveta, čudovitega sveta, ki vas čaka, a ne bo zadnji, v 

katerem boste živeli. 

71 Molite, ljudje, molite za človeštvo. Z vašo molitvijo ali brez nje sem z vsemi. Želim pa, da bi se 

med mojimi otroki razcvetela molitev za medsebojno ljubezen. 

72 Obiskal sem vaš svet in videl vaše potrebe, zato sem vam zapustil darilo ljubezni. Niste se hoteli 

naučiti mojega božanskega jezika. Jaz pa poznam tvojo, čeprav je nepopolna. 

73 Hodite trdno po moji poti in našli jo boste posuto s čudeži. Kdo vam je rekel, da je čas čudežev 

mimo? Ali ni vaš obstoj čudež ljubezni? Ali se ne zavedate nevarnosti, ki grozi vašemu okolju? Ali se ne 

zavedate nevarnosti, ki obdaja vaš svet? Zakaj ne propadete? Ker vas varuje čudež ljubezni. 

74 Vse, kar vas obdaja, sem ustvaril kot čudovit čudež ljubezni, da bi bili moji ljubljeni otroci srečni. 

75 Čas čudežev traja večno. Za vse svoje otroke sem neskončen čudež ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 315 
1 Blagor ljudem, ki so hiteli na klic svojega Gospoda. Moja knjiga se odpira pred vami, da bi vam 

razkrila še eno lekcijo. Navodila, ki izhajajo iz mojega Duha, so bistvo in življenje vašega. Vzemite in 

jejte, kajti to je kruh večnega življenja. 

2 Trenutno sejem svoj nauk v srce teh poslušalcev in ob pravem času bom obrodil sadove. Moja 

beseda se ne bo izgubila, ker jo hranim v najbolj občutljivem delu vašega bitja, to je v vaši duhovni duši. 

3 Za to mizo ljubezni potešite svojo lakoto in žejo. Pozabite na svojo bedo in se ugnezdite v 

trpljenje, da boste lahko resnično uživali v teh trenutkih. 

4 Ogenj bolečine žge tvoje srce in le kristalno čista voda moje besede ga lahko pogasi. Zato vas 

vabim, da me poslušate, da boste lahko živeli in si povrnili duševni mir. 

5 Da, ljudje, želim vas narediti za lastnike svojega miru, da ga boste potem razdelili med poti in 

ljudstva na zemlji. Poklical sem vas, da vas pripravim in naredim za glasnike svojega sporočila miru. 

Upoštevajte, da niste edini, ki me v tem času potrebujete, ampak da vse človeštvo, ki vas obdaja, hrepeni 

po ljubezni in svetlobi. 

6 Ne bojte se, če vas ne razumejo ─ moja luč razsvetljuje vsako razumevanje. V raznolikosti jezikov 

in veroizpovedi ne vidite nepremostljivih ovir za širjenje mojega nauka. 

7 Babilonski stolp še vedno stoji, vendar je prav tako res, da se v svetu pojavljajo spiritualisti, ki 

imajo nalogo, da postopoma rušijo temelje tega stolpa delitev, razlik in arogance. 

8 Želim, da se naučite ohranjati mir sredi življenjskih bojev, da boste na ta svet še naprej gledali kot 

na en dom, ki vam zagotavlja toplino in hrano, ki jo vsi potrebujete za življenje, čeprav je začasen. 

9 Ne razmišljajte še o miru, ki vam ga lahko da duhovno življenje, ko boste to življenje pustili za 

seboj. Pomislite na številne stvari, ki jih morate na tem svetu še postoriti. Raje se ukvarjajte s 

pridobivanjem čim večjih zaslug, da bi bili vredni boljšega sveta. Ko boste o tem razmišljali, ne dvomite, 

da boste znali izkoristiti dneve, ki vam jih moja milost namenja na zemlji. 

10 Na svoji poti skozi življenje pustite ljubezensko sled. Če tega ne storite, ne boste mogli vstopiti v 

kraljestvo miru. 

11 Če me ljubiš, če verjameš vame, če mi želiš ugajati in v svoji duši ustvariti mirno prihodnost, 

potem vzemi to navodilo s seboj in mu sledi z iskrenostjo in resnicoljubnostjo. Ko se bo to zgodilo, boste 

doživeli zelo veliko spodbudo in razsvetljenje v svojem celotnem bitju, saj me boste vzeli za zgled. 

12 Ko se bo vaš boj končal, boste lahko v svojem srcu slišali neskončen, nebeški glas, ki vam bo 

rekel: "Blagor vam, ki ste slišali moj glas v puščavi in vanj verjeli. Kajti od tistega trenutka imate popoln 

ideal, ki vas navdihuje. Blagor tistim, ki so se znali upreti obrekovanju, pretepanju in poniževanju. Na 

koncu ste osvojili zemljo, kjer si boste oskrbeli vse svoje rane. 

13 Držite se moje besede, blagoslovljeno ljudstvo ─ ne pozabite, da mora biti trdni temelj novega 

stolpa, ki ga bodo morali zgraditi ljudje. Vendar ne stolp, ki simbolizira človeško aroganco, niti tisti, ki ne 

zaupa božji moči in pravičnosti, temveč nematerialni stolp, ki simbolizira duhovno vzvišenost, ljubezen, 

usmiljenje in harmonijo med ljudmi. 

14 Da bi vam pomagal pri vašem duhovnem razvoju, je bilo nujno, da sem s tem ljudstvom tukaj 

navezal stik s človeškim razumom, da bi vas spomnil na svoj zakon, vam razložil svojo besedo in določil 

vaše poslanstvo. 

15 Zakon, norme in nasvete sem vam zaupal, da boste vedeli, kako voditi svoje korake, ko moje 

besede ne bo več z vami. Ta zakon in te norme, ki so bile človeštvu dane s človeško sposobnostjo 

razumevanja, bodo služili temu, da bodo ljudje, ki sem jim podelil duhovne darove, vedeli, kako jih 

pravilno uporabljati, in se tako izognili lastni zmedi in zmedi svojih bližnjih. 

16 Ponovno vam povem, da vaš duhovni dan ne bo žalosten. Če boste znali združiti različne darove in 

poslanstva, ki sem vam jih zaupal, boste tvorili zvezo, ki bo v preizkušnjah nepremagljiva, saj se boste vsi 

izkazali za močne in drug drugega spodbujali v boju za dosego obljubljene dežele. 

17 Svet v sedanjem času ni bil pripravljen, da bi me pričakoval tako, kot me je Izraelovo ljudstvo 

pričakovalo v drugi dobi. Moji veliki preroki so napovedali Mesijo, Odrešenika, Božjega Sina, ki bo prišel 

osvoboditi zatirane in razsvetliti svet z lučjo Besede. Bolj ko so ljudje trpeli, bolj so hrepeneli po prihodu 
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obljubljenega; bolj ko so pili čašo ponižanja in zatiranja, bolj so hrepeneli po Mesijevi navzočnosti in 

povsod so iskali znamenja, ki bi jim govorila o bližnjem prihodu Odrešenika. 

18 Božja obljuba se je prenašala iz roda v rod in s staršev na otroke, zato je Gospodovo izvoljeno 

ljudstvo dolgo časa opazovalo in molilo. 

Končno sem prišel k svojemu ljudstvu, vendar me vsi niso mogli prepoznati, čeprav so me vsi 

pričakovali: nekateri na duhovni, drugi na materialistični način. 

Toda čistost in ljubezen tistih, ki so čutili mojo navzočnost, videli nebeško kraljestvo v luči moje 

besede in verjeli v mojo pojavnost, sta mi zadostovali. Dovolj so mi bili tisti, ki so mi zvesto sledili in v 

meni videli svojega duhovnega Odrešenika, saj so bili oni tisti, ki so pričali o moji resnici, ko sem odšel s 

tega sveta. 

19 Čeprav je bilo moje sporočilo namenjeno vsem ljudstvom na zemlji, je moj klic segel v srce 

izvoljenega ljudstva, da bi pozneje postalo glasnik moje besede. Kljub temu pa ljudje niso čutili le moje 

navzočnosti, ampak so tudi pri drugih narodih odkrili znamenja mojega prihoda in začutili čas moje 

navzočnosti na zemlji. 

20 Ko sem svetu oznanil, da sem Mesija, in ko je moja beseda začela hraniti srca kot tok življenja, sta 

bili lakota in beda telesa in duše povsod. Samo luč upanja je podpirala to ljudstvo, saj je bilo tudi njihovo 

čaščenje Boga oskrunjeno, saj se je spremenilo v še en malikovalski kult. 

21 Lakota, žeja, bolezen, suženjstvo, zmeda, gobavost, tema, beda ─ to je bilo breme, ki ga je cesar 

naložil na ramena Božjega ljudstva. Zato so hrepeneli po Mesiji, zato so ga čakali iz dneva v dan, in ko je 

moja beseda dosegla srca in jim govorila o ljubezni, pravičnosti, bratstvu in svobodi, so mi množice 

sledile. 

Ko se je moja roka dotaknila bolnikov in jim dala občutek miru in božanske tolažbe, so kričali po 

ulicah in trgih, da bi pričali, ne da bi se mogli obvladati, da sem obljubljeni Kristus, napovedani Mesija. 

22 Toda zdaj, v tem tretjem času ─ kakšni ljudje so me pričakali? Kdo je opazoval in molil v 

pričakovanju izpolnitve moje obljube? Zelo malo. Namesto da bi se zgledovali po ljudeh, ki so prenašali 

znanje o prerokbah iz roda v rod, ste storili prav to: sčasoma ste izbrisali mojo besedo. 

Toda vedite, da sem v svoji besedi, ki sem jo dal v drugi dobi kot Jezus, obljubil, da bom spet prišel, in 

tako potrdil besede prerokov iz prejšnjih časov, ki niso govorili le o mojem prihodu kot človek, ampak so 

napovedali tudi moj prihod v duhu v tem času, v katerem zdaj živite. 

23 Znamenja, ki so govorila o moji vrnitvi, in dokazi o moji navzočnosti med ljudmi so bili zapisani 

in vsi so se uresničili. Zakaj me torej svet ni pričakal? 

Človeštvo trenutno prazni najbolj grenko čašo vsega, kar je človek na svetu popil. Zakaj torej ni 

hrepenel po meni in me ni poklical? Ker je njegov materializem dosegel tako stopnjo, da me je izključil iz 

svojega življenja in me pregnal iz svojega srca. Kajti niti ponižni niso med tistimi, ki so se sklonili pred 

svojim Gospodom, da bi molili in ubogali njegovo voljo. 

24 Danes se človek počuti odlično, kompetentno, močno, močno in neodvisno. Ima svetlobo znanosti 

─ zakaj bi hrepenel po svetlobi duha? On je gospodar naravnih sil, zakaj bi torej pričakoval, da ga pridem 

osvoboditi njegovih sovražnikov, če lahko to stori s svojim orožjem? 

25 Človeštvo je duhovno spalo v času, ko se je izpolnila moja obljuba, da se bom vrnil k vam. Niti en 

sam človek ni bil buden in me ni pričakoval. Ne pozabite, da je bila v prvi dobi Mesijeva obljuba 

namenjena enemu ljudstvu, obljuba moje vrnitve pa je bila namenjena vsem narodom. 

26 Resnično, povem vam: moja luč je kot strela že prehodila svojo pot od vzhoda do zahoda, ne da bi 

se svet tega zavedal. 

27 Moja beseda je prišla k vam ter prebudila in presenetila neizobražene ljudi, ki niso poznali razloga 

mojega klica, da uporabijo svoj razum in svetu posredujejo moje novo sporočilo. 

28 Ko bo to sporočilo dokončano, ne bom več govoril prek teh posrednikov, ampak se bom nato 

subtilno manifestiral v dušah. Toda moja beseda, vtisnjena v srca tistih, ki so jo slišali, in zapisana v novi 

knjigi, bo prinesena ljudem in narodom sveta kot seme miru, kot luč resničnega znanja, kot zdravilo za 

vsako zlo, ki muči telo in dušo ljudi. 

29 Moja beseda ne bo dosegla src, ko bodo to želeli moji glasniki, ampak ko bo to moja volja. Kajti 

jaz bom tisti, ki bom bdel nad svojim semenom, ki mu bom pripravil zemljo in utrl pot. Jaz bom tisti, ki 

bom omogočil, da bo ob pravem času pametno dosegel ljudi, narode in družine. Prišel bo, ko ga bodo že 
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pričakovali, ko bodo srca v pričakovanju, ker se bodo spominjala mojih obljub, ko se bodo prebudila iz 

globokega sna samovšečnosti, arogance, materializma in nečimrnosti. 

30 Ljudje, ki ste se zbrali ob razodevanju moje besede: Ker niste znali bdeti v pričakovanju mojega 

prihoda, razumite vsaj vrednost mojega dela, tako da spoznate neskončno ljubezen, s katero sem prišel k 

vam, da bi vam povedal: Ker niste pričakovali moje vrnitve, bodite odslej vsaj budni z molitvijo in prošnjo 

za odrešenje sveta. 

31 Poiskal sem vas, da bi vsakega od vas naredil za svojega učenca, da bi vam kot dediščino zapustil 

svojo Besedo, ki je večno seme, in da bi vas, potem ko bom v vas posejal svoje seme in ga negoval, poslal 

kot svoje predstavnike v druge dežele, da bi vsem sočloveku prinesli ta dar ljubezni. 

32 Hrepenim po veri in duhovnosti svojih otrok. Dal sem vam duha, ki je del mene, zaradi katerega 

ste boljši od ostalih bitij, ki živijo na tem svetu. 

Človek mi je podoben zaradi lastnosti in vrlin, s katerimi sem ga obdaril. Vse sem vam dal, da bi živeli 

bogato življenje v delih ljubezni in usmiljenja. 

33 Ne prikrivajte mojega nauka v strahu, da bi bili zavrnjeni. Če se pripravljate častno, če se držite 

mojih zakonov ─ kdo bi vas lahko grajal? Moji nauki vas vodijo k najvišji morali in duhovnosti, zato 

lahko živite v miru s tistimi, ki izpovedujejo svojo vero v drugih oblikah, pa tudi s pripadniki drugih ras ali 

razredov. Želim le, da izrazite pečat najčistejše duhovnosti, da boste prepoznani kot učenci tega dela. 

Zato se ne počutite ne večje ne manjše od svojih soljudi, ampak čutite dolžnost, da jim pomagate tako, 

da jim prinašate mojo Besedo, da bodo tudi oni lahko postali moji učenci. 

34 Zemljo sem vam dal zato, da bi jo vsi enako posedovali, da bi živeli v miru in jo uporabljali kot 

začasni dom, v katerem bi razvijali svoje sposobnosti in pripravljali svojo dušo na vzpon v novi dom. 

Rekel sem vam: "V Gospodovi hiši je veliko dvorcev." Spoznali jih boste, ko boste napredovali. Vsak 

od vas se mi bo vedno bolj približeval in ta "bivališča" boste dosegli glede na svoja dela. Vse je namreč 

podvrženo božanskemu redu in pravičnosti. 

35 Nihče ne bo mogel ustaviti vašega koraka od ene stopnje do druge in na koncu vsake od njih bo v 

vašem duhu in tudi v mojem veselje in praznovanje. 

36 Tako vas pripravljam, da boste vedeli, da je pot, ki jo morate prehoditi, dolga, in da se ne 

zadovoljite s svojimi prvimi deli ─ misleč, da vam bodo odprla vrata v tiste domove. 

Prav tako vam povem, da je za dušo lepo in zadovoljno, če pride na konec etape in se ustavi ter se 

zamisli nad prehojeno potjo z velikimi boji, dnevi grenkobe in urami miru, potem ko je premagala nešteto 

ovir. Na koncu je zmagoslavje, nagrada in pravičnost, ki sije okoli vas, in Duh vašega Očeta, ki je prisoten, 

veličasten, blagoslavlja otroka, ga pusti počivati v svojem naročju, kjer je pripravljen na naslednjo stopnjo, 

in tako napreduje iz ene v drugo, dokler končno ne doseže najvišje izpolnitve, da bi potem večno živel z 

mano. 

37 Za zdaj izpolnite svojo usodo na zemlji. Zagotovite mir tam, kjer vladajo spopadi, ljubezen tam, 

kjer vlada sovraštvo, in bodite dobrodelni tam, kjer vlada sebičnost. Ko boste prišli do konca te poti, vam 

bom z obrestmi vrnil, kar ste dali svojim soljudem. 

38 To je moja preprosta in jasna beseda, ki je dosegljiva vašemu razumu. Veseli me vaša predanost in 

pozornost. V vsakem od vas vidim željo, da bi sledili mojim navodilom, se obnovili, izpopolnili in 

oblikovali družino, zdravo po duši in telesu, ki se bo ljubila, priznavala in združevala v eno dušo, ki 

človeštvu pošilja svetlobo, moč in mir. 

39 Luč moje božanskosti je v vsakem duhu kot največji dar, ki ga je Oče dal svojim otrokom kot 

dediščino. Zato ste najvišji med vsemi mojimi stvaritvami, saj imate v sebi luč Duha, ki vam daje vedeti, 

kdo ste, od koga ste prišli, kakšna je vaša usoda in kam greste. 

40 Zdaj vaša duša živi v času večje svetlobe, v katerem mora narediti korak naprej, v katerem se bo v 

večji meri dvignila k meni, ki sem cilj vaše popolnosti in poduhovitve. 

41 Lestev, ki jo je Jakob videl v sanjah, se danes žareče dviga pred vsako dušo in jo vabi, naj se 

povzpne nanjo in spozna skrivnosti, ki jih ljudje niso mogli razvozlati. 

42 Zdaj je čas jasnosti za dušo in človeški razum, ko boste lahko odkrili vsebino, bistvo ali pomen 

vseh tistih razodetij, ki so vam bila dana že v preteklosti, vendar jih niste mogli pravilno razložiti, ker so 

vam bila dana v simboličnem jeziku ali v prilikah. 
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43 Pomanjkanje spiritualizacije človeštva je bil razlog, da razum ni prepoznal resnice, ki se skriva v 

vsaki od besed ali številk, vsebovanih v božanskih sporočilih. Zato je človeštvo sprejelo, da mora samo 

verjeti, četudi brez razumevanja. Zdaj vam povem, da za nikogar nisem skrivnost, da to "skrivnost" 

ustvarjate zaradi pomanjkanja vzvišenosti duše, zaradi pomanjkanja molitve, ljubezni in ponižnosti. 

44 Sploh ne morem biti skrivnost, saj sem povsod in se odkrito kažem v vsem, kar obstaja in vas 

obdaja. Toda če trmasto trdite, da me ne vidite, če si zatiskate oči, ko se vam pokažem, ali bežite pred 

menoj, ko vas kličem, bom moral za vas ostati nepojmljiva skrivnost. 

45 Ali poznate pomen lestve, ki jo je Jakob videl v sanjah? Ta lestev predstavlja življenje in razvoj 

duš. 

Jakobovo telo je v trenutku razodetja spalo, a njegova duša je bila budna. Z molitvijo se je dvignil k 

Očetu, in ko je njegova duša vstopila v območje svetlobe, je lahko prejela nebeško sporočilo, ki je ostalo 

kot pričevanje duhovnih razodetij in resnic za njegovo ljudstvo, to je celotno človeštvo. "Izrael" namreč ni 

zemeljsko, ampak duhovno ime. 

46 Jakob je videl, da lestev stoji na zemlji in da se njen vrh dotika neba. To označuje pot razvoja duše 

navzgor, ki se začne na zemlji z mesenim telesom in se konča, ko duša združi svojo svetlobo in bistvo z 

Očetovim, daleč od vseh materialnih vplivov. 

47 Patriarh je videl angele, ki so se vzpenjali in spuščali po lestvi. To je simboliziralo nenehno rojstvo 

in smrt, nenehno prihajanje in odhajanje duš v želji po svetlobi ali tudi z nalogo, da se odkupijo in očistijo, 

da bi se ob vrnitvi v duhovni svet dvignile nekoliko višje. To je pot razvoja duše, ki vodi k popolnosti. 

Zato je Jakob na vrhu lestve zagledal simbolično figuro Jehove, ki kaže, da je Bog cilj vaše popolnosti, 

vašega prizadevanja in najvišja nagrada neskončne blaženosti ─ nagrada za trd boj, dolgo trpljenje in 

vztrajnost, da bi dosegli Očetovo naročje. 

48 Duša je v udarcih usode in preizkušnjah vedno našla priložnost, da si pridobi zasluge za vzpon. 

Jakobova lestev je bila vedno simbolizirana v vsaki preizkušnji, ki je zahtevala, da se povzpneš na drugo  

stopnico. 

49 To je bilo veliko razodetje, o učenci, saj vam je govorilo o duhovnem življenju v času, ko se je 

prebujanje duše za čaščenje Božanskega, Visokega, Čistega, Dobrega in Resničnega komaj začelo. 

50 To sporočilo ni moglo biti namenjeno samo eni družini ali celo enemu ljudstvu; njegovo bistvo je 

bilo duhovno in je imelo zato univerzalen pomen. Zato je Očetov glas spregovoril Jakobu: "Jaz sem 

Jehova, Bog Abrahamov in Bog Izakov. Deželo, v kateri si, bom dal tebi in tvojemu potomstvu, ki ga bo 

veliko kot prahu zemlje. Razširil se boš na zahod in vzhod, na sever in jug in vse rodove zemlje bodo 

blagoslovljene v tebi in tvojem potomstvu." 

51 To sporočilo se vam morda zdi nepomembno, vendar je njegova duhovna vsebina neskončno 

globoka. Toda kako naj bi ljudje odkrili njegov duhovni pomen, saj mu ne pripisujejo nobenega pomena, 

saj se izogibajo vsakemu znamenju ali duhovnemu razodetju? Sam sem vam moral razložiti sporočilo, ki 

sem vam ga dal v nekem drugem času, ko se je prebujanje duše v svetu komaj začelo, da bi vas spodbudil 

pri vašem poslanstvu. 

52 Dan za dnem se pojavljajo znamenja in dogodki, ki vam govorijo o koncu dobe. 

53 Človeška znanost je dosegla mejo, do katere jo človek lahko pripelje v svojem materializmu. 

Znanost, ki jo navdihuje duhovni ideal ljubezni, dobrote in popolnosti, gre lahko namreč veliko dlje, kot 

ste jo pripeljali vi. 

54 Dokaz, da vašega znanstvenega napredka ni spodbudila vzajemna ljubezen, je moralni propad 

narodov, bratomorne vojne, lakota in beda, ki prevladujeta povsod, in duhovna nevednost. 

55 Veliki narodi, polni arogance, se dvigajo, hvalijo svojo moč, grozijo svetu s svojim orožjem, so 

ponosni na svojo inteligenco in znanost, ne da bi se zavedali krhkosti lažnega sveta, ki so ga ustvarili; saj 

bo zadostoval le rahel dotik moje pravice, da bo ta umetni svet izginil. Vendar bo človek sam s svojo roko 

uničil svoje delo; njegov razum bo izumil način, kako uničiti tisto, kar je ustvaril prej. Poskrbel bom, da 

bodo ostala le tista človeška dela, ki so človeku prinesla dobre sadove, tako da jih bo mogoče še naprej 

uporabljati v korist prihodnjih rodov. Toda vse, kar služi pokvarjenim ali sebičnim namenom, bo uničeno 

v ognju moje neizprosne sodbe. 

56 Na ruševinah sveta, ki ga je ustvarilo in uničilo materialistično človeštvo, se bo dvignil nov svet, 

katerega temelj bo izkustvo in katerega cilj bo ideal vzpona duše. 
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57 Predstavljajte si napredek človeštva, katerega morala izhaja iz duhovnosti; predstavljajte si 

človeštvo brez meja in nacionalnih meja, ki si bratsko deli vsa življenjska sredstva, ki jih zemlja daje 

svojim otrokom. Poskusite si predstavljati, kakšna bi bila človeška znanost, če bi bil njen ideal medsebojna 

ljubezen, če bi človek znanje, ki ga išče, dobil z molitvijo. Pomislite, kako prijetno mi bo, če bom od ljudi 

skozi njihovo življenje prejemal čaščenje ljubezni, vere, poslušnosti in ponižnosti, ne da bi se morali 

posluževati obredov in zunanjih oblik čaščenja. 

58 Le to bo življenje za ljudi, saj bodo v njem dihali mir, uživali svobodo in se hranili le s tistim, kar 

vsebuje resnico. 

59 Obstoj, ki ga živite na zemlji, je bolj podoben smrti kot življenju. Za mnoge je pekel, zapor, 

ujetništvo, izgnanstvo. V njem ni miru in ni mogoče uživati svobode. Zdravja ni ne v telesu ne v duši, prav 

tako ni radosti, ki bi ti vsaj malo nadomestile toliko bolečine. 

60 Vendar se trudite, da bi bili videti srečni. Razmišljaš o tem, kako prikriješ svoje nenehne neuspehe. 

Na obraz si nadenete masko nasmeška, da bi se pretvarjali, da ste srečni, in se hvalite z močjo in pogumom 

v življenju, da bi prikrili strah pred breznom, ki ste ga odprli pod nogami. 

61 V preteklosti je bila zemlja solzna dolina, zdaj je krvava dolina. Kaj bo jutri? Bojišče dimnih 

ruševin, nad katerimi je prešel ogenj sodbe, ki je požrl greh in uničil aroganco ljudi brez ljubezni, ker so 

zanemarili svoje duše. 

62 Prav tako bodo trgovci z znanostjo izgnani iz templja modrosti, ker so oskrunili resnico, ko so se 

okoristili z lučjo. 

63 O katerih prihodnjih časih vam zdaj govorim? Vi ne veste, niti jih ne bom natančneje določil, ker 

vam bodo dogodki vedno bolj govorili o izpolnitvi moje besede. 

64 Medtem ko nekaterim pravim, naj poberejo vse sadove svojih del, da jih bo uničil ogenj, drugim 

pravim, naj poberejo svoje seme in ga varujejo, da se bo, ko se bo končal dan sodbe, to seme še naprej 

množilo kot seme življenja. 

65 V svojem današnjem učenju vam bom povedal, da se je "Moja Beseda" vrnila, da bi razsvetlila to 

človeštvo, da bi se lahko prebudilo in dvignilo v duhovnost. 

66 Ljudje imajo o meni zelo omejeno predstavo, njihovo znanje o duhovnem je zelo skromno, njihova 

vera pa zelo majhna. 

67 Religije dremajo v stoletnih sanjah, ne da bi naredile korak naprej, in ko se prebudijo, so 

vznemirjene le v sebi in si ne upajo prekiniti kroga, ki so si ga ustvarile s svojimi tradicijami. 

68 Ta krog bodo zapustili ponižni, revni, preprosti in nevedni ljudje v želji po svetlobi, čistem 

duhovnem okolju, resnici in napredku. Oni so tisti, ki bodo pozvonili in se zbudili, ko bodo začutili, da 

prihaja čas mojih novih razkritij v dobi poduhovljenja. 

69 Ljudje želijo odkriti skrivnost duhovnega življenja ─ tistega bivanja, v katerega morajo 

nepreklicno vstopiti in ki ga želijo spoznati prav zato. 

70 Ljudje prosijo, prosijo, prosijo za luč iz usmiljenja, ker čutijo potrebo po pripravi; toda v odgovor 

na vse jim je rečeno, da je duhovno življenje skrivnost in da je želja, da bi dvignili tančico, ki ga pokriva, 

drznost in bogokletje. 

71 Resnično, povem vam: tisti, ki so žejni resnice in luči, ne bodo našli na svetu izvira, katerega voda 

bi pogasila njihovo žejo. Jaz bom tisti, ki bom z neba pošiljal vodo modrosti, ki jo duše hrepenijo piti. 

Naredil bom, da se moj izvir resnice razlije po vseh duhovih in mislih, da bodo "skrivnosti" izničene. Še 

enkrat vam namreč povem, da nisem jaz tisti, ki se za ljudi zakriva s skrivnostmi, ampak ste to vi, ki jih 

ustvarjate. 

72 Res je, v vašem Očetu bo vedno nekaj, česar nikoli ne boste vedeli, saj je Bog neskončen, vi pa ste 

le delci. Da pa ne bi vedeli, kdo ste v večnosti, da bi bili sami sebi nedoumljiva skrivnost in da bi čakali, 

dokler ne vstopite v duhovno življenje, da bi to spoznali, tega nisem predpisal. 

73 Res je, da v preteklih časih z vami niso govorili na ta način, niti vas niso na daleč vabili, da bi 

prodrli v svetlobo duhovnega znanja, vendar le zato, ker človeštvo v preteklosti ni čutilo tako nujne 

potrebe po znanju kot danes, niti ni bilo duhovno in intelektualno sposobno razumevanja. Čeprav je vedno 

iskala in pokukala naokoli, je bilo to bolj iz radovednosti kot iz resnične želje po svetlobi. 

74 Da bi ljudje našli pot, ki jih vodi k tej luči, in da bi lahko prejeli vodo iz vrelca življenja in 

modrosti, morajo najprej opustiti vsako zunanje čaščenje in iz svojega srca odstraniti vsak fanatizem. Ko 
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bodo v srcu začutili navzočnost živega in vsemogočnega Boga, bodo začutili, kako se iz njihove 

notranjosti dviga nova, neznana pobožnost, polna čustev in iskrenosti, vzvišenosti in srčnosti, ki bo 

resnična molitev, razodeta po Duhu. 

75 To bo začetek njegovega vzpona k Svetlobi, prvi korak na poti k duhovnosti. Če lahko Duh 

človeku razkrije pravo molitev, mu bo lahko razkril tudi vse sposobnosti, ki jih ima, in način, kako jih 

razviti in usmeriti na pot ljubezni. 

76 Še vedno živite v času, ko potrebujete knjige, ki vsebujejo pričevanja o mojih manifestacijah, da bi 

se iz njih učili ali da bi vam tisti vaši soljudje, ki vedo več, posredovali svoje znanje. Vendar ne 

upoštevate, da se bliža čas intuitivnih, tistih, ki govorijo po navdihu, tistih, ki prejemajo luč v molitvi, 

tistih, ki imajo brez učenja na zemlji več znanja kot znanstveniki. 

77 Moja manifestacija in manifestacija mojega duhovnega sveta skozi to ubogo, nevedno in 

neizobraženo ljudstvo je dokaz tega, kar vam govorim ─ začetek dobe, ki bo dosegla vrhunec z 

manifestacijami od Duha do Duha. 

78 Kmalu se bo človeštvo približalo temu cilju brez ovir, ki bi mu lahko preprečile, da bi doseglo 

svoje najvišje duhovne želje. 

Vsak človek ima sveto pravico spoznati resnico in nihče mu ne sme stati na poti, kajti jaz sem tisti, ki 

ga čakam na zadnjem koncu poti, da ga objamem z neskončno ljubeznijo in mu pokažem vso lepoto, ki jo 

večnost hrani za vsakega, ki po njej hrepeni z ljubeznijo ─ za vse, ki so lačni in žejni resnice. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 316 
Moj mir z vami! 

1 Učenec: Spet sem med vami kot Mojster. Moj Duh sprejme vaš klic in takoj sliši vašo prošnjo ter 

vam pošlje svoj Univerzalni žarek, da bi vas obdal s svojo Svetlobo. 

2 Obračam se na pripravljene misli, da bi vam dal svoja navodila. Toda moje navzočnosti ne 

prejemajo samo nosilci glasu ─ ne, jaz sem z vsemi svojimi otroki, od otroka učenca do učenca. V tem 

trenutku vsi čutijo prisotnost Svetega Duha. 

3 V resnici me ne čutite samo vi. Z vseh koncev vašega sveta se duše mojih otrok dvigajo v želji po 

najboljšem od vseh zdravnikov, da bi od njega prejele božanje, zdravilne balzame in okrepitev. 

Ker je zdaj čas razodevanja mojega Duha med človeštvom, se čutim med vsemi svojimi otroki. 

Omejujem se in se puščam videti glede na razvoj vsakega posameznika, s čimer spodbujam vero in 

ljubezen svojih učencev. 

4 Tretje obdobje se je v celoti začelo za človeštvo. Minilo je približno 2000 let, odkar sem vam dal 

svojo Besedo, vendar tega nauka kljub pretečenemu času še ni priznalo vse človeštvo, ker me ne ljubijo 

vsi moji otroci. Vendar me vsi častijo, vsi iščejo enega Božanskega Duha, ki je Moj. Toda ne vidim 

enotnosti med ljudmi, ne vidim med njimi iste vere, iste vzvišenosti in znanja, zato prihajam kot Sveti 

Duh, da jih združim v sebi, da jih izpopolnim s svojim naukom resnice, s svojo nespremenljivo besedo, s 

svojim zakonom ljubezni in pravičnosti. 

5 Večji del tega človeštva se ima za kristjana, toda Mojster vam pravi: Če bi bil res kristjan, bi s 

svojo ljubeznijo, ponižnostjo in mirom že premagal preostalo človeštvo. Toda moj nauk, ki je kot oporoka 

ostal že v drugi dobi, ni v srcu človeštva, ne živi in se ne razvija v delih ljudi. Shranjena je v zaprašenih 

knjigah, jaz pa nisem prišel, da bi s človekom govoril prek knjig. Namesto knjige sem vam prinesel svoje 

življenje, svojo besedo in svoja dela, svoje trpljenje in svojo smrt kot človek. Razlog, zakaj večina 

človeštva, ki se imenuje krščansko, nima Kristusovega miru in milosti, je ta: ker ga ljudje ne jemljejo za 

zgled, ker ne živijo po njegovem nauku. 

6 Kraljestvo krivice je zavladalo med ljudmi, ker ljudje niso upoštevali mojih razodetij. Zdaj pa 

prihajam v tretjem veku, da jih spomnim na svoje pretekle lekcije. 

7 Zakaj kraljestvo nepravičnosti prevladuje v današnjem času? Ker vidim vladarje, ki bi morali biti 

služabniki, in tiste, ki bi morali biti gospodarji v ljubezni in ponižnosti, vidim kot "sužnje". 

8 Tisti, ki krade in goljufa lahkovernost drugih, je bogat, nasilnega vladarja pa hvalijo in obkrožajo 

hvalisavci. Tisti, ki se umaže s človeško krvjo, je povzdignjen na visok prestol, tisti, ki so žrtve človeške 

krutosti, pa so ponižani. 

9 Tako vidim vaše življenje, človeštvo. Vidim veliko ustanov z lepimi imeni, vendar iz njih ne veje 

resnicoljubnost, ljubezen ali dobrodelnost. Vidim duhovnike, ki se dvigajo v naročju sekt in cerkva ter 

svojim vernikom pravijo: "Delajte dobro." Resnično, povem vam: Edini, ki lahko reče: "Delajte dobro", 

sem jaz. Kajti samo jaz vam delam dobro. Naj ljudje vedno pravijo: "Delajmo dobro." 

10 Ne vidim ne resnicoljubnosti ne iskrenosti, ker so se ljudje pustili okužiti z zlom, ki vlada. Vendar 

so tudi tisti, ki so ostali zvesti mojemu zakonu in so trpeli, ne da bi se oddaljili od poti, ki jim jo kaže moja 

ljubezen. 

11 Tistim, ki so kljub okolju, ki jih obdaja, ostali zvesti mojemu zakonu, govorim: "Trpite: Vztrajajte 

v dobroti, spominjajte se in živite moje zglede iz preteklih časov in premagali boste človeške slabosti. 

12 Veliko lekcij sem vam razkril v drugi dobi in ta nauk je bil priprava na to tretjo dobo, saj se vaša 

duša ni mogla dvigniti k meni. Prišel sem k vam v Jezusu, se rodil, trpel in umrl kot človek. S svojo 

žrtveno smrtjo sem ti odprl vrata v višave, da bi se tvoja duša, prebujena iz spanja, dvignila k meni. Pred 

vami sem odprl Knjigo sedmih pečatov, veliko Knjigo življenja, in resnično vam povem, da sem takrat s 

svojo žrtveno smrtjo iz ljubezni do človeštva sprostil peti pečat. 

13 Danes k vam ne prihajam kot človek, ampak kot Sveti Duh, da bi vas učil, da bi lahko dosegli 

manifestacijo iz duha v duha. Da pa bi ta manifestacija dosegla svojo popolnost, sem se začel manifestirati 

skozi človeški intelekt. Toda ta manifestacija se bo končala leta 1950 in takrat bodo ti učenci postali 

učenci in se iz duha v duh družili s svojim Učiteljem. Čeprav so v mojih očeh moji učenci, bodo v očeh 

ljudi dobri učitelji. 
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14 Danes vas pripravljam tako kot v drugem veku. Vi in oni ste isti, ste učenci in pričevalci mojih 

naukov. 

15 Na vaši poti so vas oblegale preizkušnje. Toda tudi če boste na tej poti naleteli na ovire, mi ne 

boste obrnili hrbta, ne boste me zanikali, ker ste bili priče moji obljubi, da se bom vrnil, in ste videli, da se 

je ta obljuba v tem času izpolnila. 

16 V moji manifestaciji lahko najdete iste nauke kot v drugi dobi, vendar sem vam v tej dobi skozi 

svetlobo svojega Svetega Duha razkril nedoumljivo in v dialogu Duha z Duhom vam bom še naprej 

razkrival nove in zelo velike nauke. Celotno vsebino šestega pečata vam bom razkril v tej dobi razodetja, 

ki vas bo pripravila na čas, ko bom razgrnil sedmi pečat. Tako boste vedno bolj spoznavali 

"nerazumljivo"; tako boste odkrili, da je duhovni svet dom vseh duš, neskončna in čudovita Očetova hiša, 

ki vas čaka v višavah, kjer boste prejeli nagrado za dela, ki ste jih z ljubeznijo in usmiljenjem opravili za 

soljudi. 

17 V tem času je vaša duša prežeta z mojimi razodetji ─ ne glede na to, ali jih je prejela prek glasnika 

ali zaradi svojih duhovnih darov. 

18 To je čas, ko vi ─ ker med ljudmi ne najdete brata, ki bi vas vodil, vam svetoval in vam bil v oporo 

─ prihajate k meni, ker sem jaz božanski nosilec križa, ki vas dviga v udarcih usode in vas tolaži. 

19 Skozi spiritualizem ste spoznali, kaj v vaši usodi pomeni duhovno zadoščenje, in ko sledite mojim 

naukom, v skladu z mojo voljo prodirate v prihodnost in preizkušnje, ki vas doletijo na vaši poti, razumete 

kot opozorilo, če ne boste bdeli in molili. 

20 Vaša vest je sodnik, ki ne spi in vam vedno svetuje, da se zavzamete za sočloveka in zase. 

21 Zakaj ljudje ljudem prinašajo trpljenje in uničenje? Zakaj ne spoštujejo svojega življenja in 

življenja svojih sosedov? Zaradi pomanjkanja duhovnega razvoja, ker so se oddaljili od izpolnjevanja 

mojega zakona. 

22 Ali bi lahko v trenutku nasilja pograbili morilsko orožje in ubili svojega sočloveka? Ne, učenci, 

nihče od vas se ne čuti sposobnega tega storiti, tudi če bi ga resno preizkusil. Zakaj? Ker veš, da je 

vsakemu bitju v njegovi usodi namenjeno, da najde svojo izpolnitev in svojo uro, da se vrne k meni. 

Spominjate se povračila, ki vas čaka, če se umažete s človeško krvjo, in zaradi tega strahu pred mojo 

sodbo spoštujete življenje svojega bližnjega ter si želite, da bi vsi čutili enako spoštovanje. 

Oče vam pravi: Danes je vladavina krivice na vrhuncu. Toda spiritualizem, ki je razodetje Svetega 

Duha, ne bo pustil niti enega kotička sveta brez njegove navzočnosti, in ko se bo moj nauk ukoreninil v 

človeških srcih, bo moje kraljestvo pravičnosti zavladalo med vsemi ljudmi dobre volje. 

23 Ko bodo vsi pravilno razumeli to božje razodetje, ne bo več samomorov in umorov, nihče si ne bo 

vzel življenja, še manj pa svojega bližnjega. Človek bo imel celovito znanje o vseh svojih načinih 

delovanja. Toda najprej ga bom še naprej preizkušal in tako kot sem vam s človeško sposobnostjo 

razumevanja sporočil svoja navodila, bom tudi jaz, "Beseda", vedel, kako se narediti slišnega in 

razumljivega vsem svojim otrokom. 

24 Ker sem vam v drugi dobi rekel, da me bo gledalo vsako oko, bom izpolnil svojo obljubo tako, da 

me bodo vsi ljudje gledali in čutili v vsej moji resnici. 

25 Zato vam Mojster nenehno govori, da vaše poslanstvo širjenja mojega nauka ne bo težko in še 

manj nemogoče. Zemlja je namreč postala rodovitna, vi pa se boste kot dobri delavci vsak dan učili, kako 

jo bolje obdelovati. Vedite pa, da ne boste edini glasniki ali prenašalci mojega nauka. Tudi duhovni svet v 

tem času izpolnjuje svoje poslanstvo med človeštvom. Skupaj boste poskrbeli, da bodo vaši bratje in sestre 

pionirji mojega učenja za prihodnje generacije. 

26 Narava vam je v tem času dala znamenja mojega prihoda. Trenutno dajem znamenja človeštvu in 

prebudim pozornost znanstvenikov. Kajti v tem letu 1950 bom pretresel srce vseh svojih otrok. Mnogi 

bodo zaradi teh preizkušenj zašli s poti, drugi pa se bodo prebudili in po teh dogodkih bom prišel kot Sveti 

Duh ter jim rekel, naj poiščejo moje učence, ki posedujejo moja razodetja te tretje dobe. 

27 Če bodo kot začetniki delali napake, jim bom kot popoln Mojster odpustil in jim s tvojim 

posredovanjem dal svoja navodila za pripravo, ki ti jih zdaj zaupam s človeško sposobnostjo razuma. Ko 

bom videl, da vsi z ljubeznijo prodirate v duhovni smisel Mojih naukov, vas bom presenetil z velikimi 

razodetji in polni veselja mi boste rekli: "Učitelj, Tvoja modrost resnično nima konca." 
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28 Vztrajajte v dobrem, učenci, ki vas ne bo razočaral. Resnično, povem vam, ko boste vstopili v 

onstranstvo, boste pri meni našli žetev svojih dobrih del. Takrat boste doživeli, kako lepa je vaša nagrada. 

Za zdaj ne veste, kakšen bo, niti si ga ne poskušate predstavljati. Pravim vam le: Pazite in molite. Z 

besedami, pogledi, molitvami posejte moja semena ljubezni. Ker se usmiljenje posreduje v različnih 

oblikah, tako ravnajte tudi s svojim bližnjim. Resnično, povem vam: vaša misel, da si želite odrešenja, bo 

dovolj, da vašo željo naredim za svojo in da jo po svoji volji razdelim potrebnim. 

29 Tako vas želim videti, učenci Svetega Duha ─ kot glasnike miru, zdravnike telesa in duše, sejalce 

božanskih lastnosti. Nikoli ne boš prenehal sejati tolažbe, balzama in miru. Tako boste svoje poslanstvo 

opravili do konca delovnega dne. Vaše delo bo okronano z mojim božanskim maziljenjem in vašo dušo 

bom okrepil z večnimi prazničnimi oblačili svojega blagoslova. 

30 Zdaj prejemate moje zadnje lekcije prek človeškega uma in v njih vas prosim za združitev po letu 

1950. Ko ne boste več imeli te manifestacije, kdo bo prevzel moje mesto? Kdo bo slišal svoj glas in vas 

spomnil na nauk Božanskega učitelja? Prevzel vas bo strah in trepet, celo glasniki, prek katerih sem vam 

dal svoja navodila, bodo začutili strah, celo voditelji skupnosti, ki poznajo svoje skupnosti, si bodo upali 

dati vam mojo besedo. Kaj boste torej storili, učenci? 

31 Ljudje: Zdaj bom govoril o tistih, ki so nekoč ostali na svetu, da bi pričali o moji besedi: o mojih 

učencih druge dobe. 

32 Jezusa ni bilo več tam, apostoli njegove resnice so bili na misijonskih potovanjih, vstopali so v 

mesta, obiskovali domove in pisali svojim oddaljenim bratom in sestram. 

33 Božanska beseda je kot nova zarja začela razsvetljevati življenje človeštva in razpršila temo, v 

kateri so ljudje živeli. 

34 Moj nauk iz ust in v delih mojih učencev je bil meč ljubezni in svetlobe, ki se je boril proti 

nevednosti, malikovanju in materializmu. Klic ogorčenja se je dvignil iz tistih, ki so videli skorajšnji 

propad svojih mitov in tradicij, hkrati pa je iz drugih src zadonela himna navdušenja nad svetlo potjo, ki se 

je odprla za upanje in vero tistih, ki so žejni resnice in obremenjeni z grehom. 

35 Tisti, ki so zanikali duhovno življenje, so se razjezili, ko so slišali razodetja o nebeškem kraljestvu, 

medtem ko so se tisti, ki so spoznali, da to kraljestvo obstaja, in upali na pravičnost in odrešitev iz njega, 

zahvaljevali Očetu, da je na svet poslal svojega edinorojenega Sina. 

36 Ljudje, ki so v svojih srcih ohranjali blaženo hrepenenje, da bi iskreno služili svojemu Bogu in ga 

ljubili, so videli, da je njihova pot postala lahka in da se jim je um razjasnil, ko so se potopili v Mojo 

Besedo, in začutili so preporod v svojem duhu in v svojem srcu. Kristusov pouk kot pravi duhovni kruh je 

zapolnil neizmerno praznino, ki je bila v njih, in s svojo popolnostjo in pomenom obilno izpolnil vsa 

hrepenenja njihovega duha. 

37 Začela se je nova doba, odprla se je svetlejša pot, ki je vodila v večnost. 

38 Kako lepi občutki vzpona, ljubezni in nežnosti so se prebudili v tistih, ki jih je vera razsvetlila, da 

so sprejeli mojo Besedo! Kakšen pogum in trdnost sta spremljala ta srca, ki so znala trpeti in premagati 

vse, ne da bi za trenutek obupala! 

39 Ker je bila mojstrova kri še sveža? Ne, ljudje: duhovno bistvo tiste krvi, ki je bila materialno 

utelešenje božanske ljubezni, se ne posuši in nikoli ne ugasne; danes je prisotno tako kot takrat, živo in 

toplo z življenjem. 

40 Razlog za to je, da je bila v teh srcih tudi ljubezen do resnice, ki so ji posvetili svoja življenja in za 

katero so celo dali svojo kri, da bi dokazali, da so se naučili lekcije svojega Učitelja. 

41 Ta velikodušno darovana kri je premagala ovire in stiske. 

42 Kakšno nasprotje se je pokazalo med duhovnostjo učencev moje Besede in malikovanjem, 

materializmom, egoizmom in nevednostjo fanatikov starodavnih tradicij ali poganov, ki so živeli samo 

zato, da bi se poklonili užitkom telesa! 

43 Božji zakon še nikoli ni bil tako jasen, kot je bil iz Jezusovih ust. Zato se je svet pretresel do svojih 

najglobljih korenin in številni ljudje so iz svojih src odstranili stare tradicije ter se posvetili Besedi, ki se je 

ljudem razodela v Kristusu. 

44 Svet še nikoli ni imel človeka, ki bi razkril večje nauke in opravil večja dela. 

45 Koliko skrivnosti je takrat razvozlal človek? Koliko svetlobe je preplavilo njegovo dušo, srce in 

um! Te Učiteljeve besede, polne nežnosti, njegove modre, globoke in hkrati jasne prilike, primerjave, za 
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katere je uporabil otroka, rože, da bi se razumel, mogočna dela, ki jih je lahko opravil le Bog in ki jih je 

svet imenoval čudeži - vse to je bilo kot nova jutranja rosa, ki je naredila rodovitna polja, suha kot 

puščava, ki so bila v človeških srcih. 

46 Do takrat ljudje še niso odkrili duhovnega čuta, ki je prisoten v vsem, kar je ustvaril Gospod, tudi v 

najmanjših bitjih. Ko so vzeli otroka v naročje, mu pogledali globoko v oči in prisluhnili njegovim 

vprašanjem, polnim nedolžnosti in intuitivne želje po znanju, so začutili prisotnost duše, bitja, ki je bilo 

nekaj več kot otrok. 

47 Ko so opazili nežno rastlino, ki je rasla skrita v podrasti, so v njej takoj odkrili željo, da bi zrasla, 

da bi lahko ponudila cvet svoje lepote in tako izpolnila usodo, ki ji jo je namenil Stvarnik. 

48 Tako so se ti ljudje zbudili z vtisom, da živijo v svetu, ki ga še nikoli niso videli. To je bilo zato, 

ker so bili "slepi" in niso videli z očmi, ker so bili "gluhi" in niso slišali z ušesi. Prišel sem k ljudem, da bi 

jim dal vid, sluh, glas, gibljivost, voljo, razumevanje in čutnost, da bi se njihova duša, zaprta v telesni ječi, 

osvobodila iz temne ječe ter se naučila brati in razlagati Knjigo večnega življenja. 

49 Vprašajte se, novi poslušalci moje besede: Ali so na svetu še vedno tisti preprosti in jasni 

razlagalci Božjih razodetij? "Ne," mi odgovarjaš iz globine srca, ker dobro veš, da je vsak korak, ki ga svet 

naredi v svoji znanosti, korak, ki ga oddaljuje od duhovnosti. Namesto da bi iskali smisel ali duhovno 

bistvo, ki ga vsebujejo vsa bitja, jih je zanimalo odkrivanje snovi in povsem materialne sile. 

50 Spoznajte, zakaj sem se vrnil med ljudi, in dovolite, da moja beseda prodre v vaša srca. V tem času 

se bo namreč med človeštvom uresničil nov čudež spreobrnjenja, duhovnega in vzpenjajočega se razvoja. 

Učite se od mene, da boste dobri učenci tega časa. 

51 Tukaj je knjiga mojih naukov, ki vam jo zdaj zapuščam. V njem so zapisi, ki bodo nadaljevali 

moje delo med vami. Ko me ne boste več poslušali v tej obliki, boste ponavljali moje lekcije in v njih 

boste vedno odkrivali nova razodetja. 

52 Ob branju mojih naukov boste prejeli mojo modrost, velika sporočila in navdih. Nasvetov 

duhovnega sveta se boste spominjali z enakim vonjem, kot ste jih prejeli. Ta čas bo namenjen študiju, 

razlagi, pripravi, in ko boste najmanj mislili, se bodo med vami pojavili tisti, ki bodo zgovorno prenesli 

moj nauk, ki ste ga prejeli po navdihu. Toda kako velike bodo morale biti njihove priprave, da jim bodo 

množice verjele. Danes gledate te prenašalce glasu, ki vam govorijo v navdušenju, in čeprav je nezaupanje 

nekaterih veliko, mislite, da je moje oznanilo mogoče prek teh prenašalcev. Ko pa bodo ljudje videli moje 

učence, kako razglašajo božanska razodetja v svojem običajnem stanju, bodo vanje podvomili. 

53 V vaši skupnosti bodo tisti, ki dvomijo, vstali, ko vas bodo slišali govoriti po mojem navdihu, in 

morali se boste zelo pripraviti in imeti čisto dušo, da boste našli vero. Tako se bom še naprej razodeval, pa 

naj vas sliši le eden ali množica, naj bo vaše občinstvo sestavljeno iz izbranih ljudi, neizobraženih ali tako 

imenovanih učenih ─ tako pred nekaterimi kot pred vsemi se bom razodeval prek vašega razuma. Če se 

znate pripraviti, vam bom dal dokaze, ki jih zahtevajo tisti, ki vas poslušajo. 

Tako bom še naprej sejal svoje trinitarično-marijansko duhovno delo, svoje razodetje kot Sveti Duh v 

srca ljudi. Potem boste razumeli, da se moja vez z vami ne bo prekinila ob koncu leta 1950. Večne so 

namreč vezi med Bogom in njegovimi otroki. 

54 V tretji dobi sem z jasnostjo svojih manifestacij spoznal, kar je bilo za ljudi nemogoče: da bi me 

posredovali s človeško sposobnostjo razumevanja. Razumite me, učenci, kajti v dialogu duha z duhom, ki 

vas čaka, boste večno čutili mojo navzočnost. Če se boste znali pripraviti, mi ne boste več govorili: 

"Gospod, zakaj ne prideš? Zakaj ne vidiš moje bolečine?" Z menoj ne boš več tako govoril. Resnično, 

učenci, povem vam: kdor mi tako govori, bo dal otipljiv dokaz svojega neznanja in nepripravljenosti. 

Nočem, da bi bili moji učenci ločeni od mene, želim, da mi v svojem duhu rečete: "Učitelj, ti si med nami, 

naš duh te čuti, tvoja modrost je vir mojega navdiha." To je resnična izpoved, ki jo želim slišati od vas. 

55 V svojem novem apostolstvu ne želim videti Tomaža, ampak želim v vas videti Janezovo 

predanost, da me boste vsi vedno čutili v svoji duši. Toda ne želim, da bi se počutili kot Moji sužnji, saj bi 

potem lahko zapadli v nov fanatizem. 

56 V trenutkih, ko izpolnjujete svoje poslanstvo, se duhovno popolnoma posvetite mojemu učenju, v 

trenutkih svojih zemeljskih dolžnosti pa se jim posvečajte z vso prizadevnostjo. Ponovno vam pravim, da 

se ne smete počutiti mojih sužnjev. Imejte pravo duhovnost, ki posreduje moj nauk, da boste Bogu dali, 

kar je Božje, in "cesarju", kar je "cesarjevo". Tako boste imeli mir in boste srečni pri izpolnjevanju svojega 
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poslanstva, ne da bi se ustavili. Ne boste razglašali, da ste moje priče, ampak boste s svojimi deli 

dokazovali, da sejete mojo resnico. 

57 Če vam po letu 1950 ne bom več dajal svoje besede v tej obliki, se ne bom upokojil, kajti moj 

vesoljni Duh nikoli ne počiva. Jaz sem večna dejavnost, ki se vedno bori za popolnost vseh svojih bitij. Jaz 

sem spremljevalec v razvoju svojih otrok, sem njihov svetovalec, na koncu vsake razvojne stopnje pa sem 

jaz tisti, ki prejmem sadove njihovega izpolnjevanja poslanstva v mojem zakonu. 

58 Sem popoln vrtnar in ne bom odtrgal plodov, dokler so zeleni. Znal se bom spremeniti v nevihto, 

ki bo stresla drevesa in povzročila, da bodo njihovi slabi plodovi propadli, dobre pa bo moja ljubezen 

ohranila in moj duh se bo večno veselil njihovega napredka in razvoja. 

59 Vzpenjajte se po poti, ki vas vodi na vrh gore, in z vsakim korakom boste bolje razumeli moje 

nauke in se vedno bolj izpopolnjevali v razlagi božanskega sporočila. 

60 Kakšen je jezik duha? To je ljubezen. Ljubezen je univerzalni jezik vseh duhov. Ali ne vidite, da 

govori tudi človeška ljubezen? Pogosto ne potrebuje besed, bolje govori z dejanji, z mislimi. Če se 

človeška ljubezen izraža na ta način, kakšen bo njen jezik, ko se boste izpopolnili v mojih zakonih? 

61 Hodite odločno, učenci, ne postanite strahopetni pred preizkušnjami, nesrečami. Ne pozabite, da 

sem to pot prehodil pred vami in jo pustil blagoslovljeno s svojo sledjo. Molite za človeštvo, to je vaša 

naloga. Pridite k meni, ki sem neizčrpen vir tolažbe in balzama, in prinesite ta dar svojim bližnjim. 

62 V tem trenutku vstopam v srce svojih otrok in širim svoja semena ljubezni. Toda katero srce bo kot 

rodovitna zemlja, da bo seme vzklilo? Danes še ne veste. Če pa boste postali dobri delavci, boste znali 

sejati moj nauk v bolne, obsedene, pokvarjene, v tiste, ki hrepenijo po ljubezni in miru. 

63 V vseh boste hranili neizmeren zaklad moje besede, ki se bo v vaši duši vedno bolj širil. 

64 Če ste vsi delavci Božanskega vrtnarja, če ste vsi sodelavci pri mojem sajenju ljubezni, je to zato, 

ker boste vsi uživali vrhunec mojega dela. 

65 Vsi boste sedli za mojo mizo, ker je v nebesih gostija. Vsi boste modre Device iz moje prilike. 

Tam ne bo nobenega črednega sina, vsi boste prevzeli moje kraljestvo in slišali najlepši in najbolj 

vzpodbuden koncert. Vaša duša bo doživela največjo srečo, saj bo končno razumela veliko ljubezen 

vašega Očeta in Gospoda. 

Moj mir z vami! 



U 317 

47 

Navodila 317 
Moj mir z vami! 

1 Dragi učenci: Vidim vas pripravljene, duhovno ste se zbrali, da bi prejeli milost, da bi slišali in 

razumeli mojo besedo. Na svoji poti ste imeli mojo navzočnost, ki vam je dala čudež, vam zagotovila 

mojo zaščito ali vam spregovorila po vaši vesti. Želim prebivati v tvojem srcu, da bi bil tvoj vodnik in 

učitelj. 

2 "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje," vam ponavljam. Moja beseda je kruh, ki hrani vašo dušo, moja 

navzočnost vam prinaša mir, po katerem hrepenite. Koliko preizkušenj ste doživeli na svetu! Iskali ste mir 

in tolažbo v zemeljskih užitkih, in ko ju niste našli, ste se vrnili k meni in rekli: "Gospod, samo pri tebi 

najdemo mir in tolažbo za svojo dušo." 

3 Izrael: Naučite se me iskati v svojih molitvah v tem času trpljenja. Ko so preizkušnje še hujše, me 

poiščite kot svetleč svetilnik ali kot rešilni čoln. Zaupajte mi, ker vas bom pripeljal v varen pristan. Vsak, 

ki me išče, me bo našel. Vsaka duša, ki se dvigne v veri vame, doseže odrešitev. 

Zato sem vas poslal v svet in vam rekel: Pazite in molite za človeštvo, ker ni slišalo moje besede in 

samo Izraelovo ljudstvo sliši moj nauk, da bi se prebudilo in pripravilo. In človeštvu bo Učitelj rekel: 

Tukaj je skrbnik vašega odrešenja, tukaj je ljudstvo Izraela, ki so moji učenci, ki se bodo odpravili k vam, 

da bi vam dali moj nauk, da bi vam dali Kruh večnega življenja, ki ga niste hoteli sprejeti, dokler sem ga 

posredoval s človeškim razumom, ker so se vam sredstva, ki sem jih izbral, da bi se vam v tem času 

razodel, zdela nepopolna. 

4 Koliko jih je slišalo mojo besedo, a ko je niso razumeli, so skrenili s poti. Spet jih bom poklical, 

jim dal dokaze o svoji resnici in morali bodo verjeti vame, ker bo seme življenja in duhovnosti, ki sem ga 

zasejal v njihovo srce, zacvetelo v veri. Ta resnica bo zasijala v njih in pred svojimi bližnjimi bodo 

priznali, da sem bil z ljudmi in da sem se razkril prek človeške sposobnosti razuma. 

5 Kako bi lahko ljudje presojali moja dela in prodrli v moje najgloblje sodbe? Toda dal sem jim 

svobodno voljo, lastno voljo, in na podlagi teh darov sem jih podvrgel preizkušnji. Tisti, ki so verjeli, so 

zmagali v preizkušnji, okrepili svojo vero in se povzpeli v območja duha, saj so se hranili s pomenom 

mojih razodetij. 

6 Resnično, povem vam, da se je srečanje mojega Duha z vašim zgodilo v onstranstvu. Naročil sem 

vam, da me iščete tako, da se povzpnete po lestvi molitve in se iskreno srečate z menoj v duhovnem, ker 

se v tem času nisem počlovečil. Um in srce svojih bitij sem uporabil le zato, da sem se prek njih razkril. 

7 To knjigo navodil sem vam dal zato, da bi tudi tisti, ki so prišli zadnji, spoznali moja razodetja. 

Ponovil sem lekcije, videl sem, da so mnogi prodrli v moje Delo in želijo vedeti vse od začetka. Zato sem 

za vas ponovil svoje nauke. Povedal sem vam, da je Elias s prenosom Roqueja Rojasa odprl Tretji čas, 

tako da ste na svoji poti srečali Božanskega Mojstra. 

8 Blagor tistemu, ki me posluša z ljubeznijo, ki pride k meni in odpre svoje srce, da bi sprejel bistvo 

moje besede, ker doseže luč. S to modrostjo bo razumel moje delo, vedel, kako ga po letu 1950 izvajati, in 

se upravičeno imenoval moj učenec. 

9 Vse vas želim imenovati "moji učenci". Vendar ne pozabite, da mora biti dober učenec zvest 

učenju in si za zgled vzeti svojega Učitelja. 

10 Spomnite se, da je vaš duhovni boj tukaj na zemlji velik, in vaša duša vam da vedeti, da se bo 

morala, ko bo vstopila v življenje, ki jo čaka onkraj tega sveta, še naprej boriti za vzpon. 

Ko o tem razmišljaš, te navsezadnje obide nekakšna žalost ob misli, da ni miru, ko se človeško 

življenje konča. Ta žalost ne prihaja iz duše, ampak iz "mesa", ki je šibko in malo verno, ker njegova 

narava ni večna in mora obupati pred večnostjo. 

11 Za dušo je večnost največji blagoslov. Ko misli na blaženost, ve, da ji ne bo konca, in ko misli na 

poplačilo, ve, da bo imela dovolj časa, da popravi svoje prekrške in se izpopolni. 

12 Duhovni počitek, kot ga razume in pojmuje vaša zemeljska narava, ne obstaja. Počitek, ki čaka 

dušo, je aktivnost, je množenje v delanju dobrega, je izkoriščanje vsakega trenutka. Takrat se duša spočije, 

znebi se samopomilovanja in trpljenja, počiva s tem, da dela dobro, počiva z ljubeznijo do svojega 

Stvarnika ter bratov in sester. 
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13 Resnično, povem vam, če bi vašo dušo pustil neaktivno, da bi lahko počivala tako, kot si vi 

predstavljate, da počiva na zemlji, bi jo zajela tema obupa in strahu; kajti življenje in svetloba duše ter 

njena največja sreča sta delo, boj, nenehna dejavnost. 

14 Duša, ki se z zemlje vrne v "duhovno dolino", s seboj prinese utrujenost mesa, ki se je vtisnila 

vanjo, in išče onstranstvo kot kraj počitka, da bi se spočila, pozabila, izbrisala sledi življenjskega boja, se 

bo počutila kot najbolj nesrečno bitje in ne bo našla ne miru ne blaženosti, dokler se ne prebudi iz 

letargije, spozna svojo zmoto in se dvigne v duhovno življenje, ki je, kot sem vam pravkar povedal ─ 

ljubezen, dejavnost, nenehni boj na poti, ki vodi k popolnosti. 

15 Po drugi strani pa se mora vaša duša tukaj na zemlji počutiti depresivno, saj je na njej vse omejeno 

in minljivo. Tu se mora res odpočiti od toliko greha in nepoštenosti, kolikor ju je v človeškem življenju. 

Toda to ni potreba po počitku, saj premaguje telo, temveč odpor do vsega slabega, odpor do vsega 

nepoštenega, utrujenost od boja in nenehnega trpljenja zaradi nemoralnosti ali razlogov, ki niso 

upravičeni. 

16 Če bi ljudje to življenje tukaj spremenili v čisto bivanje in svoje telo pripravili v dostojno bivališče 

za bivanje duše, potem ne bi poznali izčrpanosti, ne bi bilo gnusa ali odpora, zato breztelesna duša ne bi 

prišla v duhovni svet z željo po počitku skozi počitek. Nasprotno ─ prišla bi polna moči in vere, da bi 

nadaljevala svoje vsakdanje delo ─ boj, ki ga na zemlji ni mogla ustaviti in ki ga ni ustavila niti smrt. 

17 Želim, da bi bili ob koncu boja, ko bodo vsi moji otroci večno združeni v Duhovnem domu, 

deležni moje neskončne sreče kot Stvarnika, saj se zavedam, da je vsak od vas sodeloval pri božanskem 

delu na način gradnje ali obnove. 

18 Le kot duhovna bitja boste odkrili, da se nič od vsega, kar sem ustvaril od začetka, ni izgubilo, da 

je vse v meni oživljeno, da vse zaživi in se obnovi. 

19 Ko je bilo toliko bitij dolgo časa izgubljenih in ko so mnoga namesto življenjskih del opravljala 

uničujoča dela, bodo ugotovila, da je bil čas njihovega zablodenja le začasen in da bodo njihova dela, pa 

naj so bila še tako slaba, našla nadomestilo v večnem življenju in bodo spremenjena v sodelavce mojega 

nenehnega ustvarjalnega dela. 

20 Kaj pomeni nekaj stoletij greha in teme, kot jih je imelo človeštvo na zemlji, če jih primerjamo z 

večnostjo, s časom evolucije in miru brez konca? Odstopili ste od mene zaradi svobode volje in se boste 

zaradi vesti vrnili k meni. 

21 "Meso" je bilo preveč trmasto in nepopustljivo, da bi sledilo navodilom notranje luči, ki ji pravite 

vest, zato je veliko lažje sledilo impulzom, ki so ga mikali k razuzdanosti njegovih instinktov in strasti. 

22 Človeštvo že dolgo hodi po poti življenja na tej zemlji v težkem boju med vestjo, ki nikoli ni 

molčala, in "telesom", ki želi iz materializma ustvariti svoj kult in zakon, pri čemer ne materija ne duh do 

danes nista zmagala, saj se boj nadaljuje. 

23 Sprašujete me, kdo bo zmagal? In povem vam, da ne bo minilo veliko časa do popolne zmage 

vesti, ki bo dosežena z dušo v "mesu". 

24 Ali se ne zavedate, da se mora telo, ki je človeško in minljivo, po tako dolgem boju podrediti 

Duhu, ki je moja večna luč? 

25 Razumite, da bo človek po tako dolgem boju končno dosegel občutljivost in vdanost, ki ju še 

nikoli prej ni imel, do glasu in duhovnega življenja, ki vibrira in živi v njegovem bitju. 

26 Vsi se približujete tej točki, ne da bi se tega zavedali. Ko pa boste videli zmago dobrote in 

pravičnosti na zemlji, boste razumeli razlog za boj, bitke in preizkušnje. 

27 S to pripravo vas želim videti, da bi svojo pot zasejali z dobrimi zgledi in tako pričevali o vsem, 

kar ste prejeli in slišali od mene. 

28 Ko se bo ta manifestacija končala, boste moje učenje videli kot nadnaravno, ki presega vaše 

razumevanje, in se vprašali: "Kako je mogoče, da nam je Gospod spregovoril v našem jeziku v tem času 

večjega razvoja človeštva?" 

29 Poslušajte, učenci: Že v preteklih časih je bilo zapisano, da bom prišel in se dal spoznati vsem 

svojim otrokom ter tako pripravil prihod časa miru med ljudmi, tako da jih bom uvedel v prakso 

poduhovljenja. Zdaj je izpolnitev te prerokbe tu, danes vas pripravljam, obkrožene z duhovnim svetom, 

medtem ko druge duše v onstranstvu čakajo na moja navodila in bodo v prihodnjih časih prišle prebivat 

med ljudi. Med njimi so tisti, ki bodo vladali narodom ─ tisti, ki bodo zaradi svoje velike kreposti 
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pripravili ljudi do tega, da bodo ubogali moje zapovedi, in ki jih bodo usmerili na dobro pot. Prišli bodo za 

vami. 

30 Moje delo se vedno bolj širi, dokler se končno vse duše ne združijo v izpolnjevanju mojega zakona 

in ta zemeljski dom postane svet popolnosti. Tisti, ki ga bodo takrat naseljevali, bodo čutili mojo ljubezen, 

ki deluje v vseh ustvarjenih stvareh, in se pripravili na življenje v boljšem svetu. 

Ta zemeljski svet bo za vašo dušo le začasen, v želji po svoji popolnosti bo odšla v druga območja, na 

druge ravni onkraj sveta. 

Spomnite se, da sem vam rekel: "V hiši mojega Očeta je veliko dvorcev." V tem času večjega razvoja, 

ko bolje razumete moje nauke, sem vam povedal: "V Očetovi hiši je neskončno veliko stanovanj." Zato ne 

mislite, da ste ob odhodu s tega sveta že dosegli največjo duhovno višino. Ne, učenci. Ko se bo vaša 

razvojna stopnja na tem planetu končala, vas bom vodil v druge domove in tako vas bom večno vodil po 

neskončni lestvi vaše popolnosti. Zaupajte vame, ljubite me in rešeni boste. 

31 Ljudje, ne mirujte. Pohitite, saj poznate pot. Izpolnite moj zakon, živite ljubeče in bodite 

dobrodelni do svojega bližnjega. Tedaj bodo vsi darovi, ki sem vam jih dal, kot luči, ki osvetljujejo pot 

ljudem. 

32 Zakaj včasih dvomite vase in vame, čeprav sem vam rekel, da ste del mojega Duha? Zakaj 

dvomite, da imate moje lastnosti? Ker ste prišli na ta svet, da bi popravili svoje pretekle prestopke, zakaj 

bogokletite, ko na poti naletite na preizkušnje? 

33 Tako vas pripravljam, učenci, tako vam vtisnem v srce knjigo svojih naukov. Ko hrepenite po 

tolažbi za svoje trpljenje, poiščite mojo Besedo v svojem srcu in iz njega bo pritekla kot izvir kristalno 

čiste vode. 

34 Učim vas v tem letu 1950, ki je zadnje leto mojega bivanja med vami. Želim, da dosežete 

duhovnost, ki sem jo od vas zahteval. Razumeli ste svojega Očeta in se duhovno pokesali. Ljubili ste me 

in nekaterim so odpadla nečista oblačila, ki so prekrivala njihovo dušo, druge pa vidim, kako si 

prizadevajo za svoje očiščenje. Ne pozabite, da se morate, če želite slediti Mojim navodilom, znebiti vsega 

materializma. 

35 V vašo vest sem položil svojo luč, da bi pod njenim vodstvom odpravili vsako nepopolnost in da bi 

se razcvetele kreposti, ki jih odkrivam v vaši duši zaradi svoje besede. Naredil sem vas dovzetne za 

ljubezen in tudi za bolečino. Rekel sem vam: "Ljubite se med seboj", da bi mogli občutiti mojo Besedo v 

vsej njeni čistosti. Delite svoj mir s soljudmi in jim pomagajte, da spijejo svoj kelih trpljenja. 

36 Spomnite se, da sem vam rekel: V mojih očeh ste vsi moji otroci. Če vam dovolim, da se razvijate 

in imate pri tem svoje težave, je to zato, ker si goreče želim, da bi dosegli svojo popolnost. 

37 Čas je, da začnete z duhovnim delom, ki vam je bilo zaupano. Poglejte, kako nerodovitna so polja, 

ker seme ljubezni in usmiljenja živi skrito na dnu vašega srca. 

38 Prišel sem s svojimi nauki, da bi vas spodbudil k dobroti. Vodim vas po poteh ljubezni, da boste 

lahko šli k svojim soljudem z mojim sporočilom luči in tolažbe. Če je bil čas mojega pridiganja za vas 

dolg, je bilo to zato, da bi lahko sprejeli vsebino mojega nauka in nikoli ne bi izkrivljali njegovega 

pomena. Kajti vi ste novi Izrael ─ ljudstvo, ki bo pričalo o moji resnici. 

39 Na vsakem koraku vas prebuja glas vaše vesti in vam daje vedeti, da imate visoko usodo med 

človeštvom in veliko poslanstvo, ki ga morate izpolniti. 

40 Ali ni v tebi moč, ki te ne pusti, da bi padel, in glas, ki te ne pusti, da bi zaspal? Ali ne čutite 

nemira, ki vas ne pusti pri miru, ko zablodite s poti ali pozabite na svoje poslanstvo? Ta moč, ta notranja 

luč, ta glas, ki vam govori v notranjosti, je vaša vest, v kateri sta neizbrisno zapisana moj zakon in vaše 

poslanstvo. 

41 Pustite se ljubeče voditi temu notranjemu vodniku in resnično vam povem, da bodo vse duhovne 

skrbi izginile, namesto njih pa bosta ostala globok mir in resnično zadovoljstvo. 

42 Če boste izkoristili te dragocene trenutke, jutri ne boste točili solz zaradi izgubljenega časa, ne 

boste obžalovali napak in ne boste padli. Ne pozabite, da so vaša dobra dela tista, ki morajo pričati o meni. 

Ali pa mislite, da bodo vaši soljudje lahko prepoznali mojo resnico tudi po nepopolnih delih? Ne pozabite, 

da se "drevo pozna po sadju". 

43 Ne bojte se, da bi bili premajhni in nepomembni. Z vami bo šla nevidna vojska bitij Luči, ki vam 

bodo pripravila pot, odprla vrata, skozi katera boste lahko šli, odpravila ovire in premagala težave. 
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44 V svetu teme se lahko zanesete na ta svet svetlobe. Da bi premagali vpliv vojne, se zanesite na 

angela miru. Proti boleznim, kugi in smrti boste imeli ob sebi milost tistih nevidnih bitij, ki so pripravljena 

človeštvo potolažiti s svojim balzamom usmiljenja in tolažbe. 

45 Nikoli nisem svojih učencev pustil brez zaščite, nikoli jih niso zapustila bitja, ki prebivajo v 

območjih svetlobe in harmonije. 

46 Kdo je navdihnil moje učence iz druge dobe, da so si zapomnili božansko besedo svojega Učitelja 

in jo zapisali kot dediščino za vse rodove? Kdo je moje učence vodil po neznanih poteh v oddaljena 

mesta? Kdo je osvobodil Petra iz ječe, medtem ko so njegovi zaporniki spali, in kdo je stal ob strani 

apostolom moje resnice v najtežji uri njihove žrtvene smrti? Duhovna bitja, vaši bratje in sestre, ki jih 

ljudje imenujejo angeli. 

47 O, če bi le vedeli, kako pomemben je ta vpliv na vaše življenje! Bili bi bolj pripravljeni, bolj 

ponižni in bolj poslušni njihovim pozivom in navodilom. Toda vi ste bitja majhne vere, ker se želite 

duhovnega življenja dotakniti in ga videti s svojimi telesnimi čutili. Ker tega niste dosegli, ste se počutili 

prevarane v svoji veri. 

48 Resnično, povem vam, če bi bila vaša vera trdna, ne bi imeli želje, da bi s telesnimi čutili občutili 

navzočnost duhovnega, saj bi bila duša tista, ki bi s svojo tankočutnostjo zaznavala svet, ki neprestano 

utripa okoli vas. 

49 Da, človeštvo, če se počutite oddaljene od duhovnega sveta, se ta bitja ne morejo počutiti 

oddaljena od ljudi, saj zanje ni razdalj, meja in ovir. Živijo v duhovnem, zato ne morejo biti oddaljeni od 

življenja ljudi, katerih najvišja usoda je razvoj in izpopolnjevanje duše navzgor. 

50 Vsi ste bratje in sestre, vse duše imajo enake lastnosti, celo vaša telesa so bila ustvarjena enako. 

Zakaj ste se torej razdelili na družbene razrede in narode, človeštvo? Ljubim te kot edinega otroka in prav 

tako ti odpuščam. Toda bodite vredni te milosti, dosezite svoje odrešenje. Prišel bo čas, ko se boste ob 

razmišljanju o mojem nauku ljubili med seboj, navdihnjeni z mojo ljubeznijo, in ne boste obsojali svojih 

napak. 

51 Z ljubeznijo svetujte in popravljajte na svoji poti, vendar se ne počutite nadrejeni svojim 

sočloveku. Samo ljubite in živite pravično, kot sem vam naročil. 

52 Pripravite se, saj boste jutri voditelji in učitelji človeštva. V tistem času, o katerem vam govorim, 

boste z ljubeznijo prenašali moja navodila, kot sem vam jih dal. Svojih soljudi ne smeš strogo soditi ─ 

misleč, da s tem ugajaš svojemu Gospodu. Resnično, povem vam: tudi če boste učili ljudi v mojem imenu, 

ne boste prosti greha. Spremljajte in molite. Ko pa bom videl, da brez ljubezni kaznujete prestopke svojih 

soljudi, vam bom spregovoril prek vesti in vam rekel, kot v drugi dobi: "Kdor je prost greha, naj prvi vrže 

kamen." 

53 Moje učenje je za vse čase. Zdaj vam ponavljam lekcije preteklih stoletij, da me boste bolje 

razumeli. Kakor me slišite vi, so me slišali tudi učenci druge dobe. Tako kot vi delate prve korake v 

mojem učenju, so jih delali tudi oni. Tako kot se vi trudite premagati svoje nepopolnosti, so se tudi oni 

trudili in na koncu zmagali. 

54 Kakor vi dvomite v darove, ki sem vam jih dal, tako so bili tudi med tistimi učenci taki, ki so 

mislili, da jih Učitelj ne opazuje, in skrivaj preizkušali njegovo besedo. Če so se zgledovali po mojih 

zgledih, so se sadovi njihove priprave pokazali v njihovih delih. Če niso bedeli in molili, se po njih ni 

zgodil noben čudež in so se vrnili k meni z dvomi v srcu. Ko pa so ponovno slišali resnico moje besede, so 

se pokesali za svoje prestopke in s solzami obljubili, da ne bodo več dvomili vame. 

55 Podobno vidim tudi vas v tem času, učenci: nekateri od vas imajo kot nevidno orožje vero in dobra 

dela ter vidijo mojo besedo razodeto v izpolnjevanju svojega poslanstva. Drugi moji otroci pa so zahtevali, 

da jim pred očmi ljudi naredim čudež, po katerem bodo prepoznani kot moji odposlanci, in ko ga niso 

prejeli, so dvomili vame in me zanikali. 

56 Odpuščam jim, kajti tudi če danes dvomijo, bodo jutri verjeli ─ če danes ne bodo sprejeli mojega 

nauka, bodo jutri dali svoja življenja, da bi izpovedali in potrdili resnico tega razodetja. 

57 Blagoslavljam tiste, ki živijo po mojem zakonu, in tiste, ki ga zavračajo, saj bom po slednjih, ko 

bodo razumeli pomen mojih naukov, človeštvu dal velike dokaze. Kajti oni bodo zanesljivo sredstvo, da se 

bo moj božanski Duh z močjo, resnicoljubnostjo in ljubeznijo izlil na soljudi. 

58 Tako imam veselje do vas, učenci, tako vas Oče spodbuja za čas preizkušenj, skozi katere boste šli. 
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59 Bodite pozorni na glas vesti in resnično vam pravim, da boste še naprej prejemali moja navodila. 

Čeprav se leta 1950 ta manifestacija s strani nosilca glasu konča ─ poslušajte vest, bo vaše občestvo z 

Bogom večno in nič in nihče ne bo ločil učencev od njihovega Učitelja. 

60 Zaupajte v mojo besedo. Resnično, povem vam: Vse prerokbe se bodo izpolnile v zadovoljstvo 

prerokov in v veselje izraelskega ljudstva. 

61 Spremljajte in molite, kajti časi se bodo spremenili. Združite se z mojim zakonom ljubezni in 

nobena preizkušnja vas ne bo ustavila na poti. Živite po zgledih, ki sem vam jih dal v Jezusu, in zagotovo 

boste obstali. Nihče ne bo mogel utišati moje besede na tvojih ustnicah. Resnično, povem vam, da vas niti 

ječa ne bo pripravila do tega, da bi pozabili na moj zakon. Spomin na žrtvovano Jagnje vas bo naredil 

močne in se boste darovali moji božanskosti. 

62 Koliko vas bo zapustilo najbolj ljubljene ljudi in se odpravilo k tistim, ki naj bi po vašem 

posredovanju slišali mojo besedo. Koliko vas bo zaradi ljubezni do mojega nauka opustilo svoje 

materialne dobrine in živelo v največji revščini. Če pa bo tvoje telo na tem svetu prikrajšano za zemeljske 

dobrine, bom tvojo dušo v večnosti okrasil s svojo ljubeznijo. 

Toda ne skrbite, o ljubljeni otroci! Od nikogar od vas ne zahtevam, da žrtvuje svoje življenje. V svoji 

besedi sem vam samo rekel: Vse, kar boste dali za moje delo, se vam bo stokratno povrnilo. Svojo pot 

posejte z dobrimi deli in sadove boste poželi na onem svetu. 

63 Tako vas pripravljam na današnje jutro, ko se krščanstvo spominja Jezusovega trpljenja. Tudi vi, 

učenci, doživljate vedno prisotno Mesijevo žrtveno smrt in se hranite z zgledi božanskega Odrešenika. 

64 Izraelsko ljudstvo: Bodite luč človeštva, spomnite jo na mojo obljubo, da bom spet prišel, ki sem ji 

jo dal po Jezusu, in ji povejte, da sem držal svojo besedo. 

65 Te prerokbe so ljudje pozabili, vendar jih jaz opominjam po svojih novih apostolih. 

66 Učenci: Ob pojavu moje besede sta prisotna moja očetovska ljubezen in mir. Sprejmite ga vase ─ 

vi, ki še vedno prebivate v solzni dolini. 

67 Svojo čašo trpljenja pijte s potrpežljivostjo. Kajti po tej grenkobi boste večno uživali kruh in vino 

moje ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 318 
1 Blagor vam, ki prihajate k meni v želji po mojem nauku. Blagor vam, ki znate v moji besedi 

odkriti zaklad večnega življenja. Kdo pa so tisti, ki se krepijo z mojimi nauki, da bi lahko ostali glasniki 

med človeštvom, ko bo moja beseda prek teh glasnikov prenehala? Vi ste tisti, ki se očistite starih 

madežev zaradi kršenja mojega zakona, ki izpraznite čašo trpljenja, ki pridete iz velike stiske in očistite 

svojo dušo v kristalnih vodah mojega nauka. 

2 Če boste danes prišli na to zborovanje, se boste počutili nevredne moje navzočnosti. Vidim pa, da 

se obnavljate, in zaradi tega očiščenja ste me vredni. Začutite mojo nežnost, začutite mojo ljubezen, to je 

balzam, ki zdravi vaše trpljenje. 

3 Spominjate se ─ zadnjič v tej obliki ─ moje strasti v drugi dobi. Niste prišli, da bi sledili tradiciji. 

Učenci Svetega Duha namreč ne smejo biti tradicionalisti, ampak morajo ubogati moj zakon. Prišli ste 

samo zato, da bi se spominjali teh božanskih dogodkov, popolnih primerov učenja, ki sem vam jih zapustil 

po Jezusu in ki vas bodo večno učili, da bi dosegli lastno odrešenje. 

4 Danes vidim, kako se vaša duša pretresa ob spominu na te vzgojne primere, in pravim vam: O, 

ljubljeni otroci, ne zavračajte teh naukov od sebe, saj so vaša dediščina! 

5 Zahvaljujete se mi za spodbudo, ki jo prejemate iz moje besede. Med vami pa so tudi taki, ki mi 

zastavljajo naslednje vprašanje: "Oče, zakaj v mojem življenju ne narediš čudeža, na katerega že dolgo 

čakam?" 

Toda Mojster vam pravi: V tem času sem vaša življenja zasejal s čudeži. Iz mojega duha v tvojega 

vedno prihajajo koristi in darovi milosti. S posredovanjem duhovnega sveta sem med vami širil svojo 

ljubezen. Po svoji veri in dobrih delih ste videli, da so se ti čudeži uresničili. Sprašujem vas: Ali potrebuješ 

vsakodnevni čudež, da verjameš vame? 

6 Na začetku vašega razvoja sem vas obdaril s fizično vidnimi, otipljivimi darovi milosti in koristi. 

Ko pa sta se tvoje znanje in vera v tvoji duši razplamtela kot luč, sem ti prenehal dajati te materialne 

dokaze. Danes mora vaša vera kot učencev sovpadati z mojo voljo, da bi premagali vse ovire in nesreče. 

Sprašujete me: "Učitelj, kaj je vera? In Mojster vam odgovori: Vera je duhovni pogled, ki vidi dlje od 

srca in uma. Vera je pogled, ki vidi in odkriva resnico. Zato vaša vera vidi manifestacije, ki jih pogosto ne 

morete razumeti, in vas z njimi utrjuje v veri. 

7 To je pomembna jutranja pobožnost, ljubljeno ljudstvo, kajti med vami gradim "novi Jeruzalem". 

Vi ste prvi kamni belo sijočega mesta, ki sem ga napovedal po prerokih. To duhovno mesto ne bo imelo 

temeljev na tem svetu. Če namreč verjamete, da je novi Jeruzalem vaša zemeljska domovina, ste v veliki 

zmoti: novi Jeruzalem zdaj gradim v vaši duši in to mesto ─ bolj belo od bleščeče beline snega ─ se bo 

razširilo na vse ljudi, ko bo prišlo odrešenje vsega človeštva. 

8 Danes, ko prihajam k vam, da bi začel graditi Veliko mesto, vidim med svojim ljudstvom 

pomanjkanje harmonije, duhovnosti, in moj božanski duh trpi, ker še ne znate biti popolnoma z menoj. ─ 

Kljub popolnim lekcijam, ki sem vam jih dal skozi čas, se trmasto oklepate nižjih strasti, razdvojenosti in 

malikovanja. 

9 Resnično, povem vam: Če hočete biti veliki, ne iščite veličine v praznih stvareh tega sveta, ker so 

minljive. Iščite ga v duhovnem, ki je večno. 

10 Za dosego tega vzpona so potrebni nenehni napori, neomajna volja in brezpogojna vera. Le tako 

boste lahko dosegli poveličanje duše. 

11 Pot je primerna za pridobivanje zaslug, saj je polna preizkušenj. Tam se boste lahko naučili 

zavrniti svojo aroganco, potrpežljivo sprejemati bolečino, zavračati nečimrnost in strasti. Po drugi strani 

pa je na poti veliko ljudi v stiski, ki jim lahko pomagate, da bodo tudi oni dosegli svoj cilj. 

12 Vsak človek ─ ne glede na to, ali ima v svojem življenju duhovnost ali ne ─ nosi svoj križ. Moja 

beseda uči, da jo moramo prenašati z ljubeznijo, da je lahka in celo nujna, da bi lahko živeli. Kdor ljubi 

svoj križ, ljubi svojo usodo, ker ve, da sem jo določil jaz. Ta ljubi mojo voljo, in kdor izpolnjuje mojo 

voljo, je deležen mojega miru, moje luči in moje moči. 

13 Kdor se izogiba bremenu svoje naloge, zapušča pravo pot ali ne upošteva zavez, ki mi jih je dala 

njegova duša, da bi namesto tega prevzel obveznosti po svojem okusu ali volji, ne bo mogel imeti pravega 
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miru v svojem srcu, saj njegova duša ne bo nikoli zadovoljna in mirna. To so tisti, ki vedno iščejo užitke, 

da bi pozabili na svoje muke in nemir, tako da se slepijo z lažnimi užitki in minljivimi zadovoljstvi. 

14 Pustim jih, da gredo svojo pot, ker vem, da četudi se danes oddaljujejo, pozabljajo name in me celo 

zanikajo, bodo kmalu spoznali nepomembnost bogastva, nazivov, užitkov in časti tega sveta, ko jih bo 

resničnost prebudila iz sanj o veličini na zemlji, ko se bo človek soočil z duhovno resnico, večnostjo, 

božansko pravičnostjo, ki ji nihče ne more ubežati. 

15 Nihče se tega ne zaveda, saj vsi posedujete duha, ki vam z darom intuicije razkriva resničnost 

vašega življenja - pot, ki vam je določena, in vse, kar morate na njej uresničiti. Vendar se obupno želite 

osvoboditi vseh duhovnih zaobljub, da bi se počutili svobodne in kot gospodarji svojih življenj. 

16 Ali si večina ljudi ne želi izpolnjevati svojih verskih dolžnosti? Povem vam, da ste ustvarili 

religije, da bi se izognili mojemu zakonu in se prepričali, da ga izpolnjujete. 

17 Za to človeštvo bi lahko uporabil iste besede, kot sem jih takrat rekel judovskemu ljudstvu, ko sem 

jim dal vedeti, da so zaradi upoštevanja starih in že neuporabnih tradicij pozabili na Zakon. 

18 Simbol krščanstva, križ, je povsod. Povsod najdem kamnite cerkve, večina ljudi izgovarja moje 

ime, ljudje se mi poklanjajo in mi opravljajo vsakodnevne obrede. Vendar v srcih ljudi ne odkrivam 

nobene manifestacije ljubezni, ki je bistvo, začetek in končni cilj mojega nauka. Vendar vsi verjamete, da 

ste v zakonu in v resnici. Zato se pritožujete, ko vam razkrijem nasprotno, in ko vam nekdo pokaže vaše 

napake, dovolite, da vas prevzame jeza. 

19 Resnično vam pravim, kristjani: če bi v tem času prišel na svet kot človek, bi me prav vi od vseh 

ljudi vlekli na križ nove Kalvarije, če bi iz mojih ust slišali resnico. Toda v vaš svet ne bom več prišel kot 

moški. Prišel sem v duhu, ne boste me videli z očmi svojega telesa, ampak me morate slišati. Želite se 

srečati z menoj, da bi me uničili. Ko pa me boste srečali, me boste častili. Kajti vsakdo, ki me duhovno 

ogovori, bo predložil dokaz, da se je v njegovem srcu pojavila vera in razsvetlila njegov um. 

20 Danes med svojimi novimi učenci še vedno odkrivam Petrovo šibkost, Tomažov dvom, Judovo 

ambicioznost, zato vas moram še naprej učiti kot Učitelj. 

21 V tem zadnjem spominu, ki ga danes, leta 1950, obhajam z vami, se spomnite dneva, ko je Jezus v 

spremstvu učencev zmagoslavno vstopil v prvi Jeruzalem, da bi na križu dokončal svoje božansko 

poslanstvo. 

22 Te trenutke doživljajte duhovno z resnično predanostjo ─ in ne kot preprost spomin. Ne ─ čutite, 

da vam pravkar dajem svoje zadnje lekcije prek nosilcev glasu v tretjem času. Te besede bodo kruh 

večnega življenja za vašo dušo na vseh njenih potepanjih. Ti nauki bodo vaša obramba in vaše osebje. 

Morate jih sprejeti za svoje, jih vtisniti v svojo vest z ognjem moje ljubezni, da jih boste pozneje, tako kot 

sem vam jih dal, vtisnili v srca svojih soljudi. 

23 Velik del človeštva praznuje to tradicijo in moj Duh daje čutiti svojo ljubezen vsem svojim 

otrokom. 

24 To je priprava, ki jo dajem dušam. Ko bo duhovna in človeška prenova potekala v vseh ljudeh, bo 

duhovnost prinesla bratstvo in ljubezen med narodi. Potem bo s tega planeta sijala svetla svetloba duhovne 

harmonije, ki jo bodo videli vsi svetovi. To bo bleščeče belo mesto, ki ga je apostol Janez videl v svojem 

zveličanju. 

To ne bo več mesto, ki ubija Boga, ki svojega gospodarja povzdiguje na križu, da bi ga videl krvaveti 

in umirati. To bo prenovljeno mesto, ki čaka na prihod svojega Gospoda, Očeta, ki se je spustil s križa 

svojega mučeništva, da bi večno živel v srcih svojih otrok. 

25 Ko je Mojster jokal v nekdanjem Jeruzalemu, ni jokal zaradi te rase, ampak zaradi slepote ljudi, ki 

ga niso prepoznali, čeprav so bili tako blizu Očetu. 

Mojster je razširil svoje očetovske roke, da bi objel svoje otroke. Toda otroška srca so se zaprla, 

zaslepljena z njegovo temo, in tako Oče ni mogel občutiti svojega ljubkovanja. Namesto tega je prejel 

nevero, posmeh, zaničevanje in smrt. Ker pa to ni bilo zemeljsko mesto, zaradi katerega je Jezus jokal, je 

dovolil njegovo uničenje, da bi človeštvu pokazal, da Oče išče in bo vedno iskal duhovne ovce, izgubljene 

v temnem gozdu greha. 

26 Ker sem vam v drugi dobi rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta", zakaj ste mislili, da se bo moja 

manifestacija kot Sveti Duh ponovno zgodila v omejeni Jezusovi obliki? Spomnite se, da sem samarijski 

ženski rekel: "Prihaja ura, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici." 
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27 Prišel sem k vam v duhu in izpolnil svojo obljubo. Vendar ne postanite fanatični glede svojega 

naroda, saj je bil v tem času le vaše zatočišče, tako kot bi bil lahko vsak drug narod na svetu. Toda vi, ki 

vam je namenjeno, da v tem času slišite mojo besedo, ste resnično izbrani, da začnete graditi Novi 

Jeruzalem v povezavi svojih duš. 

28 Danes ste še vedno daleč od tega, da bi na svojem svetu zagledali kraljestvo miru. Osvobodite se 

vsake sebičnosti, in čeprav v sedanjem človeškem življenju ne uživate miru, si zanj ne prenehajte 

prizadevati. 

Naučil sem vas, da pozabite nase in mislite na druge. Zakaj si morate vedno prizadevati za lastno 

blaginjo in mi dovoliti, da sem edini, ki skrbi za vse človeštvo? Mnogim med vami primanjkuje vaših 

besed, molitev in ljubezni. Manjka jim bogastvo koristi, ki jih dajejo ta razodetja, ki ste jih zapravili. 

Obdeluj ta polja, naj bodo rodovitna s tvojo ljubeznijo. Če boš pustil delo nedokončano, ko te bom 

poklical v onstranstvo, ne skrbi, saj fizična smrt ne bo prekinila izpolnjevanja tvojega poslanstva. 

29 Jaz sem Življenje, jaz sem večni in dal sem vam prebivati z menoj, da ne boste nikoli opustili dela, 

ki ste ga začeli. Zaupajte mi in resnično vam povem, da se ne bo izgubilo niti eno seme in da bo vaša žetev 

popolna. 

30 Pomislite na generacije, ki bodo prišle za vami, in jim posejte semena ljubezni ter pustite 

prepoznavno sled svoje kreposti. Ali veste, ali vam ne bom dovolil, da se vrnete v teh generacijah? Bodite 

krepostni v veselju in trpljenju, v miru in boju. 

31 Upoštevajte moj zakon pravičnosti in ljubezni, saj ni ničesar "nemogočega", kar bi vam 

preprečevalo izpolniti moje najvišje zapovedi. Od vas ne zahtevam popolnih del, saj še vedno vidim, da se 

v razburkanem oceanu življenja borite za svoje življenje. Tam se borite in se oklepate rešilnega čolna 

vesti, da ne bi poginili v razburkanem morju pokvarjenosti. 

32 Velike kataklizme duše in mrki, ki jih povzročajo nauki materializma, bodo pripravili čašo 

trpljenja in velikih dogodkov za človeštvo. 

33 Še vedno pa vaš planet ni kraj ljubezni, kreposti in miru. Vašemu svetu pošiljam čiste duše, vi pa 

mi jih vračate nečiste, ker so življenja ljudi prežeta z grehom in pokvarjenostjo. 

34 Vrline vidim kot majhne, osamljene lučke med dušami, ki jih bičajo viharji sebičnosti, 

maščevalnosti in sovraštva. To je sad, ki mi ga ponuja človeštvo. 

35 Preden je vaša duša našla mir in harmonijo na tem svetu, je vaša materija dolgo časa uživala v tej 

blaženosti. 

36 Da bi človek lahko naseljeval ta planet, sem s svojo popolno modrostjo in s silami narave pretresel 

in pripravil to zemljo. Preden se je na njem naselil človek, so na njem živele prvobitne živali. 

37 Ko se je ta svet spremenil v dom, poln užitkov, čudes in lepot, sem ga ponudil svojemu 

ljubljenemu otroku, človeku. Tako sem vam dovolil, da naselite zemljo in živite na njej, kajti ljubiti in 

razumeti življenje pomeni tudi ljubiti in razumeti mene. Ko bosta ljubezen in razumevanje vsega, kar vas 

obdaja, resnično prisotna, me boste prepoznali in se odkupili v resničnem spoznanju, saj sem jaz v vseh 

ustvarjenih stvareh. 

38 Tisti, ki proučujejo naravo brez ljubezni in jih vodi le znanje človeške znanosti, me zanikajo, ker 

niso znali videti, ker niso zares razumeli, še manj pa čutili in ljubili. 

Po drugi strani pa je med ponižnimi, preziranimi, ponižanimi zaradi napuha in nevednosti tistih, ki se 

imajo za učenjake med človeštvom, veliko takih, ki so verjeli, ne da bi vedeli, ker je pogled njihove vere 

neposredno videl resnico in so razumeli, da je ta planet od začetka namenjen človeku ─ raj milosti, 

harmonije in blagoslovov. 

39 Čudili ste se, ko ste spoznali popolnost vsakega bitja, kako vsako bitje, ki sem ga ustvaril, zaseda 

svoje mesto na svoji poti, vse je podvrženo ukazu, vse se uklanja mojemu zakonu. Ni vam treba dvomiti o 

izvoru svoje narave, saj že zaupate v točnost in zanesljivost njenega zakona. V življenju ste odkrili veliko 

naukov in zaupate v spoštovanje naravnih zakonov, ki vas niso prevarali. 

40 Od zemlje ste prejeli njene koristi. Za vas je kot blagoslov, ki vam je vedno dajal hrano, raj, poln 

užitkov, ob koncu vašega zemeljskega življenja pa je odprl svojo maternico, da bi vas ljubeče sprejel. 

Toda medtem ko ste na začetku svojega obstoja na tem svetu v človeškem življenju našli lepoto, se vaša 

duša, čeprav je v tretjem obdobju, še vedno trudi doseči mir. 
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Tako kot sem na začetku s silami narave pretresel ta planet, da bi vam ga ponudil kot raj, poln 

blagoslovov, tako vas bodo v tem času spet pretresle moje sile narave. Moja popolna pravičnost bo dušam 

pomagala doseči svobodo. 

Prav tako se bom razodel med verskimi skupnostmi, sektami in ustanovami ter odpravil njihova 

sovraštva in občutke maščevanja, ki so razdvajali ljudi zaradi pomanjkanja duhovne povezanosti. 

41 Ti dogodki čakajo človeštvo. Pazite in molite, učenci, kajti tem preizkušnjam bodo priča mnogi 

med vami. Videli boste, da so doktrine materializma zelo dejavne, saj so zajele ljudi in jih prisilile, da so 

izrekli krike tesnobe. 

42 S tem pozivom vas ne želim prestrašiti, ampak vas, ki živite v tem času preizkušnje na zemlji, 

opozoriti. Vse to se mora zgoditi, da bi vse duše dosegle odrešenje. 

43 Moj božanski duh bo tisti, ki bo izbrisal aroganco ljudi. Moja modrost bo razkrila resnico vam, ki 

ste tavali v temi. To bo luč Svetega Duha, ki bo razsvetljevala dušo ljudi v njihovih znanostih in jih vodila 

po poti odpuščanja, ljubezni in pravičnosti. 

44 Ko boste prestali te preizkušnje moje ljubezni, bo prišlo do duhovne in fizične prenove človeštva. 

Ko bodo ljudje hodili po poti kreposti in duhovnosti, bodo presenečeni spoznali, da je to življenje enako 

tistemu, ki sem jim ga ponudil od začetka, da se v njem ni nič spremenilo. Spoznali bodo, da je planet, ki 

sem jim ga zaupal kot začasni dom, še naprej bogat z darovi blagoslovov ─ da jim mati Zemlja, usmiljena 

kot začetnica življenja, še naprej ponuja svoje naročje in jih hrani s svojo ljubeznijo. To je namreč naloga, 

ki ji jo je zaupal Oče. 

Enako bo tudi sonce, ki bo vedno pošiljalo svojo poživljajočo toploto kot simbol Gospodove 

navzočnosti. V tistem času, o ljubljeno ljudstvo, bodo ljudje razumeli, da so jim grenila življenje njihova 

slaba dela. Zato bodo postali moji dobri delavci in se pripravili, da bodo v večnosti harmonično prebivali v 

popolnejših domovih. 

45 Tako vas, učenci, pripravljam na čase, ki vas čakajo, ko ne bo lačnih s sitimi, nevednih z učenimi 

in močnih z nemočnimi. Vsi se boste udeležili Gospodove pojedine in uživali v večnem koncertu njegove 

ljubezni. 

46 V tistem času, o učenci, bo novi Jeruzalem v srcu ljudi. Dosegli boste visoke stopnje duhovnosti in 

ne bom pošiljal le duš z velikim razvojem, da se inkarnirajo med vas in vam prinesejo moja sporočila. 

Poslal vam bom tudi duše, ki potrebujejo vašo krepost in ki se bodo, živeč med vami, očistile svojih 

grehov. V tistih časih se bo zgodilo nasprotno od današnjega, ko vam bom poslal čiste duše, vi pa mi jih 

boste vrnili obarvane. 

47 S pomenom moje besede ustvarite v srcih svojih otrok svetišče duhovnosti, ne pa fanatizma ali 

malikovanja. Vodite jih po poti mojega zakona. Ni dovolj, da nikomur ne škodujemo. Prav je, da ne delaš 

hudega, če pa delaš dobro, mi boš všeč. 

48 Kako jasna in preprosta je resnica! Kako jasna in preprosta je duhovnost! In vendar ─ kako težko 

je to razumeti tistemu, ki trmasto ostaja v temi svojega fanatizma in tradicije. Njegov um ne more 

razumeti, da obstaja nekaj več od tega, kar razume; njegovo srce se upira zavrnitvi tega, kar je bilo zanj 

njegov Bog in njegov zakon: izročilo in obred. 

49 Ali mislite, da sovražim tiste, ki ne želijo priznati moje resnice? Ne, otroci moji, moje usmiljenje 

je neskončno in prav k njim se obračam, da bi jim pomagal zapustiti njihovo ječo, da bi lahko uživali v 

kontemplaciji svetlobe. Preizkušnje, ki so potrebne za njihovo prebujenje v vero, so rezervirane zanje. To 

ne bodo preizkušnje, ki presegajo njihove moči, ampak lekcije, ki bodo modro prilagojene vsaki duši, 

vsakemu življenju, vsaki osebi. 

50 Od tam se bodo med temi zatemnjenimi možgani, med srci, ki so obolela za verskim fanatizmom 

in nevednostjo, pojavili veliki in strastni borci za resnico. Na dan, ko se bodo osvobodili svojih verig, 

svoje teme, in zagledali svetlobo, ne bodo mogli zadržati svojega veselja in bodo na ves glas kričali, da 

sem se vrnil, da rešim svet in ga dvignem po lestvi duhovnosti v pravo kraljestvo. 

51 Da bi vam pomagal pri razvoju, se vam je pojavil Elija, vaš duhovni vodnik, predhodnik tretjega 

obdobja, ki je pripravil vašo dušo. Toda z žalostjo vidi, da so mnogi zašli s poti, in kako velika je Elijeva 

bolečina. Skupaj s svojimi duhovnimi služabniki na vse načine išče svoje ovce. Kdo izmed vas bo 

pripravil, da bo pripeljal odsotne ─ tiste, ki so na poti bolečine? 
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Tiste, ki trpijo, bom okrepil, da ne bodo bogokletni, da bodo čutili mojo navzočnost in bodo v tem času 

pohiteli, da bi bili za isto mizo z Mojstrom ter se hranili s kruhom in vinom, ki sem ju pripravil s svojo 

ljubeznijo. 

52 Vi ste generacija, ki v tej tretji dobi sliši mojo besedo, da bi se vaša življenja uskladila z 

izpolnjevanjem mojega zakona in da bi se jaz razodel po organu razumevanja, ki sem ga pripravil za 

izpolnitev svoje obljube iz druge dobe. 

53 V preteklosti so bili moji apostoli žalostni, ko sem jim rekel, da jih bom kmalu zapustil in da bodo 

potem oni tisti, ki bodo širili moj nauk. Vendar sem jih opozoril, da bom spet prišel, ko bo svet na vrhuncu 

pokvarjenosti. 

Nekateri me niso prepoznali, toda prišli bodo drugi, ki bodo, ko bodo prejeli bistvo moje besede, 

razumeli svojega Učitelja in začutili mojo navzočnost. Spet boš z menoj in sprejel te bom z enako 

ljubeznijo kot vedno, da boš na mojih prsih. 

54 Dal sem vam svoj nauk, da bi se z življenjem po njem naredili vredne vstopa v moje kraljestvo. 

55 Že v drugi dobi sem vas poučil, kako zavrniti skušnjavo ─ vse, kar ni vaše s tega sveta, da bi bili z 

menoj, kakor je bil Jezus pri Očetu. 

56 Pripravite se, kajti vi ste učenci, ki hodite po stopinjah Učitelja, ki se je še enkrat povzpel na 

Kalvarijo. Te zadnje besede poučevanja so kot zadnji trenutki v Jezusovem življenju. Kajti ko se bo 

končalo leto 1950, vam moja božanska "beseda" ne bo več govorila po teh ustnicah. Danes ste prišli v 

naglici, ker ne želite zamuditi niti ene moje lekcije. Hranite jih v svojem srcu, ker želite biti priče mojih 

zadnjih besed človeštvu. 

57 Vi ste isti kot tisti, ki so peli Hosano v drugi dobi, ko je Jezus vstopil v Jeruzalem. Danes, ko se 

vam razodevam v Duhu, ne razprostirate več svojih plaščev na moji poti, temveč svoje srce ponujate kot 

bivališče svojemu Gospodu. Danes vaša hozana ne prihaja več iz grla, ampak iz vaše duše kot himna 

ponižnosti, ljubezni in spoznanja Očeta, kot himna vere v to manifestacijo, ki vam jo je prinesel vaš 

Gospod v tretji dobi. 

58 Tako nekoč kot zdaj ste enaki tistim, ki so mi sledili, ko sem vstopil v Jeruzalem. Velike množice 

so me obkrožile, očarane nad mojimi besedami ljubezni. Moški in ženske, starci in otroci so s svojimi 

vzkliki veselja pretresli mesto in celo duhovniki in farizeji so mi v strahu, da se bo ljudstvo uprlo, rekli: 

"Učitelj, če učiš mir, zakaj dopuščaš, da tvoji privrženci povzročajo tak nemir?" Odgovoril sem jim: 

"Resnično, povem vam, če bi ti molčali, bi kamni govorili." To so bili trenutki veselja, to je bil vrhunec in 

poveličanje Mesije med tistimi, ki so lačni in žejni pravičnosti ─ dušami, ki so dolgo čakale na Gospodov 

prihod, da se izpolnijo prerokbe. 

59 S tem veseljem in radostjo je moje ljudstvo praznovalo tudi osvoboditev iz Egipta. Želel sem, da bi 

bilo praznovanje pashe za moje ljudstvo nepozabno. Resnično, povem vam, nisem le sledil tradiciji in 

žrtvoval jagnjeta ─ ne, v Jezusu, žrtvenem jagnjetu, sem ponudil sebe kot pot, po kateri bodo vsi moji 

otroci našli odrešenje. 

Tudi v tretjem veku ne sledim tradiciji. S svojo besedo sem vam omogočil, da podoživite dogodke iz 

preteklih časov. Toda vedite, učenci, da je zakon, ki sem vam ga narekoval na gori Sinaj, prisoten v vaši 

vesti. Žrtvovanje brezmadežnega Jagnjeta, razodetja, ki sem vam jih prinesel kot Sveti Duh, in nauki, ki 

vam jih bom podelil v prihodnjih časih - vse to je prisotno v večnosti. 

60 Kasneje se boste spominjali teh dogodkov, vendar naj bo vaše spominjanje sestavljeno iz 

meditacije, resničnih odločitev o prenovi in izpolnjevanju mojega nauka. Ne praznujte praznikov, ne 

prirejate obredov in ne opravljate obredov v prepričanju, da mi s tem ugajate, ker ste pozabili na Zakon. 

Ne bodite tradicionalisti. Učenci spiritualizma si bodo vedno predstavljali trpljenje svojega Gospoda, čutili 

njegovo božansko navzočnost in učili svoje soljudi, saj bodo slišali glas njegovega duha. 

61 Ko pride čas za obhajilo, ga obhajujte s svojimi molitvami, takrat boste začutili, kako vam moj 

božanski Duh deli duhovni kruh in vino. Na ta način vam bom osvetlil lekcije, ki se vam še vedno zdijo 

zavite v tančico skrivnosti. 

62 Zbudite se, učenci! Vstopili ste v čas, ko krščansko človeštvo preučuje mojo besedo in prerokbe v 

želji, da bi dobilo pravilno razlago prejšnjih razodetij. V nekaterih sem odkril malo svetlobe, drugi so zašli 

s poti. Pri nekaterih vidim dovolj ponižnosti, spoštovanja in ljubezni, da lahko razumejo prerokbe, ki jih 
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preučujejo. V drugih vidim ponos in nečimrnost, ki v želji po slavi razlagajo pomen Svetega pisma 

narodom. A resnično, povem vam, da so s svojimi zmotami zmedli človeštvo. 

63 Spomnite se, da sem vam v drugi dobi povedal, da vam bom poslal "Duha resnice", Svetega Duha, 

in da vam bo razložil razodetja, ki jih v tistem času niste mogli razumeti, ter vam dal nove nauke. 

64 Tu je Duh resnice, Sveti Duh, ki vam govori o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

65 Spremljajte in molite, ljudje, kajti v molitvi boste našli luč, da boste bolje razumeli moje nauke. To 

sta kruh in vino ─ hranite se, učenci, krepite se, kajti jutri boste morali to hrano deliti s človeštvom. 

66 Učite se od mene, prenašajte moj zgled in modrost, o ljudje, o ljubljeni učenci. 

67 Vsi ste delavci na mojem nadstropju ─ nekateri kot "prvi", drugi kot "zadnji", toda vsi boste lahko 

postali "prvi" s svojo gorečnostjo in duhovnostjo. 

68 V tej uri pobožnosti, v kateri mi vaša duša izreka duhovno hozano, vas moj božanski Duh preplavi 

z mirom, ljubeznijo in blagoslovom. 

69 Z mojimi blagoslovi so legije duš, ki so se očistile v duhovni dolini, prejele svetlobo. V tem času 

doživljajo nadaljevanje mojega dela, dvig novega Jeruzalema v združenih dušah ljudi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 319 
1 Še enkrat bodite dobrodošli pri meni. Kdo se vam razkriva v tem času? Oče, Sin ali Sveti Duh? 

Odgovarjam vam: vaš Bog se razodeva med vami. Če sem vam v drugi dobi kot človek rekel: "Kdor pozna 

Sina, pozna Očeta", vam danes pravim, ker k vam ne prihajam kot človek, ampak v Duhu: Kdor posluša 

Jezusa, posluša in sprejema Jehovo, in to je glas Svetega Duha. 

Ne vidite v njem treh oseb ali treh bogov, ampak prepoznajte enega samega Božanskega Duha, ki se v 

tem času v obilju razodeva med vami v tem glasu, v tej besedi vašega Učitelja vseh Učiteljev. Spoznali 

boste Sodnika, odkrili Očeta in začutili bistvo Svetega Duha. 

2 V svojih zadnjih manifestacijah prek človeških glasov v sedanjem letu 1950 bom preizkusil 

napredek svojih učencev. Preizkusil jih bom s preklicem vaših navodil. Kajti pokazal vam bom, kdo je 

bolj napreden v mojih navodilih in kdo je zaostal. 

Vem vse. Z lekcijami in preizkusi, ki jih opravljam, se bo vsak od vas notranje zavedal svojega 

napredka, stagnacije ali nazadovanja. 

3 V vašo dušo prinašam vedno več svetlobe, da bi po prenehanju moje besede ostali razsvetljeni in 

bili, kot sem vam že povedal, sijoči svetilniki v tem morju strasti in neviht, ki tvori vaš svet. 

4 Tisti, ki imajo veliko vero vame, ponižno pripravljajo svojo dušo, da bo sprejela vse, kar ji v tem 

času izročam. Še vedno pa obstajajo učenci, ki na široko odpirajo oči svoje duše, ker želijo odkriti resnico 

o moji navzočnosti v onstranstvu. 

5 Nekatera srca še vedno preveva dvom in se sprašujejo, ali sem to jaz ali ne. Nekatere moje besede 

in razodetja še vedno zmedejo. Vendar vas sprašujem: Zakaj, saj ste v tretjem veku? Dvom prepusti 

Tomažu, saj je živel v drugi dobi. Toda spomnite se lekcije, ki sem mu jo dal, in vsega, kar sem takrat 

manifestiral, da bi uničil materializem in odpravil dvom teh ljudi. 

Toda zakaj danes, v tretjem veku, ko se v vaši duši in srcu kopičijo nauki in razodetja preteklih časov 

in tretjega veka, še vedno dvomite? Zakaj v svoji notranjosti premišljujete, ali sem to jaz ali ne, ali je v tem 

delu, ki ga trenutno prejemate, resnica ali prevara? 

Tako govorim le tistim, ki dvomijo, in tistim, ki se notranje borijo, ker so v zadnjih časih mojega 

razodevanja skozi človeški razum. Jaz pa vam znova pravim: "Blagor tistim, ki so verovali, ne da bi 

videli!" 

6 Skupaj s svojim učiteljem se spominjate dogodkov, ki so se zgodili v drugi dobi. Učil sem vas, da 

sem v vaši duši pustil nauk, ki sem vam ga dal takrat. Vsako moje delo in vsaka moja beseda sta bili 

dejanje večnega življenja, ki sem vam ga dal. Kri, ki sem jo prelil, da bi vam pokazal pot do vašega 

odrešenja, je še vedno sveža in bo večna v duši vseh mojih otrok. Kajti to, kar je tedaj teklo iz mojega 

telesa, je simboliziralo življenje, ki sem ga prelil ─ odpuščanje, s katerim sem obdal vse grešnike ─ luč, s 

katero sem vžgal vero v nevernike ─ luč, s katero sem razpršil vse temne meglice tega človeštva. To 

duhovno življenje je večno v vas ─ v krvi, ki bo vedno sveža v vaši duši. 

7 Ko sem postal človek, da bi ljudem prinesel odrešenje, rešitev in luč, nisem prišel samo k njim. To 

je bil čas, ki ga je moj Božanski Duh določil za odhod k vsem dušam, ne da bi dajal prednost svetovom ali 

stopnjam razvoja. Zato je Moj Duh po tem, ko sem končal svoje poslanstvo Učitelja med vami, odšel v vse 

domove, ki so jih naseljevale duše Gospoda. 

Čeprav ste imeli obljubo Mesije, ta obljuba ni bila namenjena samo utelešenim dušam, ampak tudi 

tistim, ki so me pričakovali v onstranstvu ─ tistim, ki so v pokori, spravi, zbiranju duhovnih izkušenj 

čakali na dan, ko bo Odrešenik vseh duš prišel in odprl vrata. 

8 Zato se je zgodilo, da sem se, potem ko sem opravil svoje delo med vami in odprl vrata svojega 

kraljestva s svojo žrtvijo ljubezni za vse svoje zemeljske otroke, obrnil k drugim dušam in tudi njim dal 

svobodo. Nekatere sem srečal s človeškim "oblačilom", druge pa z drugačnimi "oblačili". Toda resnično 

vam pravim, da zame nikoli niso bila pomembna ta "oblačila", temveč razvoj duš navzgor. Prihajam, da 

jih osvobodim nepopolnosti in materializma ─ prihajam, da jih očistim s svojim naukom, da jim dam belo 

obleko, bolj belo od zaslepljujoče beline snega, o kateri sem vam v tem času pogosto govoril. 

9 Tako kot sem takrat obiskal ene in druge v njihovih različnih svetovih, sem v tretjem obdobju 

ponovno obiskal vse. Še enkrat sem se razkril dušam, ki prebivajo v vesolju. 
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Resnično sem vzpostavil vezi ljubezni in si prizadevam za edinost vseh duš. Toda želim, da bi bilo 

moje današnje oznanjevanje popolnejše od preteklih, da bi me po njem kmalu dosegli, da bi z 

oznanjevanjem iz duha v duh prejeli Očetove navdihe, njegove zapovedi, njegove graje in njegovo pravico 

z večjo popolnostjo. 

10 Kot Sveti Duh sem Tretji čas posvetil nalogi razsvetliti vse duše, da ne bi nikoli več padle, da bi 

rešil blodeče, spreobrnil zaslepljene in očistil tiste, ki so se močno oskrunili, da bi jih osvobodil verig 

sramote, sramote, zločinov in obžalovanja ─ vse tiste, ki v svojem duhu nosijo vtisnjeno celotno 

zgodovino svojih prestopkov, kršitev mojega zakona. 

11 Vse v vesolju je modro urejeno. Trenutno govorim svetovom, vsem svojim otrokom, v obliki, v 

kateri se moram razodeti vsakemu od njih, da bi jih pripeljal do popolnega dialoga duha z duhom, da bi jih 

pripeljal do popolnosti, ki je cilj, ki čaka vse. Ste najbolj duhovno napredni v vesolju? Ne sprašuj, da bi 

vedel, ker ne bi mogel razumeti. 

12 V drugi dobi sem vam povedal: "V Očetovi hiši je veliko bivališč." Danes vam govorim v vašem 

jeziku: V vesolju, ki sem ga ustvaril, je veliko svetov, ki jih naseljujejo otroci mojega božanskega duha. 

Vsi ste bratje in sestre v meni, vsi ste mi podobni, in čeprav se trenutno razlikujete v svojih nepopolnostih, 

boste v popolnosti vsi enaki. K tej popolnosti vas vodim in da bi jo dosegli, vas pripravljam, učim, 

preizkušam in delam na vas. 

Vse vas enako vodim k občestvu z mojim božanskim Duhom in vas vodim tudi k občestvu med vami. 

Kdaj bo to občestvo med dušami popolno? Še ne veste. Veliko se bo govorilo ─ veliko manifestacij, ki jih 

nekateri verjamejo, drugi pa zanikajo. Toda Duh se bo pokazal, Duh bo govoril, Duh bo prevladoval po 

vsej zemlji. 

13 Na vse to vam povem, da to ni zemeljski dan, ni le nekaj ur, ki vam jih namenjam, da prodrete v 

svet svetlobe in brezna teme v iskanju duš, ki me čakajo. Ne, ljudje, to je celotno časovno obdobje, to je 

celotna doba v večnosti, ki sem jo od samega začetka stvarstva namenil, da pridem k vsem kot Sveti Duh, 

ki se razodeva glede na napredek duš v tretji dobi na višji ravni in z večjo popolnostjo. 

14 Danes ne gledate onkraj svojega sveta, tako da niti vašemu duhu, niti vašemu pogledu, niti vašemu 

razumu ne uspe raziskati tistega, kar še ni v skladu z vami in kar prihaja k vam le s spoštljivim in 

poslušnim odnosom, da bi ga sprejeli ─ z molitvijo, z evolucijo navzgor, ki vas vodi k meni in mojemu 

duhovnemu svetu, ki je namenjen temu, da vas varuje. 

S tem vzpenjanjem navzgor, s koristjo, ki jo imate od tega, kar vam razkrivam v tem času, vam bo 

uspelo spoznati tisto, kar želite spoznati danes iz radovednosti, in tisto, kar boste spoznali jutri zaradi 

pravičnosti, kot plačilo, kot nagrado, o ljubljeni Gospodovi učenci! 

15 Bliža se čas, ko vas bom zapustil brez te besede. Ko ga ne boste več slišali, bodo mnogi žalostni, 

drugi hladni, ostali pa bodo ostali močni v veri. Če pa me danes vprašate, kaj je moje božansko 

hrepenenje, vam odgovorim: da bi bili vsi močni v veri, da bi se pripravili, preden končam to besedo med 

vami. 

Če želite, raziščite moje delo, da se boste prepričali, da boste trdni in da vas pozneje ne bo zajel dvom. 

Zaradi tega boste trpeli in se spotikali, ker vas bo ta dvom močno bolel in vas bo spominjal na vašo vest. 

Toda ne želim, da bi moji učenci v svoji vesti nosili kakršen koli očitek ─ želim le, da bi čutili mir mojega 

Duha. 

16 Če se to ljudstvo ne bo znalo pripraviti, če ne bo uporabilo mojih zadnjih naukov, bo pozneje 

zgrešilo mojo besedo, čas, preizkušnje, nesreče in nesmiselne besede ljudi pa ga bodo pahnili v dvom. 

Takrat se bo moral učenec na svoji poti ustaviti in se vprašati, ali je to, kar je slišal, resnica ali ne, in ko bo 

na njegove dvome odgovorila le navidezna tišina, bo dvignil obraz in Očetu nepopustljivo rekel: "Gospod, 

čeprav si obljubil, da boš ostal z nami za vedno ─ zakaj te tvoji otroci ne vidijo? Zakaj te naša ušesa ne 

slišijo? Zakaj naše srce ne čuti vašega utripa? Zakaj se nam ne pokažeš jasno?" 

17 In ko boste videli, da se človeški nauki in verske ustanove dvigajo v velikih tekmovanjih in 

napredujejo na svoji poti ter zmagujejo v "bitkah", boste rekli: "Kam je šlo Očetovo delo? Zakaj je molčal 

in nas pustil same kot žrtve udarcev usode in nevarnosti?" 

Imeli boste zelo velike dvome, kot so jih imeli tudi drugi Moji učenci v nekem drugem času, in dvomi 

bodo še večji, ko se boste spomnili mnogih Mojih besed, ki se po slabih razlagah niso uresničile, in takrat 

boste rekli: "Zakaj Njegova beseda ni imela učinka niti moči, da bi Njegovo ljudstvo ostalo združeno? 



U 319 

60 

Zakaj ni z vso svojo močjo storil čudeža, da bi to duhovno Gospodovo ljudstvo združil v eno srce? Zakaj v 

času, ko je učil svoje učence, niso prihajali ljudje iz vseh narodov sveta, da bi ga poslušali? Zakaj ni bilo 

miru med ljudmi, ko je prišel z močjo v svojem univerzalnem žarku? Zakaj je bil njegov odhod tako 

žalosten? Zakaj je odšel od nas v tišini, ne da bi ga slišalo in proslavilo vse človeštvo?" 

Vse to bo vaše srce mučilo v ognju dvoma, vendar ne želim, da bi se to zgodilo. Želim, da vaša duša, 

osvobojena vseh dvomov in negotovosti, od Očeta ne zahteva ničesar, kar bi pomenilo materializacijo 

njegovega Božanskega Duha. Ne želim, da po prenehanju moje besede zahtevate, da se počlovečim, 

omejim ali prevzamem Jezusovo človeško podobo. 

18 Hočem, da mi vaša duša resnično sledi ─ ne le zaradi želje, da bi me čutila, ne zaradi moči potrebe 

vaše duše, da me vidi in sliši, ampak da me čuti zaradi resnicoljubnosti, da me v ravnovesju vaše duše 

opazuje z zvestobo vašega bitja. Takrat me boste videli večjega, popolnejšega in nespremenljivega. 

19 Ne pozabite, da so se ljudje v tistih Drugih časih počutili prevarane. Pričakovali so Mesija, ki bo s 

svojo zemeljsko močjo osvobodil Izrael iz suženjstva ljudi. Pričakovali so bojevitega princa, gospodarja 

nad vojskami, narodi in zemeljskimi deželami. 

Ko pa so slišali besede tega krotkega in ponižnega Učitelja, ki je govoril le o delih svojega Očeta in ki 

jim je obljubil boljše kraljestvo od zemeljskih kraljestev, ki je napovedal duhovno zmago svojega nauka, 

ki jim je naznanil pravico za tiste, ki prelivajo solze za duhovno uboge, za bolne, za ponižane, za sužnje ─ 

takrat so se počutili prevarane, ki so pričakovali bližnji čas svoje zemeljske osvoboditve in poveličanja 

tega Gospoda ─ oni, ki so hrepeneli, da bi ga videli sedeti na prestolu na tem svetu in videti žezlo pravice 

na njegovi desnici, da bi sodil narodom in si podredil velika kraljestva tega sveta. 

20 Ko je prišla noč Gospodove aretacije, so se njihova srca zatresla ob takšni krotkosti, ker se Gospod 

ni upiral, ker ni s svojo močjo udaril po svojih sovražnikih, ker se je pustil kot nežno jagnje odvleči na kraj 

lobanje. In ko so njegovi apostoli videli posmeh in norčevanje tega ljudstva, so tudi oni odšli zmedeni in 

sumničavi. Vprašali so se: "Zakaj so se dogodki odvijali na tak način?" Čutili so veliko ljubezen do 

svojega Učitelja in so Jezusovo bolečino naredili za svojo, vendar še niso bili duhovno prebujeni in 

njihove duhovne oči niso bile odprte za luč resnice. In ko so ga videli na kraju lobanje in bili priča njegovi 

smrti na tem sramotnem lesu mučenja ter so videli, da je njegova kri tekla kot kri vsakega človeka, se je v 

njihovih srcih pojavil dvom. 

21 Kako bi lahko nadaljevali delo svojega učitelja? Kako bi nadaljevali ta zgled odrešenja? Toda 

Mojster je šel skozi smrt, da bi vstal poln slave in življenja nad vsemi ustvarjenimi stvarmi. Razmišljal je o 

svojih in trpel dvom svojih učencev, po svojem vstajenju pa je kot dodaten dokaz svoje neskončne 

ljubezni dovolil, da so ga videle ženske, ki so ga neomajno ljubile in mu sledile, da bi njegovim učencem 

pričale o tem, kar so videle in slišale. 

Toda kljub temu pričevanju so dvomili. Potrebno je bilo, da se je Mojster razodel, razpršil temo dvoma 

in prižgal luč v vseh teh srcih. Toda še vedno je bil učenec, ki je najbolj dvomil ─ Tomaž, ki je dejal, da 

lahko verjame, da je Mojster vstal, le če se bo s prsti dotaknil njegovih ran. Tako je moral Mojster tudi 

njega prepričati v njegov dvom. 

22 Ko je Učitelj našel svoje učence same in vznemirjene, ker so nekateri verjeli v Učiteljevo 

vstajenje, Tomaž pa je dvomil, se je Gospod prikazal med njimi in rekel: "Moj mir z vami!" Poklical je 

Tomaža k sebi, mu pokazal svoje rane in mu rekel: "Tomaž, položi svoje prste vanjo in ne dvomi, ker sem 

to res jaz." 

Toda Tomaž je v tistem trenutku obžaloval svoj dvom in vzkliknil ─ premagan v svoji nejeveri ─ "Moj 

Gospod!" Jaz pa sem mu rekel: "Ker ste me videli, ste verjeli. Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi videli." 

23 Ali želite v svojem duhu za vedno nositi ta ljubeči očitek Jezusa, Mojstra? In da bi vam spet rekel: 

"Verovali ste, ker ste videli?" Ne, učenci Svetega Duha ─ ne, učenci tretjega veka! Ne dvomite vase, 

odstranite ga že zdaj, glejte me v Duhu, glejte me v moji resničnosti in v mojem bistvu, da me boste 

pozneje, ko vam bo teh manifestacij primanjkovalo, lahko gledali z ljubeznijo in vero z duhovnim 

pogledom, ki je čist, brez dvoma in madeža. 

24 Da bi se lotili izpolnjevanja svojega poslanstva, ne smete čakati, da vam bom lahko povedal le 

prek vidcev: Vstani in opravljaj svojo dolžnost, ne pričakuj, da bom spet postal človek, da bi našel vero. 

To se je zgodilo v drugi dobi, ker je bilo nujno. Mojster od svojih učencev v tistem času, ko je človek s 

svojim duhom začel prodirati v neizmerna področja onkraj luže, ni mogel zahtevati več. 
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Toda vi, ki ste tisti, ki živite zdaj, in tisti iz preteklosti, ki ste razvili svoje duše, ki sem jih pogosto 

preizkušal in ki sem jim pogosto govoril skozi človeški razum, da bi vam prinesel resnico in vam dal 

velika razodetja, bi lahko dvomili, bi lahko padli v materializacijo, bi lahko dopustili, da se ljubezen 

vašega srca ohladi in vaša duša zablodi s poti po prenehanju Moje besede? Ne, učenci, jaz vam govorim v 

tem času in vas bom še mnogokrat pripravil s svojo besedo, da bodo v vaši duši le luč, moč, odločnost in 

neuničljiva gorečnost vere pred vsemi preizkušnjami. 

25 Ko sem se duhovno pokazal svojim učencem druge dobe, so v svojih dušah začutili resnično 

ljubezen. Takrat so se združili v objemu bratstva in duhovne moči, da bi nadaljevali delo svojega učitelja. 

Ko so se namreč znebili dvomov, so polni sreče v duši dejali: "Resnično smo bili z Mesijo, z Božjim 

Sinom, res smo živeli skupaj z Odrešenikom sveta, ni nas prevaral. On je Življenje, On je Odrešenik, On 

je Resnica, Njegovo kraljestvo ni od tega sveta, Njegov dom je večno kraljestvo, od koder nas danes 

gleda, nam govori in se pusti videti. Obljubil je, da bo z nami večno. In res smo združeni, se imamo radi in 

bomo o njem pričevali vsem ljudstvom na zemlji." 

26 Ali veste, ali bo po prenehanju moje Besede tudi med vami prišlo do resnične združitve, ko boste v 

globinah svojega srca in duše čutili odsotnost moje Besede, ko moj duhovni svet ne bo več odmeval med 

vami prek nosilcev daru? Takrat se bodo skupnosti iskale med seboj in tisti, ki so ostali oddaljeni in delali 

po svoje, bodo poiskali svoje brate in sestre, si zagotovili toplino in prisotnost, nasvete in pomoč. 

Hrepeneli bodo po moji besedi in nekateri bodo iskali zdravilni balzam v krogu drugih, jaz pa se bom spet 

prišel pokazat. 

27 Da, moje ljudstvo, in govoril bom blizu vašega duhovnega ušesa, vsi me boste videli in ti jasni 

izreki, ki vam jih dajem in za katere danes ne veste, na kakšen način bodo prišli, bodo prišli na določen in 

jasen način, da vas bodo usmerili na pravo pot. Bili bodo vaša obramba in spodbuda, da ne boste nikoli 

mislili, da hodite sami. 

Presenetil vas bom na poteh, pri vašem duhovnem izpolnjevanju poslanstva, pri zemeljskem 

izpolnjevanju dolžnosti in tudi pri vaših prestopkih. Izbral bom primeren trenutek, da se bom na poti 

vsakega svojega učenca počutil kot človek. Na vaših srečanjih bom navzoč in zaznaven, čutili boste mojo 

toplino, dih mojega Duha in prejemali moje navdihe. 

28 Ko vedno bolj verjamete vame, hočem, da imate med seboj vero ─ da se med vami ne bi pojavila 

lažna priča ─ da iz vaših ust ne bi prišla laž, ki bi vas naredila velike ali znane med ljudmi ali človeštvom. 

Gorje tistemu, ki govori laž! Gorje tistemu, ki bi rekel: "Videl sem Učitelja", ne da bi ga videl! Gorje 

tistemu, ki bi rekel: "To sporočilo sem prejel od Gospoda", ne da bi ga prejel! Takrat se mu bo moj navdih 

umaknil in ga bo ponovno dobil le, če se bo očistil svojih madežev. 

Ne zlorabljajte mojega imena, ne uporabljajte mojega dela za laž, ne zlorabljajte mojega duha ali 

mojega dela, da bi prikrili svojo prevaro. 

29 Hočem, da govorite samo resnico, da se strinjate z navdihom ali manifestacijo od mene in ne 

lažete, saj vas potem nihče ne bo mogel obtožiti. Vendar vas sprašujem: Kdo je lahko tisti, ki od mene 

ničesar ne prejme? Kdo je lahko tisti, ki ne uživa mojega navdiha, ki ne prejema mojih navodil in ne čuti 

mojih manifestacij? Ne bom se umaknil pred vašimi prestopki. Vedno bom z vami in vas bom pustil 

spremenjene v preroke ─ toda v preroke resnice, ne pa v lažne, ki hodijo po ulicah in se hvalijo s svojim 

prerokovanjem. 

30 V zgodnjih časih so moji preroki hodili na ulice in oznanjali Gospodovo sporočilo. Toda koliko 

ponižnosti, koliko moči in vere je bilo v njih! 

Časi so se spremenili in danes ne morete iti na ulice, podeželske poti ali ljudske tržnice in na ves glas 

kričati moja sporočila. Danes morate vedeti, kdaj je napočil trenutek, da spregovorite, ukrepate ali molite. 

Če se boste tako pripravili, moje ljudstvo ne bo dvomilo v vaša lastna pričevanja. 

31 Ko boste blizu preizkušnji, ko se bo moja pravičnost pokazala med ljudmi na zemlji in tudi med 

vami ─ ko bo moja volja, da vam razodenem nek dogodek, bom izbral enega izmed vas, da vas opozori in 

vam sporoči, kaj se bo zgodilo. Izbral bom dva ali tri ali toliko, kolikor bo potrebno za potrditev tega 

sporočila. Vendar ne dvomite, saj bi s tem prosili Očeta za še večjo manifestacijo. 

Ali ne veste, da vam je Mojster v tem tretjem času rekel: "Čas koristi se je končal?" Če potem rečete: 

"Da, Oče, materialne koristi so se končale, toda duhovne koristi, ki si nam jih obljubil, so se končale." Na 



U 319 

62 

to vam odgovarjam: "Da, otroci moji ─ toda če od Učitelja zahtevate, da postane človek, potem ta vaša 

zahteva pripada zemeljskim koristim in ta čas se je že iztekel." 

32 Zato sem vas osvobodil mnogih izročil, ker bi oskrunili in ponižali način čaščenja, ki ga je vašemu 

duhu razodel Oče ─ obliko čaščenja, ovito v milost in popolnost. Dovolili bi, da se izrodi v obrede, 

ceremonije in posvetne praznike ter se vse bolj ukvarja z zunanjim bogoslužjem, z upoštevanjem tradicij, 

namesto da bi izpolnjevala zakon in nauk. Zato sem vas na žalost nekaterih in veselje drugih v tem času 

osvobodil mnogih tradicij, mnogih verskih praks, na katere je bila vezana vaša duša. 

33 Zdaj korak za korakom odkrivate pravi tempelj, ki ga najdete v sebi in zunaj, v neskončnosti 

vesolja. 

Danes se zavedate, da je pravi oltar v vašem srcu, da je vera svetilnik, ki ga morate prižgati zame, da so 

cvetje, daritve, vaša dela, vaše zasluge ─ da ste podoba vašega Gospoda vi sami, da me lahko gledate po 

sebi. 

Danes se zavedate, da je vir milosti Moj Božanski Duh ─ neizčrpen vir popolnosti in blagoslovov ─ da 

sem Jaz delo, ker je Moje lastno delo v meni in je neskončno in univerzalno ─ da sem Pastir vseh duš, ki 

mi sledijo v čudovitem številu, in da bodo na koncu vsi dosegli edino oviro, to je popoln mir, ki je večni 

dom duš v višavah, in da je Očetova hiša povsod in vi je niste nikoli zapustili. 

34 Tako bo vaša duša razprla krila in videla neskončnost skozi prostor, večnost skozi čas, popolno in 

svetlečo pot, ki vas vodi k Očetu po "poti". Takrat boste pozabili na izročila, ki so bila ovire in pasti in so 

ostala za vami na poti ─ rutino, ki je bila le zid, ki je ustavljal vašo dušo, in podobe ─ predmete fanatizma 

─ boste pustili za seboj, vaša duša pa bo hitela in svobodno, polna zanosa, veselja, upanja in vere, hodila 

proti svoji duhovni prihodnosti. 

35 Vse, kar je duša štela za palico, na katero se je lahko oprla, na katero se je lahko oprla, verjela in 

me ljubila, ji bo še naprej na voljo, da me bo lahko gledala s svojim duhovnim pogledom, zaupala v 

večnost in resnico, ki sem jo v tem času v izobilju razkril med vami. S pripravljenostjo nekaterih 

premagujem nepopolnosti drugih. Zaradi vaše želje po napredku, po približevanju Meni, po napredku 

navzgor, po idealu in razumevanju Mojega Božanskega dela prihajam in se razkrivam, se razlijem med vas 

kot modrost in luč. 

36 Jezusova kri, spremenjena v luč odrešenja, je prodrla v vse duše kot odrešenje in to še vedno 

počne. Moj Duh večno daje odrešenje in luč, nenehno puščam, da žarki moje luči prodrejo tja, kjer je 

tema, nenehno se moj božanski Duh ─ ne kot človeška kri, ampak kot odrešilna moč, kot duhovno 

življenje ─ izliva na vse moje otroke. 

37 Vaša prihodnost vas čaka, ti časi se bližajo in prihajajo k vam, s temi časi pa bodo prišli ljudje, 

množice, željne duhovnega znanja ─ željne tudi razbliniti svoje dvome in najti za svojo dušo vrata k 

svetlobi in miru. 

38 Prišli bodo ljudje in med njimi "Tomaž", ki ga predstavljata znanost in materializem, z budnimi 

očmi, da bi raziskoval; in to ne le z očmi, ampak tudi s prsti rok, da bi pregledoval, se dotikal, kajti le tako 

lahko verjame v mojo navzočnost in duhovne dogodke, ki se bodo drug za drugim dogajali med 

človeštvom in o katerih morajo ljudje pričati, tako da bo "Tomaž tretjega veka" v svojem dvomu in 

materializmu premagan z mojo ljubeznijo. 

39 Pripravite se, da boste apostoli vere, da boste goreči učenci, ki ne pričujejo samo z besedami, 

ampak tudi z dejanji. Tako bodo vaši zgledi premagali trdoživost ljudi. Delal bom čudeže in dajal dokaze, 

ki bodo resnično razsvetlili nejevernost tistih, ki prihajajo k vam. 

40 Od vas ne zahtevam ničesar nemogočega, ne bo vam treba opravljati težkih del. Vaša priprava, 

molitev in vera mi bodo zadostovali, vse drugo pa bom storil jaz, o moji ljubljeni otroci! 

41 Vse, česar ne morete storiti ─ vse težave, na katere naletite ─ prepustite meni in jaz vam bom vse 

omogočil. Takrat bodo ljudje izkusili, da tisto, kar je za ljudi nemogoče, s tvojim posredovanjem postane 

resničnost. Teh čudežev ne bodo mogli pripisati ljudem in v svojem začudenju bodo morali oditi v 

onstranstvo, da bi razmišljali o najvišji in vzvišeni moči. 

42 Razodel se bom v slavi, da bi izničil greh ljudi. Pred človeško močjo se bom razkril kot modrost in 

božanska znanost. Prav tako bom osramotil materializem človeške znanosti. Za vse verske skupnosti in 

človeške ustanove bom prišel kot Odrešenik ─ tako sem napovedal. Na poljih nesoglasij in bitk bom 
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navzoč s svojim nevidnim orožjem miru, s svojim dvoreznim mečem, da uničim vsak greh in 

pokvarjenost. 

43 Prišel sem kot Veliki Bojevnik, kot me ljudje želijo videti in kot me pričakujejo mnogi, ki živijo na 

zemlji. Kot bojevnik sem prišel v resnici in duhu. Moja vojna se je začela že zdavnaj, a se je komaj začela: 

najtežja in najhujša bitka je še pred nami in v to bitko boste šli vi, ki jih zdaj usposabljam za vojake. 

Vendar veste, da moja vojna ni vojna za krivico, ampak prav za pravičnost nad človeško krivico. Moja 

ljubezen bo izkoreninila hinavščino, sebičnost in človeško hudobijo. Moj mir bo odstranil vse, kar nosi 

seme in podlago sovraštva, razdora. Kaj bo torej prihranil moj nevidni meč, ki vam ga dam v roke? 

Življenje mojih otrok, občutljivost in krepost. Vse drugo bo padlo. 

44 Če vidim iskrico ljubezni do mene, atom resnicoljubnosti, kanček ljubezni ali sočutja do drugih, bo 

vse to rešilo moje orožje. 

Zato lahko zdaj razumete, da bo ta bitka med vami zelo velika. Toda ta bitka ni le med ljudmi, ampak 

je univerzalna. Vse duše bodo po tej bitki naredile korak k resničnemu življenju ─ korak k napredku, 

odločen korak k meni, v resnici in duhu. 

45 Ali ne čutite, kako je duhovno življenje okoli vas vznemirjeno? Ali ne čutite, da se v vaši duši sliši 

rjovenje te velike bitke? Tudi v trenutku, ko globoko spiš, se tvoja duša bori in spopada, se osvobaja in 

opravlja poslanstvo, ki sem ji ga dodelil. 

46 To so velike bitke, ki jih je moj učenec Janez videl s pomočjo preroškega daru. Videl je vojske, ki 

so enake tistim, ki so danes v polnem boju. 

47 Najhujša bitka še ni prišla, zato vas neprestano učim, da bi se spremenili v pogumne vojake 

mojega nauka, mojega zakona ─ zakona, ki svojim vojakom pravi: "Ljubite drug drugega!" 

48 To je tisto, kar vam govori Veliki udarnik, princ vojsk, o ljubljeno ljudstvo, v tretji dobi. Vstani s 

tem mečem ljubezni, vzemi ga, potegni ga iz nožnice in premagaj vse sovraštvo in zlo, ki obstaja v 

človeštvu. 

49 Veste, da s svojega "visokega prestola" obdajam vesolje s svojim mirom in blagoslovi. 

50 Vse blagoslavljam vsako uro, vsak trenutek. Od mene ni in nikoli ne bo prišlo nobenega 

prekletstva ali obsodbe za moje otroke. Zato, ne da bi videl pravične ali grešnike, vse obsipam s svojimi 

blagoslovi, poljubom ljubezni in svojim mirom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 320 
1 Srečen naj bo človeški rod, ker je imel utelešeno navzočnost svojega Gospoda. Srečen naj bo 

človeški rod, ker je prejel to dediščino ljubezni. 

2 Moj obstoj na svetu po Jezusu se je zgodil v deželi Palestini, moje pridiganje je trajalo le tri leta, 

obiskal sem le nekaj vasi in množica, ki me je spremljala na Golgoto, ni bila zelo številčna. Kljub temu je 

beseda, ki je prišla iz Jezusovih ust, dosegla človeštvo vseh časov. 

Ni bilo treba iti v vse dežele tistega časa in iskati učencev, ker sem vedel, da bo moja beseda kot seme 

kmalu odnesena iz tiste dežele in raztresena po vseh narodih sveta. 

Tisti, ki so slišali Jezusa in bili priča njegovi "smrti", so bili tam v posredništvu za vse generacije, ki so 

prišle za njim. Kajti bistvo mojega učenja in ljubezen, s katero je bila ta kri prelita, sta bila namenjena 

vsem. 

3 Ne obsojajte tega ljudstva, ker v Jezusu ni prepoznalo Mesije in ker ga je žrtvovalo. Ne bodite 

ogorčeni ob misli, da je bil tisti, iz katerega so se norčevali, sam Bog. Resnično, povem vam: Samo jaz 

sem sodnik. 

Mnogi izmed tistih, ki te ljudi neupravičeno obsojajo in jim ne odpustijo, ker so žrtvovali Mojstra, 

nosijo v srcu žalost, ne da bi se tega zavedali, saj so zasedli mesto, ki jim ne pripada. 

4 Kakor sem jaz, ko sem umiral na križu, vpričo množice, ki se je veselila mojega trpljenja, zaklical: 

"Oče moj, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!", tako bi lahko isti stavek vsak dan ponovil tudi vam. 

Čeprav od rojstva poznate moje ime in imate v svojem duhu moja navodila, moje zapovedi in moje 

zakone, me ne nehate žaliti in se norčevati iz mojih načel. 

5 Preživeli ste tri obdobja duhovnih razodetij, a človeštvo še vedno ni postavilo templja, ki ga 

pričakujem. Vendar bodo ljudje v tej tretji dobi na dnu svojega srca postavili Sveto svetišče, kjer bo 

skrinja, ki je duša, ki v sebi hrani plošče Zakona, ki je v vašem duhu. 

6 Moralna in duhovna preobrazba človeštva se vam zdi nemogoča, ker ste zelo oddaljeni od načel, ki 

so vam bila razodeta. Sveta, v katerem vlada ljubezen, mir in pravičnost, si ne morete predstavljati, še 

manj pa verjeti vanj. 

7 Povem vam, da v vse to ne morete verjeti, ker niste hoteli raziskati pomena moje besede in mojih 

del. Če bi malo svojega časa namenili duhovnemu premišljevanju, bi dobili velik navdih in dosegli 

modrost. 

8 Kdo od ljudi pred 2000 leti je imel predstavo o sedanjem svetu, ki ste ga ustvarili z močjo svoje 

inteligence? Nihče. Zato številnim starodavnim prerokbam, ki so napovedovale današnji svet, niso verjeli. 

9 Preroško vam napovedujem nov svet in poduhovljeno človeštvo, toda ko bo ta beseda postala 

znana, ji spet ne boste verjeli. 

10 Generacija za generacijo bo odhajala, človekova aroganca bo sprožila nevihte in poplave, kuge in 

kužne bolezni, stok človeštva pa bo pretresel vesolje. Po vsem tem pa bodo novi prebivalci Zemlje začeli 

živeti introspekcijo in spiritualizacijo, pri čemer bodo uporabili neizmerno bogastvo izkušenj, ki so jim ga 

zapustile pretekle generacije, in božansko seme bo začelo kaliti. 

11 V vsaki duši je božanski zarodek, ki je izšel iz mene, in tako kot vaši otroci podedujejo lastnosti ali 

značaj svojih staršev, bodo tudi duše sčasoma razkrile, kaj so podedovale od nebeškega Očeta: ljubezen. 

12 Spomnite se tistega dne, ko sem iz ljubezni do vas kot človek umrl na križu. Spomnite se mojega 

trpljenja ─ da, toda ne počnite tega več na konvencionalen način, ki ste ga bili vajeni skozi stoletja ─ na 

zunanji in čutni način, ki v vaši duši ni pustil nobenega semena, ker se niste potopili v njegov pomen in 

pomembnost. 

13 Vidim, da mojo smrt dramatizirate s krvavimi upodobitvami in podobami, da jokate in nosite žalna 

oblačila, kot da bi pravkar umrl človek, in da iz leta v leto izrekate sožalje Materi, ne da bi se zavedali, kaj 

počnete. 

14 Zakaj bi Mariji izrekali sožalje, ko pa ni izgubila nikogar, saj je tisti, ki je umrl na križu, vstal v 

večno življenje? Zakaj bi zaradi mene točili solze, saj sem onkraj bolečine in smrti? 

15 Resnično, pravim vam, bolje bi bilo, da bi zaradi sebe točili solze in čutili žalost zaradi svojih 

grehov ter v srcu nosili žalost zaradi toliko kreposti in plemenitih čustev, ki so v vas umrli. 
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16 Želim, da se brez čakanja na obletnice, datume ali tradicionalne spominske dneve združite na 

srečanjih ali v krogu svojih družin ter se ob primerih in delih, ki sem vam jih predstavil v drugi dobi, 

duhovito in predano zberete, da bi premišljevali in razlagali mojo besedo. Tedaj bi zares koristili svoji 

duši, saj bi odkrili pomen ali bistvo mojih del in mojih besed. 

17 Ne skušajte me obžalovati, saj v meni ni ničesar, zaradi česar bi ljudje lahko obžalovali. Namesto 

tega naj vas navdihuje ljubezen, ki sem vam jo izkazoval vse življenje, in to usmiljenje, obžalovanje zaradi 

žalitve in obžalovanje uporabite za svojega bližnjega, med katerim je na tisoče takih, ki so vredni vsega 

usmiljenja in sočutja: nekateri zato, ker zelo trpijo; drugi zato, ker so se vrgli v umazanijo pokvarjenosti; 

tretji zato, ker ne poznajo luči resnice, in četrti zato, ker živijo brez ljubezni ali ker so lačni in žejni pravice 

in miru. 

18 Občuti do njih resnično sočutje in usmiljenje, joči in moli zanje. Predvsem pa naredite nekaj, kar 

jim bo olajšalo bolečino ali izboljšalo življenje. Takrat boste resnično na poti k razumevanju mojega 

nauka, k razumevanju moje žrtvovane smrti in k pravilni razlagi moje volje. 

19 Ljubezen med seboj bo edini način, kako ubogati mojo besedo in biti všeč mojemu duhu. 

20 Na križu sem po Jezusu rekel: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!" 

Po mnogih stoletjih lahko temu človeštvu ponovno povem, da še vedno ne ve, kaj počne. Pogosto 

namreč izkrivlja pomen Zakona ali nauka, ki sem mu ga razodel, in krši oba, čeprav verjame, da ju 

spoštuje in izpolnjuje. 

21 Če bi razumeli in čutili Moj nauk, bi se vam po žilah pretakala ljubezen ─ ljubezen do sočloveka, 

ki je del mene. Toda vi ste daleč od medsebojne ljubezni in to dokazujete s skoraj vsemi svojimi dejanji. 

22 V svojih spominih se spomnite, da sem Jaz, Božanski Mojster, iz ljubezni do vas zapustil Duhovno 

kraljestvo in postal človek, da bi živel med ljudmi ─ da sem zapustil Svoje kraljestvo, da bi živel v vašem 

svetu kot človek v 

Da bi pokazali služenje potrebnim ─ da je Oče vseh ustvarjenih stvari, ki je v Kristusu, prišel k vam, da bi 

bil najbolj ponižen in da bi vam posvetil vse svoje življenje. 

23 Moj nauk je učil, da več kot imaš, več moraš dati, in večji kot si, bolj ponižen moraš biti. 

24 Kateri so tisti, ki me imajo v tem času za zgled? Kateri so sposobni sestopiti s prestola ali častnega 

stola, da bi bili med ubogimi in potrebnimi ter jim dali življenje? Ne odkrivam jih, čeprav je vaš svet tako 

velik in človeštvo tako številčno. 

25 Ko bo takšnih zgledov na zemlji veliko, boste lahko rekli, da upoštevate mojo besedo in moje 

zglede, da jih živite. 

26 Ljudje so se iz generacije v generacijo in iz dobe v dobo vse bolj oddaljevali od božanskih 

zakonov, kar je povzročilo nazadovanje na duhovnem področju. 

27 Če bi se za trenutek ustavili in si ogledali svoj svet, ga videli z razumom, kot da bi bili na vrhu 

gore in gledali na mesto, bi opazili, da so ljudje razvijali svoje strasti in inteligenco ter jih vedno 

uporabljali za zemeljske namene. 

28 Če raziskujete in razmišljate, boste odkrili, da se nikjer ne pokaže znak resnične duhovnosti ─ 

nekaj, kar dokazuje, da v človeku prebiva bitje svetlobe. 

29 Ko se boste spustili s te gore svojih kontemplacij, boste to storili žalostno, žalostno ─ s 

spoznanjem, da ste se oddaljili od božanskih zakonov, ki urejajo duhovno življenje. 

30 Na svoji poti boste srečali majhna, nižja bitja: čebelo, mravljo, črva, in rekli boste: "Oče, zakaj tem 

bitjem, ki so pod nami, ne dovoliš grešiti, po drugi strani pa svojim duhovnim otrokom, kot smo mi, 

dovoliš, da zelo dobro grešijo?" Ah, malčki, vi, ki si upate svojemu Gospodu postavljati tako nesmiselna 

vprašanja! 

31 Presenetil sem vas že s tem, da sem tem bitjem zavidal lahkotnost in mir, v katerem živijo. Videl 

sem, kako zavidate pticam veselje do njihovih gnezd, ki so si jih naredile za dom, in slišal sem, kako si 

vaše srce pravi: "Morda si ta bitja zaslužijo večje blagoslove kot Božji otroci?" 

Zdaj vam pravim, da se sprašujete in mučite, ker ne veste, kako naj preučujete moj nauk, dokler ne 

najdete resnice. 
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32 Zakaj ne vidite, da imajo ta bitja le en dom, to je zemljo, in da imajo prav na njej svoja nebesa in 

svojo blaženost? Ali ne vidite, da jih spodbujam, da sledijo moči, ki je zakon narave? Ker živijo v zakonu, 

morajo uživati vse, kar vsebuje zakon, to je ljubezen, mir, blaginjo, užitek, dejavnost, življenje. 

33 Ljudje imate priložnost spoznati nekaj, kar presega zemeljsko naravo, to je duhovno življenje. Zato 

vam je bila razodeta pot, ki vodi v kraljestvo vašega Očeta. Toda pustil sem vam svobodo, da se na to pot 

podate ali ne ─ da se povzpnete ali spustite, da se približate ali oddaljite. Na ta način si boste pridobili 

resnične zasluge za Očeta in hkrati dokazali svojo ljubezen do njega. 

34 Brezčutno bitje vodi instinkt, ki je njegov notranji glas, njegov gospodar, njegov vodnik. Je kot 

luč, ki prihaja od matere, narave, in osvetljuje pot, ki jo mora prehoditi v svojem življenju ─ tudi ta pot je 

polna nevarnosti in tveganj. Ljudi vodi duša, duše pa duh, ki je svetloba, ki jo je Božanski Duh položil v 

svoje duhovne otroke. 

35 Usoda otrok narave je na zemlji, tukaj se začne in tukaj se tudi konča. Usoda duše pa se začne pri 

meni in se nikoli ne konča. Ko se namreč dvigne nad zemeljsko življenje, ko preseže svetove popolnosti in 

vstopi v večnost, se bo selila iz enega doma v drugega, odkrivala nove svetove, polne modrosti, postajala 

vedno bolj blažena in vedno bolj ljubeča. 

36 Ne nehajte razmišljati o svoji usodi in ne pozabite opazovati svojih nižjih bratov in sester, saj boste 

v njih odkrili neskončno primerov modrosti, ki vam bodo ob uporabi v vašem življenju obrodili dobre 

sadove. 

37 Vzemite primer iz harmonije, s katero živijo posamezne vrste, iz dejavnosti tistih, ki so delavni. 

Vzemite si k srcu primere zvestobe ali hvaležnosti. So zgledi, ki vsebujejo božansko modrost, saj izvirajo 

iz mojih bitij, ki so se prav tako rodila iz mene, da bi vas obkrožala in spremljala na vašem svetu, da bi 

bila deležna tega, kar sem postavil na zemljo, in da bi v njih odkrili glas, ki vam govori, da..., če boste do 

potankosti izpolnjevali božanski zakon in se pustili voditi glasu vesti, kot jih vodi instinkt, boste spoznali 

harmonijo, doživeli mir, kar vam bo prineslo povečanje dobrin, obilje ter duhovni in človeški napredek. 

38 Ali mislite, da bi bil tisti, ki o vsem tem globoko razmišlja, sposoben podžigati vojno? Ali mislite, 

da bi tisti, ki je jasno slišal glas svoje vesti, želel ponižati svojega bližnjega? Ne, ljubljeni ljudje. Zato 

sklenite, da morate razmišljati o mojih razodetjih, da mora razmišljati tudi svet, da bi se duša ob teh 

razmišljanjih dvignila, da bi bil um v strahu in da bi človek ─ z eno besedo ─ resnično slišal in ubogal glas 

vesti. 

39 Razmišljajte o lekciji tega dne in učite o njej razmišljati. To je sporočilo, ki ga morate s 

prisrčnostjo, ki sem vam jo dal, prenesti v srca svojih soljudi. Kajti izpolniti morate poslanstvo, zato sem 

prišel v tem času, da vam prinesem svojo besedo. Toda za to oznanilo nisem uporabil tistih, ki so svoj um 

izurili v učenju tega sveta, ampak tiste, ki so bili v svoji preprostosti podobni mojim učencem druge dobe. 

40 Brez strahu ji pokažite moje delo, saj mora vedno razsvetljevati svet. 

41 Učite se, da bo moja beseda ostala zapisana v vaših srcih, da boste podobni svojemu Učitelju, da 

boste v ponižnosti moji pravi učenci. Prinesite resnico, da bo z njo razsvetljeno vse človeštvo. 

42 Prakticirajte vrline in se združite v enega učenca. Iz te knjige bodo vsi odnesli navodila s seboj in 

tako bodo "zadnji prvi". 

43 Preljubo ljudstvo: S kakšno predanostjo ste poslušali to besedo, ki vas poučuje in vam napoveduje 

dogodke, ki se bodo kmalu zgodili v vaši deželi. 

44 Človeško bitje bo naredilo velik korak k duhovnosti; njegov duh bo lahko presegel človeške 

omejitve in dosegel višje svetove življenja, da bi navezal stik s svojimi brati in sprejel svetlobo, ki mu jo 

lahko ponudijo. Prav tako se bo lahko spustil na ravni življenja, kjer živijo bitja z nižjo stopnjo razvoja, 

zaostala bitja, da bi jim pomagal pustiti za sabo njihovo revno življenje in jih prenesel na boljši življenjski 

načrt. Lestev, po kateri se duša vzpenja proti svoji popolnosti, je zelo dolga; na njej boste srečali bitja z 

neskončno različnimi stopnjami razvoja, ki jim boste ponudili nekaj od tega, kar imate, oni pa vam bodo v 

zameno dali nekaj svojega duhovnega bogastva. 

45 Potem boste ugotovili, da to ni edini svet, ki se trudi izboljšati samega sebe. Spoznali boste, da se 

duša na vseh planetih razvija, da se na vseh meša in raste, da bi izpolnila svojo usodo, in želim, da se 

pripravite, da boste lahko sklenili zavezo z vsemi svojimi brati, da se boste z njimi izmenjali v sveti želji, 

da bi drug drugega spoznali, ljubili in si pomagali. Naredite to v mojem imenu in brezpogojni poslušnosti 

s svojimi mislimi. Če začnete s to vajo, boste postopoma razumeli njihove zahteve, nauke in koristi. 
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46 Želim si, da bi bili v harmoniji s svojimi brati na tem planetu in zunaj njega, ki je v tem času vaš 

dom. Ustvarite prijateljske vezi, prosite za pomoč, ko jo potrebujete, in pomagajte tistim, ki vas prosijo za 

to, kar imate. 

47 Kako zelo vas ljubijo in varujejo bitja, ki so v tem času namenjena temu, da vas pripeljejo do 

spoznanja Moje vrnitve, in kako blagodejno vplivajo na to človeštvo! Samo jaz vidim ta nenehna 

prizadevanja in poznam njihove prednosti. Blagoslavljam jih, ker je njihovo delo odlično. Če bi lahko 

prodrli v svoje duhovno življenje, bi videli, da je polno skrbi in čudežev, ki jih dolgujete svojim duhovnim 

dobrotnikom. Na vašem svetu opravljajo različne naloge, ne da bi vi slutili njihovo dobroto in trud. Povem 

vam le, da si nenehno prizadevajo vzpostaviti red in pravičnost v življenju ljudi. 

48 Pomagajte jim pri njihovem težkem poslanstvu, razumite njihovo ljubezen in nesebičnost ter 

postanite njihovi sodelavci pri tem velikem delu! 

49 Ne le v tem času, ampak že odkar je prvi človek naseljeval zemljo, je bil duhovni svet poslan in se 

je manifestiral ter delil z vami vaše trpljenje in veselje. Posvetil sem ga, da se ne bi počutili zapuščene ali 

oddaljene od svojih duhovnih bratov in sester. Ko se boste vrnili k preprostosti, ko boste v stiku s temi 

bitji in jih boste videli okoli sebe, boste prepoznali njihovo delo in jih blagoslovili. Ko boste zapustili 

zemljo in se podali na pot v svoj naslednji dom, se boste združili s tistimi, ki so bili zaščitniki vašega 

življenja. Toda ko boste spoznali vrline svojih duhovnih bratov in sester, ali ne boste potem svojim malim 

bratom in sestram to, kar so vam vaši angeli varuhi? 

50 Zdaj vam razkrivam, kar je bilo skrito vašemu posvetnemu razumevanju, ker ne želim, da bi ostali 

nezavedni tega, kar je temeljnega pomena za vaše življenje: nesmrtnosti vaše duše, njene vedno višje poti 

in njenega končnega cilja v meni. 

51 Hodite po poti korak za korakom, živite na zemlji, a vedno glejte proti nebesom. Zapomnite si, da 

od trenutka, ko ste začeli svoje potovanje, živite večno življenje in da vas vsaka preizkušnja, skozi katero 

greste, približa meni ter da vsaka prepotovana razdalja krajša čas vašega povratka. 

52 Videli ste prve lučke tega obdobja duhovnosti, vendar na tem svetu ne boste videli njegovega 

popolnega razvoja. Vaše delo bodo nadaljevali vaši potomci. Vendar vam bom dovolil, da še naprej 

skrbite za svoje seme, tako kot sem dušam tistih, ki so bili vaši starši, dovolil, da si še naprej prizadevajo 

za izpolnitev vašega poslanstva. 

53 Delujte za dobro na tem svetu, prinašajte mojo besedo v srca. Pogosto pri nekaterih ne boste našli 

posluha, pri drugih pa boste našli odmev in tem boste v izobilju posredovali ta navodila, ki sem vam jih 

dal, da jih boste lahko posredovali vsem svojim bližnjim. 

54 Danes imate mojo besedo, ki razkriva isto in edino bistvo, ki sem vam ga dal v vseh časih: 

ljubezen. Načela, na katerih temeljita moj zakon in moj nauk, so nespremenljiva in večna. 

55 Danes prihajam v Duhu, da bi vam razodel svojo resnico in svojo navzočnost s pomočjo božanske 

svetlobe, tako kot sem v drugi dobi utelešal svojo "Besedo" v Jezusu, da bi vam prek Besede razodel svojo 

resnico in jo zapečatil s krvjo. Treba je bilo priti k ljudem, živeti z njimi, se pustiti videti in čutiti , kot 

vidijo in čutijo oni, da bi jim dal dokaz o neskončni ljubezni, ki jo moj Duh čuti do ljudi. 

56 Jaz, Kristus, sem po človeku Jezusu razodel Očetovo slavo, njegovo modrost in moč. Moč je bila 

uporabljena za čudeže v korist tistih, ki so potrebovali vero v duhu, svetlobo v umu in mir v srcu. To moč, 

ki je moč same ljubezni, sem izlil na pomoči potrebne, da bi se jim popolnoma predal, kar je šlo tako 

daleč, da je nisem uporabil za svoje telo, ki jo je prav tako potrebovalo ob smrtni uri. 

57 Nisem želel uporabiti svoje moči, da bi se izognil prebadajoči bolečini svojega telesa. Ko sem 

namreč postal človek, sem želel trpeti zaradi vas in vam dati otipljiv božanski in človeški dokaz svoje 

neskončne ljubezni in sočutja do nedoraslih, potrebnih in grešnikov. 

58 Vse moči, ki sem jo razkril drugim, pa naj sem ozdravil gobavca, vrnil vid slepim in gibljivost 

hromim ali spreobrnil grešnike in obudil mrtve, vse moči, ki sem jo razkril pred množicami, da bi jim 

dokazal svojo resnico, ko sem jim dokazoval svojo oblast nad kraljestvi narave ter svojo moč nad 

življenjem in smrtjo, nisem želel uporabiti zase in s tem dopustil, da bi moje telo prestalo to trpljenje in 

bolečine. Res je, da bi lahko moja moč mojemu telesu prihranila vse bolečine, toda kakšno zaslugo bi 

potem imel v tvojih očeh? Kakšen človeku razumljiv zgled bi zapustil, če bi uporabil svojo moč, da bi si 

prihranil bolečino? V tistih trenutkih sem se moral znebiti svoje moči, zavrniti božansko moč, da bi lahko 

občutil in izkusil bolečino mesa, žalost zaradi nehvaležnosti, osamljenost, agonijo in smrt. 
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59 Zato so Jezusova usta ob smrtni uri prosila za pomoč, saj je bila njegova bolečina resnična. Vendar 

ni šlo le za fizično bolečino, ki je preplavljala vročično in izčrpano Jezusovo telo ─ šlo je tudi za duhovni 

občutek Boga, ki so ga njegovi slepi, nehvaležni in arogantni otroci, za katere je prelil kri, s tem telesom 

maltretirali in se iz njega norčevali. 

60 Jezus je bil močan zaradi Duha, ki ga je oživljal, to je bil Božji Duh, in bi lahko bil odporen proti 

bolečinam in nepremagljiv za napade svojih preganjalcev; vendar je moral prelivati solze, čutiti, da pred 

očmi množice vedno znova pada na tla, da je moč njegovega telesa izčrpana in da mora umreti, ko njegovo 

telo izgubi zadnjo kapljo krvi. 

61 Tako se je končalo moje poslanstvo na zemlji; tako se je končal zemeljski obstoj Njega, ki ga je 

ljudstvo nekaj dni prej, ko je vstopil v Jeruzalem, razglasilo za kralja. 

62 Tisti, ki so me sprejeli, so bili isti, ki so me spremljali na kraj lobanje, in mnogi, ki so peli: 

"Hozana! Hosana!" so pozneje klicali: "Križaj ga! Toda mnogi, ki so me z ljubeznijo in vero sprejeli v 

svoja srca, so mi tudi zvesto sledili do zadnjega trenutka in pustili, da so njihove solze padale na krvavo 

sled, ki jo je zapustil Mojster. 

63 Za tiste, ki so me videli v luči svoje duše, sem bil utelešeni Bog sam. Za tiste, ki so me videli le s 

čutili, nisem bil resnica, saj jih je moja človeška smrt zmedla in so se počutili prevarane. Prav ti so se 

posmehovali in se imenovali lažnivi v spomin na vztrajnost, s katero jim je Jezus obljubil kraljestvo, polno 

radosti. Toda zdaj, ko so ga videli upognjenega pod težo križa in nato pribitega na sramotilni križ, so se 

lahko samo smejali in kričali, da je Jezus lažni prerok, ki si ne zasluži živeti. 

64 Bili so ubogi nevedni možgani, uboge materializirane duše, ujete v lastne domneve: "Če je Božji 

Sin, zakaj ga niso rešili iz rok njegovih zatiralcev in katov? Če je v njegovem glasu in v njegovi desnici 

moč, zakaj je na križu žaloval, da so ga zapustili? Če je on življenje, ki je obudilo mrtve, zakaj je umrl v 

rokah nepomembnih ljudi?" 

65 Še ni bil čas, da bi svetloba dosegla duše teh bitij. Še naprej so morali hoditi po poteh življenja, da 

bi se naučili razumeti božansko resnico o moji bolečini in smrti. Tisti pa, ki so me ljubili z dušo, se niso 

niti za trenutek ustrašili ali podvomili in bolj ko so videli svojega Gospoda trpeti, večje je bilo njihovo 

občudovanje ob teh dokazih neskončne ljubezni, popolne pravičnosti in modrosti. 

66 Celo razbojnik Dimas, za katerega bi vsi rekli, da ima srce polno teme ─ ni mogel odkriti niti 

atoma moje resnice, je lahko prepoznal mojo božanskost prav tam, kjer je drugi niso več prepoznali: na 

križu. Spoznal je mojo luč, odkril je mojo ljubezen, videl je Jezusovo ponižnost in slepoto sveta, in ker je 

na zemlji veliko trpel, bil obsojen in spoznal krvavi lestenci, me je razumel in si v srcu rekel: "Prav je, da 

umrem na križu kot razbojnik in hudodelec. Zakaj pa izročate ta kelih Učitelju ─ osebi, od katere ste 

prejeli le koristi?" Ko je videl potrpežljivost in ponižnost, s katero se je pravični Jezus spopadal s smrtjo, 

se ni mogel zadržati in je vzkliknil: "Gospod, spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu!" 

67 Da, dragi Dimas, bil si z menoj v raju svetlobe in duhovnega miru, kamor sem prenesel tvojo dušo 

kot nagrado za tvojo vero. Kdo bi lahko tistim, ki so dvomili, da v Jezusu ─ umirajočem in krvavečem kot 

on ─ prebiva Bog, povedal, da je v razbojniku, ki je v smrtnem krču ležal na njegovi desnici, skrit duh 

svetlobe? Čas je minil, in ko se je vrnil mir duha, so mnogi od tistih, ki so me zavračali in se mi 

posmehovali, spoznali luč moje resnice, zato je bilo njihovo kesanje veliko, njihova ljubezen do mene pa 

neuničljiva. 

68 S križa sem svetu zapustil knjigo življenja in duhovne modrosti ─ knjigo, ki jo bodo razlagali in 

razumeli ljudje skozi stoletja, dobe in obdobja. Zato sem Mariji, ki jo je pretresla bolečina, ob vznožju 

križa rekel: "Žena, to je tvoj Sin," in s pogledom pokazal na Janeza, ki je v tistem trenutku utelešal 

človeškost, vendar človeškost, ki se je spremenila v dobrega Kristusovega učenca, poduhovljeno 

človeškost. 

69 Tudi Janeza sem nagovoril z besedami: "Sin, to je tvoja mati" ─ besede, ki vam jih bom zdaj 

razložil. 

70 Marija uteleša čistost, poslušnost, vero, nežnost in ponižnost. Vsaka od teh kreposti je stopnica na 

lestvi, po kateri sem se spustil na svet, da bi postal človek v telesu te svete in čiste ženske. 

71 Da so nežnost, čistost in ljubezen božanska maternica, v kateri je oplojeno seme življenja. 

72 Lestev, po kateri sem se spustil k vam, da bi postal človek in bival s svojimi otroki, je ista kot tista, 

ki vam jo ponujam, da bi se po njej povzpeli k meni in se iz ljudi spremenili v duhove svetlobe. 
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73 Marija je lestev, Marija je materina maternica. Obrnite se k njej in srečali me boste. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 321 
1 Bodite blagoslovljeni, učenci, ker s svojo dobro voljo razlagate mojo besedo. Tako boste lahko 

razvili svoje darove, ki jih imate, in jih uporabili v korist soljudi. 

2 Zdaj ste v času, ko ljudje čutijo nelagodje glede večnega, glede življenja, ki je onkraj minljivega 

človeškega obstoja. Vi pa, ki ste v tem času moji učenci, se vedno zavedajte, da je ključ, ki odpira vrata 

duhovne modrosti, ljubezen. 

3 Ves čas svojega učenja sem vam razlagal, da je to življenje na zemlji šola, izkušnja, preizkusni 

kamen in razvoj za dušo, ki pa bo dosegla najvišje znanje o duhovnem življenju šele, ko bo zapustila 

zemeljsko telo in bo v neskončni "dolini", onkraj zemeljskega. 

4 Občudujte preprostost mojega nauka, ki ga je mogoče uporabiti pri vsaki dejavnosti, na vsakem 

področju, saj njegova svetloba osvetljuje in oživlja celotno vesolje. Ko se njegovo bistvo izlije v vaš 

razum, ljudem razkrije način, kako se izboljšati, dokler ne dosežejo duhovne popolnosti. To bistvo je 

dobro, ki je prisotno v vašem Bogu kot neizčrpen vir navdiha v vašem življenju. 

5 Moj nauk je preprost in zato človeškemu bitju dosegljiv, razumljiv vsem, saj imate vsi duha. Kjer 

je zapletenost, mistifikacija ali materializem, to ni moja resnica, ki je svetloba. 

6 Prizadevajte si za preprostost, ljubite ponižnost, potem se vam bodo skrivnosti in tudi najbolj 

nepojmljive skrivnosti prikazale kot strani knjige, ki jasno razkriva svojo celotno vsebino. 

Ko vam govorim o skrivnostih in skrivnostih, ki jih ljudje niso mogli ali hoteli razvozlati, mislim na 

vse, kar hranim v svoji skrivni zakladnici za spoznanje svojih otrok. Ne govorim o tem, česar vam nikoli 

ne bo treba vedeti, saj je za to odgovoren le vaš Oče. 

7 V drugi dobi sem vam dal nauk, s katerim sem ljudem dal razumeti, da niso le iz materije, ampak 

da v vsakem od njih prebiva Bitje, katerega življenje je višje od človeškega in katerega dom ni za vedno 

na tem svetu, ampak v neskončno višjem kraljestvu od zemeljskega. Ta nauk, čeprav je bil globok do 

večnosti, je bil izražen v preprosti in jasni obliki, da bi ga lahko razumeli vsi ljudje, saj so ga vsi imeli 

pravico poznati. 

8 Ta lekcija je bila priprava na to, da se bo človeštvo v tretjem obdobju v celoti preselilo v duhovno 

sfero. Danes, ko ponovno učlovečim svoj glas, da bi se slišal ljudem, sem prišel k njim, da bi razširil to 

lekcijo, jo razvil in pojasnil, ker vidim, da je to človeštvo zdaj sposobno razumeti pomen vsega, kar je bilo 

na začetku kot obljuba. 

9 Zbral bom vse ljudi in vse narode okrog svojega novega sporočila, jih poklical, kakor pastir kliče 

svoje ovce, in jim zagotovil mir v hlevu, kjer bodo našli zatočišče pred neurjem in viharji. 

10 Videli boste, kako so mnogi, čeprav se zdi, da nimajo niti najmanjše sledi vere ali duhovnosti, v 

najčistejšem delu svoje duše ohranili nesmrtna načela duhovnega življenja ─ spoznali boste, kako imajo 

mnogi izmed tistih, ki se vam zdi, da sploh ne spoštujejo Boga, v najglobljem delu svojega bitja neuničljiv 

oltar. 

11 Pred tem notranjim oltarjem bodo morali ljudje duhovno poklekniti in jokati zaradi svojih 

prestopkov, slabih del in žalitev ter se iskreno pokesati zaradi svoje neposlušnosti. Tam, pred oltarjem 

vesti, se bo sesula človeška aroganca, tako da se ljudje ne bodo več imeli za superiorne zaradi svoje rase. 

Nato bodo sledila odrekanja, odškodnine in končno mir kot zakonit sad ljubezni in ponižnosti, vere in 

dobre volje.  

12 Ljudje, ki trenutno gojijo le ambiciozno težnjo po moči in zemeljski slavi, vedo, da je njihov 

najmočnejši nasprotnik duhovnost, zato se borijo proti njej. Ko začutijo bližajočo se bitko ─ bitko duha 

proti zlu ─ se bojijo izgubiti svoje imetje in se zato upirajo svetlobi, ki jih nenehno preseneča v obliki 

navdiha. 

13 Kdo bo po vašem mnenju na koncu zmagal: duh ali telo? Nedvomno bo zmagal Duh, ki je bil 

suženj sveta, zdaj pa bo tisti, ki nadzoruje strasti "mesa". To bo čas, ko boste "dali Bogu, kar je Božje, in 

svetu, kar je sveta". 

14 S preroškimi besedami vam danes sporočam, da se bliža čas, ko se bodo vsa ljudstva na zemlji 

duhovno uskladila. Kdo med vami bo lahko opravil to delo? Kateri človek bo imel moč in svetlobo, da bo 

uresničil mojo prerokbo? Nihče, ljubljeni ljudje, ni človeka, ki bi lahko prižgal luč v temi, ki vas obdaja. 
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Kot vedno bom jaz tisti, ki bom razpršil sence, umiril nevihto in vas vse združil za mojo mizo ljubezni kot 

prave brate in sestre, kot otroke enega Očeta, ki ste. 

Vendar v tem boju ne bom sam, to ljudstvo bo sodelovalo z menoj, ti učenci bodo moji razlagalci 

človeštvu. Bili bodo moje zveste priče skavtom, bili bodo orodje, s katerim bom svetu dokazoval svojo 

moč, svojo ljubezen in svojo navzočnost. 

15 Nikoli ne boste nosili celotnega bremena mojega križa ─ še enkrat vam povem. Toda tisti del, ki 

ga boste morali nositi ─ kako težko bo! Vaša odgovornost bo velika. 

16 Boj bo hud, vendar ga bodo vedno olajšali ugodni dogodki, ki bodo dokaz, da sem z vami. Bili 

bodo kot moj glas, ki govori vašemu srcu. 

17 Kako se bo tvoja duša veselila vseh ljudi, ki se bodo postopoma prebudili v luči novega dne, v luči 

tretjega veka, v katerem se bodo vsi ljudje združili, da bi v poklon svojemu Bogu zgradili duhovni tempelj, 

notranje svetišče, v katerem bo sijal neugasljiv plamen vere in ljubezni. 

18 Trenutno se počutite zelo daleč od miru, harmonije in bratstva in za to imate dober razlog. Kajti 

vsak človek ima tako različne predstave o Bogu, življenju in resnici, da se ustvarja vtis, da obstaja veliko 

bogov in da za vsakega človeka obstaja poseben bog. 

19 Ali niste v naravi, ki vas obdaja, vsaj opazili, kako se vse podreja enemu samemu načelu, kako vse 

sledi enemu in istemu redu in se vse usklajuje v enem samem zakonu? 

20 Če bi obstajali različni redovi, če bi odkrili drugačne zakone od tistih, ki sem vam jih razkril, in če 

bi bil nekdo drug kot Jaz, bi imeli razlog za razlike v svojih prepričanjih, oblikah čaščenja, idejah in 

načinih življenja. Toda še enkrat vam povem, da je to le luč, ki je iz večnosti posijala na nebo vašega 

človeškega in duhovnega življenja. 

21 Za nikogar ne bo žrtev, če se bo spreobrnil k temu nauku, ne bo si moral razbijati glave in ne bo 

moral zavrniti vsega dobrega, resničnega in pravičnega, kar nosi v svojem srcu. 

22 Edini cilj mojega dela je poduhovitev vseh ljudi, saj bodo v poduhovitvi postali eno in se med 

seboj razumeli. V spiritualizaciji bodo izginila imena, zunanje oblike njihovih religij, ki so bile vzrok za 

njihovo duhovno ločenost, saj je vsak svojega Boga razlagal na drugačen način. 

23 Ko se bodo vsi na svojih različnih poteh približali spiritualizaciji, bodo spoznali, da jim manjka le 

to, da bi se osvobodili materializma, da bi lahko duhovno razlagali tisto, kar so vedno pojmovali v 

materialnem smislu. 

24 Tako bo tisti, ki je pokleknil pred podobo, da bi v njej prepoznal Mojo navzočnost, potem čutil 

Mene v svoji duši, ne da bi mu bilo treba ustvariti kakršno koli obliko, ki bi Me predstavljala prek nje. 

25 Kdor je opravil dolgo romanje, da bi prišel na kraj, kjer so mu rekli, da sem tam in da se tam lahko 

pozdravi, se bo naučil, da ni treba iti z ene točke zemlje na drugo, da bi me našel, saj me lahko človek z 

božanskim darom molitve najde ne glede na kraj v vsakem trenutku svojega življenja. 

26 Potem se bodo ljudje očistili z iskrenim kesanjem in izpovedali svoje grehe iz duha v duh z mojo 

božanskostjo ter v to duhovno dejanje vključili svojo vest. 

27 Duhovno ne bo drugega kruha in vina kot bistvo moje Besede ─ bistvo, s katerim se bodo ljudje 

hranili in se krepili v ljubezni, pravičnosti, pravičnosti in usmiljenju. 

28 Tisti, ki so svoje življenje posvetili preučevanju svetih spisov preteklih časov in so se zaradi 

različnih načinov razlage teh besed prav tako razdelili v sekte in cerkve, se bodo prav tako približali drug 

drugemu v duhovnosti, saj jim bo višji pogled na način analize in razlage razkril ves pravi pomen, ki ga 

niso nikoli odkrili, ker so božanskemu razodetju vedno dajali človeški in zemeljski pomen. 

29 V tem času od ljudi zahtevam le, da se poduhovijo, potem bodo videli, kako se uresničujejo njihovi 

najvišji ideali in rešujejo najtežji konflikti v okviru dovoljenega. 

30 V tem času zmede se bo moja beseda pojavila na svetu kot rešilni čoln. Ljudje se bodo lahko 

dvignili v novo življenje, polno svetlobe, miru in bratstva. 

31 Zdaj bo človeštvo kmalu videlo goloba miru, ki bo letel nad narodi in v kljunu nosil simbolično 

oljčno vejico. 

32 Moj žarek je prišel do vas, in čeprav ga s svojimi čutili ne vidite zaznavno, vaša duša čuti 

prisotnost moje svetlobe, ki vas razsvetljuje. 
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33 Zdaj boste v svojem bitju odkrili nekaj več kot le organe svojega telesa, in to bodo darovi, 

sposobnosti, moči in lastnosti duše, ki so v človeku dolga stoletja mirovali. Ne boste odkrili ne snovi ne 

oblike, zato vam pravim, da te skrivnosti ne bo odkrila vaša znanost. 

34 Do zdaj ste vedeli le to, kar ste odkrili s svojim umom in česar ste se dotaknili s svojimi čutili. 

Toda prišel bo čas, ko boste razumeli, da so prave vrednote v duhovnem življenju, v življenju, ki ga niste 

želeli spoznati. Takrat bo vaš obstoj osvetlila nova luč, ki vam bo razkrila največje skrivnosti in najlepše 

nauke. Blagoslovil vas bom, saj boste končno sodelovali s svojim Očetom pri razvijanju življenja in 

razvoju svoje duše. 

35 Trenutno ste v zastoju, ne da bi se tega zavedali, ne da bi opazili konec enega in začetek drugega 

obdobja, ne da bi odkrili pomen svojih preizkušenj in ne da bi znali odstraniti božanska znamenja, ki vam 

jih dajem na vsakem koraku. 

36 Ne veste, ali ste v meni ali brez mene, niti ali ste živi ali mrtvi za duhovno življenje, saj je vaš 

čustveni svet v vašem bitju še vedno v stanju spanja. 

37 Resnično, povem vam, samo moj glas vas lahko prebudi, samo moj klic vas lahko dvigne, zato 

sem vas prišel rešiti iz usmiljenja. Moja luč se že približuje vsakemu srcu, že neopazno prodira v vaše 

razumevanje, kot tat sredi noči vstopa v spalnico: po prstih, brez najmanjšega hrupa. 

38 Ko se moj glas duhovno sliši v človeštvu, bodo ljudje začutili, kako vibrira nekaj, kar je bilo vedno 

v njih, čeprav se ni moglo izraziti v svobodi. To bo duh, ki se bo ob glasu svojega Gospoda dvignil in se 

odzval mojemu klicu. 

39 Takrat se bo na zemlji začelo novo obdobje, saj življenja ne boste več gledali od spodaj, ampak ga 

boste videli, spoznavali in uživali z višin svoje duhovne vzvišenosti. 

40 Zavedajte se, da moja ljubezen ne čaka, da se prebudite sami od sebe, ampak vam priskoči na 

pomoč, da vas dvigne iz globokega spanja materializma. 

41 Vidim te majhnega in želim, da bi bil velik, da bi s svojimi sposobnostmi, inteligenco in čutili 

sprejel vse, kar ti pripada z mojo privolitvijo. 

42 Dovolite, da se prebudi intuicija, da se vzpostavi občutljivost za duhovno, da se aktivira vaš 

navdih, da se vaše srce očisti grehov in da se vaš um zbistri. 

43 Prizadevajte si biti solidarni drug z drugim in si prizadevajte, da bi bili vsi v harmoniji drug z 

drugim. Borite se z nenehno sovražnostjo, v kateri ste živeli na zemlji, dokler je ne boste izkoreninili. 

Poskrbite, da bo v svetu v ospredju dobro, da bodo vaša življenja oplemenitena z upoštevanjem mojega 

nauka, iz katerega izhaja zakon ljubezni in pravičnosti. Takrat boste delali za najplemenitejši cilj in vaša 

duša se mi bo veliko bolj približala. 

44 Uničenje zla, ki ste ga želeli ohraniti v svojem svetu in ki so ga mnogi, čeprav v to ne verjamete, 

naredili za svojega boga ter mu posvetili vse sile in misli svojega bitja, mora biti vaš cilj z bojem proti 

njemu ─ z mislijo, da bi ga vedno bolj odstranili in izrinili iz svojih življenj. 

45 Za ta blagoslovljeni boj si morate nabrati zalogo vere, volje, poguma, moči, potrpežljivosti in 

vztrajnosti. 

46 V tej bitki ne boste sami. Svojo moč bom položil v tvojo roko in svojo luč v tvojo pamet. Iz 

vsakega vašega dela bom naredil čudež, če ga bosta navdihovala usmiljenje in ljubezen. 

47 Vzemite to lekcijo vase, ohranite jo v svojih srcih in z vso svojo voljo podprite željo, da bi se bolje 

spoznali. Kako? Tako, da poskušate odkriti svojo dušo v njenih darovih, sposobnostih, nalogah, dolžnostih 

sprave in vsem, kar ima kot vašo dediščino. 

48 Ne bodite obupani, če vidite, da dnevi minevajo, ne da bi v sebi odkrili kaj od tega. Molite in 

premišljujte, ravnajte po mojih zgledih in naukih, in ko boste najmanj mislili, se bo skozi vaša dela razkril 

kakšen dar vaše duše. 

49 Odprite svoje oči in izpopolnite svoje čute, da boste lahko zaznali nevidni svet, ki živi in se 

prepleta okoli vas. Utrjeni ste, da se ne zmenite za duhovno življenje, ki se nenehno prebuja v vas, zunaj 

vas in nad vami, ne da bi si znali predstavljati, da ste z njim tako tesno povezani, kot ste povezani z 

zrakom, ki ga dihate. 

50 Razlog je v tem, da vas preveč zanima zemeljska znanost in ste pozabili na duhovno modrost. 

51 Veste, da je za prodor v neskončni ocean duhovnega življenja treba imeti pogum, dobroto, vero in 

ljubezen do Boga, kar se vam zdi težko in težko uresničljivo, zato vedno dajete prednost humanističnim 
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vedam, ki po vašem mnenju ne zahtevajo tiste čistosti in vzvišenosti, ki ju zahteva preučevanje 

duhovnega. 

52 Če bi izvedeli, da ni vašega dela, na katerega ne bi vplivalo neko duhovno bitje, bi se vam to zdelo 

nerazumljivo, pa vendar je tako. 

53 Za vašim človeškim življenjem obstaja svet duhov, vaših bratov in sester, človeku nevidnih bitij, ki 

se borijo med seboj, da bi vas osvojili. 

54 Ta boj je posledica različnega razvoja med nekaterimi in drugimi. Medtem ko bitja svetlobe, ki jih 

nosi ideal ljubezni, harmonije, miru in popolnosti, pot človeštva zasipavajo s svetlobo, ga vedno 

navdihujejo z dobrim in mu razkrivajo vse, kar je v dobro človeštva, pa bitja, ki se še vedno oklepajo 

zemeljskega materializma, sejejo, ki se niso mogli ločiti od svoje sebičnosti in ljubezni do sveta ali ki v 

nedogled gojijo človeške odvisnosti in nagnjenja, s tem, ko zatemnijo razum, zaslepijo srca in zasužnjijo 

voljo, da bi izkoristili ljudi in jih spremenili v orodje svojih načrtov ali jih uporabljali kot svoja telesa, 

zasejali pot človeštva z zmedo. 

55 Duhovni svet Luči pa si prizadeva pridobiti človekovo dušo, da bi ji odprl pot v večnost; Medtem 

ko se ti blagoslovljeni gospodarji neprestano trudijo, naraščajo v ljubezni, postajajo negovalci ob postelji 

bolečine, svetovalci človeka, ki nosi breme velike odgovornosti, svetovalci mladih, zaščitniki otrok, 

spremljevalci tistih, ki pozabljajo in živijo sami, se legije bitij brez luči duhovne modrosti in brez 

vznemirljivega občutka ljubezni prav tako neprestano trudijo med ljudmi. Toda njihov cilj ni olajšati vam 

pot v Duhovno kraljestvo ─ ne; namen teh bitij je popolnoma nasproten, njihova želja je, da bi zavladala 

svetu, da bi bila še naprej njegova gospodarja, da bi se ohranila na zemlji, da bi obvladovala ljudi in jih 

naredila za sužnje in orodje svoje volje ─ z eno besedo, da nikomur ne bi pustila, da jim vzame to, kar so 

vedno imela za svoje: svet. 

56 Učenci: Med enim in drugim bitjem divja srdita bitka, ki je vaše fizične oči ne vidijo, vendar njene 

odseve dan za dnem čutite v svojem svetu. 

57 Da bi se človek lahko branil in osvobodil slabih vplivov, mora poznati resnico, ki ga obdaja, 

naučiti se mora moliti z duhom in vedeti, s kakšnimi sposobnostmi je obdarjeno njegovo bitje, da bi jih 

lahko uporabil kot orožje v tem velikem boju dobrega proti zlu, svetlobe proti temi, duhovnosti proti 

materializmu. 

58 Prav duhovni svet svetlobe je tisti, ki dela, se bori in pripravlja vse, da bo nekega dne svet stopil na 

pot poduhovljenja. 

59 Razmislite o vsem tem in predstavljali si boste, kako silovit je boj vaših duhovnih bratov in sester, 

ki si prizadevajo za odrešitev ljudi ─ boj, ki je zanje čaša, s katero jim nenehno dajete piti žolč 

nehvaležnosti, saj se omejujete na to, da od njih sprejemate vse dobro, ki vam ga podarijo, vendar se jim 

nikoli ne postavite ob bok, da bi jim pomagali v njihovem boju. 

60 Le redki vedo, kako se jim pridružiti, le redki so dovzetni za njihove navdihe in upoštevajo njihove 

nasvete. Toda kako močno gredo skozi življenje, kako zaščiteni se počutijo, kakšni užitki in navdihi 

navdihujejo njihovega duha! 

61 Večina ljudi je razpeta med obema vplivoma, ne da bi se odločila za enega, ne da bi se popolnoma 

predala materializmu, vendar si tudi ne prizadeva, da bi se ga osvobodila in svoje življenje poduhovila, tj. 

povzdignila z dobroto, znanjem in duhovno močjo. Ti so še vedno v popolni vojni sami s seboj. 

62 Tisti, ki so se popolnoma prepustili materializmu, ne da bi se še vedno zmenili za glas vesti, in ki 

ne upoštevajo ničesar, kar se nanaša na njihovo dušo, se ne borijo več, saj so bili v boju premagani. 

Mislijo, da so zmagali, da so svobodni, ne zavedajo pa se, da so ujetniki in da bodo morale legije Luči priti 

v temo, da bi jih osvobodile. 

63 To sporočilo svetlobe pošiljam vsem ljudem na Zemlji, da bi se ljudje prebudili, da bi spoznali, 

kdo je sovražnik, proti kateremu se morajo boriti, dokler ga ne premagajo, in kakšno orožje nosijo, ne da bi 

se tega zavedali. 

64 Resnično, povem vam, če bi v tistem času prišel kot človek, bi vaše oči morale videti moje rane še 

sveže in krvaveče, saj greh ljudi ni prenehal in se niso hoteli odkupiti v spomin na kri, ki sem jo prelil na 

Golgoti in ki je bila dokaz moje ljubezni do človeštva. Toda prišel sem v duhu, da bi vam prihranil 

sramoto ob razmišljanju o delu tistih, ki so me sodili in obsojali na zemlji. 
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65 Vse je odpuščeno, toda v vsaki duši je nekaj tistega, kar sem na križu prelil za vse. Ne mislite, da 

sta življenjska sila in kri razpadli ali se izgubili. Utelešali so duhovno življenje, ki sem ga od tistega 

trenutka dalje širil na vse ljudi. S to krvjo, ki je zapečatila mojo besedo in potrdila vse, kar sem govoril in 

storil na zemlji, se bodo ljudje razvijali navzgor v želji po prenovi svojih duš. 

66 Moja beseda, moja dela in moja kri niso bili in ne bodo zaman. Če se vam včasih zdi, da sta moje 

ime in moja beseda že skoraj pozabljena, boste kmalu videli, da se znova pojavljata polna življenjske krvi, 

življenja in čistosti, kot seme, ki kljub temu, da se z njim nenehno borijo, nikoli ne propade. 

67 Tudi moja beseda in manifestacije v tem času ne bodo minile. Res je, da bodo prišli časi, ko se bo 

zdelo, da se je vse to končalo, ne da bi na svetu pustili sled ali sledi. Toda nenadoma, ko boste najmanj 

mislili, se bo nauk o spiritualizaciji, ki sem vas ga učil, ponovno dvignil s prav tako veliko ali celo večjo 

močjo. 

68 Moje potrpežljivo delo z vašim razumom ne bo zaman, kajti tako kot sem takrat simbolično prelil 

svoje življenje s to krvjo, da bi vas naučil ljubezni, zdaj izlijem svojega Duha na vas, da vam odprem pot 

vzpona v večnost. Če pa moja kri ni bila neplodna, bo še manj svetlobe mojega Duha. 

69 Zdaj še ne morete oceniti posledic besede, ki jo pravkar poslušate. Toda vaša svetlobna duša, ki 

ima večni izvor, bo lahko prek neizobraženih in nečistih nosilcev glasu ter duhovnega sveta svetlobe priča 

resnici in izpolnitvi vsega, kar sem razkril svetu v tej tretji dobi. 

70 Včasih se v svojih razmišljanjih sprašujete, kako se duhovna bitja v vesolju premikajo z ene točke 

na drugo, ko so v istem trenutku potrebna na različnih delih Zemlje. Vaša domišljija jih potem sili, da 

nenehno letijo, hitro kot svetloba, z ene točke na drugo in z enega konca sveta na drugega. 

71 Pomislite: Kako težka in zahtevna je njihova naloga! Rekli ste: "Kako žalostno je njihovo 

zadoščenje!" 

72 Povedati vam moram, da ta misija ni takšna, kot ste si jo predstavljali. Ta bitja, ki so dosegla 

potrebno stopnjo razvoja, da lahko sprejmejo poslanstvo vodnikov, zaščitnikov, svetovalcev in 

dobrotnikov, imajo tako širok sij, da se jim ni treba prenašati z enega kraja na drugega, saj lahko tam, kjer 

so, vplivajo na svoje brate in sestre, ki jih potrebujejo. Od tam lahko vidijo, slišijo, čutijo in opravljajo 

dela, ki so del njihovega poslanstva. 

73 Za visoko dušo zaradi njene modrosti in ljubezni razdalje izginejo, njeno področje delovanja pa 

ustreza stopnji razvoja, ki jo je dosegla. 

74 Zdaj pa bi si lahko mislili, da bi se duša brez kakršne koli stopnje razvoja zagotovo morala 

prenesti, da bi premagala razdalje, saj njene najbolj dragocene lastnosti še niso razvite. 

75 Ne poskušajte si predstavljati kraja, kjer je to bitje, ki vam ga prikliče spomin. Kajti ni ne blizu ne 

daleč, tako kot jaz, ki nisem ne blizu ne daleč od vas, sem navzoč v vsem in povsod. 

76 Edina razdalja med vami in Bogom ali med vami in duhovnim bitjem ni materialna, temveč 

duhovna, ki je posledica vaše nepripravljenosti, čistosti ali pripravljenosti za sprejemanje navdiha in 

duhovnega vpliva. 

77 Nikoli ne postavljajte te razdalje med vami in vašim Učiteljem ali med vami in duhovnim svetom, 

in vedno boste uživali koristi, ki jih moja ljubezen izliva na tiste, ki jo znajo iskati. Vedno boste čutili, da 

je duhovni svet blizu srcu tistih, ki se pripravijo, da ga začutijo. 

78 Kako velika je razdalja, ki jo današnje človeštvo postavlja med seboj in duhovnim življenjem! To 

je tako veliko, da se ljudem danes zdi, da je Bog neskončno oddaljen od njih, nebeško kraljestvo pa je 

oddaljeno in nedosegljivo. 

79 Bolj ko mineva čas, bolj se ljudje počutijo oddaljene od duhovnega kraljestva. Izgubijo blaženo 

misel, da so nekoč živeli v njej, in ko umrejo in dovolijo, da se duša loči od mesa, imajo le vtise 

zemeljskega, zaradi katerih izgubijo vsakršno predstavo o duhovnem. 

80 Moje sporočilo ljubezni v tem času briše razdalje, odpravlja napake, raztaplja teme in povzroča, da 

se človekova duša, ki je že živela v neskončnem duhovnem kraljestvu, v molitvi in meditaciji vrne k 

svojemu izvoru, da odkrije svoje bistvo in ga razkrije človeku, umu in srcu bitja, ki ji je zaupano kot 

orodje za izpolnitev naloge na zemlji. 

81 Vidite, da je dovolj trenutek duhovnega razsvetljenja, da ta navidezno velika razdalja izgine in da 

izkusite vso radost, za katero ste se tako dolgo prikrajševali, ko ste me imeli za oddaljenega. 
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82 Danes ste bolj sposobni spremeniti svoje mnenje, čeprav se vam zdi težko. To vam govorim zato, 

ker se je vaše celotno bitje razvijalo in razvijalo tako v duši kot v telesu, ne da bi se ustavilo na celotni poti 

vaše svobodne volje. 

83 Tako kot so intelektualne sposobnosti današnjih ljudi veliko večje od sposobnosti ljudi iz preteklih 

časov, ker so se njihove sposobnosti razvile, tako se je razvila tudi duša s svojim nenehnim doživljanjem 

življenja, s katerim lahko razume, dojema, verjame in sprejema tisto, česar ljudje v preteklih časih niso bili 

sposobni doseči. 

84 Da bi se razkril človeštvu, sem izbral popolno obliko, to je duhovno obliko, ker vem, da ste jo zdaj 

sposobni razumeti. Ne pa v preteklih časih, ko sem moral iskati smiselne oblike, da bi se ljudem predstavil 

in razumel. 

85 Zdaj je čas, ko se bo človeštvo trudilo uvesti duhovno čaščenje Boga. Vendar je povsem naravno, 

da se to zgodi šele po boju, ko v srcih zavlada razumevanje in mir. 

86 Vi, ki me poslušate po tem nauku, ste spoznali, kako osvoboditi svoja srca predsodkov in 

fanatizma ter me častiti na naraven in preprost način, tako da me čutite v sebi. Lahko se imate za 

privilegirana bitja med ljudmi, jaz pa vas bom uporabil kot pionirje dobe poduhovitve. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 322 
1 Predstavljam vam še eno stran Knjige mojih navodil, ki je ljubezen in svetloba za vašo dušo. 

Blagor vam, ki resnično poslušate svojega Učitelja, kajti jasno in popolno vas poučujem, da boste razumeli 

svojo usodo in poslanstvo, ki sem ga zaupal vaši duši. 

2 Prišli ste, da bi preučevali in razumeli moje nauke ter jih posredovali svojim bližnjim, in čeprav so 

vas včasih zavrnili, se niste počutili prizadete, temveč zadovoljni, ker ste znali odgovoriti na njihova 

vprašanja. 

3 V globini svojega srca mi govorite, da bi me opozorili na nevero svojih soljudi. Jaz pa vam 

pravim: Ko boste naleteli na srca, ki so kot trde skale, jim bom govoril po njihovi vesti, da bodo začutili 

željo biti z menoj. Vaša naloga je, da si prizadevate za dobro ljudi, tako da sledite poti, ki sem vam jo 

določil, ne da bi pri tem merili čas ali razdaljo. 

4 Našli boste mnoge potrebne, bolne in "sužnje", ki jih morate ozdraviti in osvoboditi tako, da jim 

pretrgate verige in jim ljubeče dajete moja navodila. Prišel bo namreč dan, ko ne boste več poslušali moje 

besede, in takrat boste ostali kot učitelji, da boste lahko usposabljali prihodnje rodove. 

5 Z mečem svetlobe boste lahko razpršili temo in naredili preboj za svoje soljudi. Želim si, da bi 

ljudje v tem tretjem obdobju živeli v miru, harmoniji in dobri volji. Od koga bodo prejeli učenje za to? Od 

mojih učencev, ljubljeni ljudje ─ od tistih, ki me ljubijo in se ne naveličajo biti z menoj ─ ki čutijo v 

globini svojega srca. 

6 Blagor tistim, ki so vedno z menoj in zavračajo skušnjave, tako da se izogibajo razvratom sveta. 

Njihove duhovne oči bodo ugledale večno slavo v onstranstvu ─ v kraljestvu, kjer mora biti duša doma. 

7 V tebi puščam navodila za zvezo in bratstvo. Pazite in molite, da vam skušnjava ne odvzame tega, 

kar sem vam zaupal, da boste glasniki in učenci, ki jih bom, ko bo prišel čas, poslal človeštvu. 

Ko se boste osvobodili vsake materializacije, odeti le v mojo ljubezen in mojo svetlobo, boste v svoji 

duši slišali moj glas, prepoznali boste glas svojega pastirja in takrat se boste kot ovce prostovoljno 

povzpeli na goro, da bi dosegli božanski dom. 

8 Vaša nebeška Mati je kot pastirček, ki hodi po vaših stopinjah. Marija vas neguje v svojem 

čudovitem vrtu kot vrtnice in lilije, daje vam vonj, da bi bili kot rože, ki darujejo svoje bistvo svojemu 

Očetu. 

9 V drugi dobi sem vam povedal, da bom še enkrat z vami. Toda zdaj, ko sem izpolnil obljubo, ki 

sem vam jo dal, so me nekateri spoznali, drugi pa so dvomili o moji navzočnosti. Nekateri med vami ste 

prelili solze veselja, ker ste me ponovno slišali in me videli z očmi svojega duha. Slišal sem tiste, ki so mi 

rekli: "Učitelj, če bi bilo treba žrtvovati svoje telo, bi ga z vso predanostjo in ponižnostjo dal za rešitev 

svoje duše in človeštva." 

10 Zaupal sem vas svojemu duhovnemu svetu svetlobe, da bo vaš svetovalec in zaščitnik, da vas bo 

vodil po poti in vam pomagal pri izpolnjevanju vašega poslanstva. Tistim med vami, ki me niso razumeli, 

pravim: Ne dvomite, saj sem se v vseh časih razodeval po ljudeh. Vendar jih nisem hotel presenetiti s 

svojimi manifestacijami, zato sem že prej poslal svoje poslance. Poslal sem Popotnika, da pripravi pot in 

srce ljudi. 

11 V letu 1950 vam bom dal svoje zadnje nauke in želim, da, preden končam svoje oznanjevanje po 

človeškem razumu, razumete, kako boste sejali mojo besedo ljubezni in kako jo boste širili od srca do srca, 

od pokrajine do pokrajine, v vseh krajih na zemlji, kjer me v tem času še niso slišali in čutili. 

12 Ste močne duše, polne ljubezni in svetlobe. Ne postanite pismouki in se ne hvalite pred ljudmi, 

kajti v vaši ponižnosti bosta milost in luč vašega Očeta. 

13 Naj bo vaš pogled poln srčnosti, vaša znanost naj bo ljubezenska, vaše roke naj božajo, vaša 

beseda naj bo tolažba za ljudi, in svet bo sprejel vaš zgled in ne bo več podžigal vojn, ki jih je razpihoval 

iz stoletja v stoletje in iz dobe v dobo. 

14 Takrat se bo izpolnila moja volja in volja tistih, ki so se trdo trudili in prelili veliko solz, da bi 

dosegli združitev človeštva. Takrat ne bo več rasnih ali barvnih razlik. To vam obljubljam. 

15 Danes so vsi prepričani, da v celoti poznajo resnico. Vsaka religija trdi, da ima resnico. 

Znanstveniki trdijo, da so odkrili resnico. Povem vam, da nihče ne pozna popolne resnice, ker človek s 

svojim umom ni mogel dojeti niti tistega dela, ki mu je bil razodet. 
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16 Vsi ljudje nosijo v sebi del resnice in napake, ki jih mešajo s svetlobo resnice. 

17 Bliža se bitka, v kateri se vse te sile spopadajo med seboj, saj želi vsaka od njih uveljaviti svoj 

pogled na svet. Toda na koncu ne bo zmagala človeška ideologija, znanstvena teorija ali versko 

prepričanje, ampak harmonična združitev vseh dobrih pogledov na stvari, vseh vzvišenih prepričanj, vseh 

oblik bogoslužja, ki so povzdignjene do najvišje duhovnosti, in vseh znanosti, posvečenih služenju 

resničnemu človeškemu napredku. 

18 Dovolil bom, da ljudje govorijo o svojih idejah in jih predstavljajo, da drugi javno pokažejo svoje 

kultne oblike in obrede, da ljudje razpravljajo in se bojujejo med seboj, da znanstveniki širijo svoje 

najnaprednejše teorije, da se vse, kar je skrito v vsakem duhu, razkrije, pride na dan in postane znano. 

Bliža se namreč dan žanjca ─ dan, ko vest kot neizprosen srp odreže pri korenini vse, kar je narobe v 

človekovem srcu. 

19 Ljudje, bodite budni in ne pozabite, da sem vam napovedal ta boj, da ne boste obupali, ko boste 

videli, kako se ljudje strastno prepirajo, ko boste videli, kako se verske skupnosti bojujejo in kako se Duh 

bori z njimi. 

20 Naj se svet prebuja, naj izbruhne nevihta in naj se začne bitka, da bi se človek prebudil in ob 

prebujenju zagledal luč, ki jo je dolgo sanjal občudovati ─ da bi sebični ljudje, ki so zaprli vrata poti, ki 

vodi do spoznanja resnice, sestopili s svojih visokih sedežev, prestolov in piedestalov ter omogočili prehod 

množicam ljudi, ki hrepenijo in ždijo po luči Duha. 

21 Vsi boste morali poiskati mojo luč, vsi boste morali poiskati svetilnik, da boste lahko prepoznali 

pot v dneh teme ─ dneh razmisleka in kesanja, dneh globokega samospraševanja vesti, v katerih ne bo 

človeškega bitja, ki bi bilo mirno in bi lahko reklo: Ničesar se ne bojim, ker sem vedno ravnal pravilno. 

22 Ne, ne bo nikogar, ki bi to vzklikal ali mislil, ker se bo vest oglasila v vsaki duši. 

23 Samo tisti, ki molijo in se kesajo, bodo dosegli očiščenje svoje duše. V rešilnem čolnu se bodo 

lahko naselili le tisti, ki se bodo odrekli nečimrnosti, uveljavljanju moči nad drugimi in aroganci. Kajti 

tisti, ki se oklepajo svojih neumnosti, ki se oklepajo svojih zmot in tradicij ─ so jih pripravljeni ohraniti do 

konca, kljub sodbam in navodilom vesti ─ ti se bodo proti svoji najboljši presoji podali proti breznu zmede 

in teme, v katero po volji vašega Očeta nihče ne želi padati. 

24 To sporočilo ljubezni in usmiljenja, ki sem vam ga pravočasno prinesel za vašo odrešitev, boste 

pravočasno razkrili človeštvu. 

25 Moje sporočilo modrosti ima nalogo ljudi duhovno združiti, jih rešiti iz viharja zmede, jih rešiti iz 

teme, ko so izgubili vero. 

26 Samo moja beseda bo imela moč, da ustavi tiste, ki se z vrtoglavo hitrostjo premikajo proti 

prepadu, ker razkriva vse, ker se ne obotavlja razvozlati skrivnosti, ker jo prežemata usmiljenje in ljubezen 

vašega Očeta. 

27 Kdo razen mene bi lahko rešil vse te ljudi brez vere v višje življenje in brez poznavanja moje 

pravičnosti? Kdo je zares razumel pomen in izvor bolečine v svojem življenju, ki je polna stisk, zatiranja 

in strahov? Kako malo mojstrov in voditeljev človeštva vidim! Kaj ljudje vedo o duhu? Ukvarjajo se le s 

človeško platjo, ne da bi odkrili, kaj je onkraj zemeljskih potreb in skrbi. Zato so se ljudje, razočarani nad 

dejstvom, da ne morejo najti zadovoljivega odgovora na svoja vprašanja niti v znanosti niti v religijah, 

posvetili iskanju resnice na lastno pest. Nekateri se približajo poti, drugi pa zaradi svoje nizke duhovnosti 

sprejemajo nove napake. 

28 Ljudje, ki so v življenju pili eno čašo trpljenja za drugo, mi pravijo: "Gospod, zakaj nam nihče ne 

razloži vzroka naše bolečine, da bi se v nas razvnela vera, ki bi nam pomagala nositi težo našega križa?" 

29 Tem otrokom kot nebeški balzam pošiljam svojo luč za njihove misli in svojo spodbudo za njihova 

srca. Imam namreč neskončno možnosti, da dosežem vsako bitje. 

30 O, če bi le vsi vedeli, kako me vprašati, če bi le vsi duhovno molili, če bi le vsi želeli spoznati 

resnico! Resnično, povem vam, da bi prejeli tisto, po čemer so hrepeneli. Kajti nihče ni iskal, kdor ni našel 

─ nihče ni trkal na moja vrata, ki mu ne bi bila odprta. 

31 Na svoji poti pustite sled ponižnosti. Ne dovolite, da bi v vaše srce vstopil ponos, ker mislite, da 

ste edini z duhovnim znanjem. 

32 Vedno se zavedajte, da ste pred menoj vsi enaki, da ste vsi istega izvora in da imate vsi isti cilj, 

čeprav se na zunaj vsaka usoda kaže drugače. 
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33 Nikoli ne pozabite, da me morate vsi doseči, kar pomeni, da morate vsi ─ čeprav na različne 

načine ─ narediti potrebne zasluge, da bi dosegli največjo duhovno višino. Zato nikogar ne smatrajte za 

manjvrednega. 

34 V duhovniku se nikoli ne sme ukoreniniti nečimrnost. Po drugi strani pa naj ga vedno spremlja 

prava skromnost, potem bodo njegova dejanja, namesto da bi blestela z lažno svetlobo, našla naklonjenost 

v srcih njegovih soljudi. 

35 Svoj križ boš prevzel z ljubeznijo ─ ne kot človek, ki prevzame dolžnost, ne z mislijo, da te bo v 

življenju doletelo zlo, če tega ne boš storil ─ ne, to ne bo iz strahu pred mojo pravičnostjo. Vaša duša je 

dovolj razvita, da lahko od sebe zahtevate, kot to prav zdaj počnem Jaz, da izpolnjevanje ukazov iz 

Mojega zakona poteka iz ljubezni do soljudi in da to čustvo navdihuje ljubezen do Mene. 

36 Pustite za sabo čase, ko se ljudje niso kesali za svoje prestopke zaradi obžalovanja, da so me 

užalili, ampak zaradi strahu pred večnim prekletstvom, kot so si ga ljudje predstavljali. 

37 Iz svojega srca odstranite misel, da lahko svoje kesanje preložite na zadnji trenutek in zaupate v 

Božje usmiljenje, ter si zapomnite, da bo vaša duša v trenutku sodbe požela le to, kar je sejala ves čas 

svojega bivanja na zemlji. Njegova žetev ali sadovi bodo razvoj, napredek in vzpon, ki jih je dosegel v 

življenju, ki mu je bilo zaupano. 

38 Kako drugačna je duhovna resničnost od vsega, kar so si ljudje predstavljali! Niti moja pravičnost 

ni takšna, kot verjamete, niti božanska kazen ni to, kar imenujete s tem imenom, niti nebesa niso takšna, 

kot mislite, niti jih ni mogoče doseči tako zlahka in hitro, kot si predstavljate, prav tako kot duhovna 

sprava ni takšna, kot pravite, niti skušnjava ni duhovno bitje. 

39 Ves čas morate preučevati božanska razodetja, ki sem vam jih dal, razumeti morate figurativni 

jezik, ki vam je bil izrečen, na ta način morate senzibilizirati svoje duhovne čute, da boste prepoznali, 

katera beseda je Božja in katera človeška, da boste odkrili pomen mojih naukov. 

40 Le z duhovnega vidika boste lahko našli pravilno in resnično razlago Moje besede ─ tako tiste, ki 

sem vam jo poslal po prerokih, kot tiste, ki sem vam jo zapustil po Jezusu, ali te besede, ki vam jo dajem s 

posredovanjem glasnikov tretjega veka. 

41 Ko bo človeštvo odkrilo pravi pomen zakona, naukov, prerokb in razodetja, bo odkrilo najlepše in 

najgloblje v zvezi s svojim obstojem. 

42 Takrat bodo ljudje spoznali pravo pravičnost in njihova srca bodo zagledala prava nebesa; takrat 

boste tudi vedeli, kaj so sprava, očiščenje in povračilo. 

43 Danes vas še vedno prekriva tančica nevednosti, ki si je v svojem zemeljskem materializmu in 

verskem fanatizmu, polnem lažnih strahov in predsodkov, niste upali raztrgati. Zato, ko te v življenju 

doleti preizkušnja in ne najdeš jasnega razloga zanjo, vzklikneš: "Kaj sem storil, da sem tako kaznovan?", 

ne da bi vedel, da moja pravica včasih čaka stoletja ─ in celo tisočletja. Toda moja pravica vedno pride, in 

tudi če se zdi, da prihaja prepozno ali neprimerno, je gotovo, da se vedno pokaže na moder način. 

44 Moj duhovni nauk ima različne cilje ali naloge: ena je potolažiti dušo v njenem izgnanstvu in ji 

dati razumeti, da jo Bog, ki jo je ustvaril, večno pričakuje v svojem kraljestvu miru. Druga možnost je, da 

mu sporočimo, koliko darov in sposobnosti ima lahko na voljo, da doseže svoje odrešenje in 

povzdignjenje ali popolnost. 

45 Ta beseda prinaša sporočilo o duhovnosti, ki ljudem odpira oči, da lahko iz oči v oči zagledajo 

resničnost, za katero mislijo, da jo najdejo le v tem, kar vidijo, česar se dotikajo ali kar dokazujejo s svojo 

človeško znanostjo, ne da bi se zavedali, da tako imenujejo minljivo "resničnost" ter napačno presojajo in 

zanikajo večno, kjer obstaja prava resničnost. 

46 To sporočilo naj gre od naroda do naroda, od hiše do hiše in naj pusti svoja semena luči, tolažbe in 

miru, da bi se ljudje za nekaj trenutkov ustavili in dali svojemu duhu nujno potreben počitek, da bi 

razmislil in se spomnil, da se lahko vsak trenutek vrne v Duhovni svet in da je od njegovih del in setve v 

svetu odvisno, kakšen sad bo požel ob prihodu v Duhovno življenje. 

47 Danes te najdem žalostnega, depresivnega in brez upanja ter mi v molitvi poveš, da ti je življenje 

že zdavnaj odvzelo svojo naklonjenost. Mojster vam pove, da so časi, ki jih živite, tisti, ki so jih 

napovedali preroki prvih časov, pozneje pa jih je "Božja beseda" potrdila njegovemu ljudstvu. Toda tudi 

če je res, da izpraznjujete zelo grenko čašo, vedite, da vaša bolečina ne bo neuporabna, če jo boste znali 

prenašati z ljubeznijo in potrpežljivostjo. 



U 322 

79 

Potrebno je bilo, da ljudje dosežejo točko, kjer bo bolečina prebodla in preganjala vsa vlakna njihovega 

bitja, da bi se prebudili iz globokega spanca, v katerem živi njihova duša, in začeli življenje 

samoodločanja, v katerem bi svojemu Stvarniku izkazali spoštovanje in priznanje, ki so mu ju dolžni. 

48 Že dolgo časa jim preprečujem svobodno voljo in jim kažem, da je prišel čas za razmislek in dobro 

ukrepanje, da ne bi še naprej trpeli in se pogrezali v kaos. Želel sem se izogniti njihovemu padcu s tem, da 

sem jim svetoval in jih svaril, vendar so bili gluhi za moje besede. Vendar bom še naprej klical to tako 

ljubljeno človeštvo, ga spodbujal k popravi in častnemu ravnanju, dokler ga ne naredim za vrednega 

učenca svojih naukov. 

49 Vrnil sem se k vam, kot sem vam obljubil, da vas potolažim in vam dam upanje v vaših stiskah. A 

ne le to, ampak vas tudi razsvetli, da boste lahko naredili velike korake na duhovni poti. Dal sem vam 

navodila, ki jih potrebujete prav v teh trenutkih zmede, ki ste jih nestrpno pričakovali, da bi zacelili svoje 

rane in izkusili pot odrešitve. 

50 Vse sem pripravil, da boste opravili veliko delo in na koncu prišli k meni mirni, zadovoljni in 

pomirjeni z menoj in s soljudmi. V tistem trenutku občestva z Mojim Duhom od vas ne bom zahteval 

nikakršne dajatve, vaše zasluge torej ne bodo zame, ampak za vas, in kar mi boste ponudili, vam bom vrnil 

kot blagoslove in koristi brez konca z obrestmi. 

51 Spoznajte, kako zelo vas imam rada. Če želite še več dokazov Očetove ljubezni, prosite in vam jih 

bom dal, kajti moja ljubezen je neizčrpna. Če želite preizkusiti mojo potrpežljivost, mojo popustljivost, 

storite tudi to. Ko pa ste to prejeli in priznali, storite svojim bližnjim to, kar sem jaz storil vam. 

52 Odpuščajte tako pogosto, kot ste morda užaljeni. Ne razmišljajte niti o tem, kolikokrat morate 

odpustiti. Vaša usoda je tako visoka, da se ne smete ujeti na teh opornih točkah poti, saj vas v nadaljevanju 

čakajo zelo velike naloge. Vaša duša mora biti vedno pripravljena na ljubezen, razumevanje in dobroto, da 

bi se lahko povzpeli na višje ravni. Tako kot so v preteklosti številni vaši bratje in sestre s svojimi deli 

zapisali čudovite strani v večno knjigo Duha, morate tudi vi nadaljevati to zgodovino po njih kot zgled in 

v veselje novih generacij, ki bodo prišle na zemljo. 

53 Bodite močni, saj greste skozi čas preizkušnje. Vsako bitje ─ od dojenčka, ki je komaj odprl oči za 

svetlobo tega sveta, do starca, ki ga je upognila teža let ─ je podvrženo preizkušnji, procesu popravljanja. 

Vendar vam dajem svojo moč, svoj vpliv, da boste šli skozi te preizkušnje z vero in duhovnim mirom, ki 

vas bo naredil neuničljive za bolečino. 

54 Prišlo bo do spopada svetovnih nazorov in na preizkušnji bosta vera in prepričanje enih in drugih. 

Tisti, ki so svoje delo gradili na gibljivih peskih, pa bodo videli, da se bo zrušilo, ker njegovi temelji niso 

bili trdni. 

V tem času bodo morali močni podpirati šibke. Tisti, ki niso znali moliti in niso mogli prodreti v 

resnico mojih naukov, bodo jokali zaradi svoje nevednosti, nepotrebnosti in pomanjkanja zaslug. Mnoge 

med njimi so nedolžne, ker niso imele pravega človeškega vodnika, in pastirji kot ovce bodo točili solze 

zaradi njihove negotovosti in zmedenosti. 

55 Vi, ljudje, ki sem vam namenil, da vplivate na ta svet, pazite in molite za njegov mir in odrešenje. 

V teh urah nevarnosti in strahu boste razprli svoja krila in pokrili človeštvo. 

56 Zato sem vas naučil molitve iz duha v duh in odstranil vsak simbol ali znamenje svoje božanskosti. 

V sebi ste zgradili tempelj in od tam me ljubite in slavite. 

Naučil sem te spoštovanja do prepričanj tvojih soljudi in te izuril kot stražarja, ki budno brani vero 

tistih, ki v bitki, ki se že približuje, postajajo šibki. 

Ko boste opravili svoje poslanstvo, mi boste lahko z zadovoljstvom rekli: "Oče naš, bojujemo se z 

mečem, ki ne rani, z ljubeznijo in dobro voljo. Govorimo božjo besedo, kličemo ljudi, naj molijo k tebi. 

Prinašamo tolažbo tistim, ki trpijo, in spreobračamo k dobremu tiste, ki so prekršili zakon. Obudimo 

moške in ženske, ki so bili v svoji nevednosti izgubljeni, ter prebudimo njihovo vero in zaupanje vate in od 

takrat nas ljubijo in nam sledijo." Sprejel vas bom kot vojake za svojo stvar in vam dal nagrado, ki si jo 

zaslužite. 

57 Moje delo se bo razširilo po vsej zemlji. Temu "prvemu" se bodo pridružili drugi in nato še drugi, 

saj je zapisano, da se bo človek v želji po svoji duhovni popolnosti dvignil nad svoje sedanje stanje. 

58 Kako zelo se morate truditi, da bi pripravili zemljo, da bi lahko povzročil, da bi moje Kraljestvo 

miru prišlo k človeštvu! 
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59 Molite in razmišljajte o mojih besedah in odkrili boste, da vsebujejo ocean ljubezni. Govoril sem 

vam z omejenim človeškim razumom, ki pa tudi z vsemi pripravami ne more izraziti pomena, razloga, ki 

ga vsebuje moj nauk. Vanj prodrite s svojo dušo, da ga boste razumeli z večjo jasnostjo kot s srcem ali 

omejenim razumom svojega človeškega bitja. Ker se vam je moje delo druge dobe zdelo veliko, boste tudi 

moj prihod v tem času prepoznali kot dokaz neskončne ljubezni vašega Očeta. 

60 Bolj ko se izpopolnjujete, bližje boste cilju. Ne veste, ali ste le korak od odrešitve ali pa vas čaka 

še dolga pot. Pravim vam le, da se voljno in poslušno pustite voditi tej besedi, ki je glas mojega 

božanskega Duha. Pazite, da ne boste kršili zakona, da ne boste večkrat naredili iste napake. Upoštevajte 

ta poziv, ki je prošnja za popravo ─ prošnja, ki jo vaš Oče naslavlja na vas, saj ne želim, da bi živeli 

zaman na zemlji in potem jokali zaradi svoje neposlušnosti. 

61 Neutrudno delajte za svoj napredek in videli boste, da so preizkušnje, zaradi katerih danes trpite in 

katerih pomena še ne razumete, za vaše dobro in bodo vaše bitje napolnile z mirom in veseljem. To so 

modre preizkušnje, ki vam jih pošiljam, da bi očistile in izurile vašo dušo v boju, tako kot sem delal s 

številnimi bitji, ki jih danes ljubite in obožujete, katerih moč duše in dokazano krepost prepoznavate. To 

so vaši bratje in sestre, ki so šli čez ta svet in pustili sled čistosti in svetosti. Želim, da se z njimi združite 

in jim sledite. Vaša usoda je enaka, vsi ste v mojih očeh veliki, vsi ste vredni in želim, da bi živeli v svetu 

miru, v katerem živijo oni. 

 

Moj mir z vami! 
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Navodila 323 
1 Prihajam, da bi dal svojo vzgojo vaši duši, da bi jo nahranil in okrepil s svojo ljubeznijo. 

2 Preljubi otroci, vi ste moji mali otroci, moji mali otroci, ki hodite po zemlji in prenašate grenkobo 

in trpljenje. Blagor vam, ki zapuščate pot greha, da bi se vaša duša približala meni. 

3 Oče vas uči, kako sprejemati in kako prositi. Resnično, povem vam: Če se očistite greha, boste 

deležni mojega odpuščanja in boste okrepljeni. 

4 Želim vas očistiti vsakega madeža, da boste prejeli milost svojega Očeta. Nikoli pa ne izgubite te 

milosti, saj prihaja od mojega božanskega Duha in je dediščina, ki jo morate nositi s seboj na svojem 

potovanju. Jaz sem Učitelj in vam ponovno dajem svoj nauk, da ga boste nosili v svojem srcu in ga 

posredovali naprej, kot sem vam ga dal. 

5 Vest je kot ogledalo, v katerem se vidi vaša duša. Pravim vam: Zdaj ni več čas, da bi se videli 

potrebni tega ogledala, saj sem vam dal svojo luč, svojo vzvišeno Besedo, da vam jutri ne bi ničesar 

manjkalo, da bi se ravnali po mojem zakonu in še naprej dajali zgled ljudem, kakor so to počeli moji 

apostoli v drugi dobi. 

6 Tega navodila ne boste prejeli od nosilca glasu, saj je grešen kot vi. Odvrnil sem ga od njegovih 

poti in ga pripravil, da vam s svojim posredovanjem posreduje mojo besedo. Pomen tega nauka je moj 

lastni um. 

7 Že v drugi dobi sem vam rekel: "Ljubite se med seboj", kajti kdor ljubi svojega bližnjega, ljubi 

mene. 

8 Ne ločim vas po rasi ali barvi kože niti po razredu. Govorim vsem enako, da bi imeli eno voljo, da 

bi z nasmehom in odprtimi rokami sprejeli soljudi, ki prihajajo iz različnih narodov. Če boste prakticirali 

to ljubezen, jutri ne bo več vojn, smrt ne bo več obvladovala človeštva. Ne krivite me za svoje vojne, o 

človeštvo. 

9 Ne zapadajte v zmedo, ne gradite novega babilonskega stolpa, da bi tisti, ki se vam približujejo, 

ugotovili, da ste vsi enako pripravljeni. Nevernik mora imeti dokaze, da bo priznal Očetove čudeže, da bo 

njegova duša spoznala svojega Boga zaradi moje besede. 

10 Dokaz mora biti ljubezen, saj mora kristalno čista voda priteči tudi iz najtrše skale. 

11 Dvignite se k meni in osvobodil vas bom vsake bolezni, kajti jaz sem najboljši zdravnik. Pri vas 

bom pustil vse, kar človeštvo duhovno potrebuje, in ko boste prepoznani, me bodo vsi zdravniki na zemlji 

prepoznali v mojem duhovnem delu, ker je to moja volja. 

12 Kot obrambo sem vam pustil molitev. Zato vam pravim: Spremljajte in molite, da bi človeštvo po 

vas doseglo odrešenje, da bi mu ob pravem času prinesli Besedo, ki jo trenutno prejemate. 

13 Čas, v katerem živite in ki je tako zelo duhovno pomemben za vse ljudi, mineva, česar človeštvo 

ne opazi. Kljub temu bo prišel čas, ko bo to sporočilo prepoznano kot zelo pomembno ─ ne le v življenju 

ljudi, ki so prejeli to sporočilo, temveč tudi v zgodovini vseh narodov na zemlji. 

14 Razmislite o slavi poslušanja moje besede. Vendar ne počivajte na lovorikah, saj se hkrati z 

veseljem, da ste deležni te milosti, zavedajte, da je vaša odgovornost do narodov, vaših soljudi, zelo 

velika, saj jim morate prinesti pričevanje o vsem, kar ste prejeli v teh časih. 

15 Blagor tistim, ki ohranjajo mojo besedo v svojih srcih, saj bodo ljubili svoj križ in z njim na 

ramenih trkali na vrata soljudi ter jim prinašali sporočilo luči, miru in ljubezni, ki sem ga v svoji besedi 

zaupal temu ljudstvu. 

16 Vsaka moja lekcija v tem letu 1950 je priprava na to, da ne boste točili solz, ko bo napočil 

trenutek, ko bom razglasil svoje oznanilo za končano, saj vam dajem vse, da vam ničesar ne manjka. 

Ljudje, ne jokajte zaradi odsotnosti moje besede. Povedal sem vam že, da se bo Moje bistvo ohranilo v 

vaših srcih, in če bo vaš spomin šibek, bom spodbudil nekatere od Svojih otrok, da v knjigah in albumih 

združijo strani in zapise, ki so jih ustvarili iz Moje besede. 

17 Okrepite se v meditaciji in molitvi. Ste človeški in majhni in slovo od moje manifestacije bo 

pretreslo celotno vaše bitje. Kako to ljudstvo ne bo pretreseno tistega dne, ko ga bodo ljudje po vsej zemlji 

tako ali drugače občutili, čeprav nimajo niti najmanjšega pojma o moji navzočnosti v tretji dobi? 
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18 Ko bo v glavah ljudi zasijala luč, bodo razumeli, da so vsi dogodki, ki so se zgodili ob koncu leta 

1950, pričali o tem, da se je obdobje moje manifestacije končalo, tako kot so tudi začetek tega časa 

naznanili dogodki, ki so pretresli ljudi po vsej zemlji. 

19 Pripravljam vas in opozarjam pred časom zmede svetovnih nazorov, da bi se osvobodili notranjega 

boja duše in mučenja misli. Kajti vsi svetovni nazori, doktrine, teologije, filozofije in verovanja človeštva 

se bodo zatresli in tako simbolizirajo nevihto, pravi vihar duha, po katerega razburkanih valovih boste 

pluli po moji volji in ostali na vrhu, dokler se nevihta in tema ne končata. Ne dajem vam boljšega recepta, 

da bi to preizkušnjo prestali v enem kosu, kot sta molitev in sledenje moji besedi, s katero se bo vaša vera 

nenehno krepila. 

20 Ta bitka svetovnih nazorov, spopad verstev in ideologij je nujno potrebna, da bi na površje prišle 

vse slabosti in napake, ki so se nakopičile na dnu vsakega kulta in vsake institucije. Šele po tej "nevihti" se 

bo lahko začelo moralno in duhovno čiščenje ljudi, saj bodo videli, da resnica prihaja na dan, jo 

prepoznali, začutili v sebi in se ne bodo mogli več hraniti s puhlicami in pretvarjanjem. 

21 Tako kot vsak človek prostovoljno in povsem sam izkorišča vitalni učinek sonca na svoje telo, ker 

se zaveda, da na njegovi svetlobi, toploti in vplivu temelji materialno življenje, tako bodo tudi oni iz 

svetlobe resnice izkoristili vse, kar potrebujejo za ohranitev, krepitev in razsvetljenje svoje duše. 

22 Takrat bo začela delovati moč, ki je človek še nikoli ni občutil, saj se bo njegovo življenje vedno 

bolj prilagajalo resničnim načelom življenja, normam, ki jih določa moj Zakon. 

23 Vaša naloga, ljudje, je, da moje sporočilo o duhovnosti, ki sem vam ga prinesel, ponesete po vsem 

svetu. Vendar želim, da razumete, da ima način širjenja te luči dva vidika: prvega, popolnoma duhovnega, 

s pomočjo misli, molitve, s katero ustvarjate vzdušje duhovnosti, in drugega, duhovnega in hkrati 

človeškega, z besedo, s fizično prisotnostjo, z razlaganjem moje besede šibkim. Spomnite se Jezusovega 

zgleda. 

24 Če bi imeli veliko vero in boljše poznavanje moči molitve, koliko del usmiljenja bi storili s svojo 

miselno sposobnostjo. Vendar ji niste dali vse moči, ki jo ima, zato se pogosto ne zavedate, kaj 

preprečujete v trenutku resnično občutene in resnične molitve. 

25 Ali se ne zavedate, da nekaj višjega preprečuje izbruh najbolj nečloveških vojn na vašem svetu? 

Ali se ne zavedate, da na ta čudež vplivajo molitve milijonov moških, žensk in otrok, ki se s svojim duhom 

borijo proti temnim silam in nasprotujejo vojni? Še naprej molite, še naprej opazujte, vendar v to dejavnost 

vložite vso vero, ki jo premorete. 

26 Molite, ljudje, in nad vojno, bolečino in bedo razgrnite plašč miru svojih misli, s katerim boste 

ustvarili ščit, pod katerim bodo vaši soljudje našli razsvetljenje in zatočišče. 

27 Ker je svet trenutno tako slep, da ne more prepoznati luči resnice in v svoji notranjosti ne sliši 

mojega klica, molite in pridobite duhovno podlago. Trenutno vas namreč ne bi slišali, ker so vsi narodi 

zaposleni s pripravami, uničevanjem in obrambo. 

28 Ljudje bodo morali postati še bolj slepi, ko bodo obup, sovraštvo, groza in bolečina dosegli svoje 

meje. 

29 To tudi ne bi bila prava ura za posredovanje mojega sporočila, saj bi bili kot klicatelji sredi 

puščave; nihče vas ne bi poslušal. 

30 Ne pozabite, da je človeško srce kot polje, ki ga je treba obdelovati: Najprej ga je treba očistiti, 

tako da z njega odstranimo balvane in odstranimo plevel, ki ga prekriva. Nato jo mora dež narediti 

rodovitno, da v njej lahko vzklije seme, in končno mora priti čas, da sejemo seme, preden zemlja ne želi 

več čakati in preden mine ugodno časovno obdobje. 

31 Na enak način se v tem človeštvu odvija očiščevalno delo, v katerem si je človek, ne da bi se tega 

zavedal, dal čašo trpljenja, ki mu bo vrnila čistost. 

32 Vsa bolečina, ki si jo povzroči, bo zmehčala njegovo srce, tako da bo končno lahko iz globin 

svojega bitja izločil vse slabo, kar je zraslo v njem. Ko ne bo mogel več trpeti in ne bo mogel več prenašati 

trpljenja, bo začutil, da v njegovo srce prihaja luč vesti, blagostanje kesanja, življenjska moč novega 

življenja za njegovo dušo. 

33  

34 Kaj bi se zgodilo s tem človeštvom, če se v času, ko je hrepenelo po prihodu mojega sporočila, to 

ljudstvo ne bi pripravilo na to, da bi se svojim soljudem prikazalo kot glasniki ali "delavci" moje besede? 
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35 Kako velika je vaša odgovornost, učenci ─ tako velika, da mi boste morali odgovarjati za vsako 

minuto, ki sem vam jo zaupal, da opravite svoje poslanstvo. 

36 Povedal sem vam, da najprej molite, to pomeni, da najprej pridobite resnično znanje o poslanstvu, 

ki ga boste opravljali, da prilagodite svoje srce z izvajanjem usmiljenja, da postopoma razvajate svoje bitje 

in si prizadevate premagati sebičnost, ki je sad materializma. Potem bo v vas vedno bolj vstopala 

duhovnost. 

37 Ne bodite več majhni otroci, da bi, ko vam rečem, naj molite, razumeli, da vas prosim za dobra 

dela, saj so to vaše besede ali misli ─ ali ne ─ ki resnično govorijo mojemu Duhu. Če misli, pa naj bo še 

tako lepa, ne občutimo, ji manjka vsebina. Če beseda ali stavek, naj bo še tako lepo izražen, ne postane 

delo, nima življenja, in vi že veste, da je tisto, kar nima življenja, kot neobstoječe, zato tega ne morem 

sprejeti. 

38 Zdaj veste: Ko vam rečem, molite, se ne smete omejiti le na to, da zberete svoje misli v notranji 

predanosti, ampak tudi ponovno zapustite to svetišče in v vsakem od svojih soljudi pustite zaobljubo 

ljubezni pravega bratstva kot najzanesljivejši dokaz, da živite in molite za svojega bližnjega. 

39 Tako bodo postopoma izginile vaše pomanjkljivosti, premagali boste svojo razdvojenost in dosegli 

tisto pripravo, o kateri vam tako pogosto govorim v svojih naukih. 

40 Če se to ljudstvo v času, ko ljudje v svojih srcih hrepenijo po mojem novem sporočilu, ne bo 

pripravilo s praktičnim delovanjem in se ne bo očistilo v boju ljubezni proti sovraštvu, usmiljenja proti 

egoizmu, miru proti razdoru, bolezni in trpljenju, potem naj ne pričakuje, da bo samo z besedo doseglo 

dno src in jih prepričalo o moji resnici. 

41 Zato vam hkrati s tem, ko vam dajem svojo besedo, naročam, da jo tudi izvajate, saj boste le tako 

lahko razumeli bistvo mojih naukov, njihov pomen in neskončno dobroto. 

42 Od leta 1866 do leta 1950 je minilo 84 let, cela doba duhovnih razodetja, v kateri je Božanska luč 

neprestano sijala na vsako dušo in na vse "meso" ─ v kateri se je Duhovni svet razodel temu ljudstvu na en 

način in vsemu človeštvu na številne načine. 

43 Sedaj se bliža trenutek, da se od vas poslovim s sredstvi, ki sem jih izbral za svoje oznanilo v tem 

času. Vendar pa bom ostal v pričakovanju vaše priprave in poduhovljenja, da bi nadaljeval s svojim 

oznanjevanjem človeštvu, čeprav za prenos svojih sporočil ne bom več uporabljal možganov, ampak bom 

uporabljal neposredno oznanjevanje svojega Duha vašemu. 

44 Ko sem skozi usta starodavnega preroka dejal, da bodo prišli časi, ko se bo Moj Duh izlil na vsako 

dušo in na vse meso ter da bodo ljudje imeli videnja in preroške sanje, sem mislil prav na čas, ki se 

približuje, ko se bodo pokazali darovi, ki jih ima vsaka duša, in ko bo iskala Božjo resnico ter bila priča 

izpolnitvi vsega, kar vam je bilo prerokovano. 

45 Ne bojte se dneva, ko vam bom zadnjič spregovoril, niti se ne bojte časa premišljevanja, ko ne 

boste več slišali mojih besed skozi človeška usta. Resnično vam pravim: Prisoten bom, slišal vas bom in 

vas ne bom zapustil niti za trenutek, s svojo ljubeznijo bom spodbujal vašo vero, v različnih oblikah vam 

bom dal čutiti svojo navzočnost, vaša srečanja bom napolnil z duhovnim bistvom in božanskimi navdihi, 

dal vam bom misli, dela in besede, vodil bom vaše korake in vam prihranil padce in spotike. 

46 Ne bojte se novega časa, ne dvomite v mojo navzočnost v duhu, saj vam bom dal slišati svoj glas, 

odpravil vaš dvom in vam rekel: O, ljudje majhne vere, da bi verjeli, morate videti in se dotakniti. 

47 Če se resnično želite poduhoviti in se v tem tretjem obdobju upravičeno imenovati Moji učenci, 

globoko premislite o teh slovesnih trenutkih, o teh naukih, ki so med zadnjimi, ki jih boste prejeli. 

48 Želim, da si kot dobri učenci vzamete svojega Učitelja za zgled v njegovi resnicoljubnosti, da 

boste na svojem popotovanju izpolnili svoje poslanstvo, ne da bi se kdaj oddaljili od smeri, ki sta jo 

začrtala zakon in vest. 

49 Odkar sem pred mnogimi stoletji napovedal svoj prihod k vam, sem izpolnil svojo obljubo. Ker 

sem obljubil, da bom po tem, ko sem vzpostavil stik z vami prek svojih glasnikov, v času nastanitve 

nenehno govoril o duhovnem kraljestvu, sem to tudi storil. Ker pa sem vam razkril datum, na katerega 

bom končal to sporočilo, ga bom in moram upoštevati. Kajti v moji volji ne more biti nobene spremembe, 

prav tako se ne morejo spremeniti moji božanski načrti, prav tako ne obstaja nobena druga moč ali volja, 

ki bi spremenila usodo življenja in ljudi. 
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50 Vse sem predvidel od vekomaj, nič ni ušlo moji modrosti. Vsak čas je bil določen od začetka in 

vsaka usoda je bila vnaprej določena. Četudi ljudje nikoli niso uskladili svoje volje z mojo, se je moja 

volja vendarle uresničila. 

51 Vedno sem vam dal čas za pripravo in vam zagotovil sredstva, da se rešite. Preden sem vam poslal 

svojo sodbo, da bi od vas zahteval obračun ob koncu dobe ali obdobja, sem pokazal svojo ljubezen do vas 

tako, da sem vas opozoril, vas prebudil in spodbudil k spreobrnjenju, popravi in dobroti. Ko pa je prišla 

ura sodbe, se nisem ustavil, da bi vas vprašal, ali ste se že pokesali, ali ste se že pripravili ali pa še vedno 

vztrajate v zlu in neposlušnosti. Moja sodba je prišla ob določeni uri, in kdor je znal pravočasno zgraditi 

svojo skrinjo, se je rešil. Toda tisti, ki se je posmehoval, ko mu je bila napovedana ura sodbe, in ni storil 

ničesar za svojo rešitev, je moral propasti. 

52 Razmišljajte o tem, kar vam govorim, da boste vedeli, da vaša volja ne more nikoli spremeniti 

moje, čeprav se vam včasih tako zdi ─ da vas bom, ko bo prišla ura sodbe, poiskal in obiskal, da bi 

vsakemu dal po njegovih zaslugah. Še prej sem vam govoril poln ljubezni in svetlobe, da bi pravočasno 

zgradili rešilno skrinjo, ki bi vas lahko rešila pred pogubo v poplavah svetovnega očiščevanja v dneh 

največje sodbe. 

53 Če se ta dogodek še ni izoblikoval pri novincih in odpadnikih, so za to odgovorni starejši, "prvi", 

učenci, da bodo svoje male brate in sestre učili, kako ubogati Očetovo voljo in kako izpolnjevati njegov 

zakon. Jaz pa vam pravim: Če ne bodo dali zgleda poslušnosti ali pričevanja o moji resnici, jim bom 

zagotovo dal še en dokaz o svoji pravičnosti in o tem, kako se moja volja izpolnjuje nad vse. 

54 V globini srca se sprašujete, zakaj tako hudo graja vašo dušo. Jaz pa vam pravim: Če bi ti ob 

stvarjenju odrekel eno od svojih lastnosti, bi imel razlog, da bi se pritoževal ali čudil mojim očitkom. Ker 

pa vem, da sem v vaše bitje položil nekaj od vsake od svojih sposobnosti, vrlin in lastnosti ter vam dal tudi 

razodetja o svojem zakonu, o vaši usodi in o življenju ter vam dal potreben čas za razumevanje, razvoj in 

razvoj, se vam mora zdeti pravično, da pridem k vam, da ocenim vaša dela in uporabo mojih darov. 

55 Še enkrat vam povem, da če bi vam odrekel eno samo svojo lastnost, vam ne bi upravičeno očital 

napak, ki jih delate v svojem življenju. 

56 Tako boste lahko razumeli, da ni in nikoli ni bilo človeškega bitja, v katerem ne bi bila duša, ki bi 

ga oživljala, in da nikoli ni bilo človeške duše, ki bi bila brez duha. 

57 Kakšna večja slava je za človeka, kot če ve, da ga oživlja bitje svetlobe, prebivalec Duhovnega 

kraljestva, odposlanec ali glasnik višjega sveta? Po drugi strani pa ─ kakšna večja sreča je za dušo, kot če 

ve, da je z njo večno sijoči svetilnik Duha, ki je luč božanskosti, ki ji osvetljuje pot? 

Ker pa ste zapravljali čas, se ukvarjali le z zemeljskimi stvarmi in se vsak dan bolj oddaljevali od misli 

na duhovno življenje ─ ker celo vaše verske skupnosti trpijo zaradi pomanjkanja duhovnosti, imate 

utrujeno, bolno in melanholično človeštvo, ki se ob glasu svojega Očeta, ki mu bo sodil in ga poklical na 

odgovornost, sprašuje in se mu postavlja po robu: Zakaj tako velika strogost do tega šibkega, majhnega, 

bolnega in nevednega ljudstva? 

Vendar se ne zaveda, da nima prav, ko se odziva na glas svojega gospodarja. Ni namreč šibka, saj v 

sebi nosi moč, ki ji jo je dal Bog, ni majhna, saj se v njeni duši in telesu skrivata modrost in popolnost, s 

katerima sem jo ustvaril, ni nevedna, saj se s pomočjo duha popolnoma zaveda, kaj počne, kaj bi morala 

storiti in česa bi se morala vzdržati. 

Če pa se počuti slabo, je to zato, ker ga je pomanjkanje harmonije, tako z duhovnim kot z zemeljskim, 

oddaljilo od izvornih virov življenja, kot sta duhovno občestvo z menoj in stik z materjo, naravo. 

58 Pozivam vas, da temeljito premislite o moji besedi, in moram vam povedati: če kdo ─ potem ko 

me je slišal ─ še naprej meni, da so moji očitki in moje sodbe krivični, je to samo zato, ker ni mogel 

razumeti pomena moje besede, in potem mu bom moral odpustiti, da je otrdelo njegovo srce in um. 

59 Dolgo ste bili preizkušani, ljubljeno ljudstvo, ker ste se morali očistiti, da bi postali vredni biti moji 

Beseda sočloveku ─ danes, ko narodi tako zelo potrebujejo sporočilo miru. 

60 Ne bom poslal za glasnike tistih, ki so umrli za življenje milosti, saj ne bi imeli kaj dati. Tega 

poslanstva ne bom zaupal tistim, ki svojega srca niso očistili sebičnosti. 

61 Glasnik moje besede mora biti moj učenec, ki že s svojo navzočnostjo daje v srcih čutiti moj mir. 

Sposoben mora biti potolažiti sočloveka tudi v najtežjih trenutkih življenja, njegove besede pa morajo 

vedno izžarevati svetlobo, ki razblinja vsakršno temo duše ali razuma. 
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62 Te ljudi sem našel "mrtve" in jih obudil k življenju s svetlobo svoje besede. Zakaj ne bi mogli moji 

učenci enako ravnati s svojimi bližnjimi, saj sem jih tega naučil? 

63 Ko govorim o "mrtvih", mislim na tiste, ki so umrli glede vere, dobrega in resnice, in lahko vam 

povem, da je bil "mrtev" v vsakem od vas, ko ste prišli na mojo manifestacijo. 

64 Ko se je moja beseda dotaknila nagrobnega kamna tvojega srca, se je duša, dolgo zakopana pod 

materializmom tvojega življenja, zatresla. 

65 Neznani občutki, zakopani občutki ljubezni in užitki duše so vas pripravili do tega, da ste doživeli 

mojo besedo. Nestrpno ste prihajali k Božanskemu žarku, ki ga je oznanil Nosilec glasu, da bi uživali v 

bistvu, ki ste ga čutili, ko je iz Neskončnosti prihajalo v vaše srce. 

66 To so bili za vas trenutki resničnega miru, ko ste v svetu, polnem svetlobe in popolnosti, pozabili 

na svoje zemeljske usode. 

67 Takrat je tvoje srce prevzel občutek hvaležnosti, saj se je ravno takrat, ko si od življenja pričakoval 

le bolečino, raztrgala tančica skrivnosti in v tvojo dušo je padel žarek božanske svetlobe kot sporočilo 

ljubezni, resnice in tolažbe. 

68 V vašem temnem, bolečem in monotonem življenju se je nepričakovani čudež moje vrnitve zgodil 

z duhovnim in hkrati razumljivim oznanilom. 

69 Od tistega dne naprej se je pred vašimi očmi pojavilo novo življenje. Sence dvomov in negotovosti 

so izginile in v vašem srcu se je prižgala luč. 

70 To je nova zora, o kateri tako pogosto govorim v svoji besedi, to je nov dan, v katerega ste se 

prebudili. 

71 Zdaj imate upanje, počutite se varne in veste, kaj morate storiti, da boste živeli na tej poti. 

72 V vašem srcu so se rodili plemeniti nameni, dobri nameni, lepi nameni. 

73 Pot se pred vašimi očmi razprostira polna svetlobe in vas vabi, da jo nenehno hodite, da vam 

pokaže svoje lepote in vam na vsakem koraku razkrije nove nauke. 

74 Kdo med vami si ne želi tega čudovitega prebujenja za vse človeštvo? Kdo med vami želi ta zaklad 

samo zase? Nihče. V vsakem srcu vidim željo po svetovnem vstajenju, željo po miru in luči v vseh ljudeh. 

Resnično, povem vam, ta želja, ki vsak dan raste v vašem srcu, bo moč, ki vas bo jutri vodila v boj za 

uresničitev ideala, ki ga je moja beseda zasejala v vaši duši. 

75 Svojemu ljudstvu bom zagotovil sredstva, da bo moje sporočilo poneslo vsem narodom. Poskrbel 

bom, da bo na poti našel ljudi dobre volje, ki mu bodo pomagali ponesti moje razglase do konca sveta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 324 
Moj mir z vami! 

1 Sestopil sem v tvoje srce, ki sem ga našel pripravljeno, da me sprejme. Kdo med vami me je iskal 

in me ni našel? 

2 Trenutno tavate po puščavi, vendar ste v tem glasu navzoči v moji navzočnosti, ki vas nenehno 

spodbuja v neštetih preizkušnjah na poti. Hranili ste se s kruhom Duha, medtem ko mnoge množice živijo 

v puščavah, kjer ne najdejo ne vode ne hrane ne vodnika. 

3 Prihajam k vsem, saj nisem naklonjen nobeni rasi. Moj Duh prihaja k vsem ljudem, toda le tisti, ki 

so pripravljeni, me sprejmejo in se okrepčajo v moji navzočnosti. 

4 Blagoslavljam "izraelsko ljudstvo", ki je odprlo vrata svojih src, da bi mi dalo zavetje ─ tiste, ki so 

odprli oči za svetlobo in v tem delu odkrili vso resnico in slavo, ki ju vsebuje. Kajti oni bodo rešeni in po 

njih bodo rešeni prihodnji rodovi. 

Vi, izbrano ljudstvo, ki ste me vedno poslušali, pridite danes še enkrat, poklonite se mi in mi recite: 

"Oče, usmeri naše korake, še bolj razvnemi našo vero, ne dovoli, da bi padli v skušnjavo." 

V svoji molitvi mi poveste, da imate velike stiske, da ste izpraznili čašo trpljenja, da so se vaše noge 

udrle na trnjih poti. Toda Učitelj vam odgovarja: Bodite potrpežljivi v preizkušnjah, s predanostjo pijte 

svoj kelih trpljenja in pričakujte jutrišnji dan, medtem ko se ukvarjate z mojim naukom. 

5 Bili ste opozorjeni, vedeli ste, kaj bodo prinesli ti časi, ker sem vam to napovedal. Niste slepi, 

hodite po poti, polni svetlobe. Drugi so tisti, ki se spotikajo, padajo in točijo solze: nevedni so tisti, ki ne 

vedo, kam gredo, živijo neplodno in nekoristno življenje. 

Vi pa, ljudje, ki veste, da imate vse darove duha, da ste prisotni v moji besedi in da ste me dan za dnem 

sprejemali v mojih naukih, ste močni, ki mi pokažete svojega borbenega duha ─ duha, ki je premagal 

nesrečo, ki je v želji po meni, po popolnosti, premagal velike ovire in se prebil skozi velike prepreke. Kajti 

ti moraš biti prvi, močan med ljudmi, ki govori po resnici in priča o tem, kar je izkusil. 

6 Ko se bliža ta velika zadnja preizkušnja, morate spregovoriti sočloveku. Vaše besede morajo 

prekiniti tišino, v katero bo za kratek čas zapadlo človeštvo, ki ga bo vznemirilo to veliko obiskanje. To bo 

glas "Izraela", ki se bo dvignil, spregovoril svetu in mu sporočil, kar sem mu obljubil: Mir ljudem dobre 

volje, odrešenje ljudem vere, oblast in moč vsakemu, ki se dvigne k čistemu idealu. 

Da bi vas spodbudil, vam bom položil svoje besede na usta, svoje navdihe v vaše srce, da boste lahko 

varno vodili to človeštvo. 

Bili ste temeljito pripravljeni. V vsakem svojem nauku sem pred vašimi očmi odprl neskončno pot, 

polno idealov in duhovnosti. 

7 Vaš um in še bolj vaša duša sta bila osvežena, ko ste uživali v užitkih te Besede in jo hranili v 

svojih srcih, da bi jo pozneje preučevali. Za "ljudstvo Izraela" se že bliža čas velikega preučevanja, ko 

boste morali razmisliti o besedah, ki sem vam jih povedal, o naukih, ki sem vam jih dal kot oporoko za vas 

in za vse človeštvo. 

8 Ljudje, bodite pripravljeni, saj bodo iz vseh src prihajale številne ideje, ki bodo spodbijale vaše 

misli, in med ljudmi ne boste našli duhovnega sorodstva. To je čas napovedane bitke. Medtem ko bodo 

nekateri branili mojo resnico in širili moj nauk, ga bodo drugi želeli uničiti, želeli bodo zrušiti kamen za 

kamnom tega dela, ki sem ga zgradil v srcu izraelskega ljudstva. 

9 Dvignili se bodo s fanatizmom in nevednostjo, ker bo vsak razumel po svojih zmožnostih 

razumevanja. Toda jaz, Svetloba, se bom spustila k vam in vas vodila. Jaz, Pravičnost, bom razsvetlil 

Resnico v srcih tistih, ki so me slišali s pripravljenimi dušami. 

10 Izraelsko ljudstvo: V tej veliki bitki boste nosili le orožje ljubezni, miru in pravičnosti. Kaj bi se 

zgodilo z vami, če bi se lotili dvoreznega meča, ki rani in ubija? Predvsem pa naj moja luč sveti in prinaša 

mojo besedo v srca. Oborožite se s potrpežljivostjo, modrostjo in ljubeznijo ter se spomnite teh naukov, ki 

sem vam jih dal sredi tega miru. Čeprav sem videl, da se skupnosti borijo v velikih nevihtah, v veliki 

zmedi, je bila moja beseda kot svetilnik v tem morju, ki so ga vznemirjali svetovni nazori, ideje, različne 

razlage. 
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Vsak od vas naj bo glasnik resnice, vsi si me vzemite za zgled, vsi se spominjajte ljubezni, s katero 

sem poučeval vsakega od svojih učencev, potrpežljivosti, s katero sem usposabljal vsakega od svojih 

osnovnošolcev, odpuščanja, ki sem ga vsem podelil, ko so delali napake in podlegli skušnjavi. 

11 Zato me moraš, Izrael, ki boš ostal moj učenec, ki boš pričeval o tem Mojstru, imeti za zgled. 

Takrat bo nastopil trenutek preizkušnje, vaša priložnost, takrat boste spoznali tudi sebe, takrat boste 

spoznali veličino svoje duše. Če pa ne boste pripravljeni, boste obžalovali svojo šibkost. 

Jaz kot Mojster sem vas učil, dal sem vam neskončna navodila, in ko se bo končalo to leto 1950 ─ leto 

milosti, zadnje, v katerem bom govoril v tej obliki ─ boste pripravljeni, in vse, česar ne bi smeli slišati s 

pomočjo nosilca glasu, boste prejeli z intuicijo v svoji duši. 

12 Tako boste razumeli velike nauke. Pot, ki sem vam jo začrtal, je neskončna. Nikoli ne boste mogli 

reči, da ste prišli do konca, da se vam ni treba ničesar več naučiti ali preučiti, da ste razumeli vse. Ne, 

ljudje, kratek čas ne bo dovolj, da bi razumeli moje učenje, učiti se boste morali skozi celotno potovanje 

na zemlji, potem pa se bo vaša duša v onstranstvu premaknila v duhovna območja v želji po bistvu in 

modrosti mojega Duha in odkrili boste še druga obzorja, vaši ideali bodo rasli in takrat boste razumeli, da 

je vaš Oče neskončen v svoji svetlobi in ljubezni do svojih otrok. 

13 Danes niste več učenci, niste več majhni otroci v tem delu, pri izpolnjevanju svojega poslanstva ste 

se oddaljili. Govoril sem vam in vam povedal, da je "izraelsko ljudstvo" živelo na zemlji, da bi me 

sprejelo. Zato je veliko obdobij, v katerih me je tvoja duša slišala. 

14 Prešli ste že skozi več življenjskih obdobij, razvili ste se. Imate izkušnje in sadove, ki ste jih poželi 

v preteklosti. Preživeli ste že velike preizkušnje, zato vaše duše ne bodo zapeljale lažne luči. Poznate 

"okus" moje Besede, odprli ste oči in spoznali najčistejšo duhovno svetlobo. Brali ste v veliki knjigi moje 

modrosti in vas ne bodo mogle zmesti nepopolne znanosti. 

15 Prinesel sem vam pravo luč in pravo znanost, ki je v meni. Naredil sem vas velike po duši, ker 

želim, da me iščete bolj z njo kot z razumom, da bi bili duhovniki v resnici. Izraelskemu ljudstvu se 

namreč že približuje čas velikih priložnosti. Če ste se danes počutili kot ujetniki z omejenim poljem 

delovanja za delovanje mojega nauka, je zdaj blizu trenutek, ko bom vsakemu od vas odprl poti, kjer boste 

uporabljali moj nauk in pri njegovem izvajanju odkrili veličino vsake moje besede. 

16 Le tako me boste lahko razumeli, tako boste pravilno razlagali mojo besedo in si v mislih ne boste 

ustvarjali teorij in idej, ki vas zmedejo in ne vodijo k razumevanju mojega nauka. 

Izvajati morate ljubezen, mir in usmiljenje, da bi postali eno z Očetom, potem pa se boste lahko 

spoznali, kot sem vas pripravil ─ polni darov in milosti. Povedal sem vam, da sem vas ustvaril po svoji 

podobi in podobnosti, da lahko vsak od vas stori velika dela na način, ki bo pričal o meni, ki vas bo naredil 

podobne meni, in da jih lahko opravite zaradi svoje sposobnosti. 

17 Ste že pripravljeni? Ste se že pripravili, da me boste imeli za zgled? Resnično vam pravim, da vam 

za to nič ne manjka, da ste že dosegli zrelost duše in da lahko od tega trenutka postanete dejavni in Mi 

ponudite prve sadove izpolnitve svojega poslanstva, medtem ko velik del človeštva še naprej spi in čaka 

na pritisk ali pretres, ki jih bo prebudil. 

18 Spremljajte in molite, ohranjajte gorečo vero. Moliš za vse tiste, ki se počutijo zapuščene in so 

zašli z duhovne poti, in ta molitev obdaja ljudi in jih rešuje, odrešuje. Prišel bo čas, ko bodo srca, v katera 

ste posejali ljubezen in jih še ne poznate, ker ste molili tako za tiste, ki jih poznate, kot za tiste, ki jih ne 

poznate, prišla na vašo pot ali pa boste prišli do njih na svoji poti in jih odkrili, in takrat boste postali eno z 

drugim, takrat bo vaša duša prepoznala seme, ki ga je posejala. 

19 Pokrajine vas čakajo, veliko sem vam govoril o tem, vendar ste to videli kot nekaj oddaljenega, ker 

niste videli, da bi se to zgodilo takoj. Toda prišel bo trenutek, ko se boste razpršili, in takrat boste to seme 

vzeli s seboj kot obilno seme, ki ga boste razpršili po poljih človeštva. Tam boste spoznali svoj napredek, 

tam boste začeli uresničevati svoj ideal, tam boste postali veliki s svojimi dejanji ljubezni in žrtvovanja za 

človeštvo. 

20 Potrebno je, da greste skozi te preizkušnje, da boste razumeli moj nauk. Vsak od vas mora postati 

apostol, jaz pa vas bom razsvetlil in blagoslovil iz onstranstva. 

21 Imate enake darove, kot so jih imeli oni v tistem času. Da, Izraelci, saj ste bili moji učenci v tistem 

času, tako kot tistih dvanajst in vsi, ki so me poslušali v drugi dobi. V vas sem položil svoje seme, moja 
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modrost je ovila vaše duše. Če pa se za kratek čas niste počutili napolnjeni z njo, je to zato, ker še niste 

razmišljali in študirali. 

22 Sedaj vam podeljujem čas miru, čas oddaljenosti od vašega zemeljskega življenja, da boste lahko 

študirali in nato pripravljeni začeli svoje poslanstvo. Ko pride ta čas, naj ne mine neopaženo, ne posvečajte 

tega časa, ki vam ga zdaj podeljujem, posvetnemu življenju. Dal ti bom vse, kar potrebuješ za preživetje, 

in vse, kar potrebuješ za svojo dušo. 

23 Prišel sem zaradi človeške duše, da bi jo rešil iz teme, v kateri je živela. Telo je drugotnega 

pomena, zemeljsko življenje, čeprav je za človeka pomembno, je prav tako drugotnega pomena. Za hrano 

zadostuje hlebec kruha, za pokritje telesa in zaščito pred vremenskimi nevšečnostmi odeja, celo preprosta 

obleka, in to je dovolj. Toda duša, ki jo čaka dolga pot, ki mora priti do mene z velikimi zaslugami, da bi 

dobila velike obljube, še ni dobila priložnosti pri tebi, je še vedno priklenjena, še vedno nenehno kliče po 

odrešitvi in osvoboditvi. Dvigne se v osrčju tvojega bitja in pretrese tvoje trdo srce. Toda ona je tista, ki bo 

vladala "mesu", in ne ta, ki bo vladala duši. 

24 Telesna lupina je le obleka, orodje, ki sem vam ga dal na Zemlji, da lahko na njej nekaj časa živite. 

Od duše bom zahteval, da poda poročilo o svojem telesu, ko boste slekli to oblačilo. 

Toda materializem, v katerem živite, je ječa, v kateri ste zatrli svojo dušo. Zdaj bom odprl njena vrata, 

dal vam bom svobodo, da boste lahko živeli zelo blizu mene in ljubili to človeštvo z vsemi močmi svojega 

bitja. 

25 Želim si, da bi bilo izraelsko ljudstvo kot nežna mati, ki sprejema nezaščiteno človeštvo, da bi bila 

vaša maternica topla, da bi bile vaše oči polne ljubezni in sočutja do tega človeštva. Zaupam vam jih, da 

boste o njih razmišljali kot o mlajši sestri ali, če želite, kot o hčeri. 

Zapustil vas bom kot svoje predstavnike, in kakor ljubim, blagoslavljam in objemam človeštvo, tako 

boste delali tudi vi. Hlepijo po ljubezni, zgledih in svetlobi. Rekel bom človeštvu: Poiščite "Izraelovo 

ljudstvo", v njem boste našli moje nadomestilo in moje čudeže, nanj bom izlil svoja navodila in svoje 

koristi! 

26 Kako velika je vaša naloga, ljubljeni ljudje, pa je še vedno niste razumeli! Vendar ne skrbite. Če 

verjamete vame, se boste lahko dvignili do njene uresničitve in boste morali zavzeti to častno mesto v 

odnosu do človeštva. 

Pripravite se zdaj, ko imate še čas za razmislek in meditacijo ─ zdaj, ko še ne pridigate pred velikimi 

množicami in lahko še vedno sami popravljate napake. Vstopite v svojo notranjost, da bi spoznali, kaj je v 

njej dobrega in slabega, in spodbujali odkrite vrline, ki sem jih vtisnil v vašo dušo od začetka, odkar ste 

bili ustvarjeni. Toda tisto, kar bi morali odkriti slabega ─ vse nepopolnosti, ki bi morale biti prisotne v vas, 

bi morali spremeniti v popolnosti. 

27 Zemlja je dolina sprave in preizkušnje za duha. Toda zmagati mora z močjo in močjo, ki sem mu 

jo dal, saj je del mene, je moje bistvo, moje življenje. Ste moja bitja, kot sem jaz. Na kakšne ovire boste 

torej naleteli na svoji poti, ki jih niste mogli premagati na poti spiritualizacije in razvoja navzgor? 

28 Ljudje: Dovolj je, da vsak dan molite in se izobražujete v študiju Mojih naukov, da si z lastnim 

prizadevanjem utrete pot, da prestane vse preizkušnje, da potrpežljivo čakate, ko morate čakati, in da vse 

sprejmete, kot je Moja volja. Nisem vam obljubil cvetlične poti, nisem vam rekel, da boste na tej zemlji 

srečni in uživali popolno srečo. Učil sem vas, da boste podvrženi preizkušnjam in da boste šli skozi pot 

pokore, na kateri se boste odkupili za svoje pretekle prestopke, tako kot morate pridobiti zasluge, da bi se 

lahko povzpeli. 

29 To sem vam povedal, ljudje. Zato bodite predani v stiskah, z veseljem prenašajte svoje življenje. 

Upajte, da tisto, česar niste prejeli ob mraku, prejmete ob jutranjem svitu. Kajti vsakdo, ki zaupa vame, 

prejema ─ vsakdo, ki moli, je močan. Zato vas, učence, ta Mojster vedno vodi k molitvi, študiju duhovnih 

naukov, študiju človeškega življenja, da bi bili vedno modri in pravični, da bi bili pravični v vseh svojih 

odločitvah, da bi pričali, da ste Moji apostoli, in da bi se počutili polni miru zaradi pravičnosti, ki ste jo 

udejanjili v svojih dejanjih. 

30 Tako sem vas pripravil, Izraelci, tako sem vas združil v to skupnost. Tiste, ki ste prišli v zadnjih 

urah Moje besede, sem učil in jih dvignil, da bi vas vse združil v eni misli, v istem študiju, da bi vi, 

novinci, dosegli enako stopnjo razvoja kot tisti, ki me že dolgo poslušate. 
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31 Vidim, da vsi stopate po isti lestvi in gojite visoke ideale, vedno postavljate dušo na prvo mesto, 

molite in pričakujete vse od mene. Blagoslavljam vas in vam pravim: To pričakujem tudi od človeštva. 

Kdaj se bo spreobrnila? Kdaj bo odvrgla svoj plašč nečistosti? Kdaj se bo odrekla materializmu in se 

podala v iskanje duhovnega oblačila? 

Tega velikega dela ne boste opravili sami. Jaz, ki neutrudno delam, bom v potrebnem času spreobrnil 

človeštvo. Razvila se bo, v trenutku bo naredila velike korake, ker pripravljam preizkušnje in okoliščine, ki 

jo morajo pripeljati do spiritualizacije. 

Vi boste svoje poslanstvo opravili v sedanjem obdobju, jaz pa bom deloval in izpolnjeval ves čas. 

32 Spoznali ste mojo besedo, spoznali ste, da prihaja od mene, vendar si včasih želite tudi topline in 

nežnosti materinske ljubezni. Toda Učitelj vas sprašuje: Ali niste tudi vi v tej Učiteljevi besedi prepoznali 

nežnosti in ljubezni Matere? 

     Povedal sem vam, da sem en Mojster, en Duh in da so v meni vse vrste ljubezni. Če hrepenite po 

Mariji, jo iščite v moji Besedi ─ v tej Besedi, ki vas nenehno blagoslavlja in ljubkuje. 

33 Da, Izraelovo ljudstvo, v meni govorita Oče in Mati, v meni govorijo vse vrste ljubezni. V tej moji 

besedi, ki sem jo govoril v vseh časih, boste našli vse, po čemer hrepenite, če me prepoznate. V tvojem 

srcu ne bo praznine, v meni boš našel Očeta, Prijatelja, Brata, Učitelja in tudi Mater. Jaz sem popolna 

Ljubezen, največja Ljubezen. Bodite dobre volje, ljudje, in se mi zahvalite, da sem vas opozoril na te 

lekcije. 

34 Vsako jutro milosti napolnim vašo pot z blagoslovi. Kdo med vami, ki me prosi s strahom ali 

hrepenenjem, ni bil uslišan? Vidim vse in vem vse. Govorim vam iz onstranstva. 

Pripadate tistim, ki prihajajo k meni, ki se vzpenjajo, da bi me našli na območjih duha. V tem času 

nisem vstopil na zemljo, spuščam se duhovno in z vami stopam v stik prek Univerzalnega žarka, od tam 

vidim in slišim vse, govorim z vami in vas blagoslavljam, v tem milostnem jutru pa vam pravim: Pridobite 

si zasluge, saj se že približujete sredini tega leta. Če ste ga pravilno uporabili, bodite blagoslovljeni. 

Vendar vam kot mojster svetujem: Izkoristite vsak dan in vsak trenutek, da si boste zapomnili mojo besedo 

in jo za vedno ohranili v svojem srcu. 

To ozračje, ta mir, ta svetloba, ta radost in ta ljubezen se bodo nadaljevali, dihali jih boste tudi po tem 

letu na svojih srečanjih in zunaj njih, jaz vam jih bom podaril. Kjerkoli se boste zbrali, boste imeli mojo 

navzočnost, kjerkoli me boste klicali, tam bom z vami. 

35 Ljudje, zavedajte se, da se Božanski Učitelj v tem času manifestira sredi ozračja miru, 

razumevanja in duhovnosti. Združil sem vaše misli in zgradili ste duhovni tempelj, v katerega prihajam. 

Tam se razkrivam in se čutim. Tam me boste prepoznali po tem letu, saj se bom na ta način še naprej kazal 

sredi miru in duhovnosti. Vaša duša bo odpravila nesoglasja in ustvarila ozračje harmonije, enotnosti 

prepričanj. 

36 Ko bo prišel čas, se boste razšli, ne da bi ustanavljali stranke in puščali zmedo ali slabe zglede. 

37 Govorite iz svojega srca in duše, polni miru, potem bosta vsa pravičnost in resnica, ki ju želim 

sporočiti temu svetu, vsebovani v enem od vaših stavkov. Poskrbite torej, da boste ohranili svoj mir, 

duhovno energijo in dobro vero, da boste vedno glas resnice, glas, ki prerokuje, glas, ki utiša hudobnega in 

z glasom duha prebuja dušo. 

38 To boste, ljudje, sredi vznemirjenega človeštva, za to sem vas pripravil. Vsak od vas bo svoje 

poslanstvo opravljal v množici ljudi, vendar boste vsi duhovno združeni, četudi boste fizično oddaljeni 

drug od drugega. In izmenjavali si boste med seboj, bodisi na duhovni način bodisi s pismi. Na ta način 

boste postopoma razvili moje delo, na ta način ga boste približali svetu. Zato sem v tem času v vas 

prebudil ideal, da bi z resnicoljubnostjo in pravičnostjo razvijali duhovne darove, da bi bili vedno pravični 

in duhovni. 

39 Zapuščam vas združene kot eno družino, v kateri ne bo prepirov. Vsi se boste imeli za brate in 

sestre, vsi na isti stopnji razvoja, z enako pripravljenostjo izpolniti svoje poslanstvo in z visokim idealom. 

Vsi boste od mojega Duha prejeli blagoslove, spodbudo in vse, kar potrebujete za svoj boj. 

Krepim vas v tem jutru milosti. Zapomnite si vsak moj nauk, saj vsebuje veliko svetlobe, četudi je 

kratek. 
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40 Bodite blagoslovljeni. Vedno pričakujem tiste, ki se želijo duhovno povzdigniti ─ tiste, ki iščejo 

onkraj tega, kar lahko vidijo njihove oči ─ tiste, ki z očmi svojega duha odkrivajo večno življenje v 

onstranstvu. 

41 Seznanim vas z vašimi duhovnimi darovi in pustim, da vas pokliče. Toda vsak od vas me mora 

doseči po svojih zaslugah. 

42 Na to milostno jutro po molitvi izraelskega ljudstva, zbranega v različnih skupnostih znotraj in 

zunaj te države, blagoslavljam vse človeštvo ter mu dajem svoj mir in usmiljenje. 

43 Tako vas zdaj pripravljam na težke čase. Vaše besede morajo prekiniti tišino, ki bo zdaj zavladala 

človeštvu, ki ga bodo uničile številne nesreče in zmedle raznolikosti pogledov na svet, ki se bodo pojavili 

med duhovnimi voditelji različnih verstev. 

V tem času trpljenja, za katerega ne veste, kako dolgo bo trajal, se bo v vsaki duši oglasil glas, ki bo 

rekel: "Mir ljudem dobre volje." Takrat bodo rešeni tisti, ki v srcu čutijo vero in ohranjajo svojo svetilko 

prižgano. Ti bodo v sebi čutili veliko moč. 

44 Za to ljudstvo se bliža čas študija, ko bo premišljevalo o mojih besedah in zapovedih in bo 

pripravljeno na to bitko. Vaše misli se bodo razhajale, vaši zaključki se bodo razlikovali. Toda nad vsemi 

vašimi zamislimi bo zasijala moja luč in uporabil bom tiste, ki se bodo z zdravo dušo lotili uresničevanja 

mojih načrtov. 

45 V tem boju vam dajem le orožje ljubezni, modrosti in potrpežljivosti. Toda pri opravljanju tega 

poslanstva se boste z žalostjo spominjali tistih ur miru, tistega čudovitega vzdušja, v katerem sem vas 

poučeval in pripravljal na prihodnje čase. Toda v tem morju različnih pogledov na svet, idej in načinov 

gledanja na stvari se boste kot moji učenci trudili ohraniti svoj mir in dostojanstvo. 

46 Za dosego odrešitve ni dovolj, da razumemo moje nauke in razumemo njihov pomen. Treba je 

slediti njihovim navodilom, da boste postali eno z menoj in da bo vaša duša vedno bolj zrela in trdna v 

svojih prepričanjih. 

47 Na tem svetu vam nisem obljubil rožnate poti, vendar lahko kljub težavam živite z veseljem, z 

zaupanjem pričakujete prihodnost ter ste v vseh svojih dejanjih pravični in pravilno razmišljate. Delajte in 

izpolnite svojo nalogo v tem časovnem obdobju, jaz pa bom delal ves čas. 

48 Ohranite svojo duhovnost, da boste vedno glas, ki govori resnico, ki utiša zlobo in izpolnjuje svojo 

nalogo vodenja in poučevanja sočloveka. 

V vsakem svojem srečanju ljubeče kličite svojo nebeško Mater. Toda Mojster vam pravi: Njen in moj 

duh sta eno. Ali niste v mojih besedah prepoznali njene nežnosti in milosti? V tem nauku Oče in vaša Mati 

govorita v popolni božanski povezanosti. 

49 Kolikokrat sem ljudi zalotil, kako se sprašujejo, ali ne obstaja kakšen način za stik z Bogom, in 

pogosto so z vzdihom vzkliknili: "Ah, če bi le lahko Gospodu postavil vprašanje in prejel odgovor!" Toda 

potem se sprijaznijo, ker verjamejo, da je to nemogoče, in še naprej iščejo mojo milost v zunanjih oblikah 

čaščenja in materialnih daritev, čeprav v globini svojega bitja ne morejo razumeti, kako Oče, ki je vedno 

govoril, da tako zelo ljubi svoja bitja, ne želi odgovoriti, ko ga prosijo in kličejo. 

50 Žalostno, nezreli, ki ste postali plen zemeljskega življenja! 

Ljudje, če bi le vedeli, da je ta potreba po komunikaciji z menoj žeja, ki jo čutim v svojem duhu! Če bi le 

vedeli, da vam je bilo podeljeno ne le občestvo, po katerem hrepenite, ampak da so vsi moji nauki, ki so 

vam bili vedno razkriti, namenjeni temu, da vas vodijo k občestvu med duhoma! Toda odkar živite v 

materializirani obliki, želite slišati moj glas, ki se odziva na besede, ki jih izgovarjajo vaše ustnice, a to se 

ne more in ne bo zgodilo. Kajti potem to ne bi bil več duhovni dialog, ampak bi se vaš Gospod spustil na 

raven vašega materializma. 

51 Zato mora biti način, ki sem ga izbral v tem času, ko se razodevam s pomočjo teh glasnikov, 

kratek, ker ni popolna oblika razodetja, toda ko se bo končal, bo prišel čas priprav, ko se bodo mnogi 

ljudje začeli razvijati v smeri dialoga med duhom in duhom. 

52 Nikoli nisem bil daleč od vas, kot ste včasih mislili, nikoli nisem bil ravnodušen do vašega 

trpljenja in gluh za vaše klice. To se je zgodilo: Niste se potrudili, da bi izpopolnili svoje višje čute, in ste 

pričakovali, da me boste zaznavali s telesnimi čutili. Vendar vam povem, da je bil čas, ko sem to podelil 

ljudem, že davno tega. 
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53 Če bi se malo potrudili, da bi razvili nekatere svoje duhovne sposobnosti, kot so notranje 

povzdigovanje z duhovno kontemplacijo, molitvijo, vedeževanjem, preroškimi sanjami ali duhovnim 

videnjem ─ zagotavljam vam, da bi se prek vsakega od teh načinov povezali z mano in tako v svojih 

mislih prejeli odgovore na svoja vprašanja in božanski navdih. 

54 Vedno sem pripravljen govoriti z vami, vedno čakam na vašo vzvišenost in duhovno 

pripravljenost, da bi vas razveselil in vam pripravil srečo, da bi se razodel vašemu duhu. Za to se morate le 

z največjo iskrenostjo pripraviti na to, da bi dosegli to milost. 

55 Resnično vas sprejemam in vam dajem svoje koristi, ne glede na to, v kakšni obliki prosite moje 

usmiljenje. Toda če od mene prejmete tudi tisto, za kar ste prosili, vaša duša ne bo nikoli doživela sreče, 

ker se je izkazala za vredno te dobrine. 

56 Povedati vam moram, da bo na dan, ko boste znali s svojimi prošnjami doseči duhovno raven, vaša 

sreča ob prejemanju moje milosti neprimerljivo večja. Kajti kdor zna prositi, bo seveda znal tudi 

prejemati. 

To vam govorim zato, ker nekateri od mene dobijo, kar si želijo, čeprav niso vedeli, kako prositi. 

Kakšno vrednost torej lahko pripisujejo tistemu, za kar niso znali niti prositi ali zaprositi? So med tistimi, 

ki ne znajo sprejemati, ki niso mogli razumeti ljubezni, s katero je Oče izpolnil njihovo prošnjo. 

Toda moja očetovska dolžnost je, da pomagam otrokom v njihovem boju za življenje, jih ščitim, jim 

stojim ob strani in jih tolažim. Zato se moje usmiljenje nikoli ne more nehati izlivati na moje otroke. 

57 Oče, ki vas tako zelo ljubi, ne more videti, da bi se utapljali v duhovni nevednosti, ki pomeni temo, 

revščino in bedo. Zato prebujam vašo vest, ki je kot Mojster, ki izhaja iz vas samih in vedno išče način, da 

bi bila slišana in občutena, da bi se izrazila v besedah in naukih, ki popravljajo vaše napake in vas dvigajo 

v višave svetlobe, znanja, duha in veličine duše. 

58 Združite v svojem umu in duhu Moja razodetja kot Boga, ki vam oznanjajo Zakon; Moja razodetja 

kot Očeta, ki vam razkrivajo Mojo neskončno ljubezen; in Moje nauke kot Mojstra, ki vam razkrivajo 

Mojo modrost, potem boste iz vsega tega prejeli bistvo, Božanski namen: da pridete k meni na pot 

duhovne luči ─ nekaj več kot samo razglašanje za vas. Voditi vas želim v svoje kraljestvo, kjer sem vedno 

navzoč za vas in za vedno v vas. 

59 Najprej se potrudite, da se poduhovite, da se bodo postopoma prebudili vaši skriti darovi in da se 

boste korak za korakom vedno bolj približevali najprej dialogu duha z duhom in nato svetu popolnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 325 
1 Blagor tistim, ki jočejo iz ljubezni, saj je to dokaz, da njihov um in srce živita v harmoniji. 

2 To so trenutki tvojega razmišljanja, primerna ura za razumevanje in občutenje moje ljubezni, 

trenutek, ko se tvoje srce odpre ─ skoraj ne da bi opazil ─ kot cvet in iz tvojih oči privre sladek izvir solz. 

3 Te solze povedo več kot vse besede in več kot vse misli. V njih je iskrenost, ponižnost, ljubezen, 

hvaležnost, kesanje, obljube. 

4 Ko me slišite tako govoriti, se počutite razumljeni in ljubljeni. Da, moji otročiči, vse vas vidim in 

slišim, poznam vaša imena, poznam vse vaše potrebe, slišim vaše žalostinke in prošnje ter sprejemam vse 

vaše prošnje in daritve. 

5 Da, ste moji otroci, ker ste izšli iz mojega Duha. Kako te ne bi mogel poznati in ljubiti? 

6 Če včasih kljub vašim molitvam bolečina ali trpljenje vztrajata, to ni zato, ker vas ne bi slišal, niti 

zato, ker vas ne bi želel spodbujati, ampak zato, ker vas želim preizkusiti, da bi vam dal eno svojo lekcijo 

za drugo, ker je moja dolžnost kot Očeta, da vas popravljam, obiskujem in izpopolnjujem na tej poti, ki je 

življenje. 

7 Blagor tistim, ki me blagoslavljajo na oltarju stvarstva in znajo ponižno sprejeti posledice svojih 

prestopkov, ne da bi jih pripisovali božjim kaznim. 

8 Blagor tistim, ki znajo ubogati mojo voljo in ponižno sprejemajo preizkušnje. Vsi me bodo ljubili. 

9 Množice prihajate k meni, da bi se zatekle k meni, ker vas dogajanje v vašem svetu napolnjuje s 

strahom. Opazili ste, da so vsa pravičnost, vsa ljubezen in vsa resnicoljubnost zapustile človeška srca. 

Vprašali ste se: "Koga naj se zatečem? Koga prositi za pomoč in na koga upati?" In potem ste se spomnili 

name. 

10 Ubogi narodi zemlje ─ nekateri so zasužnjeni, drugi zatirani, ostale pa izkoriščajo njihovi lastni 

voditelji in predstavniki! 

11 Tvoje srce ne ljubi več tistih, ki ti vladajo na zemlji, ker je bilo tvoje zaupanje razočarano. Ne 

verjamete več v pravičnost ali velikodušnost svojih sodnikov, ne verjamete več v obljube, besede ali 

nasmejane obraze. Videli ste, kako se je hinavščina polastila src in na zemlji vzpostavila svoje kraljestvo 

laži, neresnic in prevar. 

12 Ubogi ljudje, vi, ki na svojih ramenih nosite delo kot neznosno breme ─ delo, ki ni več tisti 

blagoslovljeni zakon, po katerem je človek dobil vse, kar je potreboval za svoje preživetje, ampak se je 

spremenilo v obupen in strahovit boj za preživetje. In kaj ljudje dobijo, če žrtvujejo svojo moč in 

življenje? Nepomemben kos kruha, čaša, polna grenkobe. 

13 Resnično, povem vam, da to ni hrana, ki sem jo dal na zemljo v vaše veselje in ohranitev, ampak 

kruh nesoglasij, nečloveških čustev, skratka dokaz pomanjkanja ali odsotnosti duhovne zrelosti pri tistih, 

ki vodijo vaše človeško življenje. 

14 Vidim, da drug drugemu jemljete kruh, da tisti, ki si prizadevajo za oblast, ne prenesejo, da imajo 

drugi nekaj, ker hočejo vse zase; da močni jemljejo kruh šibkim, ti pa morajo biti zadovoljni, ko vidijo, da 

močni jedo in uživajo. 

15 Zdaj vas sprašujem: Kakšen je moralni napredek tega človeštva? Kje se razvijajo njihova 

najplemenitejša čustva? 

16 Resnično, povem vam: v dobi, ko je človek živel v jamah in se pokrival s kožami, si je hrano tudi 

iztrgal iz ust, najmočnejši je imel tudi največji delež, trud šibkih je bil tudi v korist tistih, ki so si jih 

podredili s silo, ljudje, plemena in ljudstva so se tudi pobijali med seboj. 

17 Kakšna je torej razlika med današnjim in takratnim človeštvom? 

18 Da, že vem, da mi boste povedali, da ste dosegli velik napredek ─ vem, da me boste opozorili na 

svojo civilizacijo in znanost. Potem pa vam bom povedal, da je vse to le maska hinavščine, za katero 

skrivate svoja prava čustva in svoje še vedno primitivne instinkte, ker si niste niti malo prizadevali, da bi 

razvili svojo dušo in izpolnili Moj zakon. 

19 Ne govorim vam, da ne smete znanstveno iskati ─ ne, nasprotno: V materialnem življenju iščite, 

raziskujte, pridobivajte znanje in inteligenco, vendar bodite usmiljeni drug do drugega, spoštujte svete 

pravice svojega bližnjega, razumite, da ni zakona, ki bi človeka pooblaščal, da razpolaga z življenji svojih 

bližnjih ─ skratka, moški, naredite nekaj, da bi mojo najvišjo zapoved "ljubite drug drugega" uporabili v 
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svojih življenjih, da bi se rešili moralne in duhovne stagnacije, v katero ste zapadli, in da bi, ko bo odpadla 

tančica laži, ki je prekrila vaše obličje, prodrla vaša luč, zasijala iskrenost in v vaša življenja vstopila 

resnicoljubnost. Takrat lahko upravičeno rečete, da ste napredovali. 

20 Postanite duhovno močni v sledenju mojim naukom, da bodo vaše besede v prihodnosti vedno 

potrjene z resničnimi deli usmiljenja, modrosti in bratstva. 

21 Vem, da se v globini svojega srca sprašujete, ali boste, ko ne boste več slišali moje besede, imeli 

potreben navdih in moč, da se dvignete v bitko in v njej ne podležete. 

22 Sprašuješ se, ali ne boš izgubil moči ali opreme, ki jo dobiš, ko slišiš mojo besedo. 

23 Vidim te nestanovitnega in negotovega, ko razmišljaš o dnevu, ko bom s teboj govoril zadnjič. Saj 

razumete, da bo prišla ura, ko se boste iz učencev začeli spreminjati v mojstre in boste čutili, da ne morete 

živeti brez moje besede. 

24 Vse to vam govorim zato, ker če bi vedel, da brez teh manifestacij ne morete obstati v svojem 

duhovnem boju, ne bi umaknil svoje besede. Vendar vem, da je treba dokončati moje sporočilo, da kmalu 

ne boste več razmišljali kot učenci ali dijaki, ampak boste začeli razmišljati kot učitelji. 

25 Razumite, da ne smete svojega življenja preživeti na teh zbirališčih v želji po duhovni blaženosti 

ali udobju. Razumeti morate, da mora priti trenutek, ko bo vaš duh moral učiti vse, kar je prejel od mene, 

za napredek vaših soljudi. 

26 Resnično, povem vam, da je za vašo duhovnost nujno, da se preneham kazati v tej obliki. Ko bo 

Moje sporočilo končano, si boste prizadevali izpopolniti svojo molitev in navdušenje, da bi občutili Mojo 

nevidno božansko navzočnost, prav tako pa si boste prizadevali izpopolniti svoje čute in sposobnosti. 

27 Vendar živite budno, saj se bodo v vaših vrstah pojavili moški in ženske, ki bodo zanikali, da sem 

končal svojo manifestacijo. Navajali bodo številne argumente in trdili, da je božanska vibracija večna in 

da je zato nemogoče, da se ne bi več čutil s človeško sposobnostjo intelekta. Toda že danes vam pravim, 

da tako kot je gotovo, da Moj Duh večno vibrira v ljudeh, je tudi res, da način, na katerega se razodevam s 

pomočjo teh glasnikov, ne bo trajal večno, ker ni najbolj popoln, saj vas zdaj pripravljam na dialog med 

duhom in duhom. 

28 Ta manifestacija med vami ne sme trajati dlje, da ne bi iz nje naredili tradicije, navade ali obreda. 

Prav tako ne smete poslušati tistih, ki pravijo, da je dialog med duhom in duhom rezerviran za generacije 

zelo oddaljene prihodnosti. Ne, učenci. Res je, da boste popolno duhovno občestvo dosegli šele po 

velikem razvoju, vendar se bo to zgodilo z izvajanjem mojega nauka, ki bo vedno na višji ravni. 

29 Molite neposredno k meni brez posrednikov, besed, simbolov, obredov ali podob. To bo začetek 

dialoga med duhom in duhom, kajti takrat se vaše notranje in višje bitje dvigne v želji po meni. Vaš 

duhovni glas me je poklical in moj božanski glas vam je odgovoril. Kako tvoje bitje sprejema sporočilo 

mojega Duha?: z darovi intuicije in navdiha, torej na subtilen in duhoven način. 

30 Ali ni ta vrsta komunikacije popolnejša in bolj duhovna od tiste, ki jo imate s svojimi glasovnimi 

nosilci? Zato vam pravim tudi, da bo vaš duhovni dialog dosegel stopnjo popolnosti glede na vašo 

pripravo, tako kot se je zgodilo z glasniki in množicami, ki so jim pomagale pri pripravi. 

31 Vedno bolj vadite miselno molitev, da se boste lahko prepričali o njeni dobroti in resnici. Navadite 

se, da s tovrstno molitvijo iščete navdih in razvijanje intuicije. Potem boste v mislih doživeli tok svetlobe, 

ki se trudi, da bi se preoblikoval v človeške izraze in besede, v plemenita čustva in dobra dela. 

32 Ko boste na ta način razvili molitev, ki je začetek dialoga med duhom in duhom, ne boste več 

potrebovali nosilcev glasu, da bi vam posredovali božansko sporočilo. Namesto da bi določili drugega, ki 

bi se pripravljal na sprejemanje in posredovanje te luči, se bo vsak izmed vas pripravljal na prejemanje od 

Očeta neposredno in v skladu z zaslugami, ki jih je pridobil do njega. 

33 Učenci, jaz sem tisti, ki sem vam v tem času razkril vse sposobnosti, ki jih imate, da bi jih pod 

vodstvom duhovnega sveta vedno bolj razvijali in tako ─ ko se bo manifestacija vaših bratov, duhovnih 

svetovalcev, končala ─ bi bili že pripravljeni dobro opravljati svoje poslanstvo. 

34 Zdaj, ko prejemate moje zadnje nauke, ker ste v letu 1950 in ker vam bo duhovni svet dal svoje 

zadnje manifestacije, boste lahko spoznali, da ti ljudje tukaj niso izkoristili tega časa za pripravo in razvoj. 

35 Koliko mojih izbrancev ni naredilo niti prvega koraka k pripravi! Kaj bodo storili, ko ne bodo več 

imeli priložnosti poslušati svojega Učitelja in duhovnih bratov, kot so jo imeli tako dolgo? 
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36 Mnogi bodo morali jokati zaradi izgubljenega časa in si reči: "Zakaj nismo v vsej svoji vrednosti 

cenili blagoslovljenih trenutkov, ki jih je Oče podaril svojemu ljudstvu? Kaj bi lahko bilo bolje, kot če bi 

začeli razvijati svoje darove po navodilih Mojstra ter pod vodstvom in nadzorom sveta duhov?" Toda zdaj 

bo prepozno, ker človeška volja ne bo mogla spremeniti dneva in ure, ki ju je moja volja določila za konec 

tega obdobja manifestacij. Potem se bo začelo novo obdobje in z njim nov način razvijanja vaših duhovnih 

darov na preprostejši, višji in bolj duhoven način. 

37 Tisti, ki so se trudili čim bolje izkoristiti sedanji čas, bodo v svojih srcih ohranili mir in spokojnost. 

Toda tisti, ki so čakali do zadnje jutranje pobožnosti, da bi se prebudili iz globokega spanca, bodo s 

solzami v očeh videli, kako sonce moje besede, ki je osvetljevalo ta čas, zahaja, ne da bi s svojo svetlobo 

začelo sejati seme duhovnosti. 

38 Spomin na te dni bo za nekatere vesel, za druge pa mučen. Vesti slednjih se bodo prebudile v 

realnost in spoznali bodo posledice, ki jih ima moja nova beseda za svet. Tako se bo v njihovih srcih 

prebudila ljubezen do študija mojega dela in korak za korakom si bodo z molitvami in premišljevanjem 

pisane besede povrnili izgubljeni čas. 

39 Resnično, povem vam: v vseh tistih, v katerih je kletka zelo globoka in želja po duhovnosti zelo 

velika, se bo Moja pomoč popolnoma razkrila in kmalu bodo lahko med najbolj naprednimi. 

40 Prišel bo čas, ko bodo vsi, ki so me v tem času poslušali, čutili potrebo po pričevanju o mojih 

besedah, saj se bo svet pokazal kot ogromno polje, žejno vode in semena. Razmislite torej: Kaj že imate v 

svojem srcu, da bi ponudili sočloveku? Kako boste pričevali o moji resnici in pokazali veličino mojega 

dela? 

41 Ko bo prišla ura, ko vas bodo ljudje zasliševali, od vas zahtevali dokaze in pričevanja o tem, kar 

ste videli in slišali od mene, bo vsak dal, kar ima, zato vam že zdaj pravim, da je bolje, če ste pripravljeni, 

da ura preizkušnje nikogar ne preseneti. Glej, če bi te tvoji bližnji našli zaspanega, bi se zbudil brez glave, 

zgrožen, v tvojih besedah bi bile netočnosti in laži, ker se nisi pravočasno pripravil, in zaradi 

nepremišljenosti bi storil veliko napak. 

42 Ne, ljubljeni ljudje, ne želim, da bi vas potreba po svetlobi presenetila v temi, zato vam govorim 

popolnoma jasno, da bi se v prihodnosti izognili padcem. 

43 Vedno se zavedajte, da je lahko vsak čas ugoden za razvoj duše in samorefleksijo. 

44 Ali niso vsi ti "delavci", ki so delali z menoj, to počeli sredi svojih življenjskih bojev in nesreč? 

Vendar sem jim naročil, naj se umaknejo od vsega, kar jih obdaja, da bi se popolnoma posvetili svojemu 

poslanstvu v trenutkih duhovnega dela, bodisi v duhu bodisi v zemeljskem telesu. 

45 Sprejmite od mene te nauke in jih ne pozabite, od teh svojih bratov pa sprejmite zgled, da vas bo 

opogumil. 

46 Če čakate na čas miru, da bi začeli izpolnjevati svoje poslanstvo, ste v zmoti, kajti ta čas miru bo 

nastopil prav z delom, bojem, prizadevanjem in celo žrtvovanjem mojega ljudstva. 

47 Kakšen smisel bi imelo sejati na polju, ki je polno plodov? Poimenoval sem vas "delavci", ker je 

vaša naloga, da sejete. Toda prav seme, ki sem vam ga zaupal, vam bo dalo mir, po katerem hrepenite, kar 

pomeni, da ga morate najprej posejati, da bi ga lahko poželi. 

48 Čeprav se vam zdi, da ste zelo nepomembni, vam v resnici povem, da boste človeštvu zelo koristni 

─ duhovno koristni. Na to se morate pripraviti že zdaj. 

49 Pozneje vam ne bo treba nositi daru duhovnega zdravilca ali glasnika drugim narodom, saj bo 

takrat čas mojega oznanjevanja že mimo, ampak boste nosili zaklad navdiha in modrosti, ki sem vam ga 

prinesel v svoji Besedi. 

50 Za vaše delo bo potrebno, da ostanete združeni v mojem delu in tako tvorite pravo duhovno 

družino. Toda vsi že veste, da po koncu leta 1950 ne bo več manifestacij v tej obliki. 

Kljub temu vam v spodbudo in tolažbo zagotavljam, da bo moj Duh vedno z vami in da boste še globlje 

čutili mojo navzočnost v svojem bitju. 

51 Pokazal se vam bom v vaših mislih, užival v vaših srečanjih, se čutil v vaših srcih in duhovih ter se 

na različne načine izlival v milosti, nagrajeval in spodbujal vašo vero in duhovnost. 

52 Kdor tako izpolnjuje mojo voljo, bo zvesta priča moje besede, njegova gorečnost in poslušnost 

mojim navodilom pa bosta trdni temelj, na katerem bo gradil svoj duhovni tempelj. To bodo moji učenci, 

ki bodo širili moje nauke po zemlji. Če pa bodo nekateri po letu 1950 vztrajali, da se bom še naprej 



U 325 

95 

oznanjal v tej obliki, bodo zavajali in njihovo pričevanje bo lažno. Kajti nihče od mojih učencev se ne 

zaveda napovedanega in določenega dneva mojega zadnjega razodetja. 

53 Tem ljudem sem dal dovolj časa, da si naberejo duhovno svetlobo, ki je modrost in razvijanje vseh 

sposobnosti duše, da bi lahko ob mojem odhodu ostali kot mojstri v svetu. 

54 Že zdaj vzpostavite duhovno povezavo z drugimi ljudstvi človeštva, da boste postopoma 

pripravljali poti tistim, ki morajo postati glasniki moje besede. Z molitvijo boste lahko vzpostavili 

duhovno povezavo, ki vam jo dajem. 

55 Če boste upoštevali nasvet, ki sem vam ga pravkar dal v svojem današnjem nauku, ne mislite, da 

so v trenutku, ko ste molili za določeno ljudstvo ali narod, sočloveki, za katere ste molili, čutili ali niso 

opazili, da nekdo misli nanje in moli zanje. Prav tako ne smete pričakovati, da se bodo odzvali na enak 

način. Ne pozabite, da bodo ljudje na dan, ko se bodo sporazumevali s pomočjo misli, že naredili velik 

korak k dobi dialoga med duhovi, vendar komaj zdaj, ko šele začenjate napenjati te nevidne niti bratstva, 

ljubezni, razumevanja in duhovnega zbliževanja. 

56 Vse se bo izpolnilo ob svojem času, saj je imelo vse, kar je bilo prerokovano, vedno globok razlog, 

četudi so ljudje dvomili o tem, ko jim je bila ta napoved razodeta dolgo pred njeno uresničitvijo. 

57 Vidite, da se je večina prerokb iz preteklih časov že uresničila. Zaupajte, da se bo uresničilo tudi 

to, kar sem vam napovedal in obljubil. Resnica bo prevladala, moja volja se bo izpolnila, luč bo sijala. 

58 Spoznajte, kako se nevidna moč vsak dan razkriva v vašem svetu. Med ljudmi začutite prisotnost 

časa sodbe, glejte, kako se trenutno vse pripravlja na končno bitko, v kateri bodo vse človeške strasti, ki se 

borijo proti dobroti in resnici, premagane in uničene, da bi naredile prostor novim čustvom in novim 

idealom. 

59 Srp moje pravičnosti bo pokosil vaša polja in v resnici in v duhu vam oznanjam, da bo vse, kar 

nima globokih korenin dobrote, pokošeno in da bo vse, kar je odveč, odstranjeno. 

60 Čas, ko je zlo oviralo razvoj dobrega, bo minil, in čeprav bo ta boj vedno obstajal, dokler bo duša 

živela v človeškem telesu, bo dobro prevladalo in bo prevladalo. 

61 Pridobite si zasluge, da boste pripadali svetu svetlobe, ki vam ga napovedujem. Zdaj pustite seme, 

ki bo jutri obrodilo dober sad. Ne mislite, da ne boste več vi tisti, ki boste lahko žanjeli in uživali te 

sadove. Izrinite iz svojih src vso sebičnost in se spomnite, da bodo vaši otroci po krvi ali vaši bratje in 

sestre po duhu tisti, ki bodo poželi žetev svojih starejših bratov in sester, ki jih bodo imenovali pionirji in 

jih blagoslavljali v svojih molitvah. 

62 Ljudje govorijo o preteklih časih, o starodavnosti, o dolgih stoletjih in neskončnih stoletjih, a jaz te 

vidim še vedno majhnega. Vidim, da ste v duši zelo malo dozoreli. V mojih očeh je vaš svet še vedno v 

povojih, čeprav se vam zdi, da ste dozoreli. 

63 Ne, človeštvo, dokler ne bo duša tista, ki na različnih področjih svojega življenja daje dokaze 

zrelosti, vzpona, popolnosti in napredka, mi boste neizogibno predstavljali človeška dela, ki so velika le na 

videz, a so zaradi pomanjkanja ljubezni brez moralne vsebine in niso trajna. 

64 Ali mislite, da bi lahko od vas sprejel sadove, ki mi jih ponujate, če bi vas v teh trenutkih poklical 

na odgovornost? Ne, človeštvo, nihče mi ni mogel ponuditi sadov, ki bi bili vredni mene ─ nekaj, kar bi 

bilo dokaz ljubezni med ljudmi, njihove harmonije, njihove vere vame, njihovega življenja, ki ga je 

povzdignilo udejanjanje dobrega. 

65 Ne bom sprejel enih in ne drugih, ampak bom počakal, da mi ponudite sadove svoje harmonije. To 

bo vaše zadoščenje na zemlji. 

66 Praviš mi, da me ljubiš? Trdite, da ljubite resnico in pravico? Potem vam povem, da če bi vsi 

ljubili resnico in pravico, ne bi živeli tako, kot živite ─ ločeni po družbenih razredih, verstvih, rasah in 

običajih. 

67 Če bi ljubili resnico in pravičnost, bi se ljubili med seboj, si prizadevali za uničenje ovir, skrajšanje 

razdalj in odpravo razlik. 

68 Ste to že storili? Dobro veste, da temu ni tako, temveč ste si prizadevali za ohranjanje teh razlik, da 

obstajajo močni in šibki, bogati in revni, močni in ubogi, izobraženi in nevedni, in to slabo seme najdem 

povsod. 

69 Ali hočeš, da te sprejmem takega ─ zaznamovanega z zavistjo, nečimrnostjo in nizkimi strastmi? 
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70 Kako malo ste razumeli pomen mojega prihoda na svet takrat, ko sem se kot človek pojavil med 

vami, da bi vam razložil, da celotno vsebino zakona sestavljata dve najvišji zapovedi: ljubezen do Boga in 

ljubezen med sočlovekom. To je bistvo življenja in božanska vez, ki združuje Božjo družino! 

71 Ali se zavedate, kako napačno živite, medtem ko mislite, da ste na vrhuncu svoje moči in znanja? 

Če še niste prepričani o tem, kar sem vam povedal, mi odgovorite: Ali je vse, kar ustvarjate s svojo 

znanostjo, namenjeno sreči vašega bližnjega, reševanju njegovih težav in njegovi blaginji? Ne boste mi 

mogli odgovoriti z "da", ker bi lagali, niti mi ne boste mogli reči, da morate uničiti plevel, da bi lahko 

nastal boljši svet. Kajti moj zakon človeku nikoli ni dal pravice, da bi razpolagal z življenjem sočloveka. 

72 Je ljubezen tista, ki v teh trenutkih navdihuje vašo znanost? Ali ni vse, kar pripravljate v tem času, 

namenjeno zadovoljevanju sovraštva in želje po oblasti? Podredite ga torej presoji svoje vesti in videli 

boste, kako vam ta govori, da večina človeških del v tem času ni dokaz duhovnega napredka, ampak 

zanikanje vsega, kar sem vas takrat učil s svojo besedo in svojim življenjem. 

73 Jaz sem vaš Oče in nujno je, da vam govorim na ta način. Ne morem vas prevarati in ne želim, da 

bi živeli kot prevarani. Pošiljam vam to sporočilo in naj pride do vseh. Če pa ne boste verjeli, ker je beseda 

jasna in tudi njeni glasniki nepomembni, vas bodo dejstva, preizkušnje in dogodki presenetili in takrat 

boste razumeli, da je bilo to sporočilo resnično, vendar ga niste želeli slišati in sprejeti pravočasno. Tako 

kot v Noetovih časih se bodo ljudje posmehovali prerokbam in šele ko bodo začutili, da poplava vode že 

pokopava njihova telesa, bodo začeli verjeti in se kesati. 

74 Moje usmiljenje vas je vedno želelo ustaviti v vaši nepremišljenosti, vendar me nikoli niste hoteli 

poslušati. Sodoma in Gomora sta bili prav tako opozorjeni, naj se bojita in pokesata ter se izogneta 

uničenju. Vendar niso poslušali mojega glasu in so umrli. 

75 Jeruzalem sem tudi pozval, naj moli in se vrne k resničnemu čaščenju Boga. Toda njegovo neverno 

in telesno misleče srce je zavrnilo moj očetovski opomin in ga je moralo o resnici prepričati to, kar se je 

zgodilo. Kako grenki so bili tisti dnevi za Jeruzalem! 

76 Ali zdaj spoznavate resnico, da ste še vedno isti? Kajti niste hoteli zapustiti svojega duhovnega 

otroštva, da bi rasli in se vzpenjali po poti modrosti, ki se skriva v moji besedi. 

77 Vsem vam pošiljam to sporočilo, ki bo ljudem in narodom služilo kot prerokba za prebujanje in 

budnost. Blagor vam, če verjamete v njegovo vsebino. Razmišljajte o njegovem pomenu, vendar ga 

opazujte in molite zanj. Če boste to storili, vas bo vodila notranja luč in višja sila vas bo varovala, dokler 

ne boste rešeni. 

78 Danes ste priče, da "duševno bolne" ljudi zdravim z zdravilnim balzamom resnice, iz katere prihaja 

vsa modrost. 

79 Še vedno pa manjka, da bi vse znanje, ki ste ga pridobili o človeškem življenju, združili z znanjem 

o duhovnem življenju. Dokler ne boste prepričani o svojem izvoru, usodi in končnem cilju, se ne boste 

prepoznali in ne boste vedeli, kdo ste. 

80 V človeškem svetu poznaš dan, ko si se rodil, in veš tudi, da moraš truplo pokopati, ko nekdo ni 

več živ. Toda kdo ve, kdaj je tvoja duša vzklila iz mojega materinskega telesa, kako se je rodila, kako se 

uteleša in kako se vrne v maternico, iz katere je vzklila? Nekaj, a zelo malo, so ljudje razvozlali, ne da bi 

lahko odkrili celotno resnico, saj človek sam nikoli ne bo mogel prodreti v skrivnost življenja. 

81 Jaz, vaš Učitelj, sem tisti, ki se ponovno približujem ljudem v času duhovne tesnobe, vprašanj in 

nezadovoljstva zaradi tega, kar je ostalo zavito v skrivnost. 

82 Razkrivam resnico in umirjam duhovno tesnobo ljudi. Odgovarjam na njihova vprašanja in 

odpravljam tesnobo, ki jo doživljajo zaradi nezmožnosti, da bi našli resnico. Približujem se jim tudi zato, 

da jim povem, da je veliko tega, kar vidijo zavito v skrivnost, nekaj, česar zaradi pomanjkanja 

pripravljenosti in čistosti niso mogli razjasniti, vendar sem jim to dovolil, da bi spoznali njegovo bistvo. 

83 Ker sem svetu obljubil, da bom spet prišel, da bi s svojo svetlobo razsvetlil skrivnosti in odpravil 

zatemnitev človeškega razuma, je zdaj primeren čas za mojo vrnitev, v kateri moj Duh na novo odpre 

Knjigo modrosti, da bi ljudje v njej našli vse, kar imajo pravico vedeti in kar jim je dano po meni. 

84 Vsi ti ljudje so me vprašali, zakaj sem se odločil za duhovno obliko v tem času, da bi se razkril 

ljudem, saj je to zanje preveč vzvišena in težka oblika, da bi jo lahko razumeli in občutili. 

85 Vem, da mi današnji ljudje to govorijo, ker vedo, da sem se v preteklosti utelesil, postal človeški, 

viden in dojemljiv. Toda ti ljudje niso pomislili na dejstvo, da sem se, preden sem prišel na svet kot 
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človek, ljudem že duhovno razodel in da so me slišali in mi verjeli, vendar me nikoli niso prosili, naj 

pridem na svet, da bi me videli. 

86 Sprejel sem človeško podobo, ker je bilo nujno potrebno dati popoln in živ primer izpolnitve 

Božanskega zakona, in nihče drug kot jaz ni bil primeren za to ─ jaz, ki sem ustvaril zakon ─ jaz, ki sem 

vam moral prinesti zakon, razložen v besedah in delih, ki dajejo obliko nauku. 

87 Če bi namesto človeške podobe za bivanje med vami vzel podobo angela, bi se ljudje počutili 

nepomembne in nesposobne slediti mojim korakom ter bi menili, da je moja beseda nekaj, česar človek ne 

more uresničiti, po drugi strani pa ne bi verjeli v moje žrtvovanje iz ljubezni do vas. 

88 Če bi namesto človeške oblike izbral obliko ptice ali rastline ali se skril v eno od številnih bitij pod 

človekom, se vam ta manifestacija ne bi zdela popolna in bi se počutili ponižane, ker niste bili izbrani za 

sredstvo božanskega razodetja. 

89 Zdaj vam pravim, da je vsaka oblika, ki jo uporabljam, da bi se manifestiral, prava in popolna, in 

če se še ne zavedate, da sem navzoč, manifestiran in dosegljiv v vseh kraljestvih narave, je razlog v tem, 

da vas ni zanimalo učenje božanskega jezika. 

90 Pretekle so dobe in le deloma so bile uporabljene. Zato se vam zdaj približujem, da vam 

predstavim postopek za povrnitev izgubljenega časa. 

91 Tu vas vaš Učitelj opominja, da sem v drugi dobi v Jezusu postal človek, da bi vam govoril iz srca 

v srce, in da vas zdaj pripravljam na to, da boste z menoj komunicirali iz duha v duh. Prav tako vam 

naročam, da opazujete elemente narave, v katerih se kažejo moja moč, modrost in pravičnost. Končno sem 

vas, učenci, naučil duhovnega jezika, da boste slišali in razumeli moj glas, ki vam nenehno govori, vas 

poučuje in vodi. 

92 Ta nauk je tisti, ki bo človeškemu bitju dal duhovnost, ki jo potrebuje, da bi se korak za korakom, 

stopnjo za stopnjo povzpel do duhovne modrosti, kjer bo odkril svoj izvor, jedro svojega bivanja, svoj 

smisel obstoja, in takrat bo njegova ljubezen do mene zelo velika in bo blagoslovil vse življenje in vse, kar 

obstaja in ga obdaja, saj bo v vsem videl, slišal in čutil prisotnost svojega Nebeškega Očeta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 326 
1 Začneš poslušati mojo besedo in tvoje oči postanejo neizčrpen vir solz. Ljudje, zakaj jokate? Ne 

veste vedno vzroka; včasih se to zgodi, ker je bil življenjski boj krut ─ včasih zato, ker vas je življenje 

zbičalo z nesrečami, razočaranji, neuspehi, boleznimi ali izgubami. Vendar pa se zgodi, da brez katerega 

koli od teh razlogov potočite veliko solz, ko me slišite. 

2 Poznam razlog tega jokanja brez očitnega vzroka, poznam njegov izvor: tvoja duša je tista, ki joče 

in to daje vedeti s solzami prek mesa. Vsaka solza je zaklad nežnosti, ki jo vsebuje, bolečine, ker se počuti 

ujeto, obžalovanja zaradi storjenih napak, tesnobe, ker ste postali šibki, žalosti zaradi zapravljenega časa. 

3 Kaj o vsem tem ve materialna narava? Zato ste pogosto verjeli, da jokate brez razloga. 

4 Sprašuješ me, ali je napaka jokati z menoj. Resnično, povem vam: kdor ne čuti te potrebe, da bi 

ublažil bolečino ali izrazil največje veselje, ima v prsih kamen namesto srca, saj nikakor ne čuti moje 

navzočnosti. 

5 Jejte, ljubljeno ljudstvo, kajti tudi jok je sredstvo, ki sem ga dal človeku, da se očisti in osvobodi 

bremena, ki ga bremeni. Poglejte, kako se boste po tem počutili svobodnejše, lažje in čistejše, da boste 

lahko nadaljevali z dnevnim delom. 

6 Vaša duša potrebuje to očiščenje, da bi postala vredna opravljanja naloge, ki ji je namenjena, in se 

mora znebiti bremena, ki se je v njej sčasoma nakopičilo. Kajti čaka jo nova bitka ─ bitka, ki jo mora 

začeti brez občutka utrujenosti. 

7 Da, učenci! Jok v trenutkih notranjega razmisleka je dokaz iskrenega čustvovanja in vsaka solza je 

zgovornejša od tisočerih najlepših in najizrazitejših besed vašega jezika. Toda v vsem jokanju duše se 

kesanje ali veselje ne pokaže skozi solze. Pri mnogih mojih otrocih je to čustvo notranje, skrito, vidno 

samo meni. Zdi se, da so otopeli ali ravnodušni, vendar je njihovo srce enako ali celo bolj občutljivo kot 

pri tistih, ki izražajo svoja čustva. 

8 Ko boste vsi razumeli in živeli poduhovljenost, boste obvladovali tudi svoja duhovna čustva, ne da 

bi jih kazali sočloveku, saj boste razumeli, da je tisti, pred katerim se morate priznati, pokesati in očistiti, 

vaš Oče in da ga boste nosili v svojem bitju. 

9 Najprej je pomembno, ljubljeni učenci, da vaše srce začne čutiti vibracijo duše v vašem bitju, da 

morate razumeti, da se morate očistiti, da boste lahko sprejeli čašo trpljenja, ko pride do vaših ust, in da je 

enako duhovno koristno čutiti občutke, skrite v jedru vašega bitja, kot jih izražati navzven. 

10 Čaka vas cel svet, čaka vas človeštvo, zato si morate prizadevati za svoje očiščenje, da se, ko se 

odpravite na pot in postanete misijonarji tega duhovnega sporočila, v vašem srcu vrline ne bi mešale z 

vrlinami, saj se boste potem nenehno slepili sami s seboj. Želeli boste biti iskreni, a hinavščina se bo 

pojavila, da bi vas prevarala. Želeli boste biti dobrodelni, a sebičnost vašega srca vam bo to preprečila. 

Zato vam pravim, da mora biti vaše očiščenje resnično, da boste vredni opravljati to duhovno poslanstvo. 

Toda nihče drug kot vaša vest ne more povzročiti, da bo to notranje očiščenje trajno, resnično, kot zrel 

sadež, z introspekcijo, izkušnjami, samorefleksijo in sledenjem Mojim naukom. 

11 Ali si lahko predstavljate srečo, ki jo bo doživelo vaše srce, ko boste svojim soljudem govorili o 

tem, kar sem vam v tem času razkril, in jih boste videli, kako v tišini jočejo ─ s jokom, ki ne bo le jok 

"mesa", ampak tudi duše, ki hrepeni po nežnosti? 

12 Vsakič, ko bodo moja beseda izgovorjena z vašimi ustnicami, ki so bile prej pripravljene z 

molitvijo in navdihnjene z mojo milostjo, bo moje bistvo živo in moja beseda bo presunljiva, zato vam 

pravim, da bo skozi vaša usta imela enak učinek, kot ga je imela v srcih poslušalcev, ko je bila 

posredovana s posredovanjem nosilcev glasu. 

13 Učenci: Besede, ki sem vam jo dal v tem času, ne smete uporabiti kot podlago za novo vero, saj je 

le razlaga zakona, ki sem vam ga razodel od najzgodnejših časov. 

14 Razmislite: če bi bila religija, bi bila namenjena le tistim, ki jo izpovedujejo. Ker pa je neskončna 

Božja luč, sije na vse, prihaja k vsem, da bi osvetlila poti človeštva brez razlikovanja med narodi, rasami, 

jeziki ali veroizpovedmi. 

15 Moj zakon je oltar, h kateremu bodo morali vsi priti, da bi častili svojega Gospoda. Kjerkoli je 

človek, tam bo v votlini njegove duše tudi oltar, ki bo čakal na njegov poklon in daritev ljubezni. 
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16 Razumite, učenci: Hočem, da razumete, da bi se vsi, ki prejmejo to navodilo, prav tako duhovno 

združili z vsemi in postali eno, ne da bi bila zunanja različnost različnih oblik čaščenja ovira, ki bi vam 

preprečevala prepoznati in ljubiti svoje bližnje kot brate in sestre v meni. 

17 Ko se boste tako počutili, boste moje učenje sprejeli za svoje in v težkih dneh preizkušnje, ki se 

bližajo, boste lahko razdajali in delili svoje darove, ne da bi pri tem izključili kogar koli od svojih soljudi. 

18 Od ljudi ne zahtevam, da poenotijo običaje, zemeljske zakone ali znanje znanosti. Sčasoma in na 

koncu bo namreč prišel dan, ko se bodo narodi združili zaradi sporazuma. Spodbujam vas k duhovni 

harmoniji, poenotenju misli, da bi vse človeštvo spoznalo in prakticiralo duhovno molitev, v kateri se 

boste lahko vsi notranje dvignili in prejeli kruh večnega življenja neposredno od mojega Duha. 

19 Na zemlji obstajajo številne verske skupnosti, ki večinoma temeljijo na veri v Kristusa. Vendar se 

med seboj ne ljubijo in se ne priznavajo kot učenci božanskega Učitelja. 

20 Ali ne mislite, da bi, če bi razumeli ves moj nauk, ga uporabili tako, da bi vodili denominacije k 

spravi in miru? Vendar ni bilo tako. Vsi so se oddaljili drug od drugega, s čimer so duhovno ločili in 

razdelili ljudi, ki so nato drug na drugega gledali kot na sovražnike ali tujce. Vsak išče sredstva in 

argumente, da bi drugim dokazal, da je on lastnik resnice in da se drugi motijo. Toda nihče nima moči in 

poguma, da bi se boril za združitev vseh, prav tako nima dobre volje, da bi odkril, da je v vsakem 

verovanju in vsakem čaščenju Boga nekaj resnice. 

21 Od sveta pričakujem poduhovitev. Zame nimajo nobenega pomena imena, po katerih se razlikuje 

vsaka cerkev ali sekta, niti bolj ali manj velik sijaj njenih obredov in zunanjih oblik čaščenja. To doseže le 

človeške čute, ne pa tudi mojega duha. 

22 Od ljudi pričakujem poduhovljenost, saj to pomeni dvig življenja, ideal popolnosti, ljubezen do 

dobrega, obračanje k resnici, izvajanje dejavnosti ljubezni, harmonijo s samim seboj, ki je harmonija z 

drugimi in s tem z Bogom. 

23 Trenutno dajem dež, ki bo pripravil polja, na katerih bo jutri vzklilo in obrodilo moje seme. Danes 

se še vedno zdi nemogoče, da bi se ta svet lahko zemeljsko in duhovno preoblikoval, saj se je zlo 

zakoreninilo v srcu človeštva. Toda povem vam, da ne bo minilo veliko časa, preden boste doživeli 

začetek duhovne preobrazbe svojih narodov. 

24 Kdo bi takrat verjel, da bo v poganskem, grešnem in čutnem Rimu ─ mestu, kjer je bilo življenje 

nenehna orgija razvad in užitkov, grehov in zločinov ─ vera v besedo ljubezni, v Kristusa, vzplamtela prej 

kot v katerem koli drugem ljudstvu? In vendar se je zgodilo prav to. 

25 Rim je moral prej veliko grešiti in doseči izčrpanost in gnus, da je lahko v svoje srce sprejel seme 

moje besede. Toda ko je prišlo do njih, so se ta srca, utrujena od užitka, razdejana od razočaranja in 

bolečine, ob stiku z bistvom mojega sporočila odprla, kot se odprejo usahli cvetovi, ko jih poboža vlažen 

vetrič. 

26 Srce tistega ljudstva je utripalo z močjo in njegova duša je bila pretresena. Njegovi grehi so bili 

odpuščeni zaradi njegove vere in poguma, da se je odzval mojemu klicu. 

27 Ti ljudje so potrebovali pogum in žrtve, da bi okrepili svojo vero in ljubezen do resnice, ki je 

začela razsvetljevati njihova srca. Vendar so bili to močni moški in ženske, tako odrasli, mladi kot otroci. 

28 Ali razumete, učenci? Primerjajte to vladavino nečimrnosti, pokvarjenosti in ljubezni do sveta z 

današnjim človeštvom in ugotovili boste, da se tudi to človeštvo ─ osovraženo in utrujeno od nečimrnosti 

ter bolno od greha ─ vedno bolj približuje dnevu, ko bo njeno dušo presenetil božanski veter, ki jo bo 

prebudil ─ vetrič pred roso, ki bo pogasil duhovno žejo, ki jo muči, in ki bo priprava za seme poduhovitve, 

ki bo pozneje padlo v vsa srca. 

29 Kolikokrat ste me v svojem srcu vprašali, zakaj vam nisem pokazal duhovnega življenja v vsej 

njegovi jasnosti. Jaz pa vam pravim: Če bi se tega življenja dotaknili s svojimi fizičnimi čutili, se ne bi niti 

malo potrudili, da bi dosegli kakršno koli duhovnost. Nikoli ne bi razvijali svojih duhovnih darov in 

sposobnosti niti si ne bi prizadevali pridobiti zaslug, da bi si zaslužili moja razodetja. 

30 Med vami in Duhovno dolino je tančica, ki nikomur ne dovoli, da bi oskrunil čistost tega svetišča, 

in le tisti, ki je odet v spoštovanje in ponižnost, iskrenost in plemenit namen, v ljubezen in pravo vero, 

lahko prestopi ta prag. 

31 Pravim "prava vera", ker obstaja navidezna vera, ki jo navdihuje nekaj neresničnega ─ nekaj, kar 

zaradi svoje neresničnosti izgine in zbledi takoj, ko spoznaš resnico. 
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32 Mnogi so si poskušali predstavljati duhovno življenje, da bi vanj verjeli. "Veliki in majhni, nevedni 

in izobraženi, vsi so želeli vedeti, kakšna so nebesa, kakšen je Bog, kakšno obliko imajo duhovna bitja, 

kakšna sta svetloba in obstoj v tistem svetu. Potem so si predstavljali čudovito kraljestvo onkraj zvezd, 

veličastno palačo, prestol in Boga, ki sedi na njem v človeški podobi. 

Duhovom ste dali tudi človeško podobo in si predstavljali, da letijo kot ptice, da bi se premikali z 

enega kraja na drugega. Vse to vidiš polno svetlobe ─ svetlobe, podobne tisti, ki jo imaš na zemlji, vse se 

sveti kot zlato in je okrašeno z najlepšimi stvarmi, ki jih poznaš v materialnem svetu: nebeške pesmi in 

božanska glasba polnijo prostor, medtem ko milijoni bitij večno častijo Gospoda, vedno klečijo pred 

Njegovim prestolom, ga slavijo in mu darujejo kadilo. 

33 Tako si duhovno življenje predstavljajo številni ljudje, in ko si ustvarijo to podobo, verjamejo, da 

je tako, da mora biti tako, in se zavežejo temu prepričanju. 

34 Kaj se bo zgodilo z njimi, ko bodo spoznali ta nauk in se naučili, da to, kar so si predstavljali, ne 

ustreza resničnosti? Nekateri bodo takoj odprli oči za luč resnice, ko bodo spoznali napake, ki jih je 

ustvaril njihov materializem. Drugi bodo zmedeni in bodo zanikali resnico mojih razodetij. 

35 Pravim vam le, da morate iz svojih misli pregnati vse podobe, ki ste si jih ustvarili o duhovnem 

življenju, saj Bog ni človek, ne sedi na prestolu kot zemeljski kralji, ni nebes, ki so onkraj zvezd, njegova 

svetloba ni podobna sončni svetlobi in tudi duše niso človeške. Vse je drugače, kot ste si predstavljali, in 

sicer do te mere, da tudi če bi vam razložil, kakšno je duhovno življenje v resnici, tega ne bi razumeli, saj 

niti vaš jezik ne bi mogel izraziti resnice, neskončne slave, lepote in popolnosti Večnega. 

36 Ali mi lahko poveste, kakšna je oblika ali prostornina vesti? Ali mi lahko poveste, kakšna je oblika 

ljubezni ali inteligence? "Ne, Učitelj," mi rečeš. Tako kot vest, inteligenca in ljubezen nimajo oblike, tako 

tudi zemeljskih stvari ne morete primerjati s tistimi iz duhovnega življenja. Kljub temu ni nič lepšega od 

lastnosti lahke duše, ki je kombinacija sposobnosti in vrlin, ki za svoj obstoj ne potrebujejo oblike. 

37 Bog nima oblike, kajti če bi jo imel, bi bil omejeno bitje, kot so ljudje, in potem ne bi bil Bog. 

Njegov "prestol" je popolnost, pravičnost, ljubezen, modrost, ustvarjalna moč, večnost. 

38 "Nebesa" so najvišja blaženost, ki jo duša doseže na svoji poti popolnosti, ko se v modrosti in 

ljubezni dvigne tako visoko, da doseže stopnjo čistosti, ki je ne moreta doseči noben greh in nobena 

bolečina. 

39 Ko so moji preroki govorili o duhovnem življenju, so to včasih počeli s pomočjo človeških 

manifestacij in predmetov, ki jih poznate. 

40 Preroki so videli prestole, podobne prestolom zemeljskih kraljev ─ knjige, bitja v človeški podobi, 

palače z gobelini, svečnike, Jagnje in številne druge figure. Toda danes morate razumeti, da je bilo vse to 

le simbol, simbol, božanski pomen, razodetje, ki vam je moralo biti izraženo v slikovni obliki, saj druge, 

višje oblike niste bili sposobni razumeti. 

41 Zdaj je čas, da si pravilno razlagate pomen vseh mojih prilik in naukov, ki sem vam jih razkril s 

pomočjo alegorij, tako da bo pomen prodrl v vašega duha, alegorična oblika pa bo izginila. 

42 Ko boste prišli do tega spoznanja, bo vaša vera resnična, saj jo boste utemeljili na resnici. 

43 Ljudje, v svoji besedi vam prerokujem boljši svet od tistega, v katerem živite, in to takrat, ko bo 

vaše srce umilo svojo nečistost v krvi, ki sem jo prelil na križu ─ krvi, ki je utelešenje božanske ljubezni, 

najvišjega odpuščanja in odrešenja vseh ljudi. 

44 Vi ─ neverniki in dvomljivci ─ ne morete verjeti v svet pravičnosti in si ne morete predstavljati 

življenja v ljubezni in kreposti na svoji zemlji. Z eno besedo, menite, da niste sposobni ničesar dobrega, in 

ne verjamete vase. 

45 Jaz pa verjamem v vas, poznam seme, ki je v vsakem od mojih otrok, saj sem jih ustvaril, saj sem 

jim dal življenje po svoji ljubezni. 

46 Svoje upanje polagam v človeka, verjamem v njegovo odrešenje, v to, da bo postal vreden, in v 

njegov vzpon. Ko sem ga namreč ustvaril, sem mu namenil, da bo Gospod na zemlji, kjer naj bi ustvaril 

kraj ljubezni in miru, in namenil sem mu tudi, da njegova duša postane močna v bitki življenja, da bi z 

zaslugami dosegla življenje v luči kraljestva popolnosti, ki je njena večna dediščina. 

47 To zemljo, ki jo imenujete "dolina solz" ali "kraj izgnanstva", sem pripravil z neskončno 

ljubeznijo, da bi jo ponudil otrokom, ki jo bodo naselili. Vse na njem je prekipevalo od življenja, obilja, 

blagoslova in veselja za tiste, ki so ga želeli posedovati. Na njem ni bilo ničesar, kar bi bilo ustvarjeno 
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zato, da bi človeku povzročalo bolečino ─ nasprotno, vse je bilo pripravljeno tako, da bi človeštvo, če bi si 

s svojimi napakami škodovalo, na svoji poti in povsod našlo potrebna sredstva za zdravljenje svojega 

trpljenja in zmago nad svojimi nesrečami. 

48 Veliko stoletij je minilo na Zemlji, a človek še vedno ni mogel biti na njej srečen. Zakaj? Preprosto 

zato, ker je hotel najti to srečo, ne da bi jo iskal na pravi poti, ki jo označuje moj zakon, zakon ljubezni in 

pravičnosti, harmonije in čistosti. 

49 Ali verjamete, da je nujno potrebno trpeti na zemlji, da bi si zaslužili nebesa? Ne, človeštvo, edina 

stvar, ki jo dosežeš s trpljenjem, je določeno očiščenje. Kajti pravo in popolno očiščenje duše se doseže z 

ljubeznijo, s katero vas navdihuje moj Zakon. 

50 Kakšno zaslugo ima dejstvo, da nekateri, ki so na zemlji veliko trpeli, zaradi tega živijo v želji, da 

bi šli v nebesa? Povsem naravno je, da ko vidijo, da jim svet zdaj nima kaj ponuditi, pomislijo na duhovno 

življenje. Resnična zasluga je zasluga tistega, ki se je kljub temu, da ima vse na svetu, v vsakem trenutku 

pripravljen odreči svojemu imetju in udobju. Potem bi namreč resnično dokazal svojo višjo stopnjo 

duhovnega razvoja in potrdil, da nebesa ali blaženost niso nekakšen kraj, ki si ga je ustvarila domišljija 

ljudi skozi stoletja in stoletja, ampak stanje duše, ki ga lahko začne doživljati, spoznavati in uživati že v 

svojem človeškem življenju ─ stanje, ki postaja vedno čistejše in popolnejše, kolikor bolj se duša vzpenja 

po lestvi, ki jo vodi iz zemeljskega sveta na vrh duhovnega življenja. 

51 Če ne bi vedel, da je vaša usoda tako visoka, vam ne bi govoril na ta način, ne bi vam poslal 

svojega zakona in ne bi dal svojega življenja za vas, če bi vedel, da vas ta nikoli ne bo odrešil. 

52 V treh stoletjih sem se želel ljudem predstaviti le zato, ker sem vedel, da se boste ob koncu stoletij 

dvignili nad strasti, telesnost in človeške stiske ter živeli plemenito življenje, polno visokih navdihov, 

polno del, ki bodo razkrila zrelost vaše duše. 

53 Ali menite, da bodo ljudje, ko bodo živeli na tak način, še vedno čutili lakoto in žejo po pravičnosti 

ali še vedno potrebovali sodnike in vladarje, ki jih bodo vodili po svetu, jim sodili in kaznovali njihova 

dejanja? Ali menite, da so v svetu, kjer med ljudmi prevladuje dobra volja, kjer vladata bratstvo in 

pravičnost, še vedno lahko vojne, trpljenje in bolečina? Ne, človeštvo. Takrat boste videli, da vam ta 

zemlja lahko da le toplino in življenje, hrano in dobro počutje, modrost in blaženost ─ blaženost, ki je, 

četudi ne v svoji najvišji stopnji ─ saj to spoznamo šele, ko dosežemo višek popolnosti ─ vendarle sreča, 

ki upravičeno nagradi tiste, ki se trudijo ostati v resnici. 

54 Tja ste vsi usmerjeni, k življenju v radosti in miru, ne pa k breznu in "smrti", kot verjame vaše 

srce. Res je, da morate doživeti še veliko grenkih izkušenj, preden nastopi čas vašega poduhovljenja. Toda 

ne smrt, ne vojna, ne kuga, ne lakota ne bodo zaustavili življenja in duhovnega razvoja tega človeštva. Jaz 

sem močnejši od smrti, zato te bom vrnil v življenje, če boš umrl, in ti dovolil, da se vrneš na zemljo, 

kadarkoli bo to potrebno. Še vedno vam moram razkriti veliko stvari, ljubljeno človeštvo, moja Knjiga 

božanske modrosti še vedno skriva številna presenečenja. 

55 Narava ima za vas še veliko lekcij in zemlja vam še ni dala vsega, kar hrani v svojem telesu. 

56 Ste krhko meso in občutljivi za bolečino, ste šibki in majhni, zato se vas usmilim. 

57 Boj duše, dokler prebiva v materiji, je zelo velik, vendar se tam utrjuje, tako da pridobiva svoje 

odlike, in tam je preizkušena. 

58 Moja božanska navodila niso namenjena le duhu, temveč morajo doseči tudi človeško srce, da 

bosta tako duhovni kot telesni del bitja postala harmonična. 

59 Božanska beseda naj bi razsvetlila um in naredila človekovo srce občutljivo, življenjsko bistvo v 

tej besedi pa naj bi nahranilo in povzdignilo dušo. 

60 Da bi bilo človekovo življenje popolno, nujno potrebuje duhovni kruh, prav tako kot dela in se 

trudi za materialno hrano. 

61 "Človek ne živi samo od kruha," sem vam dejal v drugi dobi, moja beseda še vedno velja, saj 

ljudje nikoli ne bodo mogli shajati brez duhovne hrane, ne da bi jih na zemlji prizadele bolezni, bolečine, 

tema, nesreče, trpljenje in smrt. 

62 Materialisti bi lahko ugovarjali, da ljudje že živijo od tega, kar jim dajeta zemlja in narava, ne da bi 

si morali prizadevati za nekaj duhovnega, kar jih hrani in krepi na njihovi življenjski poti. Vendar vam 

moram povedati, da to ni popolno in izpolnjeno življenje, temveč življenje, ki mu manjka bistvo, to je 

duhovnost. 
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63 Oduhovljenost ne pomeni pobožnosti, ne predpostavlja izvajanja kakršnegakoli obreda in ni 

zunanja oblika čaščenja. 

64 Duhovnost pomeni razvoj vseh sposobnosti človeškega bitja ─ tako tistih, ki pripadajo njegovemu 

človeškemu delu, kot tistih, ki so onkraj telesnih čutov in so moči, lastnosti, sposobnosti in čutila duše. 

65 Duhovnost je pravilna in dobra uporaba vseh darov, ki jih ima človek. 

66 Duhovnost je harmonija z vsem, kar vas obdaja. 

67 Potreba po duhovni hrani je v človeku vedno večja, vendar si z vsemi možnimi sredstvi prizadeva, 

da bi se zadovoljil s tem, kar ima v svetu. 

68 Ta želja bo morala z razvojem duše postajati vsak dan bolj otipljiva, dokler ne bo dosegla 

značilnosti neskončne žeje in lakote, dokler ne bo občutila obupa in strahu, kakršna občuti popotnik, 

izgubljen sredi vroče in suhe puščave ─ kakršna občuti brodolomec, ki se je izgubil na samotnem otoku. 

69 Toda nekega dne, ko bo človeštvo vsaj pomislilo na to, se bodo narodi prebudili in klicali po 

pravičnosti, svetlobi, resnici in ljubezni, ljudje se bodo naveličali toliko greha in laži ter spoznali, da je v 

njihovem življenju obstajala neizmerna praznina, ki je nikoli niso mogli zapolniti, in lakota, ki je niso 

mogli potešiti. 

70 Res je, da na tisoče in tisoče moških in žensk izpoveduje obliko kulta in si z različnimi religijami 

prizadeva nahraniti svojo dušo. Toda to je tako malo in tako nepopolno, da po čutilih skoraj nič ne doseže 

srca, ker ne more doseči duše, saj duša lahko je samo duhovni kruh in pije vino, ki sta Božja esenca. 

71 Ko se bodo ljudje, ki iščejo luč s pomočjo obredov in liturgičnih dejanj, odrekli vsakemu obredu in 

zunanjemu kultu, bodo takoj videli, da se luč resnice pojavi v izobilju kot čudovita košara, polna kruha in 

rib, ki ob želji ljudi neizčrpno daje svoje darove. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 327 
Moj mir z vami, ljubljeni Jezusovi učenci! 

1 Elijev duh je šel pred vami, se dotaknil vaših duš z lučjo in ljubeznijo ter vam pripravil čas in pot. 

Elija je kot meč na poti vsake njegove ovce, kot ščit, ki vam pomaga premagati številne ovire, skušnjave, 

ki vam stojijo na poti, in kdor ga zna začutiti, kdor ga kliče in išče, kakor izgubljena ovca išče svojega 

pastirja, ga bo vedno našel, vedno bo slišan in poslušan v njegovih žalostinkah, v njegovih prošnjah. 

2 Pogosto se sprašujete: Zakaj me toliko ovir ovira, da ne bi prišel k njemu in mu služil, čeprav na 

dnu mojega srca živi želja, da bi sledil Učitelju? Tedaj se vaša duša dvigne v molitvi, ki je prošnja za 

božjo pomoč, in v tistem trenutku pohiti Elija, ki mu je Bog naročil, da v tretjem veku bdi nad čredo, se 

prikaže na vaši poti in vam pomaga premagati težavo. Potem zmagoslavno dvigneš obraz in se zahvališ 

Očetu, svetilka tvoje vere se spet prižge in ti nadaljuješ svojo pot z mirom in zaupanjem vame. 

3 V resnici vam Učitelj pravi: za vsako dušo sem pripravil kraljestvo miru in popolnosti. Toda temu 

kraljestvu, ki sem ga pripravil, nasprotuje drugo kraljestvo: svet. Medtem ko se moje kraljestvo osvaja s 

ponižnostjo, ljubeznijo in krepostjo, so za osvojitev drugega kraljestva potrebni aroganca, ambicioznost, 

ponos, pohlep, sebičnost in zloba. 

V vseh časih se je svet upiral mojemu kraljestvu, v vseh časih so tiste, ki so mi sledili, na njihovi poti 

nadlegovali in skušali skušnjave, bodisi vidni vplivi bodisi nevidne sile. To ni edini primer, ko ste hodili 

čez trnje, da bi me dosegli, in ni prvi primer, ko se je vaša duša spotaknila, da bi dosegla mojo navzočnost. 

Ves čas ste se borili v najglobljem delu svojega bitja. Navdih mojega Duha razsvetljuje vašo notranjost in 

zaneti boj s temnimi silami, z lažnimi lučmi, z lažnimi vrlinami, z materijo, z vsem, kar je odveč, z vso 

lažno slavo tega sveta. 

4 Vaša duša je svojo preteklost in življenjsko pot zapisala v Knjigo sedmih pečatov. Tam sem 

zabeležil vsa tvoja dejanja, vsak tvoj korak, misel in besedo. Velika dejanja vaše duše, veliki udarci usode 

in življenjske poti, njene velike preizkušnje, čaše trpljenja ─ vse je tam zapisano resnično. 

Vaša duša je doživela veliko, a vaše "telo" tega ne ve. Če je vaše telo pozabilo prve korake vašega 

otroštva ─ kako naj pozna razvoj vaše duše na njenem dolgem potovanju skozi življenje? Kako malo je 

tvoja duša lahko razkrila svojemu zemeljskemu telesu ─ zaradi tvojega pomanjkanja razvoja ti tega še 

nisem podelil. 

5 Prišli bodo časi, ko bosta človeški um in srce, očiščena in prečiščena v spiritualizaciji, lahko z 

intuicijo sprejemala glas lastne duše, lahko bosta jasno sprejemala vsako razodetje, ki ga duša posreduje 

svoji telesni lupini. 

6 Danes še niste pripravljeni videti preteklosti svoje duše v času človeškega življenja. Vendar vam 

Oče pravi: Kako daleč je bilo vaše potovanje! Kako zelo se je tvoja duša trudila, da bi ostala na pravi poti! 

Kolikokrat ga je ranilo trnje življenja in koliko odsekov tvoje poti je bilo zaznamovanih s krvavimi sledmi 

tvojih korakov! 

Kljub vsem preizkušnjam in nesrečam pa sledite Očetu, svojemu Učitelju, ki ga ljubite ─ Bogu, ki je 

vir luči in tolažbe za vašo dušo. Tudi zdaj, v tretjem veku, ko mi želite slediti, se srečujete s težavami, 

spotikate se ob nesreče. Nekaterim pravite preizkušnje, drugim pa skušnjave. 

Ker me tako zelo ljubiš in si tako zelo želiš slediti Meni na poti in priti k meni, zakaj potem tvoj Oče 

dopušča, da si tako preizkušan in v skušnjavi? Resnično, povem vam: Kajti pot, ki vodi k meni, je ozka in 

na njej so težave. Je ozka kot strastna pot, na njej so padci, trnje, veliko nerazumevanja in nehvaležnosti 

ter vsa življenjska trpljenja. 

7 Toda do tega kraljestva popolnosti lahko pridete samo po tej poti. Široka pot vodi v kraljestvo 

sveta in greha. 

8 Moje kraljestvo je močno in mogočno, in če sem dovolil, da se pred Mojo močjo in oblastjo dvigne 

druga moč, moč zla, je to zato, da bi dokazal, da je Moja, da bi spričo prevare in teme videli in izkusili 

moč Moje luči in Moje resnice. To je zato, da boste spoznali, da je to kraljestvo temnih senc odklonov in 

skušnjav, čeprav ima veliko moč, moje orodje in ga v resnici uporabljam. 

9 Ko vas preizkušam, vas ne ustavljam na vaši poti razvoja, saj čakam na vaš prihod v svoje 

kraljestvo. Toda želim, da bi po bitkah prišli k meni kot zmagovalci, močni po bitki, polni svetlobe 

duhovne izkušnje po dolgem romanju, polni zaslug v duhu, da bi ponižno dvignili obraz in zagledali Očeta 



U 327 

104 

v trenutku, ko se vam bo približal, da vam da svoj božanski poljub ─ poljub, ki vsebuje vso srečo in 

popolnost za vašo dušo. 

10 Če želite zmagati v vseh preizkušnjah, delajte to, kar vas je naučil Mojster: Spremljajte in molite, 

da bodo vaše oči vedno budne in da vas ne bo premagala skušnjava. Ne pozabite, da ima hudobnež velik 

nos, da bi vas spravil v skušnjavo, vas spravil na kolena, vas premagal in izkoristil vašo šibkost. Bodite 

pozorni, da ga boste znali odkriti, ko vas bo pričakal. Čeprav ste imeli velike preizkušnje in skušnjave, v 

katerih ste zmagali, da bi mi sledili v tem času, boste imeli zelo velike preizkušnje in skušnjave tudi v tem 

letu. 

Boj v vas je velik, velik je tudi boj znotraj človeštva, zelo velik je tudi duhovni boj po vsem vesolju. To 

je odločilni čas za mojo vladavino, za mojo pravičnost, za mojo moč. Tisti, ki so zdaj z menoj, ki so se 

učili iz moje besede in se zdaj krepijo z menoj, morajo vedeti in razumeti vse, da bodo lahko zmagali, da 

bodo lahko vzdržali v velikih preizkušnjah, ki prihajajo nad človeštvo. 

11 Učim vas, da bdite in molite ─ ne le zase, ampak tudi za druge, da bi bili kot duhovni preroki, ki s 

svojimi molitvami prenašajo intuicijo na soljudi, da bi ti začutili nevarnosti in skušnjave. Tako lahko 

človeštvu prihranite hude slabe odločitve. 

Nekaterim je to nerazumljivo, drugim nemogoče, toda jaz vam pravim: to je tisto, kar je Sveti Duh 

prinesel svojim učencem v tretji dobi: poduhovljenje, razvijanje duše z učenjem duha, da bi se lahko 

razvijala navzgor, da bi odkrila svoje duhovno obzorje, svoje primerno polje za kaljenje, da bi našla lestev 

v nebesa, da bi pri vzpenjanju vedno našla prisotnost Mojstra, lestev stopnic, na katero se opira in po kateri 

se približuje popolnosti. 

12 Kako malo jih je začutilo notranje razsvetljenje ob prvem impulzu v tistem času, ko sem poslal klic 

vsakemu od vas. Kako malo je bilo tistih, ki so priznali, da je njihova duša predvidela čudež, da je njihova 

duša čutila, da se v njih uresničuje božja obljuba: vrnitev Učitelja. Toda koliko od vas se je zapletlo v 

mreže dvoma in duha protislovja. 

13 Druge, ki ste že želeli iti k moji besedi in moji navzočnosti, so prevzeli prazniki, užitki, zemeljske 

ljubezni in čustva, vaše človeške zadeve, in Mojster vas je še naprej čakal. Toda na koncu je vaša duša z 

mojo pomočjo zmagala in prišla k meni, da bi jo moja navzočnost prepričala, da je "nemogoče" mogoče, 

da je moja obljuba postala resničnost. 

14 Ker ste bili preizkušeni, ko ste bili še šibki ─ koliko bolj boste postali zdaj, ko ste močni! 

15 Ali bo Oče dovolil, da se njegovi učenci znajdejo v veliki zmedi ali skušnjavi? Resnično, povem 

vam: Zagotovo to zdaj dovolim. Vendar ne z namenom, da bi vas v teh preizkušnjah premagala skušnjava, 

ampak da bi temo spremenili v svetlobo in da bi svoje sovražnike premagali ter jih spremenili v prijatelje 

in brate, da bi se tudi vi dvignili nad človeške grehe in pustili sledi dobrote in kreposti ter ljudi spremenili 

v dobre ljudi. Zato bom dovolil, da vas doletijo preizkušnje. Navodil sem vam že, kako opraviti preizkus: 

Z opazovanjem, molitvijo in uporabo mojega učenja. 

16 Kakšne bodo preizkušnje, ki prihajajo k vam in ki bodo kmalu prišle? Na več načinov. Nekatere 

ste že doživeli, druge doživljate, tretje pa bodo prišle pozneje. 

V tvoji duši naj ne bo ne žalosti ne strahu. Tako kot vam vsak dan prinaša zadovoljstvo in kruh, tako 

vam vsak dan prinaša tudi bolečino. Te preizkušnje vzemite kot velike lekcije, ki vam jih daje življenje in 

v katerih morate uporabiti moje nauke. 

Od "otroka-študenta" do naprednega ─ vsi boste na poti doživeli preizkušnje in že zdaj vas opozarjam, 

da je Moja volja, da ste budni. Ne želim, da bi kdo od vas v takšnih preizkušnjah propadel. Če kdo 

omahuje, mu bo vedno stala ob strani prijazna, bratska roka, ki ga bo vrnila na pot. 

Če nekdo spi in je presenečen v spanju, pojdite k tistemu, ki je zaspal, in ga zbudite. Če je spanec 

globok in se ne zbudi, naj tisti, ki je buden, straži tistega, ki je zaspal. 

17 Tako vas poučujem, tako vas pripravljam in pripravljam na popolno spravo, da boste tudi vi znali 

odpuščati. 

18 Razmislite, ljudje, ne veste, ali vas mnoge preizkušnje, ki ste jih imeli pred davnimi časi in ki ste 

jih iz ljubezni do moje stvari srečno premagali, ne spravljajo v obup, ko se spet pojavijo na vaši poti. Ne 

veste, ali vas bolezni ali pomanjkanje tistega, kar je potrebno za vaše življenje, ne prisilijo, da bi na 

trenutke podvomili o mojem usmiljenju, da bi podvomili o svoji pripravi. 
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19 O vsem tem vam govorim, ker bo skušnjava uporabila vse svoje umetnosti, vse svoje moči, da bi 

prizadela moje učence ─ moje učence, ki niso sami v spiritualizmu, saj so po vsem svetu. Vidim jih 

razpršene, čeprav redko, vendar so povsod, ker sem jih poslal. 

Iskali jih bodo, da bi preizkusili njihovo dušo v njeni kreposti, v njeni ljubezni do mene, v njeni 

ljubezni do drugih, da bi jo upognili, da bi ji ponudili bogastvo tega sveta, zemeljsko, minljivo slavo, sijaj 

slave in zemeljsko veličino. Toda tako kot vas opozarjam s človeškim razumom, tako vse učence 

opozarjam z razodetji in intuicijo. 

20 Bodite pozorni, vam govori Mojster! Čeprav vas bodo v zemeljskem življenju kmalu doletele 

preizkušnje in boste v njih pogosto zmagali, bodo za dušo prišle tudi druge preizkušnje. Leto 1950 se bliža 

koncu in vsi tisti, ki se v tem mojem ljudstvu niso pripravili, se bodo spridili z mojimi glasniki, mojim 

duhovnim svetom, cerkvenimi voditelji in tudi "delavci". 

21 Dvignili se bodo mnogi, ki se ne strinjajo s prenehanjem moje besede ─ vsi tisti, ki se počutijo 

nesposobni živeti že brez te manifestacije, se bodo dvignili in prosili Mojstra, naj prekliče svoj odlok, 

spremeni svojo odločitev in izda nove odloke za svoje ljudstvo. Toda v vsem tem bo skušnjava, ki bo 

sejala svoja semena in prizadela srca nosilcev glasu, vseh brez izjeme. Na tiste, ki jih najde budne in 

molijo, razsvetljene z njenim duhom, to ne bo imelo nobenega učinka. Toda tiste, ki jih bo našla že pod 

vplivom pomanjkljive priprave, upora, zmede in strahu pred zapuščenostjo, bo gotovo navdihnila, v njih 

bo našla podlago in ta srca si bodo prilastila pravico, da v veliki meri izkrivljajo moj nauk. 

22 Kdo je tisti, ki lahko povzroči, da Oče spremeni svoje božanske odločitve? Resnično, povem vam: 

niti Jezus tega ni dobil od Očeta. 

Ko se je v drugem veku bližala ura Mojstrove žrtvovane smrti, je Jezus poiskal samoto na vrtu, kjer so 

ga spremljali učenci. Žalost je preplavila srca apostolov, v očeh so jih prevevala slutnja hudih preizkušenj. 

Toda tudi Jezusovo srce je bilo prežeto z veliko žalostjo. Nato je Učitelj rekel svojim učencem: "Nekaj 

trenutkov opazujte in molite z menoj." Toda ko je Mojster opazoval in molil, tega ni storil samo za te 

učence, ampak za ves svet. 

23 Mojstrovo srce se je kot človek za trenutek počutilo zapuščeno od vseh, nerazumljeno in 

osamljeno, s telesa pa mu je tekel krvav znoj. To se je zgodilo, ko je Jezus povzdignil pogled in glas ter 

Očetu rekel: "Moj Bog, če je mogoče, vzemi od mene ta tako grenak kelih. A ne moja, ampak tvoja volja 

se zgodi." 

24 Ali je Oče slišal te besede glede na Sinovo prošnjo, naj Oče vzame nazaj svojo voljo, če je to 

mogoče? Resnično, povem vam: Ne. To je bilo zapisano in odrejeno, in Mojster vseh Mojstrov se je moral 

izkazati nad tem blagoslovljenim telesom, da bi duh zmagal nad telesom. Ko sem se vrnil k učencem, ki so 

spali, sem jim rekel: "Duh je pripravljen, telo pa šibko." 

25 Kako ljubeč je bil njegov očitek temu telesu! 

26 Tretji čas se bliža vrhuncu, zato Mojster želi, da ga opazujete. Da, moji učenci te dobe. Čeprav so 

tisti iz druge dobe v tisti blagoslovljeni in slovesni uri spali in je Gospod bdel in molil za vse, danes želim, 

da tudi vi bdite in molite, da ne bi padli v skušnjavo, da bi Očetu dovolili, da med vami uresniči svojo 

voljo. In če je napovedal uro svojega odhoda, če vam je nakazal trenutek, ko bo umaknil svojo besedo, 

potem morate ubogati Gospodove visoke zapovedi, tudi če je to za vas velika preizkušnja. Toda vi že 

veste, da bo Moj Duh večno navzoč, da se bom razodeval od duha do duha in da se bo Moj duhovni svet 

zavzemal za vas in vas varoval. 

27 Navajeni ste na te manifestacije, ki ste jih prejemali tako dolgo, da ste se nanje v veliki meri 

navadili, zato ob prenehanju teh manifestacij čutite bolečino. Toda bodite močni spričo te bolečine, otroci 

moji, spričo te preizkušnje pokažite znake svojega visokega duhovnega razvoja. Resnično vam pravim: 

Vsi nosilci glasu, ki bodo prišli na ta dan dobro pripravljeni, bodo občutili, da se je smrt za kratek čas 

dotaknila tudi njih. Vendar jih bom potem dvignil. Drugi se bodo počutili, kot da so osiroteli. 

Toda edina stvar, ki jo bodo pogrešali ─ edina stvar, ki jo bodo izgubili ─ bo zvok fizičnega glasu, 

zvok človeške besede, kajti vibracija moje svetlobe, mojega duha in mojih navdihov vas bo spremljala 

povsod. In večja ko bo vaša duhovnost, večje bo tisto, kar vam bo Sveti Duh razkril. 

28 O, če bi le lahko resnično podelil svoj nauk vsem svojim učencem tega časa, združenim v eno 

samo množico, če bi vsi moji ljudje slišali ta opozorila! Toda bliža se zadnji trenutek tega obdobja, jaz pa 

vas še vedno vidim razdeljene, duhovno oddaljene, brez ljubezni enega do drugega. Še vedno se iz 
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najčistejšega srca ne rodita duhovno spoštovanje in ljubezen, ampak so tu kreposti, ki sem jih kot 

božanska semena zasejal v srce vseh svojih otrok in čakajo na razvoj duše, da bi se prerodila v življenje 

milosti. 

29 Le poduhovitev vam bo omogočila združitev. Dokler ne dosežete poduhovitve v Mojem delu, ne 

bo usmiljenja, razumevanja in ljubezni, brez teh vrlin pa se ne boste mogli združiti z menoj. Hočem, da ste 

združeni drug z drugim, da boste lahko pričevali o svojem Učitelju in tudi jaz o vas. Ko boste med ljudmi 

rekli: "Ta je moj Učitelj," želim tudi jaz reči celotnemu zemeljskemu krogu: "Ti so moji učenci." Toda še 

vedno moram delati na tebi, ti pa se moraš še vedno učiti in delati. 

30 Pojdite naprej z menoj, o moji otroci, saj vam bom pomagal prestati vsako preizkušnjo. Dal vam 

bom luč, da na vaši poti ne bo teme. Vedno bom tisti ljubeči glas, ki ti ne bo dovolil zaspati. In ko se bo 

približala ura, ki je že blizu, ko vam bom s to razglasitvijo povedal zadnjo besedo, bom med vami našel 

duhovno predanost, pokorščino, resnično razumevanje in prizadevanje za napredek. Toda gorje tistim, ki 

nasprotujejo moji volji! Gorje tistim, ki zapeljujejo nosilce mojega glasu! Gorje tistim, ki jim dovolijo, da 

padejo v mreže skušnjav! Kajti nihče ne bo mogel reči, da je bil neveden, nihče ne bo mogel pred 

sodiščem moje pravice trditi, da ni vedel, kaj počne. Kateri spiritualist ne ve, da se bo ta oblika človekove 

manifestacije ob koncu leta 1950 končala? Kdo ne ve, da moram o tem odločati samo jaz v svojih visokih 

svetih? Kdo ni slišal, da sem neizprosen sodnik? 

31 Ko vam bom rekel svojo zadnjo besedo, ki bo "Moj mir z vami!", bo v gradivu tišina. Vaš Oče 

svoje besede ne bo več slišal skozi človeški um. Za otroke, ki me ne ubogajo ali se upirajo mojim ukazom, 

nisem predvidel nobene kazni, nisem postavil vislic ─ za tiste, ki so me v tistem odločilnem času postavili 

na preizkušnjo. Bodo obtoženi sami pred seboj, obtoženi pred svojo vestjo. Sami bodo podpisali svojo 

sodbo in bodo tudi njeni izvrševalci. 

32 Toda kakšne sadove bodo lahko posredovali, kakšno bistvo bodo lahko vlili v srca ljudi? Kdor bi 

se tako dvignil v neposlušnosti, bi si z lastno roko odvzel oblast, darove in naročila. 

33 Ne morem vas prevarati! Nikoli ne delam lažnih dejanj, ne skrivam se v temi. Moja resnica je 

vedno gola. Če ljudje niso mogli videti golote mojega Duha, je to zato, ker tega niso hoteli. Svoje resnice 

pred vami ne skrivam z nobenim oblačilom. Moja golota je božanska in čista, moja golota je sveta in 

pokazala jo bom vsem bitjem v vesolju. Kot simbol tega sem prišel na svet gol kot človek in gol sem vas 

tudi zapustil. 

34 Hočem, da med mojimi vedno kraljuje resnica, saj sem in bom vedno v vaši resnici. Hočem, da je 

ljubezen med vami, in moja ljubezen bo vedno v vaši ljubezni. Obstaja samo ena resnica in ena prava 

ljubezen; in ko bosta ta resnica in ljubezen v vas, bosta vaša ljubezen in vaša resnica moji, moja resnica in 

moja ljubezen pa bosta vaši. 

35 Želim, da bi bili moji učenci takšni, saj jim bom tudi po letu 1950 še naprej govoril v trenutkih 

meditacije, na vaših srečanjih, ko boste hodili sami. Ko ste v družbi, boste vedno srečali popotnika, 

popotnico, ki vam prekriža pot in prosi, da ga povabite, naj hodi z vami, in takrat bodo moji navdihi veliki 

in čutili boste, da je vaša duša potolažena, in rekli boste: "Tega, kar je Oče poslal iz onstranstva, ni nikoli 

povedal skozi misli nosilca glasu. Razlog je v tem, da Oče nadaljuje svoje delo med nami." 

36 Zato vas želim videti v resnici ─ s to ponižnostjo, s to pripravljenostjo, da bi se vam lahko razodel. 

Kajti še vedno imam velike lekcije za prihodnost ─ vse, česar vam v tem času še nisem predal. 

Moj duhovni svet bo prišel v vaš duh in to bo močna spodbuda, ki vas bo tolažila in spodbujala na vaši 

poti: bližina Očeta, resnična prisotnost Njega in Njegovega duhovnega sveta, bližina Njegovega kraljestva 

med vami. 

Ko boste šli k množicam, jim boste pričevali in jim povedali, da sem bil Jaz in Moj duhovni svet z 

vami, kar se je prenašalo skozi človeški razum ─ da ste bili vi tisti, ki ste govorili z Očetom, in tisti, ki ste 

se pogovarjali z Mojimi blagoslovljenimi bitji. 

37 Če bi vas svet vprašal: "In ta izmenjava misli in ti duhovni pogovori so pri vas prenehali?" Potem 

morate reči: "Pogovor z Očetom je večen. Svoje otroke išče od začetka njihovega razvoja in vsak trenutek 

izmenjuje misli s svojimi stvaritvami. Vendar je sčasoma poiskal boljšo, popolnejšo, višjo in duhovnejšo 

manifestacijo." 
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Če boste govorili s to preprostostjo, bo človeštvo razumelo mnoga božanska razodetja in boste 

odstranili temno prevezo, ki duši preprečuje razumevanje moje resnice. Tako boš poskrbel, da bodo 

spoznali mojo veličino, fanatizem in malikovanje pa bosta izginila iz njihovih src. 

38 Tako bodo ponosne zgradbe, oltarji iz zlata in srebra, obredi, polni pompa, padli sami od sebe, 

premagal jih bo šele čas. Toda malikovanje, tempelj fanatizma, ki živi v srcih ljudi, bo po moji volji 

propadel in bo uničen. Ljudem, ki so me najbolj užalili, bom vzel vse, kar hranijo v svojih srcih, tako da 

ne bo ostalo niti sledu o teh razžalitvah. 

39 O blagoslovljeno ljudstvo Izraela! Napolnite se z mojo močjo in mojo svetlobo. Če vam v svoji 

besedi vedno sporočam težke preizkušnje in boleče dogodke, je to zato, da bi se pred njimi zaščitili in jih 

preživeli nepoškodovani. Toda v svoji besedi vedno vlijem v vaše srce in dušo balzam in veselje, zaupanje 

in upanje. 

Tvojemu srcu napovedujem in pripravljam boljše življenje na zemlji. Tolažim in blagoslavljam vaše 

človeško srce ─ naj bo to srce otroka, mladeniča, moškega ali ženske v zrelih letih ali starejšega ─ in vam 

odpiram nove priložnosti na življenjski poti, da vas obdarujem z blagoslovi. 

Učim vas, kako najbolje najti mir na svetu, kako spoznati sadeže, ki so sladkega okusa v ustih. Učim 

vas, katera so dovoljena dela, ki vas lahko naredijo srečne in vredne mojega miru na tem svetu, ki je solzna 

dolina. Krepim vaše vezi ljubezni z otroki, starši, brati in sestrami, sorodniki in prijatelji ter med ljudmi. 

Prav tako vašo dušo še enkrat učim življenja v višavah, ki ga lahko dosežete z zaslugami, ki si jih 

pridobite. 

Kajti vsi brez izjeme boste morali neizogibno oditi na oni svet, ne da bi vedeli, v katerem trenutku boste tja 

prispeli, saj smrt ne pride le zaradi starosti, ne le zaradi izčrpanosti življenja ─ pride ob vsaki uri, na vsak 

dan, v najmanj pričakovanem trenutku. Ne pozabite, da boste vsi ─ popolnoma vsi ─ zapustili to življenje. 

40 Toda če uživate in raziskujete to človeško življenje, ki ga živite ─ če še nikoli niste v celoti 

spoznali tega življenja, v katerem uživate in trpite, ki ga toliko preučujete in mu tudi služite ─ kakšno bo 

tisto drugo, ki je nad tem življenjem? Vaša duša nekaj o tem ve, vendar to nekaj ni vse. 

Nekateri bolj, drugi manj ─ vsi so živeli v "dolini" duše, v tistih visokih predelih, v svetovih, ki so višji 

od tega sveta. Vendar mora biti vaša duša vedno pripravljena na vstop v druge svetove ─ ne v tistega, ki 

ste ga nazadnje zapustili, temveč v drugega, višjega, na višji stopnički lestve do popolnosti duše. 

Zato prihajam k vam, zato vam ne govorim o zemeljskem življenju, ampak tudi o življenju duše. Ker je 

daljše, je popolno življenje, ker je to dom, kjer boste ostali večno, in ne želim, da bi bili vznemirjeni, ko ga 

boste dosegli. Ne želim, da bi se vaša duša počutila nevredno, da bi potrkala na moja vrata ─ ne želim, da 

bi vas korak iz tega življenja v drugo zmedel. Ta korak je pomemben, je resnična preizkušnja, boj. 

41 Ne odštevam vsega vašega razmišljanja od človeškega življenja. Jaz sem tisti, ki sem ti dal telo, ki 

sem utelešal tvojo dušo. Moja milost je tista, ki vas je poslala živeti na Zemljo, ki je ta planet okrasila in 

blagoslovila z vsemi vrstami darov, naravnih kraljestev, elementov, bitij, polnih uporabnosti za vašo 

prehrano, ohranjanje, osvežitev in razvoj. Jaz sem tisti, ki vas poroča, ki vam daje pooblastilo, da rastete in 

se množite. 

42 Jaz sem tisti, ki vam v roke polagam orodje za delo in blagoslavljam to delo in vaše sadove. Jaz 

sem tisti, ki blagoslavljam znoj na vašem čelu. Zato vas ne morem ustaviti pri izpolnjevanju vaše 

dolžnosti, če se je resnično lotite. Toda izpolnite ga, kot je treba, s ponižnostjo, s spoštovanjem in 

sočutjem do sebe in tudi s sočutjem do drugih, potem boste z najmanjšim zemeljskim naporom poželi 

sadove, ki bodo dali mir in zadovoljstvo vašemu srcu. 

43 Poleg teh dolžnosti, ljubezni, čustev in vezi, ki vas združujejo, pa zahtevam tudi pozornost in čas 

za vašo dušo, za tisto višje bitje, ki naj bi upravljalo vsa gibanja vašega srca, uma in celotnega bitja ─ za 

tisto bitje, ki upravlja vašo telesno lupino, za tisto bitje, ki je moj služabnik in ki mu mora biti vaše telo to 

eno. Hočem, da ji tudi vi zagotovite čas za njeno samopremislek, za njeno delo, za njen razvoj, za njeno 

čaščenje Boga, za njene duhovne dolžnosti do Očeta in do drugih duš. 

44 V svojem nauku in zakonu sem v vseh časih združil vse zakone, vse dolžnosti in vse oblike 

čaščenja. Prav tako v tej tretji dobi prihajam k vam in vas poučujem s to širino, da ne zapadete v nov 

fanatizem, da ne zapadete v skrivnostnost ali skušnjavo in da ste preprosti pri izpolnjevanju vseh svojih 

dolžnosti, da duša ne postane fanatična in da telesna lupina ne otežuje svojih dolžnosti ─ da duša ni ovira 



U 327 

108 

za srce ali um, da je tudi telo pripravljeno in da se vest čuti v telesu, da tudi ona ne ovira duše pri 

izpolnjevanju njenih nalog. 

45 To so moji učenci. Blagor tistim, ki resnično uporabljajo mojo lekcijo. Blagor tistim, ki bdijo in 

molijo v tem letu preizkušnje ─ v tem letu, ko vas bodo spremljale skušnjave in zmote. Tako boste lahko 

močni, z molitvijo, postom, sledenjem mojemu nauku boste lahko premagali vse in se znali združiti, ljubiti 

drug drugega in izkazovati usmiljenje. Ne želim, da bi se moje manifestacije razvijale z ovirami, ne želim, 

da bi se med vami pojavljale razlike, ampak naj vedno prevladajo razumevanje in usmiljenje, bratstvo in 

ljubezen, krotkost in ponižnost. Potem vas bom še naprej nagrajeval in se po svoji besedi razodeval v 

naročju tega ljudstva. 

46 Pazite na vse, pazite nase, da bosta dobrota in mir končno premagala vaše razlike, da bo moje 

kraljestvo z vami premagalo kraljestvo laži, teme in zla. 

47 V vas se bom povzdignil kot zmagovalec ─ želim, da gledate na svojega Očeta kot na Kralja vojsk, 

ki v vas premaguje zlo, in na sebe kot na vojake, polne duhovne časti, zadovoljstva in duševnega miru. 

Potem se bo himna Univerzalne harmonije slišala v največji zmagi ─ v zmagi, ki bo prišla, a v kateri ne 

vaš Oče ne vi sami ne boste žalostni, ker ste "zmagali" zaradi vaše ljubezni. Naši "poraženci" ne bodo 

duše, temveč zlo, vse teme, grehi in nepopolnosti. Očetovo zmagoslavje bo v odrešitvi vseh zaostalih duš, 

ki so bile zakoreninjene v temi in zlu. 

Če verjamete, da bo kdo izgubljen, ste v zmoti. Ne bi bil več Bog, če ena sama duša ne bi našla 

odrešitve. Vsi tisti, ki jih imenujete demoni, so tudi duše, ki so prišle od Boga, in če so še danes 

izgubljene, bodo tudi one našle odrešitev. Kdaj se bo v njih pojavila prava luč? Ko se boste skupaj z 

duhovnimi vojskami luči borili proti njihovi nevednosti in grehu z molitvijo ter deli ljubezni in usmiljenja. 

48 Očetova in vaša popolna sreča bo veliki Gospodov dan. Univerzalna pojedina se bo zgodila, ko se 

boste vsi hranili za njegovo mizo s kruhom večnega življenja. 

 

Moj mir z vami! 
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Navodila 328 
Moj mir z vami! 

1 Bodite dobrodošli v moji navzočnosti kot duša in kot telo! Kajti oba se osvežita, nasitita z mojim 

božanskim bistvom in se v meni okrepita za nadaljevanje dnevnega dela. 

2 Tukaj je moj duh in tukaj je tudi vaš! 

3 Oče in otroci so navzoči, z ljubeznijo gledajo drug drugega iz oči v oči, se prepoznavajo, ljubijo in 

blagoslavljajo. Resnično, povem vam, ljudje, vaša duša še nikoli pred sedanjostjo ni našla zanesljive poti 

do mene. Danes me najdeš v trenutku povzdignjenja, osvoboditve od zemeljskih dolžnosti, v trenutku 

resničnega kesanja in spoznanja poti do duhovne molitve. 

4 To ni več čas spokornih vaj, obredov ali obredov, da bi vas povezali z menoj, da bi lahko verjeli, 

da me poveličujete in da ste mi všeč. Ta čas je že zdavnaj za vami. Tvoja duša se je osvobodila in se v 

Tretjem času osvežuje tako, da razprostira svoja duhovna krila in obvladuje neskončnost, se dviga in 

prenaša k meni ter se osvobaja zemeljskega trpljenja in težav. 

Ko se po povišanju vrne v svoje telo, mu posreduje svojo moč in svetlobo, ga dvigne, okrepi in 

potolaži. Ko duša vzame svoje telo v naročje, tako kot odrasli vzame majhnega otroka, ga nosi po poteh 

življenja in svetlobe ter ga poživlja z vero in upanjem. 

5 Sčasoma se vaša duša ne čuti več šibka, temveč se čuti vedno močnejša zaradi mojih naukov in 

svetlobe, ki jo je pridobila v svojih preizkušnjah in boju. Zato želim, da bi moji učenci postali učenci, 

apostoli tega dela, polnega svetlobe, duhovnosti in ljubezni, da bi vas lahko pustili na mojem mestu, da bi 

poučevali ljudi, jim pokazali lekcije, ki jih še niso odkrili, ter jim vztrajno in trdno kazali pot k resnici ─ 

pot, ki vodi k miru na tej zemlji ter k blaženosti in večnemu miru duše. 

6 S svojega visokega prestola pošiljam svoj Univerzalni žarek. V ljubezni se širi in izliva na vsa 

obstoječa bitja. Pri vas, izbrani ljudje, pa moj žarek postane človeška beseda, razumljiva umu, njegova 

vsebina pa je božansko bistvo in božanska skrivnost, ki se pojasnjuje. 

Moja beseda prihaja do vsega mojega ljudstva in resnično vam pravim, čeprav so moji otroci pogosto 

govorili: "V takem glasniku Besede in v takem zboru je prevara", je bil Moj Duh navzoč ne glede na 

prevaro in pomanjkanje pripravljenosti. Ali se ne spomnite, da sem vam pogosto govoril: Ne gledam na 

pomanjkljivosti ali nepripravljenost svojih otrok? 

7 Zdaj je moj čas. Za Očeta je to čas izpolnitve, ki ga je določil sam iz ljubezni do svojih otrok. 

Zakaj bi se zadrževal pred tvojim grehom, saj se prav z njim borim in ga bom premagal s svojo svetlobo in 

ljubeznijo? 

8 Nikogar ne obsojajte kot prevaranta, nikogar ne obsojajte kot lažnivca ali umazanca. Ali ne vidite, 

da ste vsi moji učenci, da se vsi učite od mene? 

Po letu 1950, ko moj Univerzalni žarek ne bo več človeška beseda med vami, bo resnično "Gorje, 

gorje!" tistemu, ki bo poskušal povzročiti, da se bo moj Univerzalni žarek manifestiral kot v tem času, ne 

glede na njegovo pripravljenost. Kljub veliki duhovnosti in pripravljenosti bo namreč zaradi svoje 

neposlušnosti prevaral. 

To bo čas, ko ne boste več računali na Očetovo navzočnost v obliki, ki ste jo imeli od začetka tega 

razodetja do leta 1950, saj so moji zakoni in odloki nespremenljivi. Nikoli ne spreminjam svojega dela, 

moja pravičnost je neizprosna, moji učenci pa morajo živeti v harmoniji s svojim Očetom, mu biti poslušni 

in v popolnem soglasju z njim. 

Kljub temu vam kot Mojster zagotavljam, da kljub njihovi veliki nepripravljenosti in nepopolnosti 

odpuščam prenašalcem besede, po katerih se zdaj, v času svojega razodevanja, razodevam in razlivam 

svoje usmiljenje na množice. Če v moji besedi, ki je čistost in popolnost, opazijo pomanjkljivosti mesa, 

sem vam naročil, da prepoznate drevo po sadju, da bi odpustili človeške pomanjkljivosti in znali v 

duhovnem okusu sadja odkriti prisotnost, moč in bistvo svojega Gospoda. 

9 Trenutno v vašem duhu ustvarjam duhovno knjigo spomina, po mojih božanskih navodilih pa 

nastaja tudi materialna knjiga moje besede. To je Božja zaveza, ki jo zapuščam za potomce, za prihodnje 

rodove, za poznejše rodove, ki bodo prišli za vami. Resnično pa vam pravim: ne bodo poznali okusa vaših 

nepopolnosti. 
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Moja beseda ─ naj bo to tista, ki jo je ohranil vaš duh, ali tista, ki je zapisana na papirju ─ bo popolna, 

čista, brez kakršne koli napake, brez vsake nečistoče in nepopolnosti in bo kristalno čista voda, ki s svojo 

čudežno močjo poteši žejo človeka, žejo duše. To bosta kruh in vino, s katerima bo človekova duša večkrat 

praznovala. To bo svetleč svetilnik in tudi pot, osvetljena z lučjo Svetega Duha, po kateri bodo popotniki 

ali izgubljeni brodolomci lahko odkrili smer do varnega pristanišča. 

10 Uveljavitev spiritualizma v svetu se vam ne bo zdela težka, še manj nemogoča. Kajti polja sem 

naredil rodovitna in seme, ki sem vam ga zaupal, lahko vzklije. Polja čakajo nanjo, in čeprav niso vsa 

pripravljena, nekatera čakajo na setev, druga so očiščena in to očiščenje je škropljenje s pravičnostjo, 

preizkušnjami, modrostjo in ljubeznijo vašega Očeta. 

11 Zdaj človeštvo, razdeljeno na narode, rase, jezike in barve, prejema od mojega božanskega duha 

svoj delež sodbe, preizkušnje, ki pripadajo vsakemu posamezniku, boj, križišče in odrešitev, ki sem jih 

zagotovil za vsakega človeka in vsako raso. Vendar veste, da je temelj moje sodbe ljubezen, da so 

preizkušnje, ki jih Oče pošilja ljudem, preizkušnje iz ljubezni ─ da je vse usmerjeno k odrešitvi, k 

dobremu, tudi če se zdi, da so v teh obiskih nesreča, poguba ali nesreča. V ozadju vsega tega je življenje, 

ohranjanje duše in njeno odrešenje. Oče vedno čaka na marljivega sina, da bi ga objel z največjo 

ljubeznijo. 

12 Obstajajo cele rase, ki me ne priznavajo, obstajajo ljudstva, ki se trmasto oddaljujejo od mojih 

zakonov, ki nočejo spoznati mojega nauka, ki mu nasprotujejo, ker menijo, da je prepozen. Tisti, ki me 

niso razumeli, vztrajajo pri zemeljskih svoboščinah. So tudi tisti, ki pogosto delajo dobro iz lastne koristi 

in ne iz velikodušnosti. 

Vendar sta vsakemu ljudstvu in rasi namenjena Moja pravičnost in preizkušnje, ki prihajajo dan za 

dnem, da bi njihova srca in duše končno postale rodovitne, kot da bi bile obdelovalna polja, in da bi po 

obdelavi vanje položili seme, večno seme Moje ljubezni, Moje pravičnosti in Moje svetlobe. Ta ljudstva 

bodo o meni govorila z ljubeznijo, te rase bodo vame položile svoje upanje in v dušah vseh ljudstev tega 

človeštva bodo zazvenele pesmi veselja, hvalnice in ljubezen do edinega Gospoda vseh ljudi. 

13 Vendar je zdaj čas preizkušenj in boja. Tudi vaš Bog se trenutno bori. On je Gospod vojsk in vas je 

določil za svoje vojake. 

Danes ste še vedno šibki in nezaupljivi do sebe. Merite preizkušnje, predstavljate si boj in dovolite, da 

vaša duša in srce postaneta strahopetna. 

Vaš duh v sebi ustvari lestvico in na desno lestvico postavi dobro, na levo pa zlo tega človeštva. Dokler 

vidite, da je dobro le kot zrno koruze, zlo pa kot sto šopov, ne veste, kaj storiti. Potem se zazrete vase in 

vidite, da niste ne pravični, ne krepostni, ne sveti, in mislite, da lahko samo pravični, krepostni in sveti 

odrešijo to človeštvo, ki je otopelo v zlu, otrdelo v sovraštvu, materializirano v strasteh, razvadah in bedi. 

14 Presojate svoje svetišče in v njem vidite svojo majhno daritev, svoj šibki plamen. Vdirate v 

svetišče drugih in vidite, da ni več vajeti, s katerimi bi ustavili divji tek ljudi. Potem mislite, da ko govorite 

o Bogu, vas ne poslušajo ─ da se vam smejijo, ko govorite o sposobnostih duha. 

15 Zakaj tako malo zaupanja v zaklad neprecenljive vrednosti, ki sem vam ga zaupal v tem delu, ki 

sem vam ga razodel? Resnično, povem vam: ne da bi postali sveti ali pravični, boste lahko delali velika 

odrešenjska dela med ljudmi, velike čudeže med ljudmi in boste lahko tudi zgled med ljudmi. Če bi v to 

človeštvo poslal svetnike in popolna bitja, da bi bili zgled ljudem, bi se zdelo nemogoče, da bi jim bili celo 

podobni! 

Med ljudi bom poslal spreobrnjene grešnike, ki znajo, ne da bi postali pravični, svetniki, zapustiti zgled 

obnove, kesanja, poguma, gorečnosti za Očetov nauk, hrepenenja, napredka in duhovnega razvoja, in to ste 

vi! 

16 Vaša duša bo nekega dne dosegla popolnost, vendar ne veste, kdaj. Oče vas ne bo prisilil in tudi vi 

ne boste prisilili svojih korakov. Kljub temu se ne smete nikoli ustaviti. Tudi če je vaš korak počasen, 

želim, da je vedno odločen in vztrajen. 

17 Da se boste morali boriti med ljudmi? ─ 

To je res. Da bodo dvomili o pričevanju, ki ga nosite med njimi, da sem se dal spoznati prek človeškega 

razuma, da bi vam prinesel to Besedo, ki jo zdaj posredujete naprej? To je gotovo. Vendar vas to ne bo 

užalilo, saj je človeštvo vedno dvomilo o moji navzočnosti in mojem prihodu na ta svet, in to zato, ker 

ljudje niso poznali samih sebe ─ ker človeštvo, čeprav pravi, da ga Oče ljubi, nikoli ni razumelo obsega te 
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ljubezni ─ ker, čeprav verjame, da pozna svojega Gospoda, ne ve, da je ena od njegovih najlepših lastnosti 

ponižnost. Zato sem vedno prihajal k ljudem ponižno, nikoli nisem uporabil vse svoje moči, vsega svojega 

sijaja in vse svoje slave v svojih božanskih manifestacijah. Takrat me ljudje niso mogli gledati, prav tako 

se mi niso mogli upreti! 

18 Vedno sem se omejeval, vendar se nisem omejeval v ponižnosti, ljubezni in nežnosti. Z isto 

ljubeznijo, s katero te ljubim danes, sem te namreč ljubil v Drugem času, v Prvem in te bom ljubil vso 

večnost. Resnično vam lahko povem, da vas je Oče ljubil, še preden ste obstajali. 

19 Med vami so učenci, ki se sprašujejo: "Zakaj naša duša ni mogla ostati in vztrajati v dobroti in 

kreposti, čeprav je izvirala iz očeta, polnega ljubezni, čistosti in popolnosti?" Mojster vam odgovori: 

Tvojo dušo sem poslal na zemljo, obdarjeno z vsemi lastnostmi, ki obstajajo v Očetu, in jo ustvaril kot 

otroka, podobnega svojemu Stvarniku. Za pot po zemlji ji je bilo zaupano telo, ki pa je bilo vzrok za 

preizkušnje in boj duše, saj je telo šibko. Moralo je biti tako ─ zapeljivo ─ da bi preizkusili moč duše. 

20 Krepost se pokaže le pri preizkušanju. Svetloba najmočneje sveti v temi, svetloba ne sveti v 

svetlobi, zato je bilo treba tvojo dušo preizkusiti in očistiti. Kajti vaša duša ima začetek, a v svoji 

nedolžnosti ni imela zaslug, manjkale so ji izkušnje, razvoj in popolnost. Zato ji je bila zapovedana nižja 

stopnja življenja, da bi se lahko povzpela na drugo, višjo, in tako naprej po sedmih stopnjah lestve do 

popolnosti, dokler ne pride pred Očeta kot popolna in čista duša ─ polna svetlobe, razvita z razvojem vseh 

svojih darov, izpopolnjena v vseh svojih sposobnostih, z mnogimi zaslugami, pridobljenimi v boju, polna 

znanja o sebi, Očetu in življenju, ki se zaveda svojega izvora, za kaj je ustvarjena in kam se je vrnila. 

21 Tako kot se je duša v mesu srečala z začetkom svojega boja na zemeljski poti, se je srečala tudi z 

neskončnim številom preizkušenj in skušnjav ─ nekatere preizkušnje otipljive, druge nevidne ─ skušnjave 

in preizkušnje tako močne, da so jo s pomočjo mesa spodnesle ─ nekatere vidne, druge zaznavne le duši, 

duhu, nežnim strunam srca in uma. 

22 Duša je od svojega nastanka dalje preizkušena na vse načine. Ker ga je preizkušalo zlo ─ ali 

mislite, da bi Oče lahko posedoval zlo, da bi zapeljeval svoje otroke? Resnično, povem vam: Ne. Toda zlo 

obstaja tudi iz vašega izvora, povzročilo je šibkost, zapeljivost duše in "mesa". 

Ker duše niso znale izkoristiti svojih moči in je "meso" podleglo skušnjavam, kaj je Oče storil glede na 

to? Silam zla je dovolil, da vas preizkušajo. Enkrat in tisočkrat sem to dovolil, da bi v tebi preizkusil svojo 

luč, ki sem ti jo zaupal, da bi preizkusil tvojo krepost, ki je moja, da bi te očistil v bolečini, v težkih kriznih 

časih, v kaosu življenja, da bi v teh preizkušnjah in težkih dogodkih tvoja duša našla priložnosti za 

popolnost, za izpolnitev zakona ─ priložnosti, da bi svojim bližnjim in Očetu dokazala svojo moč in 

stanovitnost v mojih zakonih. 

23 Moj zakon ste vedno intuitivno poznali ─ moj zakon, ki zapoveduje dobro in obsoja zlo. Intuitivno 

vsak človek od svojih prvih korakov na zemlji prepozna, kaj je dobro, in odkrije, kje je zlo. Toda vi niste 

mogli, tako kot prvi ljudje, ostati v naravnem zakonu, kot je bilo moje ljudstvo pred Mojzesovim 

prihodom. Ali mislite, da moje ljudstvo Izrael, ki je bilo v procesu nastajanja, pred Mojzesovim prihodom 

ni prepoznalo svojega Očeta? Resnično, povem vam, da ni bilo tako. 

Od začetka človeštva je obstajal nekdo, ki me je prepoznal, in prek njega so me prepoznali drugi. Ko 

pa je med ljudmi zlo pridobilo večjo težo kot dobro, sem moral priti, da bi človeka spomnil na dobro, 

moral sem se narediti fizično zaznavnega, da bi se naredil vidnega in otipljivega za ljudi, kot se je zgodilo 

na Sinaju, ko sem pred Mojzesom, ki je bil obdan s svojim ljudstvom, razglasil svoj zakon, mu ga dal 

vklesanega v kamen in ga poslal k njegovemu ljudstvu, da bi bil seme med vsemi narodi. 

24 S tem zakonom je bilo moje ljudstvo rešeno, osvobojeno, dobilo je blagostanje in srečo na tej 

zemlji ter upanje za prihodnji svet. Toda prišel je dan pokvarjenosti mojega zakona, dan navajenosti nanj, 

in zlo se je spet razširilo, dokler ni prevladalo nad dobrim. 

Ko so se te zapovedi postopoma izkrivljale, ko so ljudje začeli ustvarjati nove poti znotraj Mojih, sem 

moral ponovno priti, vendar zdaj kot Mesija, ki je postal človek med ljudmi, da bi poti poravnal in jih 

povezal s potjo resnice, da bi ljudi pritegnil k resnici in dobremu, da bi jih povabil na pot pravičnosti in 

ljubezni ─ da bi razkril prevarante, uničil vse, kar je lažno, vsa praznoverja, in jim rekel: "To je Zakon, to 

sem izročil v tistih prvih časih!" 

25 S tem mojim prihodom so nova ljudstva na zemlji in nove rase prav tako našle pot, mir, duhovno 

srečo, hrano in upanje za prihodnost. 
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26 To človeštvo se je dolgo časa hranilo z bogato pojedino nebeškega kraljestva. Toda glejte, tudi ta 

obrok je bil oskrunjen in že v tem stanju prinesen lačnim ljudem, moj nauk je bil ponarejen, moje nauke so 

prav tako izkrivljali in napačno razlagali. Otroci niso izpolnjevali zakona in častili Boga po Očetovih 

navodilih, zato se je bilo treba vrniti k ljudem in s tem odkupiti obljubo. Kajti že vnaprej sem vedel, da je 

moja navzočnost med ljudmi od časa do časa potrebna. 

Zato je zdaj napovedana doba, v kateri bo Gospod spet prišel k vam in od vas zahteval obračun o 

zakonu preteklih stoletij, o razodetjih, naukih in čudežih, s katerimi ste bili obilno blagoslovljeni v 

preteklih dveh stoletjih. 

27 To je razlog, zakaj sem prišel. Ker niste mogli trdno vztrajati v dobroti in v njej ostati, ker ste se 

prepustili slabostim mesa, ker ste padli v vidne in nevidne skušnjave ─ pod nadnaravno močjo zla, ki je 

nad vami. 

28 Ali mislite, da so v tistem prvem času vse priče mojega prihoda ob njem postale verniki? 

Resnično, ne vsi! 

29 Ali mislite, da so vsi verjeli v to razodetje, ko so ga ponesli v druge dežele, v dežele poganov? Ne. 

Mnogi niso razumeli, da je Zakon božansko delo. Verjeli so, da je to delo ljudi. Ko pa se je ta zakon 

uveljavil in pokazal s svojo pravičnostjo, z lastnimi dejanji, so ga veliki neverniki raziskali. 

30 Enako je bilo tudi v drugi dobi. Na tisoče in tisoče moških in žensk me je slišalo. Mnogi so 

resnično verjeli, še več pa jih je dvomilo in so mislili, da ta človek ni Mesija, ampak da je človek kot vsi 

drugi. Njegova beseda je zaradi njihove nevere postala nerazumljiva in zmedena in je bila razumljiva in 

jasna le tistim, ki so dobro verjeli. Zato so se proti meni borili, se iz mene norčevali in me preganjali, 

mojega trpljenja, mojih dejanj in čudežev pa niso imeli za božanska dela, ampak za delo ljudi. 

31 Ko se je moj nauk s svojimi manifestacijami razširil po človeštvu in ko so moje priče prav tako 

dokazale, da so moji pravi učenci, moje prave priče, se je neverno človeštvo spreobrnilo k mojemu nauku, 

točilo solze kesanja in prav tako postalo moji učenci. 

32 Zakaj bi vas moralo presenetiti, da se to dogaja tudi v tem času?  

33 Nekateri bodo dvomili o vašem pričevanju in o tem, da sem se človeku razkril prek razuma. 

Nekateri, ko bodo pogledali na materialne knjige, ki vsebujejo mojo besedo, bodo podvomili, da gre za 

božansko delo, prejeto po navdihu. Potem bodo vse pripisali vam, ljudem, človeški nečimrnosti, ker je v 

tej človečnosti nezaupanje. Vendar pa morate spregledati nezaupanje in nejevero, ne da bi obsojali soljudi, 

ne da bi z njima delali nasilje nad seboj, saj veste, da bo po nezaupanju in nejeveri prišla vera kot rezultat 

vaših dejanj. 

Naj vidijo vaša dela, naj bodo vaša pričevanja resnično polna luči, da ne bodo ne knjige ne vaše besede 

tiste, ki spreobračajo svet, ampak vaša dobra dela, s katerimi boste zapečatili pričevanje, da sem bil z 

vami, da sem prišel "na oblaku", da bi se s svojim žarkom razodel po glasniku, človeku, ki ga je tako 

določil moj božanski Duh. 

34 Poslal vas bom na vse strani sveta in vaše otroke, ki bodo tudi učenci Svetega Duha, njihovi otroci 

pa bodo nosili moje seme. Resnično pa vam povem, da ne bodo minile niti tri generacije po vaši, preden 

bodo to človeštvo spričo spiritualizma in prihoda Svetega Duha do temeljev pretresli izredni dogodki, od 

katerih sem nekatere uresničil med vami, druge pa pripravljam na prihodnost. Na enak način boste 

postopoma odpravili kraljestvo zla. Ta moč se bo zaradi vaših del ljubezni in pravičnosti vedno bolj 

krhala. 

35 Vsak človek, ki se bo spreobrnil v spiritualizem, bo za eno osebo manj pripadal temu kraljestvu. 

Če pa verjamete, da vam dajem nalogo ali poslanstvo, da z vašimi deli ljubezni in svetlobe premagate 

ozračje zla, vam po resnici povem, da še ni prišel čas, ko bi ga lahko popolnoma premagali, da je še vedno 

močnejše od vas. Toda zaradi teh besed, ki vam jih govorim, ne skrivajte svojega orožja in ne zadržujte se, 

da ga ne bi izvlekli ─ ne, otroci moji. Zapomnite si, da čeprav vaš meč ni vsemogočen, sem jaz 

vsemogočen in sem v vašem meču. 

36 Borite se proti skušnjavam, odkrivajte pasti, raztrgajte zapeljive mreže in vrvi, odkrijte jih s svojo 

intuicijo, ko se skrivajo za tančico onstranstva, odkrijte jih, ko se skrivajo med ljudmi ali v bojih ljudi ─ 

vedno se borite. 

Pravim vam: V tej bitki boš z menoj. V njej sem kot velik borec proti temi in vsemu obstoječemu zlu, 

na koncu pa bom jaz tisti, ki bom zadal zadnji udarec in zmagal, ki vam bom stal ob strani, vi pa boste 
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tisti, ki mi boste pomagali zmagati. Končna zmaga nad skušnjavo in zlom vas, moje ljudstvo, ne bo 

doletela v tem času. To moč bom moral za nekaj časa vezati, vendar bodo vaše zasluge pri tem upoštevane. 

Čas, v katerem bo ta moč omejena, bo služil temu, da se dobrota ukorenini v človekovem srcu in da se 

dobrota v vseh svojih oblikah okrepi. Ko se bo človek okrepil v dobroti, ko bo na tehtnici moje pravičnosti 

dobrota tehtala več kot zlo, se bo skušnjava v vseh svojih oblikah sprostila še za nekaj časa in takrat je ne 

bo premagal moj meč, ampak vaše lastno orožje. 

37 Gledal bom le iz neskončnosti, saj boste takrat imeli potrebno moč, da premagate sovražnika. Na 

tem svetu bo prevladala krepost v vseh svojih oblikah, skušnjava ne bo našla nobenega kotička, odprtih 

vrat ali prostora, njene največje pasti, njene največje zanke bodo izničene do zadnjega elementa moči 

skušnjave. Ko bo njihovo kraljestvo razbito in razdeljeno, se bo začelo vaše zmagoslavje, tema se bo 

spremenila v svetlobo, zlo bo postalo dobro in izgubljeni bodo najdeni. 

38 Glejte, to bo zmagoslavje v vaši duši, in ko boste peli vaše hvalnice, bo to zmagoslavje svetlobe, 

pravičnosti in ljubezni. S tega sveta namreč ne boste odšli kot neuspešni, ne boste odšli uničeni od 

skušnjav. Ne, moji otroci. Čeprav ste dolgo časa padali in boste še naprej padali v te pasti, bo prišel dan 

vašega zmagoslavja, ko boste dvignili svoje obraze in se ozrli k svojemu Gospodu, kot se vojak dvigne 

pred svojim poveljnikom. 

39 Ljudje, pripravljam vas na prihajajoče bitke. Želim si, da bi bili vedno zmagovalci v vseh bitkah. 

Toda ne želim, da bi te zmage pohujšale vaš ponos. Ne smejo biti zmage za vašo nečimrnost, ampak za 

moje kraljestvo. To naj bo globoko, iskreno zadovoljstvo za vašo duhovno ponižnost, ki se ne kaže niti na 

vašem obrazu. 

40 Vaša dela ljubezni in usmiljenja ne bodo znana, med vami ne bo farizejev, ki bi se veselili 

usmiljenja, ki se izvaja med njihovimi bližnjimi. Boste tisti, ki delate dobro v tišini. 

Že živite v času Svetega Duha in vaša duša se zdaj razvija v vseh svojih zmožnostih, da bi z njegovo 

pomočjo delala dobro. Lahko boste dali ne le dobrine, ki jih imate na zemlji, ampak tudi tiste, ki jih imajo 

vaš um, srce in duša. Česar ne morete storiti z besedo, s svojo zemeljsko osebnostjo, storite z molitvijo. 

Govorite z menoj, dvignite se k meni in od tam boste lahko delali velika dela usmiljenja in ljubezni. 

Če pa vam vest pravi, da se morate odreči nečemu materialnemu, da bi to dali pomoči potrebnim, ne 

nameravajte te koristi nadomestiti z molitvijo. Svoje sebičnosti ne poskušajte prikriti ali zakriti z 

duhovnimi molitvami. Ne želite, da bi to, kar lahko storite vi, storil Oče. 

41 Dovolite svoji vesti, da vam vedno zapoveduje in pove, na kakšen način morate delati 

dobrodelnost, in če se morate pri tej dobrodelnosti odreči nečemu svojemu, naj vam srce tega ne obžaluje. 

Podajte roko in v duši boste začutili srečo. Takrat bo tudi vaše srce pričakovalo veselje pri vašem Očetu. 

42 Pripravljam vas na velike bitke med človeštvom in vam povem: Današnje ljudi zanima posmrtni 

svet ─ ne prav vse, a kljub temu človek raziskuje duhovno na vseh koncih zemlje, prizadeva si raziskati 

skrivno zakladnico Gospoda, razpravlja in preučuje knjige, raziskuje filozofije in znanosti. 

Razlog je v tem, da me iščejo, da vsi čutijo mojo navzočnost in me skušajo najti. Duše vedo, da sem vir 

ljubezni in odpuščanja, zato si me upajo iskati kljub svojim prestopkom, ker upajo na odpuščanje in 

odrešitev. Vedo, da sem neizčrpen vir usmiljenja in da sem tudi miza s hrano, ki poteši njihovo lakoto in 

žejo. 

43 Ali menite, da ljudje pri tem iskanju ne postanejo močni in se ne pripravijo? Ali menite, da pri 

študiju ne dosežejo razvoja in izpopolnjevanja? Da, ljudje. Ko boste stopili na pot, boste presenečeni. Če 

se boste pogovarjali s svojimi bližnjimi, ki se hranijo v senci drugih dreves ─ ki jedo druge sadeže kot 

tiste, ki sem vam jih ponudil ─, boste spoznali, da so se tudi oni nahranili in da so tudi oni močni. In ko bo 

prišel trenutek boja, ko boste morali uporabiti meč svojega razuma, znanja in duhovne vzvišenosti, boste 

izkusili, da ima tudi meč vaših sočloveških bitij moč svetlobe. 

44 Ne spite, da bi se lahko borili, ampak se naučite prepoznati zmago. Pogosto bo zmaga v vašem 

porazu, poraz nasprotnika pa bo le navidezen. Zmaga bo v vas samih, nato pa se bo odražala na obrazu 

tistega, ki vas je navidezno premagal. 

45 Razumite me, ljudje. Kajti prišel bo trenutek, ko boste morali molčati, ko boste morali ponižno 

skloniti vrat v resnični ponižnosti, in takrat se bo nasprotnik dvignil nad vas in udaril svoj udarec. Toda ti 

boš molčal, zavestno boš sklonil vrat in pozneje boš videl, da je seme, ki si ga pustil, vzklilo v duši tega 
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človeka in da je udarec tvojega meča svetlobe in ljubezni pustil globoko rano v srcu tvojega brata ─ ne 

sovražnika ─ in skozi to rano bo aroganca tega srca izginila in vstopilo bo seme Mojstra. 

46 Izkušnjo ste že imeli, saj ste pogosto prihajali v moje svetišče, da bi mi rekli: "Učitelj, sejal sem v 

srce z veliko ljubeznijo, a njegova ušesa me niso slišala, ostal je hladen in trd, njegove ustnice pa so se mi 

posmehovale." 

Toda Mojster se je ljubeznivo nasmehnil, vas napolnil z mirom in upanjem ter vam rekel: Počakajte, 

saj vaše seme ni izgubljeno, ampak je doseglo dno tega srca. Pustite ga tam! Dal mu bom dež in ga naredil 

rodovitnega. Odstranil bom plevel in balvane, ki jih tvoja roka za zdaj ni mogla odstraniti. Toda molite 

zanj, ne pozabite nanj, molite duhovno in upajte, da bo prišel čas vašega zadovoljstva in vaše sreče. 

Če pa je ta čas prišel pozno, se je v vas pojavil dvom. Da pa dvom ne bi ostal za vedno, sem vam rekel: 

"Spomnite se semena, ki ste ga posejali. Na videz je izginil, na njegovem mestu pa je zrasel grm. Negujte 

jo zdaj, da bo obrodila sadove." Takrat je bilo vaše veselje in veselje drugih veliko. 

47 Pripravljam vas, ljudje, da ne boste nestrpni, da bo duhovna potrpežljivost odločala o izpolnitvi 

poslanstva. Kajti seme, ki ti ga še enkrat zaupam, nima roka za kalitev, tako kot seme na zemlji. Odvija se 

v večnosti, ta čas pa je lahko kratek in dolg. Vi tega ne veste, vaša naloga je le, da ga z molitvijo in 

ljubeznijo negujete in varujete. 

48 Tako vas Mojster pripravlja na čas po svojem odhodu. Želim, da bi se blaženost, ki jo uživate 

danes, ko slišite mojo besedo skozi človeški um, nadaljevala tudi po mojem odhodu. Ljudje, želim, da ─ 

ko moj duh v tistem visokem onstranstvu pričakuje, da se mu z molitvijo, bodisi individualno ali skupno, 

približate, ─ v srcu svojih otrok zagledam blaženost in veselje, ki ju vidim danes; da se mu v polnem 

zavedanju vsega, kar se je zgodilo v tem času ─ vsega, kar vam je dal Oče, in končne točke, ki jo je 

določil za svoje razodevanje skozi razum, prihajate zahvalit; da mu s hvalnico, ki jo skrivajo vaše ustnice, 

a gori v vaši duši, prihajate reči: "Oče, koliko stvari si nam podaril! Koliko veselja v naših dušah v teh 

časih! Kako preplavljene s svetlobo si zapustil duše in kako dragoceno dediščino si zapustil človeštvu!" 

49 Tako blažen si vas želim videti, o ljudje! Nočem med vami videti duše, ki je zaostala, nočem videti 

nikogar, ki še naprej blodi v neveri, ki si med svojimi grehi in neuporabo moje milosti pušča dlake na 

jeziku. Rad bi videl enotnost med ljudmi, da bi v svojem duhu videl njihov sijaj in njihovo 

lahko čutite molitve, ki izražajo naslednje: EDINOST, MIR IN DOBRA VOLJA ─ VERA, UPANJE IN 

USMILJENJE. 

50 Zato želim, da bi te kreposti gojila tvoja duša in da bi kot prapor v vetru, v neskončnosti, valovale, 

da bi ti lahko dal ukaz, naj se odpraviš med vsa ljudstva, med množice ljudi, ki me resnično pričakujejo in 

z gorečim srcem hrepenijo po vrnitvi Mesije, Odrešenika med ljudi. Nekateri pravijo: "Mojster je že med 

nami, vendar je neviden." Pravim vam, naj bosta blagoslovljena intuicija in slutnja teh duš. Drugi pravijo: 

"Ne, še ni prišel, mora priti vidno in otipljivo kot v drugem času." Razlog za to je, da so pozabili "oblak" 

─ duhovni oblak, v katerem sem prišel v tem tretjem času. 

51 Drugi so popolnoma pozabili na to obljubo in ne bdijo niti ne molijo. Toda vi ste bili pripravljeni, 

z živim glasom vam je bilo dano razodetje tretjega veka, tako da lahko brez omahovanja in s polno 

gotovostjo greste k svojim bližnjim in se ne ustrašite velikih množic. 

Ko bo prišel čas, vas bodo zaslišali in srca bodo odšla zadovoljna s svojim pričevanjem. Verniki bodo 

oblikovali legije, tudi neverniki jih bodo oblikovali in se borili. Toda vojska nevernikov bo kmalu 

zdesetkana, saj bo takrat Sveti Duh prevladal. Kajti prodrl bo v vsa srca. 

52 Okrepite se, učenci, nahranite se, dobro se počutite z menoj, prestanite zemeljske preizkušnje, 

bodite pogumni pred življenjem. Ne glejte ravnodušno na bolečino, ki vas prizadene, saj vas bo ta kamen 

izpopolnil. Ne preklinjajte bolečine in je ne preklinjajte, temveč jo blagoslovite. Če moraš piti kelih 

trpljenja, ga pij. Če njegovih kvasovk ne moreš piti ti, jih bom pil jaz. Vendar bodite predani in 

potrpežljivi. 

Na bolečino glejte bolj z dušo kot s telesom ali jo čutite bolj z dušo kot s telesom, potem boste izkusili, 

koliko moči boste našli v meditacijah svoje duše. Izkusili boste, koliko svetlobe daje duh duši in ta svoji 

telesni lupini. V svoji duši boste našli božanski balzam, pravi balzam, ki blaži in zdravi vse trpljenje, in z 

njim boste resnično ozdraveli. 

53 Bodite pravi spiritualist, bodite moj pravi učenec, o ljudje! Takrat bodo vsi trni, spotike in ovire na 

poti lažji in manjši. Breme, ki začasno leži na vaših ramenih, bo nerazložljivo lažje, če boste meditirali in 
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molili. Razlago za to boste našli v sebi. To je zato, ker se duša dvigne in se močno dvigne ter okrepi svoje 

"meso". Zato želim, da bi živeli vzvišeno življenje, da bi od tam prevladali nad tem življenjem in da bi se 

vaša duša borila in zmagovala v vseh preizkušnjah, da bi od tam prevladala nad "telesom", njegovimi 

strastmi, slabostmi in težavami. 

54 Vedno bolj se vzbujajte, moje ljudstvo, potem bosta mir in Očetovo kraljestvo na dosegu roke in 

dokler še živite na tej zemlji, bo vaša duša prebivalka Očetovega kraljestva miru! 

55 To je moja poučna beseda, ki vam jo v jutranji pobožnosti podajam kot navodilo. Vzemite jo s 

seboj v svojo dušo, v njej je vsa ljubezen Učitelja, v njej je orožje s spodbudo, da se dvignete in se borite v 

prihodnosti. 

56 V tem trenutku molite za vse človeštvo, vam pravi Mojster, in v resnici molite za vse svoje 

duhovne brate in sestre! Zdaj je trenutek za molitev. Moj Duh ljubezni in miru bo razširil svoj plašč nad 

celotnim vesoljem, da bo vse moje otroke obdal s tem božanjem, s tem balzamom in s tem očetovskim 

blagoslovom, o blagoslovljeno ljudstvo moje božanskosti! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 329 
1 Blagor vam, ki želite povečati svoje znanje, da bi odkrili višje stvari. 

2 Srečni in blagoslovljeni so tisti, ki želijo jasno videti. Resnično pa vam pravim, da morate 

preučevati in razumeti mojo besedo, da bi padla preveza, ki vam zakriva oči. 

3 Človek je dvakrat kriv. Ne le zato, ker se ne trudi, da bi mu padel obliž, ki mu preprečuje spoznati 

moje nauke, ampak tudi zato, ker se izčrpava v telesnih vezeh, ki ga mikajo k zemeljskim užitkom na 

škodo duhovnih radosti. Tako postane suženj svojih strasti in njegova volja za obnovo je uničena. 

4 Slepi hočejo voditi slepe in tisti, ki niso sledili mojemu nauku, hočejo voditi grešnike. Človek je 

slaboten, ker se ni hotel začeti obnavljati in očiščevati z mojo besedo. Ni želel izkoristiti moči, s katero je 

obdarjen, to je volje, da se bori proti svojim vrlinam in premaga samega sebe. 

Ko vaša duša zmaga v tej bitki, lahko rečete, da ste osvobojeni. Ko bo vaša duša prevladala nad 

"telesom", boste videli, da se bodo tudi plenilci nežno uklonili vašemu klicu ljubezni. 

5 Ko se bo človek poduhovil, bo v luči mojega Svetega Duha razumel vse tisto, kar je pri Bogu in v 

naravi imel za skrivnost. 

6 Ne govorite, da verjamete vame, čeprav vaša dela ali misli govorijo ravno nasprotno. Prišel bo dan, 

ko boste zaradi svojega poduhovljenja začutili, da sem jaz v vas in vi v meni. Če želite biti moji pravi 

učenci, si prizadevajte za to poduhovitev. 

7 Moja miza je pogrnjena, pridite in se nahranite s kruhom večnega življenja, pripravite se na moje 

lekcije ljubezni, z mojo svetlobo odstranite svojo nevednost, osvobodite se strasti, bodite otroci svetlobe. 

8 Tedaj bodo vaša dela in vaša duhovnost kot himna, ki jo poje vaša duša v slavo vašemu Očetu. 

9 Pripravite se, učenci, saj se bliža dan, ko vam bom zadnjič spregovoril na ta način, in takrat boste 

morali biti močni, da boste dočakali nov dan, nov čas, ko ne bom več uporabljal možganov vaših nosilcev 

glasu kot instrumentov za prenos svoje besede, ampak bom prisoten v duhu, pripravljen vnesti svoj navdih 

v dušo vsakega izmed vas. 

10 Le še nekaj mesecev imate na voljo, da se še zadnjič osvežite s temi manifestacijami. Toda povem 

vam, da je dovolj časa za razmislek o mojem sporočilu in mojih razodetjih, da se pripravite s študijem, 

molitvijo in spoštovanjem, da si naberete moči. 

Stojte ob strani sočloveku, dvignite tiste, ki so padli, potolažite tiste, ki v težkih preizkušnjah točijo 

solze, in z vsakim svojim korakom pustite pravo sled duhovnosti. 

11 Kdor bo na svojem mestu v najpomembnejši uri, ko vam bom dal svojo zadnjo besedo, bo ostal 

trden v boju, ostal bo na nogah. Toda kdor bo naredil napačne korake, bo padel, kajti le tisto, kar je trdno 

utemeljeno, se bo uprlo viharjem, ki bodo pozneje prišli do tega ljudstva, zato vam pravim, da se bo podrlo 

vsako delo, ki ne bo zgrajeno na temeljih resnice, predanosti, ljubezni do bližnjega in duhovnosti. 

12 Naučite se razločevati pomen moje besede, da boste svojo dušo hranili samo z njo. Videl sem 

namreč, da ─ ker niste poskušali odkriti mojega bistva ─ ste raje prevzeli izražanje nosilcev glasu in 

navdihnjenih govorcev. Vendar ne pozabite, da osvežitev, ki jo želite prinesti svetu, ni človeška, temveč 

božanska. 

13 Resnično, povem vam: če bi se telesa nosilcev glasu pripravila na opravljanje svoje naloge, tako 

visoke in težke, njihovim ustnicam pri prenašanju mojega sporočila ne bi bilo treba toliko govoriti, da bi 

izrazile moj navdih, niti se moja izreka ne bi vlekla več ur. 

14 Če bi razumeli in poslušali glas svoje vesti in če bi jih navdihovala ljubezen do ljudi in usmiljenje 

do tistih, ki si želijo duhovne luči, bi bila moja beseda omejena na nekaj stavkov, ki pa bi bili celo po 

obliki tako popolni, da bi pretresli tiste, ki se imajo za najbolj učene na svetu. Moja sporočila bi trajala le 

nekaj minut, vendar bi v njih bilo posredovano toliko bistva, da bi se duše poslušalcev počutile 

prestavljene v večnost, kjer čas ni ne dolg ne kratek. In čutili bi mojo navzočnost v vsej njeni 

intenzivnosti, saj je ne bi zakrivale nepopolnosti, nečistoče in zemeljska teža vaših nosilcev glasu. 

15 Ah, otroci moji, vidim vas, kako v teh trenutkih jokate, a žal je že prepozno. Za to, kar je še treba 

storiti za izpolnitev poslanstva, ki ga imate, ni več dovolj časa, da bi dobili popoln sad ─ sad, ki bi ga 

morali pustiti dozoreti med nenehnim bojem za doseganje duhovnosti! Kljub temu boste v teh zadnjih 

jutranjih urah lahko nekaj storili. 
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16 Zdaj vam bom povedal, kako izboljšati svoje napake, da jih ne boste več nosili s seboj, še manj pa 

jih prenašali na soljudi, kot da so del resnice. 

17 Besedo, kot ste jo slišali iz ust glasnika, sprejmite mirno in razumno ter z molitvijo povzdignite 

svoj um. Razmišljajte o teh lekcijah, dokler ne odkrijete njihovega pomena, bistva, vsebine. To bo 

božansko bistvo, ki ga boste hranili v svojem srcu in ki ga boste pozneje prinesli človeštvu kot sporočilo 

svetlobe. 

18 Ko se boste odrekli praznim besedam, formalnostim, simboličnim dejanjem in obredom, boste 

raztrgali tančico, ki vam preprečuje spoznati resnico. Če zavračate zunanje in odvečno, je to znak, da 

postopoma čutite in živite duhovnost. Takrat vaša duša, srce in um ter celo vaša čutila ne bodo več tako 

zlahka navdušeni nad zunanjimi ali nepomembnimi predstavami. Duša bo v vsem iskala smisel, resnico, 

življenje, načelo. 

19 Ali bi lahko kateri od teh učencev svojim bližnjim prinesel sporočilo, v katerem je čisto pomešano 

z nečistim, božansko s telesnim in visoko z navadnim? Ne, ljudje, povsem naravno in pravilno je, da 

mislite, da ti dobri učenci le širijo nebeško sporočilo, ki je po svoji vsebini in obliki živo pričevanje luči in 

resnice. 

20 Komu bom zaupal delo preoblikovanja moje besede v pisma, da bodo ta še eno sredstvo za širjenje 

vašega pričevanja? Samo jaz vem. Toda resnično, povem vam, veliko jih bom preizkušal in izbrani bodo 

med tistimi, ki čutijo največ ljubezni, ker se duhovnost mojega nauka širi med njihovimi brati in sestrami. 

21 Spodbujajte se v teh naukih, da boste v zadnji uri mojega shoda vztrajni in da boste odšli, da bi 

postali del števila vojakov, ki se borijo za bistvo, duhovnost in preprostost tega dela. 

22 Ko bo to moje seme vzklilo v srcih ljudi, ki sestavljajo človeštvo, se bo življenje ljudi popolnoma 

spremenilo. Kako velika bo razlika v njihovem človeškem življenju in duhovnem čaščenju Boga, če 

primerjamo način življenja, verovanja, čaščenja, "boja" in razmišljanja ljudi iz prejšnjih časov in tistih, ki 

živijo duhovnost. 

23 Od tistega časa fanatizma, malikovanja, materializacije in absurdnih dogem vere ne bo ostal kamen 

na kamnu. Vse napake, ki so jih vaši predniki in vi sami zapustili prihodnjim generacijam, bodo 

odpravljene. Vse, kar v sebi nima bistva dobrega in resnice, ne bo trajalo. Vse dobro, kar ste podedovali, 

pa bodo ohranili. 

24 Ta nauk, ki je predstavljen v bolj duhovni obliki kot v preteklosti, se bo moral boriti med ljudmi, 

narodi, cerkvami in sektami, da bo sprejet in uveljavljen. Toda takoj, ko se bo končal kratek čas zmede, bo 

med ljudmi zavladal mir in veselili se bodo, ko bodo iz moje besede prevzeli pomen, ki ga je vedno imela. 

25 Ideje o moji božanskosti, o duhovnem življenju in o namenu vašega obstoja bodo prišle na pravo 

pot, saj bo vsako človeško bitje dober razlagalec vsega, kar so vam v prilikah in alegorijah povedali vaš 

Učitelj, njegovi glasniki in preroki. 

26 Ljudje so to obliko izražanja razumeli le delno. To je bilo navodilo, ki je bilo namenjeno njim 

glede na njihovo vedno večjo duhovno in intelektualno sposobnost razumevanja. Ker pa so hoteli vedeti 

vse naenkrat, so se zapletali v vedno več protislovij in napačnih idej, saj so materialno razlagali tisto, kar 

je bilo mogoče razlagati le na duhoven način. 

27 Zdaj luč na novo zasije v vsaki duši, zato boste lahko prodrli v jedro teh in teh razodetja. Vendar 

ne pozabite, da se morate, če resnično želite spoznati pomen ali bistvo moje besede, posvetiti preučevanju 

teh razodetij in jih duhovno razumeti. Takrat bo postala preprosta, njen pomen se bo zdel očiten, jasen, 

preprost. Skrivnosti bodo odpravljene, z njimi pa tudi nevednost. Potem bo Zemlja postopoma poslala 

nazaj v duhovno dolino bitja svetlobe in ne temnih bitij, zavitih v tančico nevednosti. 

28 Odkar se je ta manifestacija začela pojavljati, so se vaši umi razsvetlili z mojim naukom, čeprav so 

se pojavili tudi neverniki ─ tako med tistimi, ki so izurili svoje ume, kot med neizobraženimi in 

nevednimi. 

29 Koliko argumentov za zanikanje tega razodetja! Koliko poskusov uničenja te besede! Toda nič ni 

ustavilo mojega sporočila, nasprotno, bolj ko so se borili proti temu delu, bolj se je razplamtela vera ljudi, 

in več kot je minilo časa, večje je število tistih, po katerih prenašam svojo besedo. 

30 Iz tega se lahko naučimo, da človeška moč nikoli ne bo mogla preprečiti božji moči, da bi 

uresničila svoje načrte. 
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31 Če sedanji človek z vso svojo znanostjo ne more podrediti elementov narave svoji volji, kako bi 

potem lahko uveljavil svojo moč nad duhovnimi silami? 

32 Tako kot nebesna telesa v vesolju sledijo svojemu nespremenljivemu redu, ne da bi jih človekova 

volja lahko prisilila, da spremenijo svojo pot ali usodo, tako tudi reda, ki obstaja v duhovnem svetu, ne 

more nihče spremeniti. 

33 Jaz sem ustvaril dan in noč, se pravi, jaz sem svetloba in nihče drug razen mene je ne more 

zadržati. Enako velja za duhovno. 

34 Jaz sem luč tvoje duše in edini vem, kdaj ti naj pošljem zaklad božanske jasnosti. 

35 Nihče ne bo mogel spremeniti toka življenja, nihče ne bo mogel preprečiti napredovanja svetlobe. 

Zato vidite, da se moja razglasitev, ki se vam je v tej obliki predstavljala toliko let, zdaj bliža koncu, ne da 

bi kateremu od številnih nasprotnikov tega nauka uspelo preprečiti vsaj en dan izvajanja moje razglasitve. 

36 Ko je prišel v stik z mojo svetlobo, se je nosilec glasu počutil močnega, nepremagljivega, 

neuničljivega, in tako je bilo v resnici. 

37 Ko so se ljudje srečevali v teh zbirališčih, so to vedno počeli brez strahu pred svetom, vedno polni 

zaupanja v mojo navzočnost in zaščito, in dokazal sem jim, da njihova vera temelji na resnici. 

38 Zaradi dokazov, ki sem jih dal temu ljudstvu o resnici svoje navzočnosti, so se množice vedno bolj 

zgrinjale in število krajev, kjer razglašam svojo besedo, se je povečalo. 

39 Prav tako vam moram povedati, da se je število nevernikov, dvomljivcev in zanikovalcev 

povečalo. Dokler človeštvo ne bo imelo predstave o meni, ki bi ustrezala resnici, bodo vedno obstajali 

tisti, ki me bodo zanikali. Zaradi svoje zmedenosti me ne morejo razumeti, ne slišati ne čutiti, zato me 

morajo zanikati in se boriti proti tistemu, kar zanje ne more biti res, ker je zunaj njihovega razumevanja. 

40 Odpuščam jim, ker mi ne nameravajo škodovati, niti tega ne bi mogli storiti. Resnično verjamejo, 

da so te množice žrtve zapeljevanja ali prevare, in bi jim to z veseljem prihranili. 

41 Prišli pa bodo tudi drugi zanikovalci, ki se bodo, ko bodo slišali pomen tega nauka, zdrznili pred 

njegovo resnico in pravičnostjo, in ko bodo videli, da sta njihova moč in ime v nevarnosti, bodo začeli 

vojno in se borili proti mojemu delu s slabim orožjem. V teh srcih ne bo nevednost ali iskreno prepričanje 

tisto, zaradi česar se bodo borili proti temu ljudstvu, temveč slaba volja, sovraštvo in strah pred tem, da bi 

to postalo svetloba v človeštvu. Toda nihče ne bo mogel preprečiti, da ne bi postal svetloba, ko bo za dušo 

nastopila ura jutranjega svita. 

42 Ali veste, kaj je izvor svetlobe, ki jo vsebujejo besede, izrečene z ustnicami nosilcev glasu? Njen 

izvor je v dobroti, v božanski ljubezni, v univerzalni svetlobi, ki izhaja iz Boga. Je žarek ali iskra tistega 

svetlega Vse-Bivanja, ki vam daje življenje; je del neskončne sile, ki premika vse in pod katero vse 

vibrira, se giblje in neprestano kroži. To je tisto, čemur pravite božanski sij, je svetloba božanskega Duha, 

ki razsvetljuje in poživlja duše. 

43 To sevanje vpliva tako na dušo kot na telo, na svetove, ljudi, rastline in vsa bitja stvarstva. Je 

duhovno za duha, je materialno za materijo, je inteligenca za um, je ljubezen v srcih. To je znanje, talent in 

samozavedanje, to je instinkt, intuicija in je nad čutili vseh bitij glede na njihov red, naravo, vrsto in 

stopnjo razvoja. Toda izvor je en sam: Bog, njegovo bistvo pa eno samo: ljubezen. Kaj je torej nemogoče, 

da bi razsvetlil um teh bitij, da bi vam poslal sporočilo duhovne svetlobe? 

44 Rastline sprejemajo življenjsko sevanje, ki jim ga pošilja moj duh, da bi obrodile sadove. Zvezde 

prejemajo moč, ki jim jo pošilja moj Duh, da se lahko vrtijo v svojih orbitah. Zemlja, ki je sedanje živo 

pričevanje, dostopno vsem vašim čutom, neprestano prejema sevanje življenja, zaradi katerega iz njenega 

naročja prihajajo številna čudesa. Zakaj bi bilo torej nemogoče, da bi človek, v čigar bitju kot dragulj sije 

prisotnost Duha, v katerem je utemeljena njegova podobnost z menoj, neposredno od mojega Duha v 

svojega duha prejel božanski sij, ki je duhovno seme, ki bo v njem obrodilo sad? 

45 Vsi me spoznajte, da me nihče ne bo zanikal ─ spoznajte me, da bo vaša predstava o Bogu 

temeljila na resnici in da boste vedeli, da sem tam, kjer se kaže dobro, tudi jaz. 

46 Dobrota se ne meša z ničemer. Dobrota je resnica, je ljubezen, je usmiljenje, je razumevanje. 

47 Dobrota je jasno prepoznavna in nezamenljiva. Prepoznajte ga, da se ne boste zmotili. Vsaka oseba 

lahko gre po svoji poti, a če se vse srečajo na eni točki, kar je dobro, se bodo sčasoma prepoznale in 

združile. Vendar ne, če se trmasto slepijo, tako da dajejo dobremu videz zla in prikrivajo zlo za dobro, kot 

se to dogaja ljudem v tem času. 
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48 Razmislite o tem navodilu, neverniki v mojo manifestacijo in mojo besedo, in šele nato sodite. 

Toda najprej se spomnite, da sem vam, ko sem bil med ljudmi, povedal, da moje kraljestvo ni od tega 

sveta, s čimer sem jim dal razumeti, da je moj dom duhoven. 

Ko sem jim govoril o duhovnem življenju, sem to počel s prilikami, saj tega ne bi mogli razumeti, če bi 

jim opisal nebeško kraljestvo v vsej njegovi slavi in resnici. 

49 Ljudje so moje alegorične prilike in nauke napačno razumeli dobesedno, ker so v svoji domišljiji 

vsemu božanskemu dali zemeljske ali človeške oblike. 

50 Zaradi zemeljske razlage, ki jo je mojim razodetjem dal človeški um, so mnoge ideje o duhovnem 

življenju daleč od resnice. 

51 Kako bi lahko ljudje tako pravilno razlagali to, kar sem imenoval "nebeško kraljestvo"? Kako bi 

lahko priznali mojo pravičnost, dokler verjamejo, da obstaja pekel, kakršnega je ustvarila njihova 

domišljija, in kdaj bodo sprejeli in razumeli, da zakon reinkarnacije ni le teorija ali lažno prepričanje 

nekaterih ljudi, ampak zakon večne pravičnosti in ljubečega ravnotežja, po katerem se duša očiščuje, 

izpopolnjuje, oblikuje in povzdiguje? 

52 Še enkrat me poslušajte, človeštvo: zdaj je tretjič, ko sem se odločil, da vam povem, da nisem 

prišel izbrisati niti ene od besed, ki sem jih razkril, ko sem bil na zemlji, ampak da izbrišem iz vaših src 

vse napačne razlage, ki ste jih dali mojim naukom. 

53 Ko boste zavrgli svoj fanatizem, ki vas slepi in vam preprečuje, da bi spoznali resnico, boste 

postopoma razumeli ta nauk in boste pred seboj, polni svetlobe, videli vsebino mojih razodetij, tako iz tega 

časa kot iz preteklih časov. Potem boste to, kar ste doslej imenovali skrivnost, poimenovali popolna 

pravičnost in znali boste dati večno vrednost tistemu, kar je nespremenljivo, ter ustrezen pomen tistemu, 

kar je človeško in minljivo. 

54 Tako boste spoznali, da en sam obstoj na zemlji ─ ker je tako kratek v primerjavi z duhovnim 

življenjem ─ ne more biti odločilen za večnost duše. To pomeni, da ne bo dovolj, da bi kdo od vas v njej 

dosegel popolnost, ki bi vas neposredno popeljala v kraljestvo najvišje duhovnosti, ki ga imenujete 

"nebesa", in da napake enega življenja na zemlji ne bodo mogle odločiti, da duša večno propade v temi ali 

bolečini. 

55 Res je, da ima človeško življenje, ki je dano duši, tako veliko vrednost in predstavlja tako ugodno 

priložnost za napredek duše, da če ga ne uporabiš ali če ga uporabiš slabo, pomeni, da se moja vedno 

neizprosna pravičnost pokaže na poti tistega, ki ponižuje tako svete darove, kakršne zaupam vsaki duši, ko 

jo pošljem na zemljo. Vendar pa je zmota, da je od tako kratkega obstoja, kot je človek na zemlji, odvisna 

celotna večnost njegove duše, še toliko večja, če upoštevamo, da so človeške zmote značilne za bitja, ki 

jim primanjkuje razvoja, svetlobe in vzvišenosti. 

56 Moj nauk, poln svetlobe in ljubezni, krepi duha, da lahko izvaja svojo moč nad "telesom" in ga 

naredi tako občutljivega, da je zanj spodbuda vesti vedno bolj zaznavna. 

57 Duhovnost je cilj, h kateremu mora človek stremeti, saj se bo tako lahko popolnoma zedinil s svojo 

vestjo in končno ločil dobro od zla. Ker človek zaradi pomanjkanja vzvišenosti duše tega globokega in 

modrega, neomajnega in pravičnega notranjega glasu ni mogel dovolj slišati in razlagati, zato ni dosegel 

neomejenega znanja, ki bi mu resnično omogočilo razlikovati dobro od zla. A ne le to, v sebi mora najti 

potrebno moč, da sledi vsakemu dobremu impulzu in uboga vsak navdih, ki ga napolni svetloba, hkrati pa 

zavrne vsako skušnjavo, vsako nepošteno ali slabo misel ali čustveni impulz. 

58 Najboljše orožje za premagovanje vseh sovražnikov bo človek našel v svoji duši in vest mu bo 

razkrila, kako naj se bori in brani v bitki, ki jo mora neizogibno izbojevati proti zlu ─ tej moči, ki človeka 

tako privlači in jo pooseblja v duhu, ki mu je dal toliko imen in obliko. 

59 Pravim vam, da se morate boriti proti zlu, skušnjavi in temi, vendar ne v bitju, ki ste ga ustvarili v 

svoji domišljiji, ampak znotraj sebe, pri sebi, kjer so doma slabosti, slaba nagnjenja in tema. Ljudje so 

namreč bolj ljubili temo kot svetlobo. 

Moj mir z vami! 



U 330 

120 

Navodila 330 
Moj mir z vami! 

1 Preljubi učenci, ponovno me spoznajte kot Učitelja, ki išče vašo dušo, da bi jo na novo poučil. 

2 Moja beseda postane zdravilni balzam med vami in v želji po tem balzamu prihajate. Moja 

navzočnost krepi vse tvoje bitje in tolaži tvojo dušo. Živite namreč v času grenkobe in boja, saj kjerkoli 

stopite, čutite trnje, ki boli. Ko pa bolečina prežema vse vaše bitje, usmerite svoje misli navzgor v želji po 

Mojstru, da bi mu pokazali razumevanje in predanost pred preizkušnjami. 

3 Že v drugi dobi sem vam obljubil veliko tolažbo, za katero niste vedeli, kdaj bo prišla. Ta velika 

tolažba naj bi prišla v času, ko se je mir umaknil s tega sveta, ko v srcih ljudi ni bilo ljubezni in usmiljenja; 

in glej, tukaj je obljubljena tolažba z vami! Tu vas obdaja toplota mojega božanskega Duha ─ ne le za 

tiste, ki me slišijo skozi človeški razum, ampak za moja bitja po vsem svetu! 

V tem času vam dajem čutiti mojo toplino, mojo tolažbo in mojo moč ─ vam, ki tvorite moje 

apostolstvo in ste me imeli s seboj v tretji dobi ter ste me slišali v teh manifestacijah. 

4 Bodite blagoslovljeni zaradi svojega poguma, predanosti in vzvišenosti duše pred preizkušnjami, 

ki sem vam jih poslal, saj vas je bolečina očistila. Toda ne le bolečina te mora pripeljati na mojo pravico, 

ne le trpljenje mora dati tvoji duši popolnost. Res je, da bolečina spere duševne in čutne madeže, da je v 

nekaterih primerih ovira, omejitev, priložnost za samopremislek, kesanje, razumevanje trpljenja drugih. 

Vendar pa se duša razvije navzgor, popolnost duše se doseže z uresničevanjem ljubezni in usmiljenja. 

Zato dovolite bolečini, da vas očisti, ko pride, nikoli je ne kličite, naj pride, ko mora priti k vam. Ne 

iščite bolečine, iščite mir, blaginjo in veselje, iščite ju zase in za druge, želite ju za vse. Kajti jaz sem Bog 

miru, veselja in svetlobe. 

5 Jaz sem Bog upanja in uresničujem vse upanje, ki je dovoljeno mojim otrokom. Če vas preveva 

bolečina, naj izpolni svojo nalogo, vendar ne pozabite, da se za vzpon po lestvi do popolnosti, do 

duhovnega razvoja, ne smete zadovoljiti z močjo in predanostjo v preizkušnjah, v bolečini. Razmišljati 

morate tudi o trpljenju bližnjega, sočustvovati z drugimi in ljubiti sočloveka. Takrat bo vaša duša pridobila 

zasluge, premagala človeški egoizem, premagala samoljubje telesne lupine in se razvila navzgor kot dober 

učenec Božanskega Učitelja. 

6 Kdo med vami si ne želi resničnega miru na tem svetu? Kdo od vas ne hrepeni po kraljestvu 

ljubezni, kreposti in veselja v srcu vseh ljudi? Vidim pa, da je vaše srce prišlo do resnične predanosti 

bolečini, do velikega sprejemanja sredi preizkušenj, in za to vas blagoslavljam. 

Poleg tega pa v vas spodbujam upanje na spremembo v vašem življenju: Ne obupajte, ne mislite, da v 

svojih srcih ali v srcih svojih bližnjih ne boste doživeli miru, ki je v preteklih časih napolnil srca in poti 

vseh 

Osvetljeni ljudje. Zato vas zdaj poučujem in pripravljam, da s svojimi pravičnimi dejavnostmi, molitvami, 

modrimi nasveti, ki ste se jih naučili od mene, duhovnimi deli ─ deli ljubezni ─ očistite in pripravite polja 

in poti. Tako pripravljate ta svet in ga naredite vrednega, da Očetovo kraljestvo ponovno vstopi v srca 

njegovih otrok. 

7 Ne sprijaznite se s tem, da bo ta svet za vedno solzna dolina. Hočem, da vaše poslanstvo izpolni in 

obnovi narode, rase in ljudstva ter da s to obnovo solzna dolina postane dolina ljubezni in miru. Ali nisem 

v preteklih časih človeštvu ponudil nebeškega kraljestva? Ali ga nisem prinesel v svojih besedah in 

manifestacijah? 

8 Pripravite se torej, učenci, da bo moč vašega Duha naredila prelome, odprla poti, pripravila pota in 

da boste kot predhodniki mojega prihoda na poti ljudi. Vsa vaša dela bom naredil nova! 

Človeku sem dal svobodno voljo in mu zaupal planet Zemljo. Dal sem mu moč in oblast nad vsemi 

kraljestvi narave, snovmi in bitji, da si lahko ustvari svoj dom. 

Od začetka človeka, od začetka duhovne duše, sem se pokazal kot zakon ljubezni in pravičnosti, 

pokazal sem se na mnoge načine v zapovedih, življenjskih pravilih, v prilikah. Iz življenja, iz narave, sem 

naredil pravi in popoln učbenik, da človekova duša ne bi zablodila po krivih poteh, da bi vedno našla pot 

in se učila iz velike knjige življenja, ki jo je napisal in ustvaril Bog. 
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Zdaj pa je prišel čas, ko moram vse ljudi opozoriti nase, in začel sem z vami, "zadnjimi", ubogimi in 

ponižnimi, da bi vas naredil za apostole te resnice, preroke dogodkov, ki se bodo zgodili, priče svojega 

tretjega prihoda. 

9 Moje učenje je namenjeno vsem in v tem vnovičnem klicu človeštvu bom vzpostavil pravičnost in 

vse svoje otroke spomnil na njihovo nalogo. Po njih bom vse, kar je uničeno, naredil novo, vse, kar je 

ponižano, bom naredil vredno in postavil temelje za novo življenje na tem svetu. Odpravil bom vse, kar je 

nekoristno in odveč, uničil bom vse, kar je škodljivo v življenju ljudi, boril se bom proti vsaki goljufiji in 

razvadi, aroganci, egoizmu, hinavščini in še enkrat pokazal človeštvu nespremenljivi zakon, zakon vseh 

časov, večni zakon, na katerega vas še enkrat opozarjam. Takrat boste resnično začutili bližino mojega 

kraljestva, prisotnost univerzalnega Očeta. 

10 Znotraj in zunaj vas boste mojo navzočnost čutili in prepoznavali z globokim spoštovanjem, z 

vzvišenostjo duše, z resnično ljubeznijo in spoštovanjem. Vrnili se bodo srečni dnevi patriarhov. Vrnili se 

bodo časi, ko so družine dolga leta živele skupaj v ljubezni in jih je ločila le smrt. Prav tako se bodo vrnili 

dnevi, ko so ljudem na zemlji vladali velikodušni in pravični pooblaščenci. Vse to imam v pripravljenosti 

in ti časi bodo človeku prinesli svetlobo in velik napredek, saj mu bom zapustil izkušnje, svetlobo, vzpon 

in vse, kar je človeštvo v svojih velikih bojih, padcih, napakah in uspehih na življenjski poti poželi kot 

temelj, kot izkušnjo, kot resnično znanje o tem, kaj je dobro in kaj zlo, kaj je svetloba in kaj tema. Ko 

bodo polja pripravljena, bodo prišli veliki sejalci, veliki voditelji, veliki patriarhi, dobri vladni komisarji in 

pravični sodniki. 

11 Ko se bodo te duše z veliko svetlobo pojavile med ljudmi, se bo človeštvo, presenečeno nad 

njihovo močjo, dobroto in energijo, vprašalo: "Kdo so ti? Ali se je David vrnil na zemljo? Je morda 

Salomon? Je to Elijah? Ali so se vrnili preroki iz zgodnjih časov? Ali so to apostoli Mojstra druge dobe?" 

Zato se bodo ljudje vprašali. Toda to skrivnost bom ohranil, dokler se vsi ne vrnete na oni svet. Potem 

boste zanesljivo vedeli, kdo so bili tisti, ki so prišli k vam v tretjem veku. 

12 Vi, ki ste prisotni v tem trenutku in slišite mojo besedo, v svojem srcu recite: "Ne bomo dočakali 

teh časov, ne bomo dočakali teh srečnih časov." Toda Mojster vam sporoča: Dopuščam, da ─ čeprav so 

dogodki, ki vam jih napovedujem, oddaljeni in presegajo čas vašega sedanjega obstoja ─ bodo sreča, mir 

in blaginja vstopili v vaše srce, v vaš sedanji obstoj, in to bo kot pričakovanje blaženosti, ki jo bo 

človeštvo uživalo v času popolnega razvoja spiritualizma med ljudmi. 

Toda kdo od vas lahko ve, ali jih ne bom poslal na ta svet v tistem času, da bi poželi sadove vaše 

potrpežljivosti, vztrajnosti in prepuščanja bolečini? To se bo zgodilo, ko se boste naučili izkazovati 

ljubezen in usmiljenje sredi svojega blagostanja ─ ko se boste naučili slaviti Očeta v trenutkih največje 

sreče. 

Ko pa ste v tem vzdušju blaženosti in duševnega miru, se morate obrniti k ljudem v stiski. Takrat se 

morate spomniti tistega, ki trpi. Tako vam bom pokazal, da lahko sledite mojim naukom tudi v globokem 

duševnem miru, v blaginji in da ─ ko bolečina očisti ─ ljubezen posvečuje. 

13 Na to vas zdaj pripravljam, učenci, na nove čase, ki bodo prišli. Da bi nebeško kraljestvo vstopilo 

v srce mojih otrok, mora človek najprej izkusiti mojo pravičnost, najprej se mora očistiti do zadnjega 

kotička tega sveta, in potem, ko bo vse pripravljeno, bo moje kraljestvo v celoti med vami. Moje 

kraljestvo se je začelo približevati s prihodom mojega univerzalnega žarka, ki je v tem tretjem obdobju 

postal beseda in življenje med vami, človeški glas. 

14 Elija je kot začetnik Svetega Duha v vseh časih utiral pot in prebudil ljudi. Prišel je, da bi s svojim 

zvonom poklical razkropljene ovce, da bi se vse združile v hudi stiski in slišale glas svojega Gospoda. To 

je bila priprava na Očetovo kraljestvo, nebeško kraljestvo, ki se vam bo v tem času še bolj približalo. 

15 Kdo, ki je v tem času slišal Gospodov glas, ni občutil vsaj malo miru v svojem srcu? Kdo ni dobil 

kapljice balzama ali kančka tolažbe za svoje trpljenje? Kdo, ki je zašel na poti teme, ni v moji besedi 

zagledal žarka svetlobe? Kdo, ki je bil utrujen od življenja in je verjel, da nima pravice obstajati, v mojem 

delu ni odkril pravega opravičila za svoj obstoj? 

16 Očetovo kraljestvo se vam je približalo. Vendar tega kraljestva ne sestavlja samo kralj, saj kralj 

brez podložnikov ne more biti kralj, in tako je z vsemi svojimi 

Kraljestvo je prišlo, da bi postalo znano: On kot Oče, njegovi podaniki pa kot pravi Očetovi otroci ter 

resnični vaši bratje in sestre. To je kraljestvo, ki sem ga obljubil, to je tolažba, ki sem jo pripravil za vas v 
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teh časih, in ko bodo vaše priprave napredovale in bo čas tekel, se bo moja beseda uresničila in moje 

kraljestvo se vam bo še bolj približalo. 

17 Elija duhovno prečka celotno vesolje kot v ognjenem vozu in za seboj pušča sled ljubezni ─ 

ljubezni, ki je ogenj Božjega Duha, svetlobe, ki razsvetljuje in razsvetljuje, ki objema in ogreva tiste, ki so 

hladni v duši in srcu. Toda če je Elija prepotoval celotno vesolje, ali bi bil izpustil, da bi prepotoval tudi 

narode tega sveta? Ne, saj je tako. Njegova luč je bila z vsemi, prav tako njegova priprava. Je Iskalec poti, 

zato med potjo prebuja duše. Če nekateri še niso prebujeni, je to zato, ker še vedno čakajo na nov klic Elija 

kot pastirja. On, ki je neutruden, bo stresel tiste, ki so zaspali, tiste, ki so globoko zaspali, dokler jih ne bo 

prebudil. Toda tisti, ki se prebujajo, odprejo oči in začutijo čas, v katerem živijo. Čutijo Očetovo 

navzočnost, pomembnost časa in njihova duša se umakne iz sveta, da bi se povezala s svojim Gospodom, 

da bi ga poklicala v svoji samoti, da bi ga priklicala, da bi ga pritegnila naravnost v svoje srce. 

Nekateri ga kličejo kot Očeta, drugi kot Učitelja, ostali pa ga iščejo tudi kot Sodnika. Resnično, povem 

vam, da se bodo vsi prebudili in tudi tisti, ki so to že storili. Nihče ne bo ostal neuslišan v svojih prošnjah, 

spodbudah, molitvi. Govorim jim, sporočam jim sebe in jih pripravljam. Ker pa še niso popolni in niso 

prepričani o dialogu med duhovi, dvomijo v to resnico. 

18 Kdo so tisti, ki odpravljajo negotovost tistih, ki začnejo duhovno komunicirati z mojim Božanskim 

Duhom? Vi, ki boste pionirji, apostoli in preroki. Prišli boste z zagotovljeno besedo, z natančnimi, jasnimi 

navodili in neposrednim pričevanjem, da sem bil med ljudmi in da sem še vedno prisoten in večen v duši 

vseh svojih otrok, in povedali jim boste tudi popoln način, kako naj se mi približajo. Naučili jih boste 

pravega duhovnega čaščenja ─ kako ravnati pravično z duhovnim in zemeljskim življenjem ter jim 

postavili pred oči ljubezen, pravičnost in moralo. 

19 Če ljudje v vas odkrijejo velike darove in se zato počutijo manjvredne, jim povejte, da višjih ljudi 

ni. Morda obstajajo naprednejše duše, a višjih duš ni. Resnično, povem vam, da so v domu pravičnih, zelo 

blizu mene, velike duše. To je cilj, ki ga predstavljam vsakemu od vas. 

Hočem, da boste ob koncu časov, ko bodo ti izginili, ko se bodo končale poti za vaše noge in boste 

dosegli cilj te oaze nebeškega miru, vsi enaki za mojo mizo ─ enaki v neskončnem in popolnem miru 

mojega doma, mojega kraljestva. Ko vas moški občudujejo, vam laskajo, vam zavidajo, jim pojasnite, da 

so vsi enako obdarjeni. 

Ta dan vam razkrivam, da je lahko vsak moški ali ženska, ki ima voljo, nosilec daru, ki zdravi in 

prenaša svetlobo. Danes vam izjavljam, da lahko vsak moški ali ženska na podlagi sposobnosti videnja ali 

duhovnega videnja vidi onkraj in v prihodnost. 

20 Resnično, povem vam: vsak moški ali ženska, ne glede na starost, bo lahko ozdravljal in delal 

čudeže, če bo imel ljubezen in dobro voljo. Če sem med vami označil tiste, ki bodo imeli dar 

prerokovanja, zdravljenja, sposobnosti prenašanja glasov iz onstranstva, dar svetovanja in vodenja množic, 

je to zato, ker sem želel vsakemu od vas zaupati majhen delež pri svojem delu. Toda vaše duše in človeška 

telesa je moja ljubezen ustvarila na način, ki je za vse enak. Izšli ste iz enega duha in tudi iz enega "mesa". 

Prav tako pa morate ljudem pojasniti, da morajo pri Gospodovem delu prevzeti le določen delež, 

vendar tega deleža ne smete določati vi. S temi nauki jih le pripravite, da bodo po svoji vesti in mojem 

usmiljenju odkrili dar in nalogo, ki jim ju je zaupal Oče. 

21 Sto štiriinštirideset tisoč jih je označenih v tej tretji dobi. To je legija duš, to je množica, ki jo je 

moje usmiljenje vedno označilo in izbralo iz množice duš, da bi jim dalo posebno poslanstvo, odgovornost 

do drugih in tudi priložnost za pokoro, da bi jih pripravilo za voditelje, apostole, zglede. 

Dvanajst Jakobovih rodov v prvi dobi je bilo številčnih, veliko več kot sto štiriinštirideset tisoč, a moja 

volja je bila, da iz tako številnega ljudstva izberem le to število za izpolnitev poslanstva v tej tretji dobi. 

Njim sem zaupal nalogo, da prebudijo človeštvo, da ga popeljejo na pot Svetega Duha ─ to neskončno pot, 

ki vas približa Očetu, ki povezuje človekovo dušo z višjimi in nižjimi svetovi ─ ki zbližuje vse duše, jih 

dela eno in jih s simbolnim dejanjem "pečatenja" naredi za prave brate in sestre ter Božje otroke. 

22 Mnogi so bili zaznamovani, drugi pa bodo presenečeni na svojih življenjskih poteh in se jim bo 

pokazalo ─ bodisi po mojem Božanskem Duhu bodisi po vašem posredovanju ─ da pripadajo številu sto 

štiriinštirideset tisoč. 

Znamenje, ki sem vam ga dal in katerega število se je dopolnilo, bo povzročilo velik pretres na vašem 

planetu in ta pretres, ta dogodek, bo prišel k vam zelo kmalu. Ko se bo to zgodilo, in mnogi med vami se 
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boste spomnili teh besed, boste miselno pokleknili pred Očetom in rekli: "Gospod, zapečatil si nas, zdaj 

smo združeni." 

23 "Gorje, gorje vsemu svetu v tem trenutku," vam v resnici pravi Oče. S tem bom namreč ljudem dal 

razumeti, da se dogaja nekaj nadnaravnega, da se dogaja nekaj, kar presega sile narave in voljo človeka. 

Takrat bo največji del človeštva v strahu prišel k molitvi in kesanju. 

24 Zaradi Božjega usmiljenja in napovedi preroka Janeza je zapisano, da bodo ob vrhuncu šestega 

pečata zapečateni Gospodovi izvoljenci. Izpolnil sem, kar je zapisal in povedal prerok. Bodite prepričani 

tudi o vsem, kar vam govorim. Kdo med vami ne razume, kaj govorim? Kdo pusti, da učenje, ki ga dajem 

svojim učencem, mine brez občutka? 

25 Svojo manifestacijo sem omejil, poenostavil, da bi se razumeli vsi moji otroci. Ne iščite mojega 

veličastva ali slave v zunanjih delih, ne iščite vsega v obličju teles, po katerih se razodevam. Če se malo 

duhovno spremenijo, malo spremenijo svojo obliko, je to zato, ker jih obvladuje moja milost. Iščite me v 

pomenu moje besede, tam me boste našli. 

26 Tako med vami izražam svoj Univerzalni žarek. Postane balzam, nauk, prerokba in osvežitev za 

vašo dušo. Toda svetloba mojega žarka se spušča v vse veroizpovedi, v vse duhovno-religiozne obrede, ki 

jih praznuje človeštvo. V tem trenutku sem navzoč v vseh srcih, zbiram solze ljudi, sirotam dajem varstvo 

svoje ljubezni, z nežnostjo božam otroke, spodbujam srce mladih, krepim stare v njihovi utrujenosti, 

spremljam osamljene in zapuščene, ozdravljam bolne, slišim tudi zadnje žalovanje in žalost tistih, ki znajo 

prositi in moliti, in tistih, ki ne znajo. Če slišim tudi žalitev tistega, ki v svoji bolečini bogokletno govori, 

mu odpustim njegovo nevednost. 

Sem z vsemi. Ne ločujem se od močnega in ga ne ponižujem. Ne zavračam bogatih in pohlepnih ter se 

ne odvračam od sebičnih. Nasprotno, imam jih za otroke, ki so vzeli svojo dediščino in odšli od Očeta. V 

svojem bogastvu so pozabili name ─ pozabili so, da imam več kot oni in da me bodo nekega dne 

potrebovali. 

27 Danes ne kličejo mojega imena, ne iščejo mojega Duha, ne ljubijo me, toda jaz sem z njimi. Vrata 

mojega kraljestva so vedno odprta za kesane, moje srce je vedno odprto za "uboge". Duhovno gledano ste 

namreč vsi revni ─ nekateri v materialnem bogastvu, drugi v bedi, čeprav vas vedno obdarujem s svojimi 

darovi in koristmi, da bi vas naredil bogate in lastnike pravih vrednot, pravih večnih dobrin. In ker sem jaz 

z vsemi, o moje ljudstvo, zakaj ne bi bili tudi vi? 

Želim, da bi vaša duša, ki se je dvignila v višave, enako gledala tudi na vse svoje brate in sestre, da s te 

ravni, ki jo vaša duša doseže v molitvi in ljubezni, ne bi razlikovali svojih soljudi glede na verske 

skupnosti, sekte, razrede ali rase ─ da bi na vse gledali z enako ljubeznijo in z enakim bratstvom in 

usmiljenjem; da ne bi obrekovali kultov ali oblik čaščenja drugih, še manj se norčevali iz fanatizma ali 

malikovanja svojih bližnjih. Potem namreč ne bi izvajali mojega nauka, kot vam ga podajam. 

28 Duhovni duši sem od prvih časov dal duhovno svobodo. Od trenutka, ko so prva duhovna bitja 

vzklila iz mojega srca, sem jih postavil na pot duhovne svobode, prav tako pa sem človeku že od 

njegovega nastanka dalje zagotovil svobodo mišljenja. Kdo so torej tisti, ki kujejo verige za duše? Kdo so 

tisti, ki zapirajo in ustrahujejo ljudi in duše? Slabi duhovniki in slabi duhovni voditelji človeštva so tisti, ki 

se pustijo premagati temi in nato vodijo človeško dušo po napačnih poteh. 

Vedno sem ponujal svoj zakon ljubezni, nikoli pa ga nisem vsiljeval. Nikoli nisem kaznoval duše, ki 

me ne bi ljubila ali ne bi ubogala mojega zakona. Samo preizkušam ga, ga omejujem, opominjam, se ga 

dotikam in mu zagotavljam sredstva za njegovo odrešitev. Toda nikoli je ne bom kaznoval, še manj se bom 

lahko maščeval. V Božjem duhu, polnem ljubezni, maščevanje nima mesta. 

29 Zato, ljudje, ne zahtevajte, da vsi ljudje mislijo in verjamejo tako kot vi. Nikoli ne smete obsojati 

ljudi, ne smete soditi ali kaznovati tistega, ki vas ne posluša, ki ne sprejema vaših predlogov, učenja ali 

nasvetov. Na vse soljudi morate gledati z enako globokim spoštovanjem in pravo duhovno ljubeznijo. 

Potem boste spoznali, da je vsak v svoji verski praksi, v svojem učenju, na svoji poti dosegel mesto, do 

katerega mu je dala pravico njegova duhovna sposobnost; in do točke, kjer vidite ljudi, jih je pripeljal 

njihov lasten razvoj. 

30 Ponujate le spiritualizem, tretje Božje sporočilo človeku. Prvo sporočilo je namreč prišlo od Očeta 

na Sinaju, drugo od Kristusa, tretje pa od Svetega Duha. V tem tretjem sporočilu pa so združeni vsi 

zakoni, zapovedi, testamenti, ki jih je Bog zapustil svojim otrokom. 
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31 Prinesite to bogato in čudovito sporočilo vsemu človeštvu in ga ljubeče ponudite. Če boste to 

storili, boste videli, kako bo vaše seme vzklilo v srcih v ponižnosti, v tisti tišini, v kateri vzklije seme 

zemlje. Tako bo tudi vaša duša zacvetela in se neizmerno razveselila, ko bo videla, da Očetovo seme 

nikoli ne umre, če je dobro posejano. 

32 Pripravljam vas, da boste kmalu postali pravi sejalci in dobri apostoli, ki prinašajo seme mojega 

usmiljenja svojim bližnjim. Trenutno vas pripravljam na čas po odhodu moje Besede, da med vami ne bo 

kaosa, da ne bo joka, da v vašo dušo ne bo vstopila negotovost ali dezorientacija. 

33 Povedal sem vam, da vse skupnosti niso pripravljene, ker niso vedele, kako se prebuditi v teh 

zadnjih trenutkih. Toda vsi tisti, ki se resnično pripravljajo, bodo ostali zadaj kot odgovorni za pomoč 

drugim skupnostim v njihovih preizkušnjah, ki bodo obupali, ko ne bodo več slišali moje besede ─ ki bodo 

v svoji bolečini, ko ne bodo več videli glasnikov Mojstrove besede za mizo, kjer so tako dolgo jedli, točili 

solze in omahovali v svoji veri. 

34 Resnično boste svetovalci, močni kot stebri, da se strehe Izraelovih hiš ne bodo podrle. Želim, da 

ste kot glas, ki tolaži, kot slavospev, kot ste bili v tistih prvih dneh, ko ste prečkali puščavo v želji po 

obljubljeni deželi, ko so ženske igrale na lire, da bi opogumile in potolažile moške ter razveselile srce 

otrok na težki poti ─ ko so bili vojaki izčrpani od boja, ko so bili podplati njihovih nog otrpli od težke poti. 

Tedaj je v sobi zazvenela hvalnica Izraelovih žensk, ki je osvežila srce moških in jim olajšala popotovanje. 

35 Tako boste tudi v trenutkih tišine, predanosti in meditacije, ko jih prekinjajo jok, obup, hrepenenje, 

da bi se Očetov žarek še enkrat vrnil med nosilce glasu, s svojimi besedami kot hvalnico, kot glas, poln 

tolažbe, rekli: "Nismo zapuščeni, Mojster je med nami, za vedno je ostal v naših srcih." In glas vidcev vas 

bo razvedril. To bo čas prerokov, ko bodo njihova zvesta pričevanja odmevala v srcu ljudi kot glasniki, ki 

bodo resnično oznanjali prihodnje dogodke kot pričevanje, da sta Oče in njegovo kraljestvo bližje, kot sta 

bila v tem času mojega pojavljanja. 

36 Kratek je že čas mojega bivanja med vami v tej obliki in že vas pripravljam na nekatere darove 

milosti, ki jih bom podelil v zadnjih dneh leta 1950. 

37 Nosilci glasu, ne mislite, da bo tisti med vami, ki bo zadnjič prejel moj žarek in izrekel mojo 

zadnjo besedo, najsrečnejši in najbolj napolnjen z mojo milostjo ─ ne mislite tako. 

Na vsakem od svojih zadnjih učnih nagovorov se bom razkril prek enega od vas in se spustil v vsak vaš 

um. Z vso svojo milostjo bom v vaši duši in v vašem srcu pustil vtisnjen spomin na zadnji trenutek, ko sem 

se po vsakem od vas razodel. Bilo bo kot poljub, kot občutek, ki ga tvoja duša ne bo mogla nikoli izbrisati. 

Vi ste namreč tisti, ki ste mi služili ─ orodje, po katerem sem v tem času govoril svetu, in jaz vam bom dal 

svoj objem in svoj blagoslov, spremljal vas bom na vaši življenjski poti in vas čakal do tistega dne ali 

trenutka, ko boste za vedno na moji desnici. 

38 Za vas, nosilce darov, ki ste bili odprta vrata mojemu duhovnemu svetu, bom prav tako poskrbel, 

da bo moja milost in milost teh blaženih bitij za vedno ostala vtisnjena v vaših srcih. 

Moj duhovni svet se bo še zadnjič oglasil prek svojih varuhov in varovancev ter kot svoje zadnje 

sporočilo pustil nasvet ljubezni, nasvet, poln srčnosti in svetlobe, ter pričevanje in potrditev, da bo vsak od 

teh duhov varuhov še naprej bdel nad koraki svojih bratov in sester na zemlji in da se ne Oče ne duhovni 

svet ne bosta ločila od tega ljubljenega ljudstva. 

39 Tisti, ki so imeli nalogo cerkvenih voditeljev, in vsi, ki so slišali moje nauke in jim sledijo ter 

ljubijo in odpuščajo svojim bližnjim, bodo imeli nad svojimi dušami in telesi Učiteljevo milost in 

spodbudo za nadaljevanje. Kajti njihov glas bo po mojem odhodu mogočen, glas, poln življenja, beseda, 

polna vsebine in moči. 

Vsi njihovi darovi bodo oživljeni v zadnjih "trenutkih". Vsak od njih bo postal duša, ki se bo 

spremenila v baklo svetlobe, in vse te bakle bodo spremljale ljudi, da ne bi zašli s poti. Še naprej bodo 

namreč duhovni varuhi ljudi v času notranje kontemplacije in nato v času boja, da jih bodo rešili iz pasti 

suženjstva, pasti, zapeljivih zased v iskanju vseh ovir in da bodo še naprej vodili vernike na zbirališča ─ na 

blagoslovljeno oviro duhovne združitve, združitve idealov in odločitev, združitve v poslušnosti in 

izpolnjevanju nalog, ki sem jim jih zaupal. 

40 Vidcem pravim: Imeli boste videnja, polna slave, kakršnih niste imeli še nikoli prej ─ predhodniki 

vaših razodetij, ki jih boste razkrili in prejeli v prihodnjih časih. Ti preroki zagotovo še niso dosegli višine, 

ki jo morajo doseči, niti njihove oči niso videle vsega, kar morajo videti, niti njihove ustnice niso govorile 
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vsega, kar morajo prerokovati. Toda očiščenje, ki ga bodo dosegli ─ pod vodstvom svoje vesti ─ bo tako 

učinkovito, da v njihovih dušah ali na njihovih ustnicah ne bo nikoli več laži ali teme. Vedno bodo znali 

ločiti pravi navdih od lažnega in zapeljivega navdiha. Vedeli bodo, kako iz Očetovega usmiljenja sprejeti 

tisto, kar jim posreduje kot sporočilo za človeštvo. 

41 Moja "zlata peresa", katerih roke so bile v teh časih neutrudne, bodo še naprej zapisovala 

pričevanja prerokov, še naprej bodo zapisovala svoj navdih in tudi besede navdihnjenih ─ tistih, ki se bodo 

pojavili kot učitelji med ljudmi. 

42 Prav tako ne bom pozabil svojih "stebrov" ─ tistih src, ki so prav tako poskrbela, da ljudje hodijo 

po poti notranjega zbiranja, visokega spoštovanja in duhovnega vzpona. Eden in drugi sta bila kot kapitana 

pod poveljstvom generala. Bili so kot Mojzes ali Jozue v puščavi, podpiralo jih je Judovo pleme, v 

katerem so bili Makabejci veliki vojskovodje, nepremagljivi bojevniki, ki so razbijali vdore v mesta, rušili 

obzidja in obvladovali celotne narode, saj so imeli za seboj Gospodovo ljudstvo, ki je moralo prejeti 

obljubljeno deželo kot dediščino. Takšne primerjave Mojster namenja vam, o "stebri"! 

43 Ljudje, sestavljeni iz učencev, bodo v zadnjih trenutkih prav tako doživeli veliko blaženost in od 

Učitelja prejeli velike nauke. Med velikimi milostmi, ki vam jih zaupam, o ljudje, je tudi ta, da vam ob 

koncu leta 1950 omogočim, da se še zadnjič povežete z duhovnim svetom, angeli varuhi, svetovalci ali 

zdravilnimi bitji, pa tudi z dušami, ki so bile na zemlji vaši starši, otroci, bratje in sestre, prijatelji ali 

sorodniki. Dovolite mi, da jih še zadnjič slišite materializirane, učlovečene, in v tej komunikaciji prejmete 

božanje, duhovni objem, nasvet, poln svetlobe, glas upanja, ki vam govori: "Pojdite naprej, dokler ne 

bomo vsi združeni v Gospodovi hiši." 

44 Zato vas že zdaj pripravljam z ljubeznijo, nežnostjo, izpopolnjujem vaše okuse, mehčam vaša srca, 

da bodo trenutki z vami priložnost za zbližanje, spravo in odpuščanje med vami; da bi zahrbtnost, zlobni 

pogledi, dvorezni meči, ki so v vaših srcih pustili globoke rane, prišli v svoje nožnice in da bi vse to 

izbrisala prava ljubezen, odpuščanje med brati in sestrami; da bi bile solze, ko bodo vaše oči v teh 

trenutkih tekle, solze prave ljubezni in bi bolj kot iz oči izvirale iz vira vzvišenih čustev vaše duše. Ko se 

vaše telesne roke prepletejo, bodo bolj kot roke vašega telesa to vezi vaših duš ─ vezi ljubezni, s katerimi 

sem združil vse duše na svetu, in vsi se boste v tistem trenutku prepoznali v mojem zakonu. Potem, ko se 

bo moja beseda končala, ko bo glas Učitelja zvenel le še kot oddaljen odmev v prostranstvih, bo ta 

ljubezen, ta tesen objem vajinega telesa toplina, tolažba, druženje, ki si ga boste ohranjali na svojih 

potepanjih, in s to ljubeznijo, s tem medsebojnim usmiljenjem boste zagledali svetišče, za katerega vas 

prosim ─ tempelj, v katerem želim prebivati in v katerem me vidite, slišite in čutite ─ tempelj, v katerega 

bo svet vstopil po moji volji, da me bo lahko čutil, videl, oboževal in ljubil za vse večne čase po 

spiritualizmu, ki je sporočilo, ki ga Sveti Duh pošilja svetu prek vašega razuma. 

45 S svojim duhovnim sporočilom se obrnite tudi na otroke, mlade in starejše. Ne glejte več meja in 

ne govorite več: "Oče moj, izlij se na moj narod." Ne govorite več: "Gospod, osvobodi narode." Zdaj mi 

recite: "Oče, blagoslovi naše soljudi, odpusti nam vsem, ki smo jih užalili." 

Ne glejte več na narodnosti, ne omenjajte jih več v svojih molitvah. Dvignite se navzgor, in ko boste 

združeni z angeli ─ s tistimi, ki vedno posredujejo in prosijo za vse, potem izlijte mir svoje duše tudi na 

vse soljudi. Takrat boste videli, kako se bodo rase ponovno združile v eno. Jeziki, ki so vas ločevali, bodo 

postopoma postali znani tistim, ki jih niso poznali.  

Izginili bodo kaste in klani, nadomestila pa jih bosta ponižnost in razumevanje. Tisti, ki so visoko, se bodo 

spustili ─ premagani s preizkušnjami ─ k tistim, ki so jih imeli za nizke, in tisti, ki so bili spodaj, se bodo 

dvignili, da bi dosegli višino tistih, ki so bili zgoraj. To je namreč čas pokore in v tej pokori je moja 

božanska pravičnost, ki je popolna. V vsaki sedanji duši bo moja tehtnica, ki bo tehtala vaše 

dejanja tehtajo. Zato vam pravim: Jaz sem tisti, ki zna soditi in voditi s popolnostjo, in samo jaz lahko 

prodrem v skrivnost vsakega življenja, vsake usode. 

46 Pazite in molite, da bi se mir mojega božanskega Duha spustil na ves svet. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 331 
1 Kdor dvomi o tej manifestaciji skozi človeški razum, se obnaša, kot da bi zanikal svojo nadrejenost 

nad drugimi bitji ─ kot da bi zanikal lastnega duha in se ne bi hotel zavedati duhovne in intelektualne 

ravni, ki jo je dosegel skozi neskončne preizkušnje, trpljenje in boje. 

2 Zanikati, da se spoznavam s pomočjo vašega razuma ali duha, pomeni zanikati samega sebe in se 

postaviti na mesto nižjih bitij. 

3 Kdo ne ve, da je človek Božji otrok? Kdo ne ve, da ima v sebi dušo? Zakaj torej ne bi verjeli, da 

mora med Očetom in njegovimi otroki obstajati eden ali več načinov medsebojne komunikacije? 

4 Ker sem inteligenca, vas nagovarjam s pomočjo vaše inteligence; ker sem duh, nagovarjam vašega 

duha. Toda kako bodo tisti, ki zanikajo mojo pojavnost, razumeli in sprejeli to resnico, če me nikoli niso 

hoteli obravnavati in prepoznati kot duha? V svojih srcih so razvili mnoge napačne ideje, kot je na primer 

mišljenje, da sem božansko bitje v človeški podobi, ki ga je treba simbolizirati s simboli in podobami, da 

bi lahko prek njih stopili v stik z menoj. 

5 Skozi stoletja so se ljudje, ki so me tako iskali, navadili na nemost svojih podob in skulptur, pred 

katerimi molijo in opravljajo obrede, in v njihovih srcih se je dokončno izoblikovalo prepričanje, da nihče 

ni vreden, da bi videl, slišal ali čutil Boga. Ko pravijo, da sem neskončno previsoka, da bi se približala 

moškim, ti menijo, da mi izkazujejo občudovanja vredno spoštovanje. Vendar se motijo, kajti kdor trdi, da 

sem prevelik, da bi se ukvarjal s tako majhnimi bitji, kot je človek, je nevednež, ki zanika najlepšo stvar, 

ki vam jo je razodel Moj Duh: ponižnost. 

6 Če verjamete v Kristusa, če trdite, da ste kristjani, se ne smete ukvarjati s tako nesmiselnimi 

idejami, kot je misel, da niste vredni Gospodovega pristopa. Ste pozabili, da vaša krščanska vera temelji 

na tem dokazu Božje ljubezni, ko je Božja "beseda" postala človek? Kakšen bolj oprijemljiv in človeški 

pristop bi lahko zadostil razumevanju grešnih in mesenih ljudi z zatemnjenimi dušami in šibkimi mislimi 

kot tisti, v katerem jim dovolim slišati svoj božanski glas, spremenjen v človeško besedo? 

7 To je bil največji dokaz ljubezni, ponižnosti in sočutja do ljudi, ki sem ga zapečatil s krvjo, da bi 

vam vedno ostalo pred očmi, da me nihče ni nevreden, saj sem prav zaradi tistih, ki so najbolj zabredli v 

blato, temo in razvade, dopustil, da je moja Beseda postala človek in prelila življenjsko kri svoje krvi. 

8 Zakaj torej tisti, ki v vse to verjamejo, zdaj zanikajo mojo navzočnost in manifestacijo? Zakaj si 

prizadevajo trditi, da to ni mogoče, ker je Bog neskončen, človek pa mnogo prenizek, mnogo premajhen in 

nevreden? Resnično, povem vam: kdor zanika mojo pojavnost v tem času, zanika tudi mojo navzočnost na 

svetu v drugem času in zanika tudi mojo ljubezen in mojo ponižnost. 

9 Za vas, grešnike, je povsem naravno, da se v svojem grehu čutite oddaljene od mene. Po drugi 

strani pa čutim, da bolj ko se pregrešite in bolj ko si umažete dušo, bolj je potrebno, da se obrnem k vam, 

da vam dam luč, da se vam približam, da vas ozdravim in rešim. 

10 Vedel sem, da me bodo mnogi zanikali, ko se bom spet predstavil svojim otrokom, zato sem že 

takrat napovedal svojo vrnitev, hkrati pa sem dal jasno vedeti, da bo moja navzočnost takrat duhovna. Če 

pa dvomite, preverite to s pričevanjem tistih štirih učencev, ki so moje besede zapisali v evangelijih. 

11 Zakaj bi se moral vrniti na svet kot človek in ponovno prelivati svojo kri? To bi bilo, kot da bi 

menil, da sta bila moje takratno delo in žrtvovana smrt brezplodna, in kot da bi menil, da se človeštvo od 

takrat do danes sploh ni duhovno razvilo. 

12 Vedel sem, da moram kljub vašemu takratnemu materializmu v jedru vašega bitja najti razvito 

dušo, zato je bilo moje oznanilo zdaj duhovno. 

13 Tukaj sem v Duhu, pošiljam vam svojo Besedo iz svetlega "oblaka" in jo humaniziram skozi ta 

usta ─ kot pripravljalno navodilo za manifestacijo, ki jo boste vsi dosegli: dialog duha z duhom. 

14 To sporočilo sem vam prinesel, prevedeno v človeške besede na ustnicah mojih glasnikov, da bi 

lahko pozneje, ko bo moja beseda prenehala in si boste vzeli potreben čas, da jo preučite in razumete od 

spodaj navzgor, odšli kot glasniki dobre novice in delili moje razodetje s svojimi bližnjimi. 

15 Poleg tega sporočila sem ljudem neposredno poslal luč, ki je dosegla bistvo njihovega bitja in 

postopoma razsvetlila njihova srca in misli. 

16 Ko bo moje sporočilo prek vas doseglo svet, boste odkrili, da so bila polja resnično pripravljena. 
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17 Da, učenci, zdaj je čas, ko ljudje, ne da bi se tega zavedali, razmišljajo o svoji duhovni prihodnosti, 

dojemajo, kaj je božansko razodetje, in neposredno spoznavajo, kaj je njihova naloga. Tako v notranji 

tišini svojega srca razmišljajo o številnih resnicah. 

18 Tako je v glavah mnogih zasijala luč, vedno bolj zavračajo verski fanatizem in malikovanje 

izgublja vedno večjo moč v njihovih srcih. 

19 Ne da bi se tega zavedali, vedno bolj utirajo pot k duhovnosti. Neznani pogum, vera in višja sila so 

jim pomagali premagati strahove in predsodke, njihova volja pa je postala močnejša, njihova razmišljanja 

pa bolj gotova, jasnejša in natančnejša. 

20 Oglejte si, kako luč resnice, ki se prenaša iz duše v dušo, doseže ljudi. Kdo bi lahko preprečil 

napredovanje te svetlobe, ki je ni mogoče videti z zemeljskimi očmi? 

21 Bistvo in resnica, ki sem vam ju dal spoznati v svojih razodetjih v preteklih časih, se nista mogla 

izgubiti v pozabljenih knjigah, v katerih je bila zapisana moja beseda, niti se ni mogel izgubiti njen pomen, 

ker so jo ljudje spremenili. Resnica je nad vso človeško revščino in se razkriva v vsakem trenutku. Njena 

svetloba pa se jasneje pokaže, ko človek doseže točko, ko naredi nov, odločen in odločilen korak na svoji 

razvojni poti. 

22 Simbole, prilike in alegorije, s katerimi so bile v prejšnjih stoletjih razkrite skrivnosti duhovnega 

življenja, boste razumeli v sedanji dobi, ko vam bo svetloba dolgih duhovnih izkušenj pomagala pravilno 

razlagati zakon, nauk, prerokbo, razodetje in obljube. 

23 Moje sporočilo pada kot ploden dež na vašo dušo, v katero sem položil božansko seme ljubezni. 

Danes je dan, ki ga posvečate počitku od zemeljskega dela in dajete svoji duši priložnost, da v miru moli 

in premišljuje ter se tako pripravlja na poslušanje moje besede, ki je kruh večnega življenja za vašo dušo. 

24 Cilj mojega dela, ljubljeni ljudje, je napolniti vašo dušo s svetlobo in jo naučiti živeti v višjih 

svetovih. 

25 Rad bi vas naredil za svoje učence, da bi se me naučili čutiti kot otroci, ki so iz mojega Duha. 

Zakaj ne bi čutili moje navzočnosti v sebi, saj ste sestavljeni iz mojega bistva, ste del mene? Ne čutite me, 

ker se tega ne zavedate, ker vam manjka duhovnosti in pripravljenosti, in ne glede na to, koliko znamenj in 

občutkov prejmete, jih pripisujete materialnim vzrokom. Zato vam pravim, da čeprav sem z vami, ne 

zaznavate moje navzočnosti. 

26 Zdaj vam pravim: Ali ni naravno, da me čutiš v svojem bitju, saj si del mene? Ali ni glede na to 

prav, da se tvoj duh sčasoma zlije z mojim? Razkrivam vam pravo veličino, ki bi morala biti v vsakem 

človeškem bitju, saj ste zašli na kriva pota in ste se v želji, da bi bili veliki na zemlji, duhovno zmanjšali! 

27 Materialnim vrednotam ste pripisali večji pomen, kot ga imajo, po drugi strani pa o duhovnem 

nočete vedeti ničesar in vaša ljubezen do sveta je postala tako velika, da si celo prizadevate, kolikor je 

mogoče, zanikati vse, kar se nanaša na duhovno, saj menite, da je to znanje v nasprotju z vašim 

napredkom na zemlji. 

28 Povem vam, da spoznanje o duhovnem ne ovira napredka ljudi, niti glede morale niti glede 

znanosti o njej. Nasprotno, ta svetloba človeku razkriva neskončno bogastvo znanja, ki ga njegova znanost 

še ne pozna. 

29 Dokler se človek noče povzpeti po lestvi duhovnosti, se ne bo mogel približati resnični slavi, ki mu 

bo tukaj, v Očetovem naročju, dala najvišjo srečo, da je Božji otrok ─ vreden otrok Mojega Duha zaradi 

njegove ljubezni, vzvišenosti in spoznanja. 

30 Ali me želite čutiti, o ljudje? Potem bodite poslušni in ponižni ter me ne prosite več, da bi bil z 

vami. Zadovoljno počakajte na trenutek, ko se vam bom po svoji volji razodel. 

31 Svojo navzočnost vam s to manifestacijo omogočam občutiti s pomočjo človeškega razuma. 

Vendar vam moram povedati, da te manifestacije niste prejeli zaradi zaslug, ampak je bilo to Moje 

usmiljenje, ki se je rodilo iz ljubezni do vas in zaradi katerega sem se vam približal, da bi vam omogočil, 

da bi bila Moja navzočnost zaznavna. 

32 Vedel sem, da boste zelo potrebovali moja sporočila, da sta bila v vaši duši že zelo velika lakota in 

žeja po moji luči, da ste bili pripravljeni hiteti na moj klic. Trpljenje na zemlji vas je očistilo in postali ste 

občutljivi. Zato sem se vam pridružil v tej obliki in vam dal razumeti, da je to sporočilo le priprava na čas, 

ko me boste morali iskati od duha do duha. Potem ne bo več moje usmiljenje tisto, ki se vam bo želelo 

razodeti, ampak bo to vaš duhovni vzpon. Potem ne boste več izobčenci, slepi ali neobčutljivi za duhovno, 
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ampak boste s polnim zavedanjem in popolno vero v to, kaj za vas pomeni dialog med duhom in duhom, 

storili vse, kar je mogoče, da si zaslužite to milost. 

33 Takrat boste že imeli svetlobo, ki jo potrebujete, da se bo moj Duh lahko manifestiral skozi vas in 

bo moja navzočnost čutna v vaših mislih, besedah in delih. 

34 Danes ste kot romarji, ki že dolgo tavate. Toda v tem času vas je poklical moj glasni zvonec. 

Deloma ste prišli v naglici k izviru milosti, jaz pa se veselim, ko sprejemam svoje "delavce" in vidim, da 

to ljudstvo korak za korakom duhovno napreduje in mi kaže svojo ljubezen do bližnjega. Bili ste kot trda 

skala, toda dleta moje besede so obdelala vaše srce in ga spremenila v svetišče. 

35 Iz Knjige življenja sem vam dal spoznati še eno stran, da boste imeli več svetlobe in da bo moja 

beseda zacvetela v vaših srcih. Prinašam zaklad duhovnega usmiljenja za tiste, ki mislijo, da so v stiski. 

36 Ta zemeljski raj ste spremenili v solzno dolino. Zaupal sem vam ga kot rajski vrt, da bi vaša duša 

skupaj s telesom lahko uživala v vsem, kar je vaš Oče pripravil za blaginjo človeškega bitja, da bi uživala 

v njegovih sladkih sadovih in bila tako v duhovni harmoniji s svojim Očetom s srcem, polnim užitka. 

37 Blagor tistim, ki so se spričo Nove Zore osvobodili svojih temnih senc in me blagoslovili. V svoji 

Besedi sem vam prinesel bistvo življenja in svetlobe ter vas odstranil iz teme, da boste trdno stali na poti, 

ki sem jo določil za vas. 

38 Vi ste moji delavci, ki sem jim zaupal skrb za seme, ki bo pozneje zacvetelo. Zaupal sem ti 

mogočno drevo, polno listja, da si bo popotnik lahko odpočil v njegovi senci. Toda nevihte so mu odvzele 

liste, ker vas je med spanjem presenetila skušnjava. Listje, ki ga je nevihta odtrgala s tega drevesa, moje 

usmiljenje zbere in iz njega ponovno ustvarim listje njegovih vej. 

39 Dal sem vam sadove tega drevesa in uživali ste neskončno sladkost moje božanske ljubezni. 

Nekateri od mojih delavcev so postali gospodarji in so zapustili drevo, ki sem jim ga zaupal. Vendar bom 

zanj še naprej skrbel, saj bodo pod njegovo listje prihajale številne množice, da bi si odpočile in se hranile 

z njegovimi plodovi. 

40 Blagor tistim, ki so v vseh časih in preizkušnjah ostali močni in so množice vodili k meni. Krepim 

jih, razsvetljujem jih in jih s svojim duhovnim plaščem ščitim pred neusmiljenostjo časa. Odvzemam čašo 

trpljenja z njihovih ustnic, da se bo moje ljudstvo vsak dan okrepčalo z mojo besedo. 

41 Mnogi bodo prihajali v dolgih vrstah, hrepeneč po Očetovi radosti in z drevesa želeli sad življenja, 

katerega sladkost bi morali spoznati. V njih pričakujem svoje izbrance, bolne in pomoči potrebne. 

Elija mi jih bo predstavil: To so trpeča srca in potlačene duše, ki so vedno izpraznile zelo grenak kelih, 

ne da bi našle tolažbo. Toda niti časi niti nevihte ne bodo mogli uničiti drevesa, njegovi listi bodo vedno 

imeli sok in sadovi se bodo množili. 

42 S svojih služabnikov sem odstranil temo, samoprevaro, njihova srca sem pripravil s svojo 

božansko ljubeznijo in vanje položil mir svojega Duha. Pokazal sem jim svoj zakon in belino svojega dela, 

da bi lahko bdeli nad svojo neoporečnostjo in čistostjo. 

43 Mnogi se bodo postavili za sodnike in zanikali celovitost mojega dela in manifestacijo mojega 

Duha skozi človeški razum. Toda jaz sem Mogočni, Pot in Luč, in kadar koli je bila moja volja, sem 

raztegnil svoje usmiljenje kot palico, s katero se je človeštvo lahko podprlo. 

44 Jaz sem tisti, ki oživlja vašo dušo in telo, in ko ste z menoj, se bolečina umakne iz vas in na dnu 

svojega srca čutite nežnost moje ljubezni. To je tudi trenutek, ko vas vest pokliče na odgovornost in vas 

osramoti, ker ste živeli v grehu in niste zvesto izpolnjevali svojega poslanstva. 

45 Razkril sem vam pot k duhovnosti, da bi se lahko vsak dan osvobodili materializacije, da bi postali 

tisti, ki služijo moji Božanskosti ─ pripravljeni na dialog duha z duhom. 

46 Nekatera žalostna srca mi pravijo: "Oče, kdaj bodo prenehale vojne, kot so napovedali tvoji 

preroki?" V odgovor vam povem, da je čas miru nakazan z mojim božanskim prstom. 

Ko se boste poduhovili, boste kot čisto ogledalo in vsakdo, ki vas bo videl tako pripravljene, vas bo 

moral spraševati in že ob prvih besedah, ki bodo prišle iz vaših ust, bo prejel ljubezen, ki prihaja iz dna 

vašega srca. Potem vas bodo prepoznali kot moje učence in vas bodo poslušali, ne da bi se utrudili. To bo 

začetek časa miru. 

47 Varujte oblačilo svoje duše, da se ne umaže, da bo vedno belo, da vas bodo soljudje spoštovali in 

cenili. Vaše telo je minljivo, vaša duša pa pripada večnosti. Zato morate izkoristiti darove, ki sem vam jih 

zaupal, da boste lahko prebivali v večnem domu. 
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48 Kako blagoslovljena je Moja pojavnost za vas, ko me razumete, ko je vaše srce kot odprta knjiga, 

v kateri ostaja zapisana Moja beseda, da bi jo preučevali in vadili, da bi bili zgled ponižnosti in krotkosti. 

Dvignite in okrepite tistega, ki ga najdete utrujenega in izčrpanega na poti, ne odrekajte mu, kar prosi, 

saj sem vam zaupal usmiljenje. Blagor tistemu, ki se razdeli s tistim, kar nosi v svojem potovalnem 

nahrbtniku, kajti korist, ki jo naredi svojemu bratu, se mu bo mnogokrat vrnila. Vaša duša je lastnica 

duhovnega zaklada, ki je vsak dan neizčrpen. 

49 Bodite kot dober kmet, ki skrbi za seme na polju ─ seme, ki zaradi človekovega truda materialno 

zacveti in obrodi sadove. Kdor z vero in upanjem vzame v roke orodje za delo, zorje zemljo, osvobodi 

pridelek plevela in upa, da bo ob deževju zacvetel in obilno obrodil za hrano človeštvu. 

50 V skladu z obljubo sem se razkril med vami. Moja ljubezen je določila čas, da bi se čas do te 

manifestacije skrajšal. Medtem ko nekateri verjamejo, drugi dvomijo. Toda kaj naj stori Oče pred tistimi, 

ki ga niso prepoznali? Bolečina se bo vrnila, da bi očistila vaš zlobni um, in pleveli, ki so se razmnožili, 

bodo ponovno uničeni. 

51 Razumi, Izrael, da si ti odgovoren za moje delo. Začutite bolečino tistih, ki trpijo in jokajo v 

suženjstvu v teh narodih. Upajo, da jih bo moja mogočna milost osvobodila in jim dala mir. Nedolžni 

otroci jokajo in so brez zaščite na poteh, starci so zasmehovani in device zapeljane, in tako eden drugemu 

brez usmiljenja in obžalovanja odvzame osnovo njegovega obstoja. 

52 Izrael, pripravil sem te, da gradiš, da daješ mir in upanje ljudem, da jim pokažeš vrata odrešenja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 332 
Moj mir z vami! 

1 Srečujem vas v molitvi, o ljubljeni učenci, z vašo dušo, ki prosi za mir na tem svetu. To sem vas 

učil ─ to sem vam še enkrat razkril: da ste glasniki miru, prinašalci tega blagoslovljenega daru v tem času, 

ko je ta odšel s tega planeta, ker ga človeško srce zavrača in vanj vstopajo le negotovost, sovraštvo, dih 

jemajoče življenje in nemir. 

Ker kot glasniki miru ne morete fizično obiskati vseh krajev, poti in območij na zemlji, da bi prinesli to 

božansko sporočilo, sem vašo dušo naučil dviga, prenosa s pomočjo duhovne molitve, da bi lahko 

izžarevala blaženost, dobroto in blagoslove na vse vaše soljudi. 

2 V svojih naukih sem vam povedal, da me ne smete prositi za nekatere narode, ampak za ves svet, 

za vse svoje soljudi, ne glede na rase, narodnosti ali družbene razrede, in vaša vzvišena duša, ki je za 

kratek čas v Visokem Onkraj, bo od tam videla le veliko univerzalno družino Očeta, gledala bo trpljenje, 

bedo, bolečino vseh in zanje me boste prosili. Od tam lahko opazujete bitja, ki so višja od vas v višjih 

duhovnih svetovih, in jih prosite za pomoč, tako kot sem vas učil, da spoštljivo kličete duhovni svet in od 

njega prejemate navdih in zaščito. Tako boste, učenci, ljubili z vseobsegajočo ljubeznijo. 

3 Ljudje pravijo, da je Kristus v drugi dobi učil medsebojno ljubezen brez razlike v rasi. V tem 

tretjem času pa vam pravim: Kot Kristus sem vas v drugi dobi učil vseobsegajoče ljubezni. Vendar sem 

vas moral začeti učiti ljubezni med seboj kot človeška bitja, da bi se, ko bo prišel čas, lahko ljubili z 

duhovno ljubeznijo ─ ne več samo brez razlikovanja ras, ampak tudi brez razlikovanja svetov. 

Hočem, da bi vaša duša vse vključila v to ljubezen, ki vas jo zdaj učim ─ da vi, ki ljubite svojega 

Očeta, ljubite vsa bitja ─ da ljubite drug drugega v svojem svetu z atomom ljubezni, s katero Oče ljubi vas 

─ da ljubite vse, kar sem ustvaril jaz, da niste ravnodušni in ne zavračate tega, kar sem vam zapuščal in 

zaupal. 

4 Človek si mojih naukov ne razlaga vedno pravilno. Nikoli vas nisem učil, da bi zanemarili ali se 

vzdržali uživanja dobrih sadov, ki jih moji zakoni odobravajo in dovoljujejo. Učil sem le, da si ne smete 

prizadevati za nepotrebno, odvečno, še manj pa ga ljubiti; da ne smete uživati pokvarljivega, 

nedovoljenega kot sadja, ki je koristno za dušo in telo. Vse, kar je dovoljeno duši ali srcu in mu dobro 

služi, pa sem vam priporočil, ker je v okviru mojih zakonov. 

5 Dal sem vam še eno navodilo: Da bi vaša duša znala zavreči svoje telo, ko pride čas njenega 

odpoklica ─ da bi vaša duša, ko mora prestopiti pragove onstranstva, znala opustiti svojo povezanost z 

zemljo. Resnično, povem vam: Ko se duša loči od telesa, ne postane slepa za zemeljske dobrine. 

Nasprotno ─ pravi vam Mojster, potem dovolim, da vaša duša doseže večje znanje, da še bolj občuduje 

dela stvarstva, da še bolj prodre v smisel življenja, da začne vse sprejemati s svojimi duhovnimi krili, da 

njen pogled preseže tista obzorja, ki so bila na zemlji kot meje njene inteligence. Potem začne resnično 

ljubiti Očeta in božansko stvarstvo z resnično univerzalno ljubeznijo. Takrat za dušo izginejo vsak 

človeški položaj, klan ali družbeni razred. Takrat ne ljubi več samo tistih, ki so mu pripadali kot zemeljska 

družina, ampak začne z duhovno ljubeznijo ljubiti vse svoje bližnje. To je ljubezen, ki sem vas je vedno 

učil. 

Če pa so med vami učenci, ki so me v tem času le malo slišali in se zato bojijo, da ne bodo mogli 

pravično opraviti mojega dela in ga razumeti, ter zato zavidajo tistim, ki so me pogosto slišali, ki so v tem 

času pogosto prejemali mojo besedo, jim v resnici pravim: "Ne bodite zaskrbljeni! Nič ne pomeni, ali so 

me učenci slišali pogosto ali malo. En sam trenutek razsvetljenja je lahko dovolj, da se vaša duša v tistem 

trenutku preoblikuje in postane mojster, neizčrpen vir ljubezni in navdiha. 

6 Vzemite to mojo besedo kot tolažbo in ji zaupajte ─ vi, ki ste me le malo slišali! Resnično, povem 

vam: Na svoji poti boste srečali tiste, ki me v tej tretji dobi niso slišali niti enkrat, in med njimi se bodo 

pojavili veliki apostoli spiritualizma, veliki intuitivni preroki, veliki navdihnjenci. Videli boste, kako se 

darovi Svetega Duha manifestirajo med ljudmi in razvijajo skozi intuicijo. Videli boste ljudi, ki se 

sporazumevajo med duhovi, in takrat boste rekli: "Kako srečni smo mi, ki smo lahko vsaj malo slišali 

Mojstra, saj ga ti ljudje niso nikoli slišali s človeško sposobnostjo razumevanja." 

7 Ali se ne spomnite, da je bil Marko, čeprav ni bil med mojimi dvanajstimi izbranci, velik apostol 

mojega nauka? Apostolski otrok, ki je znal v svojem srcu ohraniti nauke božanskega Učitelja, da bi jih 
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prenesel na papir in jih zapustil človeštvu kot zlato knjigo. V otroštvu me je slišal v svoji zemeljski 

nedolžnosti, vendar je dovolil, da je Učiteljeva roka zapisala Božje sporočilo v njegovo srce. Ali se ne 

spomnite, da se je Pavel spreobrnil, čeprav ni niti enkrat slišal Božanskega učitelja. Čeprav je bil 

preganjalec mojih apostolov, me je ljubil in se notranje dvignil, dokler ni postal eden od velikih vojakov 

mojega nauka. 

8 Enako se bo zgodilo v tretjem obdobju. Prav tako vam bom zapustil knjigo, ki je navzven napisana 

z materialnimi črkami, znotraj pa osvetljena z lučjo Svetega Duha, da boste lahko pili iz tega vira ─ da si 

boste z mojimi nauki pridobili moč in duhovno luč za velik boj, ki vas čaka. Kajti vsi boste imeli enako 

stopnjo pripravljenosti, moči in duhovnega znanja, da se obrnete k človeštvu, ki je postalo plodno zaradi 

bolečine, zaradi modrih preizkušenj, ki so na poti vsakega bitja. 

9 Hočem, da ob velikih preizkušnjah ne boste presenečeni vi, ampak vaši soljudje; da vas ne bo 

prestrašila nobena krona ali kraljevski plašč, da vas ne bo prestrašil noben strahovodja ali grožnja, da vas 

nobena žaljivka ne bo naredila strahopetne, da nobena žalitev ne bo ranila vašega srca. Potem bo svet 

presenečen, ko se bom lahko po vas razodel v modrosti, ponižnosti, pravičnosti in ljubezni. Toda teh 

lastnosti ne želim razodevati samo po Besedi ─ želim biti navzoč v vaših delih. 

Ne pozabite, da je v preteklosti, na začetku krščanstva, najbolje "govorila" kri Mojstra, kri njegovih 

učencev in apostolov, kri mučencev. Kajti človekovo srce je bilo trdo, in če resnica in beseda nista bili 

zapečateni s krvjo, nista bili verodostojni. 

Danes ne Oče ne svet ne bosta zahtevala tvoje krvi in ne tvojega življenja, da bi z njim zapečatila mojo 

resnico. Toda zahtevali bodo dokaze, vi pa jim jih boste dali, in to dokaze ljubezni, razodetja, 

poduhovljenja, saj so vaši soljudje željni teh dokazov. Če ponudite kristalno čisto vodo, če ponudite kruh 

življenja, vam bo svet verjel in prek vas bo verjel vame. 

10 Rekel sem vam, učenci, da se boste soočili z velikimi cerkvami in manjšimi sektami, vendar se ne 

bojte ne enih ne drugih. Resnica, ki sem vam jo zaupal, je jasna, beseda, ki sem vas jo učil, je navzven 

jasna in preprosta, po svojem pomenu pa neskončno globoka, in to je močno orožje, s katerim se boste 

borili in zmagali. 

Toda povem vam: na zemlji se bo dvignilo ljudstvo, polno materializma in nevere, ki vam bo odreklo 

pravico, da bi se imenovali Izrael, in zanikalo vaše pričevanje, da ste bili priča ponovnemu prihodu Mesije, 

in to ljudstvo so Judje. Ali niste pomislili nanje? To ljudstvo v svoji sredini pričakuje prihod Mesije, 

svojega Odrešenika, ki mu bo prizanesel in ga ponovno postavil nad vsa ljudstva na zemlji. To ljudstvo ve, 

da sem vedno prihajal k njim, in v tem tretjem času bodo rekli: "Zakaj bi Bog prihajal k drugemu ljudstvu? 

─ Toda glejte, tu so moji nauki! 

11 Že v zgodnjih dneh vašega sveta sem v človeški vrsti začel oblikovati seme Izraela. Iz generacije v 

generacijo sem jo razvijal, izpopolnjeval, dokler ni prišel čas, ko sem oblikoval družino duš, izbranih med 

vsemi, da bi začele ustvarjati ljudstvo. Z modrostjo sem izbral vsako dušo, vsako človeško bitje, da bo 

moje ljudstvo popolno. 

12 Ko je bila vsaka njegova duša oblikovana in okrepljena po mojem usmiljenju ter razvita v svojih 

sposobnostih in je bilo vsako telo v skladu s tistimi časi pripravljeno z milostjo, sem mu dovolil, da se 

razširi po površju zemlje. S tem ljudstvom sem vedno govoril, vedno sem iskal priložnost, da bi bil z njimi 

in z njimi komuniciral prek njihovih patriarhov. Govoril sem ljudskim plemenom prek njihovih kraljev in 

prerokov ter se jim po njihovih voditeljih razodeval, da jih vedno vodim po pravi poti, da jih opominjam, 

da sem nad vsemi ustvarjenimi stvarmi ─ da jih opominjam na pravičnost med njimi, da bi bilo to ljudstvo 

branik drugih ljudstev na zemlji ─ da bi bilo živa bakla, ki bi osvetlila tudi zadnji kotiček planeta ─ da bi 

bilo blagoslov vseh narodov in oaza miru za vse, ki so v stiski. 

13 Zato sem ga obdaril duhovno in telesno, zato sem mu podaril rodovitno zemljo, ki se bohoti z 

mlekom in medom. Preizkušal sem ga v njegovih velikih prestopkih, da bi ga utrdil, da bi spoznal dobro in 

zlo, svetlobo in temo, obilje in lakoto, svobodo in suženjstvo, in dovolil sem mu tudi, da je bilo skušano, 

in v velikih skušnjavah in pretresih, ki so prizadeli ljudi, so nekateri padli, drugi pa mi ostali zvesti. 

Zaradi tistih, ki so padli, so trpeli drugi; zaradi šibkih so trpeli močni. Toda v čem je bila šibkost 

nekaterih in v čem zvestoba in stanovitnost drugih? 
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Šibki so padli v nebrzdano ljubezen do zemeljskih dobrin, v nizke strasti, v brezmejno prizadevanje za 

oblast, v slabe kulte, v hinavske kulte. Vztrajni so bili takšni v svoji ponižnosti, saj so s preprostim 

bogoslužjem in zdravimi običaji priznavali in ljubili Stvarnika. 

14 Nikoli nisem pustil tega ljudstva brez obrambe, saj sem jim v njihovem trpljenju poslal preroke, da 

bi dvignili njihove duše in ne bi izgubili upanja in vere vame. Ko pa so ti preroki svarili materializirane, 

bogate na zemlji, tiste, ki so postali nečimrni v človeški slavi, so jih zavrnili, preganjali in pogosto ubili. 

Toda v srcih vztrajnih, zvestih ljudi je beseda teh prerokov ostala kot goreča bakla in po vseh prerokih 

je Oče oznanil svoj prihod k svojemu ljudstvu, da bi ga osvobodil suženjstva, mu prinesel pravico in 

vzpostavil svoje kraljestvo v srcu vsakega od svojih otrok. Vendar sta si obe strani ljudi te obljube in 

prerokbe razlagali na različne načine. 

15 Ko je Gospod prišel k svojemu ljudstvu kot Mesija, kot Odrešenik, so nekateri dolgo pričakovali, 

da bo Bog ljubezni, pravičnosti in miru, Oče vse tolažbe in balzama. Drugi so pričakovali, da bo 

nepremagljiv vojak, bojevnik, ki bo dvignil svoje ljudstvo in ga pripeljal do uničenja sovražnih narodov, ki 

so zajeli in obvladovali Gospodovo ljudstvo. Pričakovali so, da bodo njegove roke izročile veliko 

zemeljsko bogastvo, časne dobrine, da bi jih podelil vsakemu od svojih otrok in vsakemu od svojih 

plemen. Ko se je Mesija pojavil na zemlji, poln krotkosti in v človeški revščini, v vsej največji ponižnosti, 

so ga začutili in prepoznali le zvesti in vztrajni, katerih duša in srce sta bila dovzetna za visoke nauke, za 

božansko sporočilo, ki ga je Gospod prinesel po Jezusu. 

16 Tisti, ki so pričakovali bogatega in mogočnega Boga zemlje, bojevitega maščevalca vseh žalitev, 

ki so jih ljudje utrpeli, pa so bili zelo razočarani in tudi zavrnjeni. Toda ta Gospodar dobrote in ponižnosti 

je vse svoje ljudstvo ovil v isto ljubezen, ko je ugotovil, da se je razdelilo na kraljestva. Tako v Samariji 

kot v Judeji je izrekel svojo besedo, tako v enem kot v drugem plemenu je izlil svojo ljubezen, balzam, 

čudeže, nauke in prerokbe. 

Kljub temu so ga še naprej zavračali "telesni" Judje, vermaterializirani Judje ─ tisti, ki so trepetali pred 

razodetji Duha, tisti, ki niso hoteli videti poti, ki vodi v Visoko onkraj. Po drugi strani pa so ga priznavali 

in ljubili tisti, ki so pričakovali prihod nebeškega kraljestva, kruha večnega življenja, resnice o vseh ljudeh 

in ljubezni do vseh bitij, in od takrat je to ljudstvo šlo v razdor. 

17 Oče je moral po svojem odhodu (v Jezusu) iz rok svojega ljudstva iztrgati deželo, ki je bila 

zaupana že njihovim prednikom. Nekaterim je bila odvzeta kot zadoščenje, drugim kot nagrada; kajti to 

kanaansko deželo, to čudovito Palestino iz preteklih časov, sem pripravil za duha le kot podobo prave 

obljubljene dežele. Ko je bilo ljudem to premoženje odvzeto, je materialistično usmerjeni Jud ostal na 

zemlji brez strehe nad glavo; drugi del ─ verni, ki so vedno čutili mojo prisotnost ─ pa je ostal predan 

moji volji, brez bolečine zaradi izgube dediščine preteklih časov, saj so vedeli, da jim je Oče zaupal novo 

milost: dediščino njegove besede, božanske besede, njegove žrtve, njegove krvi. 

18 V sedanjem času, ko moje ljudstvo Izrael že živi v tretji dobi, ga še vedno vidim razdeljenega v 

dve skupini: ena je materializirana, obogatela z dobrinami zemlje kot svojim visokoletečim povračilom, ki 

s svojo močjo trese celo temelje sveta, ker je svojo moč, svoj talent, darove milosti, ki jih je Oče izlil na 

njenega duha, dala v službo sebi, svoji ambiciji, svoji veličini. 

Oglejte si, kako je to ljudstvo celo v mejah svojega materializma pokazalo moč v svojih znanostih, v 

svoji volji in inteligenci. Na dnu srca hrani zamero zaradi nekdanje lakote, zasužnjevanja in poniževanja, 

danes pa se dviguje močan in ponosen, da bi poniževal druga ljudstva, jih zastraševal s svojo močjo in jih 

obvladoval. Danes je sama sita in z zadovoljstvom gleda na milijone lačnih ljudi in velike množice sužnjev 

─ sužnjev svojega zlata, moči, znanosti in želje po prestižu. 

19 Vidim pa tudi drugi del mojega ljudstva, to so vztrajni in zvesti ─ tisti, ki so vedno čutili mojo 

navzočnost, tisti, ki so vedno prepoznali moj prihod med ljudi, tisti, ki so verjeli v moja razodetja in mi 

bili kljub vsemu poslušni ter izpolnjevali moje ukaze. 

Ta drugi del niste samo vi, ki ste bili priče Mojega razodevanja skozi človeški razum v tem času, kajti 

del duhovnega ljudstva Izraela je raztresen po vsem svetu in na kraju, kjer je vsak od njih, prejema Mojo 

skrbno ljubezen, čuti Mojo navzočnost, hrani se z Mojim kruhom in Me pričakuje, ne da bi vedel, od kod 

bom prišel in na kakšen način, ampak Me pričakuje. 

Toda tisti, ki dobro veste, kako sem prišel, kako sem se dal spoznati ─ tisti, ki ste pripravljeni na 

prihajajoče čase, ste vi, ki ste del 144.000, ki sem jih izbral iz dvanajstih plemen tega ljudstva ─ sto 
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štiriinštirideset tisoč, ki bodo pred številnim izraelskim ljudstvom kot 144.000 poveljnikov, ki jih bodo v 

duhovni borbi tretje dobe vodili v veliko bitko. 

20 Ali mislite, da bo moje ljudstvo vedno razdeljeno? Resnično, povem vam: Ne! Za vas so prišla 

navodila, luč in preizkušnje, za njih pa moja pravičnost in prav tako obiski. Zdaj jih z velikimi koraki 

vodim k prebujenju njihovega duha, in čeprav bodo v prvem trenutku zagotovo zanikali moj tretji prihod 

na svet, kot so zanikali drugega, vam pravim: Kmalu bo nastopil čas njihovega spreobrnjenja. Živijo v 

svojih starih tradicijah, vendar vidim skozi um in srce judovskega ljudstva in vam povem, da se svojih 

tradicij držijo bolj zaradi udobja in strahu pred duhovnimi razodetji kot zaradi lastnega prepričanja. 

Izogibajo se manifestacijam v onstranstvu, jaz pa jim predlagam: odrekanje vsemu nepotrebnemu, 

prakticiranje usmiljenja, ljubezni in ponižnosti. 

21 Soočiti se bosta morala z njima in oba bosta vzela v roke svoje orožje: eden besedo, misel, molitev 

in dokaze, drugi pa njuno nadarjenost, moč in izročilo. Toda jaz bom navzoč v tem soočenju in povzročil 

bom, da bo moja pravičnost zmagala, da bo zmagala duhovnost, da se bo duh dvignil nad meso, se mu 

priklonil in ga ponižal, in takrat bo prišlo do sprave Izraelovih plemen, do združitve Gospodovega 

ljudstva. Ko bo to ljudstvo pripravljeno ─ resnično, povem vam, bo opravljalo svoje poslanstvo, dokler ne 

bo izpolnilo velikega poslanstva, ki ga je Bog od začetka časov dal svojemu izvoljenemu ljudstvu: biti 

prvorojenec in skrbnik Gospodovih razodetij, da bi kot najstarejši izmed bratov vodil ostale, z njimi delil 

svojo milost in vse pripeljal na Očetovo desnico. 

22 Razdeljeno ljudstvo ni moglo zmagati nad drugimi ljudstvi na zemlji. Resnično, povem vam: 

Želim, da tako kot so tisti v tretji dobi dali velike dokaze o svoji moči in svetlobi v človeškem življenju, 

tudi vi dajete dokaze o svoji duhovnosti ─ dokaze, da je moč Duha večja od človeških moči, tako da v 

boju zmaga nad njimi. 

23 Razumite, ljudje, da boste lahko opravljali poslanstvo, ki vam ga je zaupal Oče, da se bo vaša duša 

lahko vzpenjala v miru, da boste končno dosegli mene in iz mojega kraljestva ljubili vsa bitja z 

vseobsegajočo ljubeznijo, ki jo učim. 

24 V tem času sem vam govoril veliko stvari, toda iz vsega, kar sem vam povedal, se boste naučili 

lekcijo, ki sem vam jo dal na to jutro milosti: Vseobsegajoča ljubezen! 

25 Kako pogosto so učenci našli Jezusa, ko se je pogovarjal z različnimi stvaritvami zemeljskega 

kraljestva. Kako pogosto je bil Mojster presenečen v svojih pogovorih s pticami, s hodnikom, z morjem! 

Toda vedeli so, da njihov Učitelj ni bil ganjen, vedeli so, da je v njihovem Učitelju živel Očetov 

ustvarjalni Duh, ki je vsem bitjem dal jezik, ki je razumel vse svoje "otroke", ki so ga hvalili in ljubili vsi, 

ki jih je On ustvaril. 

26 Kako pogosto so učenci in ljudje videli Jezusa, kako je božal ptico ali rožo in blagoslavljal vse, v 

njegovih očeh pa so odkrili pogled neskončne ljubezni do vseh bitij! Učenci so opazili Gospodovo 

božansko veselje, ko se je videl obkroženega s tolikšno slavo, s toliko čudovitimi stvarmi, ki so izhajale iz 

njegove modrosti, pogosto pa so videli tudi solze v Mojstrovih očeh, ko je videl brezbrižnost ljudi pred 

takšno slavo, otopelost in slepoto človeških bitij pred tolikšnim sijajem. Pogosto so videli, kako je Mojster 

jokal, ko je videl gobavca, ki je prelival solze zaradi gobavosti, ali moške in ženske, ki so žalovali za svojo 

usodo, čeprav so bili obkroženi s popolno ljubeznijo!  

27 Dobro veste, da vas Moj zakon uči, da me ljubite bolj kot vse drugo ─ ne zato, ker je v Očetovem 

srcu sebičnost, ampak zato, ker morate razumeti, da morate ─ da bi lahko ljubili stvarstvo in sebe ─ 

razumeti Mojo ljubezen skozi svojo, da bi jo lahko čutili do sočloveka. 

Zato vam v tem milostnem jutru pravim: želim, da vaša ljubezen postane vseobsegajoča ─ toda v meni, 

da najprej ljubite mene, nato drug drugega in nato vse, kar je ustvaril Oče, vsa bitja, popolna dela kot 

Očetove hčere, torej vaše brate in sestre. 

28 Dajte svoji duši in čustvom občutljivost. Naj bo vaše telo, čeprav je v življenju prehodno, deležno 

te osvežitve, naj se veseli obstoja, naj se veseli žarkov, ki mu jih daje narava, naj se jih nasiti in osveži. 

Telesno življenje je namreč tudi vir blagoslovov, toplote, energije ─ je tolažba in božanje, je hrana, je mir. 

29 Naj se vaše telo hrani z njim, naj se udeleži te pojedine, vam pravi Mojster. Ne skrivajte ga in ne 

odstranjujte iz narave, ne povzročajte, da bi zavračala ta vir življenja, ne dovolite, da bi zavračala to, kar 

sem vam dal s tolikšno ljubeznijo. Ko bo napočil trenutek, bo mirno zaspal. 
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Toda vaša duša bo iz onstranstva, iz svoje osvoboditve, še naprej razmišljala o materialni stvaritvi bolj 

kot o vseh Očetovih delih in jo bo potem cenila bolje kot zdaj. In čeprav se ne bo več hranil z materialnim 

življenjem, čeprav se mu ne bo treba več zadovoljiti z njim in živeti v njem, bo v harmoniji z vsem, vse bo 

občudoval in ljubil v Očetu. 

30 Moja beseda vas preplavi z mirom in je balzam za vašo dušo in vaše srce. S svojim Gospodom ste 

se pogovarjali in se še vedno pogovarjate z njim v jeziku duše ─ jeziku, ki vsebuje spoštovanje, ki je 

hvalnica mojemu božanskemu ušesu, ki je božanje otroka do Očeta, ki je roka, ki se steguje k Njemu, ki 

ima vse in lahko vse stori. 

Priznate se mi, ničesar ne skrivate pred menoj, ker veste, da moj pogled zajema vse, prodira v vse, in 

čutite kesanje pred svojo vestjo zaradi prestopkov, storjenih na zemlji. Resnično vam pravim: Jaz, ki vsak 

dan od jutra do jutra štejem vaša dobra dela in vaše prestopke, zapisujem več dobrih del in manj slabih. 

31 Ne mirujte, učenci! Kot sem vam vedno govoril, naj vaša hoja ostane trdno na poti dobrega in 

napredka, kajti prihajajo časi, ko bo človeku pomagala le dobrota, ko ga bosta le krepost in resnica 

podpirali na poti boja in spopadov. 

Bližajo se dnevi, ko bo prevara padla, ko se bodo laž, hinavščina, sebičnost in vsako slabo seme 

končali s hudimi obiski, padci in udarci. 

Zato vam Mojster pravi: Postanite vedno močnejši v dobrem! Prepričajte se, moje ljudstvo, da za 

dobro, ki ga storite, ne morete prejeti zla. Če za dobro, ki ga storite na zemlji, požanjete slab sad ali slabo 

nagrado, je ta slab sad začasen, ni končni sad, vam pravim po resnici. Vztrajati morate, dokler ne žanjete. 

32 Bodite dobri delavci na Gospodovem polju in vedno pazite na delavce materialne zemlje. Ali 

zaradi nevihte opustijo že vzklilo seme? Resnično ─ ne! Počakajo, da mine slabo vreme, opazujejo in 

molijo zanj ter čakajo na žetev. In kako pogosto je bila ta žetev vztrajnosti resnično polna blagoslovov in 

obilja! 

Bodite tudi vi takšni: kljub svojim dobrim dejanjem vzemite nesreče kot začasne nevihte, kot dokaz 

svoje kreposti, vedno pa zaupajte, da vam bo moje seme, ki ste ga dobro posejali, dalo dobre cvetove in 

dobre sadove, ko bo prišel čas. 

33 Resnično, povem vam: duša je kot seme, kot seme, ki ga poznate. ─ Zdaj govorim v prenesenem 

pomenu. ─ Tudi oni vzklijejo, se ukoreninijo in rastejo, cvetijo in rodijo sadove. Vendar vam moram 

povedati še nekaj: vse duše ne vzklijejo ob istem času, ne cvetijo ob istem času in ne obrodijo sadov ob 

določenem času. Nekateri to storijo prej, drugi pozneje, tudi če so bili posejani ob istem času. Razumite to 

in to uporabite za preteklost, sedanjost in prihodnost sebe in vsega človeštva. Iz tega boste namreč 

potegnili velike sklepe, velika razodetja in daljnosežne odgovore na vprašanja in dvome ljudi. 

34 Če se boste poglobili v mojo današnjo učno besedo, boste v njej odkrili določeno Mojstrovo 

namero: To je krepitev vaše duše, da bi človeštvu prinesla resnično razodetje o reinkarnaciji duš. 

Intuitivno znanje o njem ohranjajo vsi ljudje. V vseh ljudstvih na Zemlji sumijo, da skrivnost vsebuje 

preteklost, sedanjost in prihodnost vsake duše. Za nekatere je to teorija, za druge možnost, za tretje 

fantazija, tretji pa jo povsem zanikajo. Vendar sem odkril, da o tej resnici razmišljajo. 

35 Človeštvo tega časa ustvarja legende, fantazije in celo najbolj zaostala plemena, celo ljudstva, 

skrita v pragozdovih, slutijo skrivnost ponovnega utelešenja duše, in to zato, ker je bila zemlja 

pripravljena, ker je postala rodovitna, ker je človeška duša v svojem razvoju lahko razkrila svojemu telesu 

del te "skrivnosti" ─ kot ji pravite vi ─. 

Zdaj manjka le še to, da bi moji ljudje, moji poučeni, moji zvesti ─ tisti, ki so me vedno pričakovali, ki 

so znali sprejemati moja razodetja in nauke ─ prišli in ljudem to potrdili z živimi besedami, z razlogi, z 

resnicami. Takrat se bodo ljudje prebudili v novo spoznanje, v novo življenje, ki ni nič drugega kot Božje 

kraljestvo v srcu ljudi, duhovno kraljestvo v njihovih dušah. 

36 Govorim vam z isto besedo, s katero sem govoril v drugi dobi. Vse dobro izvira iz moje besede. Če 

v njem iščete balzam, se moj zdravilni balzam neizčrpno zliva na vaše trpljenje. Če ste me prosili za 

odsotne bolnike, bodo odsotni za vaše telo, ne pa za mojega duha in ne za vašega, in v njih je moja 

zdravilna moč. Če me prosite za moj blagoslov ali zaščito za svoje podvige, vam resnično povem, da je 

nad njimi moja ljubezen in moja svetloba. Vzamem te za roko, ker mi zaupaš kot rešilnemu vodniku, in 

resnično te bom vodil do zmage. Okrepil vas bom v zankah in preizkušnjah ter vas opogumil. 
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37 Prosite me za tiste, ki so odsotni, ki so "delavci", ki so učenci v mojem duhovnem delu. Tam sem z 

njimi, bil sem na njihovi poti, v njihovi molitvi, v njihovem izpolnjevanju poslanstva. Kot bakle svetlobe 

sem jih postavil v narode, ki so vam tuji, da bi bili kot angeli miru, kot varuhi, obdani z mojim duhovnim 

svetom. 

Od trenutka odhoda jih navdihujejo angeli varuhi, tako da so njihovi zemeljski in duhovni koraki na 

poti varni, zato lahko ti delavci, ko jih Učitelj pokliče, da izpolnijo nalogo, z zadovoljstvom rečejo: "Oče, 

delali smo v tvojem imenu." 

Kdaj se bodo vrnili v to deželo? Učitelj je pripravil pot in čas in oni bodo spet med vami in njihove 

besede bodo odmevale v vaših srcih kot pričevanje o velikih razodetjih, ki jim jih je dal Oče ─ velikih 

čudežih, ki so jih videle njihove oči, in to vam bo dalo moč, bo spodbuda za prihodnost, ko boste tudi vi 

prestopili meje in se odpravili v druge bratske skupnosti. 

38 Ker vas odlikujem s svojo ljubeznijo, ker vas v tem času preizkušnje pokrivam s svojim plaščem, 

kako ne bi mogel s svojim usmiljenjem pokriti celotnega zemeljskega kroga? Ker vas, ki ste zdaj človeška 

bitja, učim vseobsegajoče ljubezni ─ kako bi se torej Učitelj lahko ukvarjal samo z nekaterimi in pozabil 

na druge? Moj pogled se opira na vse in moj plašč prav tako, moj balzam preveva vse, pod mojim plaščem 

miru ga nekateri čutijo in uporabljajo. Drugi vodijo vojne, uničujejo drug drugega in žalijo drug drugega. 

39 Sprašujete me: "Oče, zakaj se v tem letu sprave, v tem letu duhovne združitve in ljubezni, ki ga je 

človeštvo poimenovalo 'sveto leto', ljudje spuščajo v morilske vojne?" 

Učitelj vam odgovarja: Glejte in molite! Danes še niste sposobni razumeti pomena teh preizkušenj, 

toda resnično vam pravim, da je duša ljudi že blizu prebujenja, za to pa je potrebno še malo bolečine, 

potrebno je, da izpraznijo čašo, ki si jo ljudje v tem času pripravljajo. Sami se bodo prebudili, sami si bodo 

sodili, sami si bodo postavili sodno tehtnico. To jim dovolim in jim odpustim ter jih božam. Vanje vlijem 

svojo svetlobo, da bi, če je mogoče, da dosežejo resnico z mojo svetlobo, do nje prišli na ta način in ne z 

bolečino. 

40 Ko se bo moj Univerzalni žarek dvignil, vam bom prepustil, da izlijete svoj duhovni mir in 

blagoslove na vse človeštvo iz onstranstva. 

41 To je moja lekcija. Še naprej sledite mojim naukom! Nadaljujte korak za korakom in poskrbite, da 

bo v vašem srcu in duši duhovna združitev z vsem pridobivala vedno večjo moč in težo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 333 
1 Ko ste utrujeni, pridite k meni. V moji besedi boste našli balzam, tolažbo in božanje. Zagotavljam 

vam, da se boste po poslušanju mojega nauka počutili okrepljeni, da boste z vero stopili na pot, ki vas bo 

pripeljala v moje kraljestvo. 

2 To so trenutki, ko se mnoga srca približajo v želji po mojem razodetju, ko dajem dokaze o svoji 

navzočnosti, tako da čutijo mojega duha zelo blizu njihovega in jih presenetim s pronicljivostjo svojega 

pogleda, ko v vsakem od njih berem njegovo preteklost, njegove žalosti, njegove prošnje in potrebe. 

3 Mnogi med njimi so verjeli, a so me slišali le zato, ker so v moji besedi našli resnico. Vendar so 

mnogi drugi dvomili, čeprav sem se jim tako jasno prikazal. Ta srca v tem trenutku sprašujem: "Kakšen 

dokaz potrebujete, da verjamete vame?" Oni pa mi odgovarjajo: "Daj nam to, po čemer zdaj vsi 

hrepenijo." 

4 Ljudje! Kaj bi se zgodilo z vami, če bi delal samo to, kar si želite? Kljub temu vam bom dal nekaj 

od tega, za kar prosite, da vam dokažem, da je bil tisti, ki ste ga slišali med temi manifestacijami, vaš 

Učitelj. 

5 Ali moram delati čudeže in čudesa, da boste moje delo imenovali čudežno in resnično, ker se vam 

zdi nadnaravno? Ali pa je dovolj, da ti preprosto govorim, da dovolim, da moje bistvo vstopi v tvojo dušo 

in da svojo prisotnost začutiš v najglobljem delu tvojega srca? 

6 Lahko vam dam vse, za kar me prosite. Vendar vam lahko dam le tisto, kar je resnično v dobro 

vaše duše. 

7 Naučite se hkrati moliti in meditirati, da bosta v vsakem od vas prišla do izraza znanje in 

razumevanje. Samo tisti, ki vedo, ne dvomijo in ne zaupajo. Dvom izhaja iz nevednosti in ne želim, da bi 

več živeli v temi nevednosti. 

Ali razumete, zakaj nisem hotel pred vašimi očmi prikazati del, ki jih imenujete "čudovita"? Z njimi bi 

vas namreč le prepričal, da sem jih naredil, vendar bi vaša nevednost ostala enaka. 

Raje sem vam ponudil čudež, ki se skriva v pomenu moje Besede, da bi v iskanju našli modrost in luč, 

znanje, razodetje in resnico. Takrat se bodo razblinile vse negotovosti in dvomi. 

8 Zdaj razumite, zakaj sem vas v tem tretjem obdobju želel poklicati le, da bi slišali Mojo Besedo ─ 

vedoč, da vsebuje vse, kar si vaša duša in srce lahko želita ali potrebujeta. 

9 Ne bodite slabi učenci mojega učenja, bodite razumevajoči in pronicljivi, da bo vaša presoja 

pravilna. 

10 Vi ste priče te Besede, da ne boste molčali, ko boste poklicani, da o njej poročate. 

11 Zagotavljam vam: Če se odločite, da boste z zanimanjem in ljubeznijo raziskali pomen teh naukov, 

boste na vsakem koraku odkrili resnična čudesa duhovne modrosti, popolne ljubezni in božanske 

pravičnosti. Toda če ta razodetja gledate ravnodušno, ne boste doživeli vsega, kar vsebujejo.  

12 Ne hodite mimo moje manifestacije, kot mnogi od vas hodijo skozi življenje: vidite, ne da bi 

gledali, slišite, ne da bi slišali, in razmišljate, ne da bi razumeli. 

13 Ljudje na zemlji so priče, koliko čudes in dobrin sem položil vanje. Toda ceniti njihovo bogastvo 

in odkrivati njihove skrivnosti znajo le tisti, ki se zanje zanimajo iz želje po znanju, želje po raziskovanju 

in zaradi lastne vzgoje. Ti se veselijo, ko na vsakem koraku odkrivajo nove manifestacije božanske moči, 

modrosti in dobrote. 

14 Še enkrat vam povem, da v tem tretjem obdobju nisem prišel delat nerazložljivih čudežev ali 

zunanjih čudes, da bi vas navdušil ali osupnil, ampak da vam prinesem Besedo, ki je preprosta po svoji 

obliki, a globoka po svoji vsebini, da bi jo lahko preučevali v luči vesti. Z njo vam dajem še en dokaz 

svoje resnicoljubnosti. 

Kajti zavedati se morate, da sem v drugi dobi človeštvo opozoril, da se bodo na svetu pojavili lažni 

preroki, ki bodo delali čudeže, da bi prevarali ljudi in jih prepričali, da sem to jaz. 

15 Nisem prinesel tovrstnih čudežev, nikogar nisem silil, da bi verjel v to besedo, niti nisem poskušal 

širiti strahu, če mi ne boste sledili. Izpolnil sem le obljubo, dano ljudem, da jim bom poslal Duha resnice, 

da jim razloži vse, česar ne bi dobro razumeli ali bi si slabo razlagali. 

16 Tukaj imate mojo obljubljeno besedo. Blagor tistim, ki znajo prodreti v njegov pomen. Resnično, 

povem vam, tam bodo našli mojo božansko navzočnost. 
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17 Mojster vam neutrudno govori o vašem poslanstvu. Nekateri mi z veseljem pokažete svojo 

poslušnost, drugi mi žalostno pokažete preizkušnje, ki ste jih prestali, in jaz vam dam svojo moč. Bodite 

močni, vam pravi Mojster. Preizkušnje bodo minile. Upajte in prejeli boste; borite se in zmagali boste. 

18 V vašo dušo sem se vlil, da bi človeštvu prinesel sporočilo, ki čaka na moje izbrance. Pripravil vas 

bom s svojo besedo in vaša duša bo vedno razsvetljena. Ko bodo vaše misli in vaša duša v harmoniji z 

vašim duhom, boste postali eno in duhovnost bo v vas. Boste ogledalo človeštva in kot dobri učenci boste 

širili moj nauk. 

19 Delajte, ljubljeni ljudje, toda nagrado imam pripravljeno v svojem božanskem bivališču. Tam vas 

bodo sprejeli angeli. 

20 V tebi sem živel zaklad neizmerne vrednosti. Nekateri se ne čutite vredni mojega usmiljenja, 

vendar vam pravim: Vi ste moje najdragocenejše delo. Sledite mojim naukom in videli boste, da bodo vaša 

dela polna svetlobe, v njih bo resnica. 

Trenutno ste še vedno kot majhni otroci, pozneje pa boste postali učenci. Toda moje učenje nima meja, 

saj bo luč mojega Svetega Duha vedno sijala v vaši duši. Jaz sem Pot in Luč in vsakdo, ki pride k meni, 

najde mir in zadovoljstvo v svojem življenju. 

21 Vi, ki ste v senci mogočnega drevesa, ki je moje navodilo, ste namenjeni, da skrbite zanj, da ga 

negujete in poskrbite, da se njegove veje vsak dan širijo, da bi lahko nudile zavetje popotniku, ki se 

utrujeno približuje, da bi sprejel njihovo senco. 

Če želite, da se sadovi tega drevesa, ki je moja Božanska beseda, množijo, morate biti pripravljeni. 

Takrat boste videli, kako se njegove veje širijo, da bodo množice prihajale in se hranile z njegovimi 

sadovi. 

22 Govorim vam v prenesenem pomenu, da bi lahko razumeli in doumeli moje nauke. Moja božanska 

luč vas bo navdihnila, da boste govorili svojim soljudem in jim pričevali o mojem pojavljanju kot Svetega 

Duha. Delajte z največjo predanostjo in se vedno bolj pripravljajte na to, da se boste poduhovili. 

23 K Mojstru prihajate, da bi poslušali in se učili. Pozneje pa boste posredovali navodila, ki sem vam 

jih dal. Kajti srca so še vedno trda kot skale in duše še vedno zavite v temo, zato je treba zlomiti verige in 

jih osvoboditi ─ treba je obuditi "mrtve" in spreobrniti tiste, ki so grešili. 

24 To je vaše poslanstvo, ljubljeni ljudje. Ne počutite se šibki in po letu 1950 ne recite, da je vaše 

delo končano. Ne počivajte, saj morate opraviti še veliko dela, da bo moja luč razsvetljevala vse človeštvo. 

25 Moja navzočnost je bila med vami, da bi bili, ko boste slišali mojo besedo skozi človeški razum, 

pripravljeni na izpolnitev svojega poslanstva ─ da bi človeštvo, ko bo z vašim posredovanjem ponovno 

prejelo moje nauke, doseglo duhovnost. 

26 Vi ste moji mali učenci, ki jim vsak dan dajem novo lekcijo, novo stran knjige življenja, v katero 

vidci vedno pogledajo, ko vam govorim o resničnem življenju. 

27 Svojim "zlatim peresom" sem dovolil, da zapišejo mojo Besedo, ki sem vam jo dal v tem tretjem 

obdobju in iz katere bo nastala Tretja zaveza, ki bo pozneje prišla v roke ljudi. Jutri ga bodo nove 

generacije preučevale in se znale držati njegove morale, znale se bodo poduhoviti in čutile bodo, da je Oče 

z njimi. Zaupal jih bom angelom varuhom in svetovalcem, ki bodo skrbeli za njihovo pravico in zaščito 

človeštva. 

28 Preljubi ljudje, vi ste učenec, ki sem ga pripravljal od začetka svojega razodevanja, da bi me, ko se 

konča faza moje besede, lahko čutili v svoji duši. 

29 Leto 1950 je doseglo vrhunec. To je leto, ki ga moja volja označuje kot zadnje leto mojega 

oznanjevanja skozi misli in usta teh glasnikov. To je leto, ki je bilo tisočkrat omenjeno v moji besedi, da 

nobena skupnost ne bi zanikala zadnjega dne mojega razodetja. 

30 Beseda, ki je na vaše rane nanesla toliko balzama, se kmalu ne bo več slišala. Glas, ki je bil vaša 

duhovna osvežitev in tolažba, bo kmalu utihnil. Vendar ne smete niti za trenutek pokazati nezadovoljstva z 

njo, temveč morate ponižno priznati, da če je bila moja volja, da vam za nekaj časa pošljem to luč, se bo 

po moji volji tudi končala. 

31 Ne recite, da se vam zdi čas, v katerem sem se vam razkril z besedami, kratek, saj mi ne smete 

pripisovati nobene nepopolnosti v mojih odločitvah. Ali mislite, da nisem vedel, da boste, ko bo prišlo leto 

1950, nepripravljeni? Ne, učenci, vse sem vedel. Kljub temu je bila moja volja, da to leto določim kot 

zadnje, in ta namen boste sprejeli kot popoln. 
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32 V drugi dobi sem svoj odhod vnaprej napovedal tudi svojim apostolom, čeprav sem vedel, da so še 

šibki. Dokaz za to je bil, da je eden od njih dvomil v mojo božanskost in se počutil razočaranega nad 

svojimi materialnimi pričakovanji. Ko je spoznal, da zakladi, ki sem jih obljubil, niso iz tega sveta, se je 

odločil, da me bo izročil sovražnikom mojega nauka, zaslepljen z denarjem, s katerim bi nagradili njegovo 

služenje. 

33 Vedite, ali ni bila tema tudi v tistem srcu, ki je za življenje svojega gospodarja določilo ceno v 

denarju. 

34 Ko me je nato ta množica aretirala, da bi stopil pred duhovnike in vladarje, sem videl, kako sta 

zmeda in preplah zajela druge moje učence, ki so v strahu zbežali in se skrili. Ko so Petra odkrili kot enega 

od tistih, ki so me spremljali, me je zanikal in prisegel, da me ni nikoli videl. 

35 Vse to je bil dokaz, da učenci ob mojem odhodu še niso bili zreli. 

36 Razlog za to je bil, da so bila ta tri leta, ko sem pridigal, določena zato, da bi človeštvu posredoval 

božansko sporočilo, ne pa zato, da bi učenci v tem času dosegli največjo vzvišenost in popolnost. 

37 Ta tri leta so me pripravila na čas boja, ki je sledil po mojem odhodu. 

38 Moja žrtev je bila opravljena, a ker sem vedel, da me ta srca potrebujejo bolj kot kdaj koli prej, saj 

se je v njih sprožil vihar dvomov, trpljenja, zmede in strahov, sem se jim takoj približal, da bi jim dal še en 

dokaz svojega neskončnega usmiljenja. V svoji ljubezni in sočutju do teh otrok svoje Besede sem se 

počlovečil, tako da sem prevzel obliko ali podobo telesa, ki sem ga imel na svetu, in se dal videti in slišati 

ter s svojimi besedami obudil vero v teh zavrženih dušah. To je bila nova lekcija, nov način mojega 

sporočanja tistim, ki so me spremljali na zemlji, in čutili so se okrepljeni, navdihnjeni, spremenjeni zaradi 

vere in spoznanja moje resnice. 

39 Kljub tem dokazom, ki so jim bili vsi priča, je bil eden, ki je trmasto zanikal trditve in dokaze, ki 

sem jih duhovno dal svojim učencem, zato sem mu moral dovoliti, da se je dotaknil moje duhovne 

navzočnosti tudi s svojimi telesnimi čutili, da je lahko verjel. 

40 Toda ta dvom se ni pojavil samo med učenci, ki so mi bili bližje, ampak tudi med množico 

privržencev, v krajih, mestih in vaseh, med tistimi, ki so prejeli dokaze o moji moči in so mi sledili zaradi 

teh del, je nastala zmeda, zaskrbljeno spraševanje, osuplost; nihče si ni znal razložiti, zakaj se je vse tako 

končalo. 

41 Z vsemi sem sočustvoval, zato sem jim in svojim najbližjim učencem dal dokaz, da se nisem 

oddaljil od njih, čeprav jim nisem več pomagal kot človek na zemlji. V vsakem domu, v vsaki družini in v 

vsakem narodu sem se razodeval srcem, ki so verjela vame, tako da sem jim na različne načine omogočal 

svojo duhovno navzočnost. Takrat se je začel boj tistega ljudstva kristjanov, ki je moralo izgubiti svojega 

Učitelja na zemlji, da bi se dvignilo in oznanjalo resnico, ki jim jo je razodel. Vsi poznate njihova velika 

dela. 

42 Tudi vi boste morali izgubiti to oznanilo, da bi začeli pričevati o moji besedi. Preden pa se 

odpravite na pot, se bom svojemu ljudstvu razodel iz duha v duh, da odpravim njihove dvome, popravim 

njihove napake in jih osvobodim zmede. Kajti še enkrat vam povem, da niti vi ne boste pripravljeni, ko 

bom pustil, da se moja beseda konča. Zato bodo prišli izdajalci ─ prišli bodo tisti, ki me zanikajo in 

dvomijo v moje oznanilo od duha do duha. Toda navdihoval vas bom in vam dajal nove dokaze svoje 

resnice, da se boste tudi vi polni ljubezni, vere in duhovnosti dvignili v boj, ki vas čaka. 

43 Ljudje, poslušajte moj glas, prihaja, da bi vas napolnil s pogumom in hrabrostjo za bitko, ki jo 

boste morali kmalu začeti. Čaka vas pot, bliža se čas vašega poslanstva, zato morate biti močni. 

44 Moja beseda, ki je že vtisnjena v vašo dušo, bo vaše vodilo. Korak za korakom vas bo vodila do 

srečnega cilja, ki sem vam ga začrtal, da boste večno prebivali v svetlobi. 

45 Vsak od tistih, ki so me slišali in se naučili božanskih navodil, bo na poti ambasador moje besede. 

Njegovo srce bo potujoči sveženj, poln blagoslovov, ki se bodo razlili na njegove bližnje, ki potrebujejo 

zdravje, mir in tolažbo. 

46 Moji učenci bodo prepotovali velike razdalje na poti do mest in narodov, kjer jih ─ ne da bi vedeli 

─ čakajo številna srca. Ko boste na svojem misijonskem potovanju, vam ne bo treba nikogar spraševati, ali 

ste na pravi poti ali ste jo izgubili, saj vas bo Duh razsvetlil in moja beseda vas bo poučila o vsem, kar 

morate storiti. 
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47 Za usmiljenje, s katerim ravnate s soljudmi, vas bom nagradil s čudeži in deli, ki bodo ganili tudi 

najtrše in najhladnejše srce. 

48 Zdaj si boste lahko razložili, zakaj ste bili dolgo časa podvrženi očiščevanju. Nujno je namreč 

potrebno, da imajo tisti, ki bodo govorili o čistosti, čistost v srcu in da imajo tisti, ki želijo v domove 

vnesti mir in harmonijo, mir v sebi. 

49 Moja beseda vas napolnjuje s pogumom, kajti zdaj je čas, da se pojavite na zemlji kot glasniki in 

apostoli poduhovitve. Človeštvo je zaradi vojn, lakote in moralne pokvarjenosti polno groze. 

50 Ne sme vam manjkati poguma, ko se soočate z bolečino, bedo in smrtjo. Takrat bo luč, ki jo imate 

v sebi, zasijala in osvetlila življenja vaših soljudi. 

51 Srečno naj bo to ljudstvo, ker se bodo v njem izpolnile prerokbe preteklih časov, v katerih je bilo 

rečeno, da se bo na zemlji pojavilo Božje ljudstvo, in blagor tistim, ki bodo to znali prepoznati in sprejeti, 

saj bodo ostali združeni z mojim ljudstvom. 

52 Za mojo moč ni nič nemogoče. Zato vas bom premikal z ene točke na drugo, vas vodil in vam 

omogočil, da pridete tja, kjer je vaša prisotnost potrebna. Kajti v vsakem otroku tega ljudstva bom poslal 

tolažbo trpečim ─ tistim, ki že dolgo čakajo na prihod pravičnosti in miru na zemljo. 

53 Ko bo moje ljudstvo doseglo narode in se približalo svojim soljudem, bo presenečeno, da bo med 

ljudmi našlo določeno pripravljenost ali pripravljenost razumeti ta nauk. To je posledica naravnega 

razvoja, ki ga je doseglo vsako bitje, in nenehnega vibriranja mojega Duha nad človeštvom. 

54 Iz današnjih ljudi brez duhovnosti in ljubezni bom vzgojil generacije, ki jih je moja beseda tako 

pogosto prerokovala. Toda najprej bom delal na teh narodih, ki se danes napačno ocenjujejo, vojskujejo in 

uničujejo drug drugega. 

Potem, ko bo moja sodba izvršena nad vsemi in bo plevel izkoreninjen do korenin, se bo začelo 

pojavljati novo človeštvo, ki v svoji "krvi" ne bo več nosilo semen razdora, sovraštva ali zavisti, saj se je 

"kri" njegovih staršev očistila v loncu bolečine in kesanja. 

Sprejel jih bom in jim rekel: "Prosite, prosite in dano vam bo", kakor sem vam rekel v Drugem času. 

Danes pa dodajam: znati vprašati. 

55 Kako malo je bilo tistih, ki so resnično znali vprašati. Tudi vi, ki slišite to besedo, pogosto ne 

veste, kako prositi in za kaj prositi. Toda jaz vam v svojem usmiljenju vedno dam več, kot potrebujete, 

čeprav to ni vedno tisto, za kar ste prosili. Kajti samo jaz vem, kaj je za vse najbolj koristno. 

56 Vi prosite za zdaj, jaz vam dam za prihodnost. Vi razmišljate o svojem materialnem izboljšanju, 

jaz pa o svoji duhovni popolnosti. Pravim vam, da duša ni pomembnejša od telesa, ampak da mora biti telo 

vedno na drugem mestu. Vse, kar ne zadeva duše, vam je dano dodatno. 

57 Dajem ti vse. In kaj zahtevam v zameno? Samo da izpolniš svoje poslanstvo, uporabiš vse, kar sem 

ti dal, z ljubeznijo in razumevanjem, da je to več kot dovolj za dosego cilja, ki ti je namenjen. 

58 Govorim vam kot oče in ne kot sodnik, čeprav je moja beseda pravična. Zdaj se morate ukvarjati s 

svojimi mislimi in si prizadevati, da bi se moralno in duhovno izboljšali. 

59 Vaše delo se je začelo danes, ne čakajte na jutrišnji dan, da začnete z dnevnim delom, ker je lahko 

prepozno, saj je vsakomur na zemlji odmerjen le kratek čas, ki ga lahko izkoristi za dobro duše. 

60 Imenujem vas "otroci luči", ker vam poznavanje mojega nauka omogoča razumevanje življenja kot 

celote. Zato naj nihče ne čaka na zadnjo uro svojega obstoja na zemlji ─ praznih rok in zaupanja v spanec 

smrti ali novo priložnost. Nič ne bo spremenilo moje pravičnosti. 

61 Če boste razumeli moje učenje, vam bo prineslo veliko zadovoljstva in priložnosti za razvoj 

navzgor. Naučite se moliti, preden sprejmete kakršno koli odločitev, kajti molitev je popoln način, kako 

prositi svojega Očeta, saj v njem hrepenite po luči in moči, da bi se lahko postavili po robu bitki življenja. 

62 Ko molite, bo vaš razum kmalu prejel razsvetljenje, ki vam bo omogočilo jasno razlikovati med 

dobrim in zlim, med priporočljivim in nedopustnim, kar bo najočitnejši dokaz, da ste se znali notranje 

pripraviti, da bi slišali glas Duha. 

63 Moje učenje doseže srce človeka v tej tretji dobi, da bi ga naučilo, kako doseči popolno občestvo z 

Bogom in notranje občestvo z vestjo kot dokaz, da je vaša duša dosegla stopnjo razvoja in moči, ki je še 

nikoli ni imela, in da lahko razume nova razodetja Svetega Duha. 

64 Pot je tlakovana in vrata so odprta za vse, ki želijo priti k meni. 
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65 Pot je ozka, to vam je že dolgo znano. Nikomur ni neznano, da sta moj zakon in moj nauk najbolj 

čista in neomadeževana, tako da nihče ne sme niti pomisliti, da bi ju spremenil po svojem okusu ali po 

svoji volji. 

66 Široka pot in široko odprta vrata so vse kaj drugega kot tisto, kar bo vašo dušo pripeljalo do 

svetlobe, miru in nesmrtnosti. Široka pot je pot razuzdanosti, neposlušnosti, napuha in materializma, po 

kateri hodi večina ljudi, da bi se izognili svoji duhovni odgovornosti in notranji presoji vesti. 

67 Ta pot ne more biti neskončna, ker ni ne resnična ne popolna. Ker je ta pot, tako kot vse človeško, 

omejena, bo človek nekega dne prišel do njenega konca, kjer se bo ustavil in se zgrozil pred breznom, ki je 

konec poti. Takrat bo v srcih tistih, ki so že zdavnaj zapustili pravo pot, izbruhnil kaos. 

68 Pri nekaterih bo prišlo do kesanja, v katerem bodo našli dovolj svetlobe, da se bodo lahko rešili, 

pri drugih bo prišlo do groze zaradi konca, ki se jim bo zdel nepravičen in nelogičen, tretji pa bodo 

bogokletni in se bodo uprli Bogu. Resnično, povem vam: to bo začetek vrnitve k svetlobi. 

69 Blagoslavljam vas, učence tretjega obdobja, ki znate prestopiti pragove tega sveta, da bi prišli v 

želji po mojem Duhu. Vabim vas, da molite dan za dnem, da se zberete, da bi skupaj premišljevali mojo 

besedo. To je namreč zadnjič, ko ga boste imeli v tej obliki. 

70 Vabim vas, da vstopite v skrivno zakladnico, v modrost, ki jo vsebuje moje delo, da se boste 

počutili močne sredi boja, ki ga preživljate ─ v bitki, ki jo bijete. 

71 Izbrano ljudstvo, ki mu je bilo naročeno, da prižge luč v svetu, je razpršeno po narodih in prejema 

klic, naj živi pozorno na moj glas. Nekateri bodo slišali mojo besedo prek mojih glasnikov, drugi pa bodo 

duhovno poučeni. Vsi pa boste priče prihoda prerokb, napovedanih za ta čas. Vodil bom vaše korake po 

isti poti in nekega dne se boste srečali in spoznali. 

72 Živeli ste skozi stoletja, stoletja ste prebivali na zemlji, v tem času ste se razvijali in končno ste 

sposobni začeti duhovno komunikacijo s svojim Učiteljem in duhovnim svetom. 

73 Zaupam vam veliko nalogo in pričakujem vaše razumevanje. Vsa svoja dejanja utemeljite na 

zakonu, ki je nepopustljiv in strog. Tako pripravljeni pojdite na pot s strahom pred Bogom, a z gotovostjo. 

Občutite strah pred kršitvijo zakona, pred tem, da ne bi delali vestno. Prav tako pa zaupajte, saj sem jaz 

vodnik in podpora na poti vsakega od vas. 

74 V sedanjosti ste le del sedanjosti, vendar vem, kaj boste preživeli jutri, in poznam ovire, na katere 

boste naleteli. Povem vam, da se boste lahko spopadli z največjimi nevarnostmi, da se boste lahko spustili 

v najnevarnejše podvige, saj boste vedno prepričani o mojem varstvu. 

75 Potrpežljivo prenašajte svoje težave, in če ne morete razumeti pomena svojih preizkušenj, molite 

in razkril vam bom njihov pomen, da jih boste notranje potrdili. 

76 Niste se še izpopolnili, niste še "pravični", zato se srečujete z novimi preizkušnjami, ki bodo 

zgladile vaše srce in izpopolnile vašo dušo. 

77 Izrael je bil bojevit od začetka svojega velikega popotovanja, in ko je omedlel zaradi krute poti, ga 

je moj glas opogumil in mu rekel: "Moja močna roka je v tvoji roki." Ko je molil, bdel in ubogal moje 

zapovedi, je bil deležen moje milosti in mojih privilegijev. 

78 Zdaj živite v napovedanih časih in ne smete dvomiti. Zdaj je knjiga odprta v zadnjih poglavjih, da 

bi jo lahko z vdanostjo brali in razumeli njen pomen. To so težki časi, o katerih sem vam govoril vnaprej. 

Kljub težavam pa želim, da se z veseljem in zaupanjem ozrete v prihodnost. Kajti vaša bolečina ne bo 

trajala dlje od meja, ki jih določa moj zakon ljubezni in pravičnosti. 

79 Molite, da bi bili polni miru in dobre volje. Razmišljajte, da se boste prepričali, na katerem 

duhovnem mestu ste. Za dosego največjega vzpona ni določenega časa. Če verjamete, lahko na tej poti 

naredite velike korake. 

80 Moja manifestacija skozi človeka se bo končala leta 1950. Toda obdobje duha se bo nadaljevalo in 

po tem letu se bodo sprostili duhovni darovi in s tem spreobrnili številne duše. 

81 Veje, ki so se odtrgale od drevesa, se ga bodo spet oprijele, vsi se mi boste pridružili. 

82 Varuj moja razodetja, da bo moj nauk ostal čist in nedotaknjen. Človek ima dovolj omejenih oblik 

čaščenja in išče celoto. Zahteva božansko navodilo, ki ga bo rešilo v njegovem človeškem stanju danes in 

v njegovem duhovnem stanju jutri. 

83 Vsakogar, ki se dvigne z vzvišenimi željami ali stremljenji, bom podprl in pokazal mu bom 

najkrajšo pot, da me doseže. 



U 333 

141 

84 Izpolnite zakon, tudi če boste morali žrtvovati svoje srce ali spremeniti običaje, ki obstajajo na tem 

svetu. Ne smete imeti cerkva ali bogoslužnih prostorov, ne smete omejevati mojega poučevanja ali svojega 

delovnega področja. Vaš dom bo ves svet, vaša družina človeštvo, vaša cerkev pa moj božanski duh. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 334 
1 Ljudje, prebudite se in spoznajte, da živite v novem času. 

2 Meditirajte in molite, da bo v vašem umu zasijal duhovni navdih. 

3 Opazujte vse vrste človeške bede, bolečine, stiske in naj vaše srce postane vse bolj sočutno ob 

pogledu na bolečino, ki vas povsod obdaja. 

4 Če v svoji notranjosti čutite velikodušno in plemenito željo, da bi delali dobro, dovolite temu 

impulzu, da vas prevzame in se manifestira. Duša je tista, ki posreduje svoje sporočilo, ker je našla svoje 

telo, ki je pripravljeno in voljno. 

5 Razumite, da ko se lotite sejanja semen mojega učenja, morate to početi iz ljubezni, ki se rodi iz 

najbolj občutljivega dela vašega bitja. Vendar se ne trudite več delati dobro ali opravljati dejanj zaradi 

svojih zaslug, če izhajajo iz strahu pred kaznijo, če jih ne boste storili. To je brezpredmetno. Ne govori mi 

več, niti svoji duši, da se ne more sprijazniti z malenkostmi. 

Ko vaša duša odvrže svojo človeško lupino in se umakne v svojo notranjost v svetišče duhovnega 

življenja, da bi preučila svojo preteklost in žetev, se ji bodo številna dela, ki so se tu na svetu zdela 

popolna in vredna, da bi jih postavila pred Gospoda in jih nagradila, v trenutkih introspekcije pokazala kot 

slaba. Duša bo razumela, da so bila mnoga dejanja, ki so se ji v svetu zdela dobra, le izraz nečimrnosti, 

lažne ljubezni, ljubezni, ki ni prihajala iz srca. 

6 Kdo je po vašem mnenju dal duši razsvetljenje popolnega sodnika, da lahko sodi sama sebi? Duh, 

ki bo v tisti uri pravičnosti na vas naredil vtis, da boste zasijali z jasnostjo, kakršne še niste videli ─ in On 

bo tisti, ki bo vsakemu povedal, kaj je bilo dobro, pravično, pravilno, resnično, kar je storil na zemlji, in 

kaj je bilo zlo, krivica in nečistost, ki jo je zasejal na svoji poti. 

7 Svetišče, o katerem sem vam pravkar govoril, je svetišče Duha ─ tempelj, ki ga nihče ne more 

oskruniti, tempelj, v katerem prebiva Bog in iz katerega se sliši njegov glas ter sije luč. 

8 V svetu nikoli niste bili pripravljeni vstopiti v to notranje svetišče, ker se vaša človeška osebnost 

vedno ukvarja s tem, kako se izogniti modremu glasu, ki govori v vsakem človeškem bitju. Pravim vam: 

Ko se bo vaša duša znebila svojega pokrivala, se bo končno ustavila pred pragom tega svetišča in se 

zbrala, da bi vstopila vanj in pokleknila pred oltarjem duše, da bi se slišala, da bi preverila svoja dela v 

luči, ki je vest, in da bi slišala, kako v njej govori Bog kot Oče, kot Gospodar in kot Sodnik. 

9 Noben smrtnik si ne more predstavljati tega trenutka v vsej njegovi slovesnosti, ki ga morate vsi 

doživeti, da bi spoznali, kaj dobrega imate v sebi, da bi ga ohranili, in tudi, kaj morate od sebe zavrniti, ker 

tega ne smete več hraniti v duši. 

10 Ko duša začuti, da je soočena s svojo vestjo in da se ta z jasnostjo resnice prikaže, se to bitje počuti 

prešibko, da bi poslušalo samo sebe, in si želi, da ne bi nikoli obstajalo, kajti v hipu se v njegovi zavesti 

mine vse njegovo življenje ─ tisto, kar je pustilo za seboj, kar je imelo, kar je bilo njegovo in za kar mora 

zdaj končno obračunati. 

11 Učenci, ljudje, že v tem življenju se pripravite na ta trenutek, da ne boste tega templja spremenili v 

sodišče, ko bo vaša duša stopila pred prag templja duha; kajti bolečina duše bo takrat tako velika, da je ne 

bo mogoče primerjati s telesno bolečino. 

12 Glejte in molite, meditirajte, sledite mojim naukom in nikar se ne pustite preslepiti svoji 

nečimrnosti, ki vas želi prepričati, da delate z resnicoljubnostjo, usmiljenjem ali ljubeznijo, čeprav v 

resnici nobena od teh vrlin ni prisotna. 

13 Nikoli se v svojem srcu ne spominjaj del, ki jih opravljaš, in bodi zadovoljen s prvo stvarjo, ki jo 

narediš, da se boš nenehno vzpenjal na svoji poti. 

14 Želim, da razmislite o vsem, kar sem vam povedal v tem navodilu, da boste razumeli, kako poteka 

vaša sodba v duhovnem svetu. Zato morate iz svoje domišljije odstraniti podobo, v kateri si predstavljate 

sodišče, ki mu predseduje Bog v podobi starega moža, ki dobre otroke prepušča na svoji desni, da bi 

uživali v nebesih, hudobne pa postavlja na svojo levo, da bi jih obsodil na večno kazen. 

15 Zdaj je čas, da luč doseže najvišja področja vaše duše in uma, da bo resnica zasijala v vsakem 

človeku in da se bo lahko pripravil na dostojen vstop v duhovno življenje. 
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16 Opozarjate me, da je boj, ki ste ga vodili v srcih svojih soljudi, očitno nekoristen ─ da jim govorite 

o duhovnosti in poskušate iz njihovih src odstraniti fanatizem in malikovalska kultna dejanja, a kmalu po 

tem, ko ste jih poučili, ponovno pokleknejo pred svojimi maliki. 

17 Prihajate z ranjenim in izsušenim srcem, vendar gojite upanje, da vam bom v svoji Besedi dal nove 

argumente in novo orožje za nadaljnji boj. 

18 Pravim vam, ljubljeni učenci, v katerih vidim gorečo željo, da bi luč zasijala v vseh vaših soljudeh: 

Oborožiti se morate s potrpežljivostjo in čakati na želeni trenutek razsvetljenja tistih, za katere toliko 

molite in prosite. 

19 Tudi oni verjamejo, da ste v zmoti, ker vas vidijo moliti na prostem in ker vas slišijo govoriti o 

naukih in razodetjih, ki niso zapisani v knjigah. 

20 Tudi oni molijo za vas in govorijo z menoj ter me prosijo, da ne bi zašli s poti. 

21 Učence sprašujem: "Kaj mislite, da bolj poslušam - vas ali njih?" 

Mnogi od vas mi v srcu pravijo: "Na nas, Učitelj, ko se v molitvi bolj približujemo resničnemu." 

22 Zato vam pravim, učenci, da enako poslušam ene in druge, ker ste pred menoj vsi enaki, ker imam 

rad tako ene kot druge in ker v vseh vidim strah, da bi kdo skrenil s poti. 

23 To je bitka, ljudje, napovedana bitka, velika bitka, ki bo izbruhnila celo v domovih in celo v 

naročju najbolj ljubečih in združenih družin. 

24 Kdo bo zmagal v tej bitki? Nihče. Zmagali bodo resnica, svetloba, ljubezen in pravičnost. Te 

božanske sile vas bodo vse premagale. Toda prav ta navidezni poraz bo vaša zmaga. 

25 Zato vas Učitelj uči z veliko ljubeznijo, da bi bili pripravljeni na čas po mojem odhodu. Kakor sem 

vam podaril svoje usmiljenje, tako boste tudi vi vodili ljudi s svojimi deli ljubezni. 

26 Moj žarek se je spustil na vaše misli, da bi pripravil vaše duše, in med vas sem razdelil svoje 

darove milosti, da boste vredni biti z menoj v mojem kraljestvu. 

27 Tudi skušnjave se borijo med vami, da bi vas zapeljale z moje poti. Toda jaz kot Dobri pastir sem 

vas izbral z vseh poti in ne da bi zahteval, da se žrtvujete, čakam na vaš popravek, da boste v celoti prejeli 

mojo milost in postali dobri učenci, ki bodo jutri prinašali moj nauk človeštvu. 

28 Vzbudil sem vas, ker ste bili mrtvi za življenje milosti. Odpustil sem ti in te pripravil, da boš jutri 

govoril človeštvu, ki se je dvignilo in zanika svojega Boga. Jaz sem nevedni tujec, ki trka na vrata vsakega 

srca, ker želim, da bi začutili mojo ljubezen. 

29 Človeštvo me ne priznava in zanika mojo navzočnost v tem času. Toda dal jim bom spoznati, da 

svojo pravičnost izražam z ljubeznijo in usmiljenjem, da ne prihajam z bičem, da bi jim povzročil bolečino 

─ da jih želim le dvigniti v življenje milosti in jih očistiti s kristalno čisto vodo, ki je moja beseda, moja 

resnica. 

30 Svet se ni naučil mojega nauka in je gojil svoje malikovanje in fanatizem. Zato zdaj preživlja 

veliki lonec in pije čašo trpljenja, saj ga je njegov materializem oddaljil od mene. 

31 Izrael, čaka te velika bitka, saj boš pričal o moji resnici, odstranil boš temo iz človeštva in mu 

pokazal mojo luč. 

32 Tisti, ki se imenujejo pastirji ljudi, niso občutili moje navzočnosti, še vedno me čakajo. Vendar 

vidim, da dajejo drugačen nauk od tistega, ki ga je Učitelj zaupal človeštvu in ki bi vas vodil po poti 

resnice, saj vas uči ljubiti drug drugega. 

33 Moja volja ni, da bi svet gojil svetovne nazore, ki odstopajo od mojega nauka o ljubezni. To 

škoduje duši in s tem me zanikaš. Niste mogli razumeti mojega nauka, zavračate kruh večnega življenja in 

človeštvo me išče v svojih sinagogah, v svojih materialnih cerkvah, ki so jih po svojem razumevanju 

ustvarile njihove lastne roke. Toda kdaj me bo človeštvo razumelo in slišalo moj klic? 

34 Po letu 1950 se bo začel velik boj svetovnih nazorov in vi, ljudstvo Izraela, se boste podali na pot z 

zaupanjem v mojo božanskost. Ne veste, kateri vas bodo zavrnili. Toda ali obstaja kakšen človeški zakon, 

ki bi lahko kaznoval vaša dobra dela in dela, ki jih opravljate na svoji poti? Ne. Kajti vi ste tisti, ki ste 

zadolženi, da odpravite bolečino ljudi, jim prinesete moj mir in poskrbite, da se v človeškem srcu razcveti 

ljubezen. 

35 Učenci: Načelo, ki sem vas ga učil v drugi dobi: ljubiti drug drugega, velja za vsa dejanja v vašem 

življenju. Nekateri mi pravijo: "Učitelj, kako naj ljubim svojega bližnjega, saj sem nepomembno bitje, 



U 334 

144 

katerega življenje je polno fizičnega dela?" Tem mojim otrokom učencem pravim: Tudi pri tem fizičnem 

delu, ki je na videz nepomembno, lahko ljubite svojega bližnjega, če svoje delo opravljate z željo, da bi 

služili sočloveku. 

36 Predstavljajte si, kako lepo bi bilo vaše življenje, če bi vsak delal z mislijo, da dela dobro, in 

združil svoj majhen trud z delom drugih. Resnično, povem vam, ne bi bilo več bede. Resnica pa je, da 

vsak dela zase, misli nase in kvečjemu na svoje. 

37 Vsi se morate zavedati, da nihče ne more biti dovolj zase in da potrebuje druge. Vsi se morate 

zavedati, da ste globoko povezani z univerzalnim poslanstvom, ki ga morate izpolnjevati enotno, vendar 

ne zaradi zemeljskih obveznosti, temveč zaradi čustev, navdiha in idealov, z eno besedo: zaradi 

medsebojne ljubezni. Sadovi bodo potem v dobro vseh. 

38 Pravim vam, ljudje, da ne delate samo zase, da si prizadevate širiti svetlobo vsem, ki vas iščejo, ne 

da bi delali razlike. Resnično, povem vam: kdor več daje sočloveku, bo več prejel od mene, ker bo v 

svojem življenju uporabljal moja navodila. 

39 Dajem vam dovolj znanja, da boste lahko oznanili sporočilo ljubezni, ki sem vam ga poslal v tem 

času. 

40 Kristus, ki je prišel v nekem drugem času, da bi ljudem prinesel nauk o ljubezni, je Duh, ki vam 

govori v tem času in se razodeva po izbranih organih razuma, da bi to sporočilo posredoval svetu. Ta 

Beseda ─ skromna v svoji obliki in preprosta v svojem izrazu ─ bo to človeštvo, ki je daleč od 

poduhovitve, pripeljala do občutka. 

41 Kličem vse narode in vse verske skupnosti sveta, da bi jih spomnil na najvišjo zapoved mojega 

zakona, ki sem jo sporočil svojim učencem pri zadnji večerji z njimi. 

42 Trenutno je človeštvo v pripravljalni fazi. V njej deluje moja pravičnost, ne da bi jo ljudje opazili. 

Kajti v svojem ponosu in vzvišenem materializmu vse dogodke v življenju, ki so zanje neizogibni, 

pripisujejo naključju. Toda kmalu bo moj klic dosegel njihova srca in takrat se mi bodo pokesano 

približali ter me prosili, naj jim odpustim njihov ponos in napake. 

43 To bo ura križa za človekovo dušo, ko bo po velikih razočaranjih za kratek čas doživel popolno 

praznino, ko bo spoznal lažnost svoje samopomembnosti, propad svoje moči in zgrešenost svojih 

ideologij. Toda to stanje zmede ne bo trajalo dolgo, saj se bodo nato pojavili moji odposlanci in širili moje 

novo sporočilo. 

44 Tako kot v preteklih časih, ko so glasniki mojega Učenja odhajali z Vzhoda in prinašali spoznanje 

moje Besede na Zahod, bo svet v tem času spet videl moje glasnike, ki bodo prinašali luč tega sporočila 

narodom in domovom. 

45 Ali se bo ljudem zdelo čudno, da gre svetloba zdaj z Zahoda na Vzhod? Ali torej ne bodo 

prepoznali sporočila, ki jim ga moji glasniki prinašajo v mojem imenu? 

46 Resnično, povem vam, da je edina svetloba, ki jo vidite vzhajati z vzhoda, tista, ki osvetljuje vaš 

svet, svetloba Kraljeve zvezde. Božanska svetloba, ki razsvetljuje dušo, izhaja iz mene in je v vseh krajih 

in točkah vesolja. 

47 Res je, da sem vam v preteklosti pogosto govoril prek kultnih oblik in simbolov. Zdaj pa je prišel 

čas, ko boste resnico uzrli neposredno, ne da bi med njo in vami postavljali kultne oblike ali simbole. 

48 Učitelj sprejme učenca, ki je v tem tretjem obdobju pripravljen študirati, da bi razumel Moja 

Božanska navodila. Knjiga je odprta pred vami in njene strani osvetljujejo vašo dušo, da bi vedeli, da je 

delo, ki sem ga zaupal vašim rokam, veliko in vzvišeno ─ da moj nauk vsebuje najvišjo modrost, da bi 

lahko dosegli moje kraljestvo. To je pot, ki sem vam jo ponovno pokazal, da bi po njej napredovali in za 

seboj pustili krivico, s katero ste prišli k meni. 

49 Vaše duše sem pripravil s svojo lučjo, s svojo pravičnostjo, da boste podobni svojemu Učitelju, da 

ne boste več blodili po različnih poteh, da bo v vaših srcih poslušnost mojim zapovedim. Vendar pazite in 

molite, da ne izgubite priprave, ki sem jo dal vaši duši. V tem času svetu pokažem luč novega dne, da se 

ljudje pripravijo, slišijo mojo besedo in z duhovnimi očmi opazujejo mojo navzočnost. 

50 Vaše poslanstvo je zelo težko, Izraelci. Toda moja beseda je prodrla v notranjost vašega bitja in 

vas razsvetlila, odstranila slepoto iz vaših oči in vam pokazala slavo mojega kraljestva. 

51 Moja beseda vas je spremenila, saj niste več enaki, kot ste bili prej ─ zdaj ste dovzetni za mojo 

navzočnost, prepoznali ste me in veste, kako se dvigniti, da bi me iskali od duha do duha. 
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Še vedno pa vidim, da niste v celoti sledili mojim naukom, da ste se spotaknili in da ste za kratek čas 

spet stari, ker niste popolnoma očistili svojega srca odvečnega in nepotrebnega ─ tistega, kar hrani svet v 

njegovi pokvarjenosti. Plevel še vedno raste poleg zlate pšenice, ki cveti v vas. 

Prišel je čas, ko bo plevel, ki je skozi stoletja kalil in cveteli v srcih, izkoreninjen do korenin. Povezali 

ga bodo v snope in vrgli v ogenj, da bi ga uničili. Takrat bo vaše srce čisto polje, rodovitna in pripravljena 

zemlja, kjer bo moja beseda obrodila sadove. 

52 Preljubi učenci, pripraviti se morate na marsikaj, saj so bili vaši koraki k duhovnosti počasni in 

časa vam je zmanjkalo. Kajti v tem času bi morali biti že v neposrednem stiku z mojim božanskim duhom, 

da bi lahko izpolnili svoje poslanstvo. 

53 Vaš duh je za kratek čas znal obvladati telo, nato pa ste lahko kot moji pravi učenci izpolnili moje 

zapovedi in se zavzeli za človeštvo, ki mora z vašim posredovanjem prejeti moje usmiljenje in sočutje. 

54 Naj se moj Duh popolnoma naseli v vas, da boste lahko človeštvu pokazali moje delo kot rešilni 

čoln, kot svetilnik, kot nova nebesa za utelešene in neutelesene duše. 

55 Želim, da ste vsi pripravljeni in oblečeni v luč mojega Svetega Duha, da v vas najdem občutek 

odgovornosti za moje božansko delo in ljubezen do moje božanskosti in do soljudi. Želim namreč, da se 

obnovite iz ljubezni do njih in se naučite neposredno povezati z mojim Duhom, kajti vaše duše moram 

uporabiti v skladu s pripravljenostjo, ki ste jo dosegli. Takrat bo prebujenje sveta popolno in s tvojim 

posredovanjem me bo začutil. Kajti to je moja volja. 

56 Ste v času velike bitke dobrega proti zlu, svetlobe proti temi, in zdaj se pripravljate, da boste 

branili mojo stvar. Vzemite si me za zgled, saj grem pred svojimi vojskami, vi pa ste del njih. Poglejte, 

kako moja luč razblinja temo in kako moja beseda odpravlja greh. Če želite biti dobri vojaki, bodite 

poslušni in prinašajte luč resnice, da boste kot pravi Božji služabniki pričevali o tem, kar v tem času dajem 

dušam za njihovo odrešenje. 

57 Med vami, izbrani ljudje, ne želim videti različnih načinov razmišljanja ali različnih izrazov volje, 

ampak vas želim videti združene in prenašati en in isti navdih od mene, ki ga vodi moja beseda, ki je ena z 

vami vsemi. 

58 Tistim, ki ste spali in pustili ugasniti svetilko svojega svetišča ter se prikrajšali za mojo milost, 

pošiljam klic in jim pravim: Vstani, hitro hodi in pridi k meni, ki te pričakujem kot Oče in ne kot sodnik. 

Toda resnično vam pravim, da se ne smete več ustavljati na teh poteh, kajti potem bi bila vaša odgovornost 

do mene jutri zelo velika. 

59 Prebudil sem vašo intuicijo in s tem darom je Moj Duh spregovoril vašemu duhu ter vam dal svoja 

navodila, ki jim morate slediti. 

60 Dovolil sem vam, da hodite z gotovostjo, da boste lahko izpolnili mojo voljo. Kajti vse, kar boš 

storil po moji volji, bo služilo napredku tvoje duše. Dajem vam oblast in svoj mir, da bo pričevanje o moji 

navzočnosti med vami. Nočem, da bi karkoli motilo mir, ki vam ga zagotavljam. Pripravite se in nadaljujte 

z delom prek njega. Če pa bi morali trpeti za stvar, ki sem jo zaupal vašim zvestim rokam, vam pravim: 

Veselite se, ker bom vaši duši dal veliko nagrado. 

61 Vedite, da tako kot obstajajo duše, ki so poslane, da se ponovno inkarnirajo, da bi se za popravo 

krivic naselile na zemlji in v pravičnosti požele sadove tega, kar so prej sejali, obstajajo tudi druge, ki se 

ne reinkarnirajo, ampak nevidno prebivajo na zemlji, dokler ne dosežejo poduhovitve ali povišanja, zaradi 

katerega se bodo umaknili vsemu, kar zanje ni več primerno. 

62 Vsako popravljanje je težko, grenko in žalostno. Toda moj nauk vas uči, kako lahko rešite svojo 

dušo, da ne bo našla miru po trpljenju na zemlji, temveč se bo soočila s preizkušnjo očiščenja in pokore. 

63 Tu, v moji besedi, se naučite ljubiti to, kar pripada svetu, le toliko, kolikor je prav, da ko bo prišla 

ura, ko boste morali vse pustiti za seboj, ne bo na vaši duši nobenega bremena, ki bi jo oropalo svobode. 

64 Preljubi ljudje, pridi k luči. Jaz sem pot, ki vodi do njega, jaz sem resnica in življenje. 

65 Nemogoče je, da bi se pogubil nekdo, ki pri svojih dejanjih posluša svojo vest. 

66 Ko vam govorim o duhovnem življenju, želite, da vam ga podrobno opišem, da ga boste lahko 

razumeli. Ko pa spoznate, da ste kljub temu, da sem o tem veliko govoril, zelo malo uspeli razumeti, mi z 

bolečino rečete: "Učitelj, kaj bo ta obstoj, ki ga kljub vašim naukom in razodetjem ne moremo razumeti? 
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67 Pravim vam, učenci: Ne bodite zaskrbljeni, saj ni pomembno, da veste, kakšen je ta dom, ampak 

da verjamete, da morate priti vanj, in se zato čim bolje pripravite, da boste dosegli ta cilj brez omahovanja 

ali omahovanja. 

68 Od mene ste se že naučili, da se duša navzgor razvija z ljubeznijo, saj tisti, ki ljubi, razvija vse 

darove in sposobnosti svojega bitja. Ne prizadevajte si, da bi dosegli visoke vrhove svetlobe samo z 

razvijanjem intelekta, temveč vedno iščite pravi način za uskladitev intelekta s čustvi, tako da hkrati s 

preučevanjem nauka tudi uresničujete le-tega. 

69 Pot resnice je tako jasna, da nihče, ki hodi po njej, ne more propasti. 

70 Ne hodite sami, kajti moja spodbuda in moja luč sta z vsakim od vas. Če pa bi se vam to zdelo 

malo, sem ob bok vsakega človeškega bitja postavil duhovno bitje svetlobe, ki bo bdelo nad vašimi koraki, 

vam dalo slutiti nevarnost, vam služilo kot spremljevalec v vaši samoti in kot pomočnik na življenjski poti. 

To so entitete, ki jih imenujete angeli varuhi ali zaščitniki. 

71 Nikoli jim ne bodite nehvaležni in ne bodite gluhi za njihove spodbude, kajti vaše moči ne bodo 

zadostovale za vse življenjske preizkušnje. Potrebujete tiste, ki so naprednejši od vas in ki vedo nekaj o 

vaši prihodnosti, ker sem jim jo razkril. 

72 Boj teh bitij je zelo težak, dokler ne dosežete spiritualizacije, saj z vaše strani prispevate zelo malo, 

da bi jih podprli pri njihovem težkem poslanstvu. 

73 Ko boste zaradi svoje duhovnosti začutili in zaznali prisotnost tistih svojih bratov in sester, ki se 

nevidno, brez vsakršnega razkazovanja trudijo za vašo blaginjo in napredek, boste obžalovali, da ste jih 

prisilili v tolikšno trpljenje zaradi vaših grehov. Toda ko se ta vpogled pojavi v vas, je to le zato, ker je v 

vašem umu že postal svetloba. Takrat se bodo prebudili sočutje, hvaležnost in razumevanje zanje. 

74 Kakšna velika sreča bo v vaših varovancih, ko bodo videli, da njihov trud podpirate vi in da je 

njihov navdih v skladu z vašim vzponom! 

75 Imate toliko bratov in sester ter toliko prijateljev v "duhovni dolini", ki jih ne poznate. 

76 Jutri, ko se bo znanje o duhovnem življenju razširilo po vsem svetu, bo človeštvo spoznalo pomen 

teh bitij ob tebi in ljudje bodo blagoslovili mojo Previdnost. 

77 Kdo je videl bitke, ki jih te legije Luči bijejo proti vdorom zmedenih bitij, ki vas nenehno 

ogrožajo? Noben človeški pogled ni odkril te bitke, ki jo oba neprestano bijeta drug proti drugemu, ne da 

bi jo vi zaznali. 

78 Vaša nevednost glede obstoja vsega, kar se dogaja, ne da bi se tega zavedali, je eden od razlogov, 

zakaj sem v tem času duhovnemu svetu naročil, naj z vami komunicira prek možganov, ki sem jih za to 

nalogo določil. Tako so ta bitja dobila priložnost, da pridejo k vam in pričajo o svojem obstoju ter vam s 

svojo ljubeznijo, usmiljenjem, ponižnostjo in potrpežljivostjo dokažejo, da živijo zato, da bi vam nudila 

zavetje. 

79 Molite, ljudje, in se v molitvi združite z njimi. Zaupajte v njihovo zaščito. To so bitja sijoče 

svetlobe, ki lahko ob vas opravijo težko nalogo, vas vodijo in vam pomagajo na vsej poti, dokler ne 

pridete do mene. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 335 
Moj mir z vami! 

1 Danes se moj Duh ponovno spušča na duhovni Izrael. Prikazujem se vam, ljubljeni ljudje, s 

pomočjo Univerzalnega žarka in vam govorim kot Oče in Gospodar, kot Prijatelj in tudi kot Sodnik. 

Prisoten sem v vsem in poslušam vašo molitev do najintimnejše prošnje, ki mi jo izrečete. 

2 Vesel sem, ko vidim, da utelešene duše vedno bolj odkrivajo resnično občestvo s svojim Očetom 

in Gospodom, opuščajo stare obrede, različne oblike čaščenja, ki so jih uporabljale, da bi me iskale, me 

častile in trdno napredovale na duhovni poti. Vi, ponižne skupnosti, ste tiste, ki ste v tem času deležne teh 

manifestacij in z njimi mojih velikih lekcij. 

3 Združil sem veliko število duš, ki pripadajo izbranemu ljudstvu ─ ne po rasi. 

Vedite, da se ne obračam na rase, ki jim pripadate ali ste jim pripadali v preteklosti. Obračam se na 

duhovni Izrael, ki sem mu zaupal poslanstvo, ker je med drugimi ljudstvi na zemlji prvorojenec, ki sem mu 

zapustil svoje prejšnje zaveze. 

4 Vi, ki ste bili skrbniki milosti in razodetja, ste dobili nalogo, da prinašate luč vsem ljudem, da ste 

svetilniki luči za tiste, ki tavajo po svetu nevedni ali ravnodušni. Tebe, ki si bil moj prerok, moja priča, 

moj poslanec in moj zaupnik, sem poklical še enkrat, da bi nadaljeval svoje poslanstvo in da bi z 

izpolnjevanjem poslanstva dosegel popolnost svoje duše. 

5 Kljub vaši zvestobi in ljubezni vam brez očitka povem: še vedno niste sledili mojim prejšnjim 

naukom. Imeli ste svetlobo, mir in blagoslove, ki sem vam jih dal za vaše bratske narode, vendar teh darov 

niste delili z njimi. 

Razmislite: Da bi postali vredni prejeti to poslanstvo, ste preživeli velike boje duše in telesa, spore 

misli in bitke tega sveta, da bi pridobili potrebno jeklenost, odločnost in izkušnje. Toda če sem vam rekel, 

da niste izpolnili mojih ukazov, ne bom zanikal zaslug vaših preteklih del. Zaradi teh zaslug ste vredni 

milosti, da sem med vami na tej duhovni manifestaciji. 

6 V pomenu mojega učenja boste našli prisotnost svojega Boga. Ta beseda je ista kot beseda, ki so jo 

slišali preroki, je ista luč kot tista, ki je navdihnila Mojzesa, da je združil izbrano ljudstvo in ga pripravil 

na združitev s svojim Gospodom. 

Med vami odkrivam nekdanje Izraelce, ki so se v prvi dobi odpravili na pot v puščavo: pogumne in 

hrabre Judove otroke; zveste levite, ki so skrbeli za Jehovovo čaščenje; neutrudne Zabulonove otroke, ki 

so bili zadolženi za zagotavljanje hrane za karavano ljudi; in prav tako vse, ki so mi dali velike dokaze 

zvestobe, ljubezni in zaupanja. 

7 Moj pogled se z ljubeznijo ustavlja tudi pri tistih, ki so v drugi dobi pričakovali Mesijo, pri 

mučencih, ki jim katov meč ni mogel odvzeti vere, da sem postal človek, da bi odrešil človeški rod. V tem 

ljudstvu so Moji učenci in Moje priče vseh starosti in po tem času popolnega občestva s svojim 

Gospodom, ko se bodo Moja učenja zaključila na ta način, ki sem ga izbral, se bo Moj Duh v izobilju 

spustil na vse Moje otroke in vsak od vas bo čutil, kako se razvijajo njegovi darovi in sposobnosti ─ v 

začudenje njegovih soljudi in tudi vas samih. 

8 Vaši darovi bodo izhajali iz vašega duha močni in mogočni ─ ne kot okraski, ki bi bili razlog za 

nečimrnost, ampak kot kreposti in zgledi, ki jih boste pokazali ljudem s svojimi mislimi, besedami in deli 

ljubezni, vsi pa bodo razodevali največjo ponižnost in krotkost. 

Dar prerokovanja se bo med vami v veliki meri razcvetel. Znanstveniki vas bodo spraševali o 

prihodnosti, hiteli bodo na vaša zborovanja, da bi slišali vaša pričevanja in se soočili s hudimi 

preizkušnjami ter rešili spore, ki se jim bodo prikazali. 

9 Trenutno je vaš razvoj še vedno majhen, še vedno dvomite v svoje darove, in če ste neposredno 

priča kateremu koli čudežu, o katerem vam dovolim razmišljati, ga pripišete drugemu vzroku. Toda prišel 

bo čas, ko boste postali eno z menoj, in takrat bo vaše zaupanje popolno. Razumeli boste svoje darove in 

lastnosti ter z njimi pričevali zame. 

10 Resnično, povem vam: Jaz sem tisti, ki vam prerokujem. Nikoli ni prišla od človeka, on je bil le 

posrednik. Prerokbe prihajajo od mene in vam dajem možnost, da jih razlagate do določene meje. Tiste, ki 

vsebujejo večjo modrost, pa vam razložim sam. Kadarkoli ste jih poskušali razumeti, ne da bi bili 

pripravljeni, ste podlegli napačni razlagi. 
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11 Oznanil sem vam dogodke, ki se dogajajo danes. Zdaj je čas velike izpolnitve. To so dogodki, ki so 

dali razlago vsem napovedim, ki sem vam jih dal v prvem in drugem času po svojih prerokih. Toda ljudje 

so že takrat govorili, nekateri upravičeno, drugi napačno. 

Prerokbe, ki sem jih podelil v skladu z razumevanjem človeških raziskav, so bile pravilno razumljene. 

Tiste, ki jih moram razlagati, tolmačiti in izpolniti samo jaz, pa sem razjasnil skozi dogodke in 

preizkušnje. 

12 Zdaj je odločilen čas za človeštvo ─ čas, ko se bo človek prebudil skozi različne preizkušnje, ki 

vam govorijo o moji ljubezni. Želim, da bi bila tvoja duša čista in tvoja usta vredna, da bi oznanjala moj 

nauk. Zato sem vas oblekel v ponižnost, da bi bili preprosti, čeprav imate darove, ki vzbujajo občudovanje 

tistih, ki vas poznajo. 

13 Dovolite, da preroštvo prežame vašo dušo in materijo, tudi če ga ne razumete. Vaša dolžnost je, da 

to sporočite. Drugi bodo bolje razumeli, čemur ste priča. Če pa ne eni ne drugi ne bodo mogli prodreti v 

pravi pomen mojih prerokb, vam bom priskočil na pomoč in vam rekel: "Če je bila prerokba, ki sem vam 

jo dal, zelo velika in modra, je to zato, ker je razodetje, ki ga želim dati človeštvu, zelo veliko, tako da se 

bo še naprej vzpenjalo in prebivalo na višjih ravneh, dokler ne bo doseglo svojega cilja. To videnje sem 

podelil svojemu izbrancu in vam ga razlagam." 

14 Ali mislite, da je Joel, eden od velikih prerokov prve dobe, razumel, kaj je oznanjal množicam? 

Spomnite se, kaj je rekel: "In prišli bodo dnevi, ko bodo vaši otroci prerokovali, vaši mladeniči videli 

videnja in vaši starci imeli razodevajoče sanje. Na nebu bodo čudeži in na zemlji velika znamenja. Sonce 

bo postalo črno in luna kot kri. Z zemlje se bosta dvignila dim in para in takrat bo zelo blizu veliki 

Gospodov dan." 

15 Prerok ni razumel posledic tega, kar je govoril, vendar je govoril resnicoljubno. Bil je moj kanal in 

glasnik, njegova duša je bila čista in njegova usta vredna, preroštvo pa kot kristalno čista voda, ki izvira iz 

izvira in ni onesnažena v svojem strugi. 

Tako je to sporočilo doseglo srce ljudi in ostalo čisto. Nekateri si ga razlagajo tako, drugi drugače. 

Toda po resnici vam povem, da je prihod prerokovanega velikega dne zelo blizu in da dogodki zdaj 

potrjujejo preroške besede. 

16 Odprite svoje oči in pripravite svojo dušo, da boste lahko razumeli dogodke, in videli boste, da se 

znamenja, ki so bila v tistih časih že napovedana, jasno pojavljajo, dejstva pa vam sama kažejo razlago in 

uresničitev teh besed. To je razlaga, ki sem jo dal svojim prerokbam. 

17 Tako vas, ljubljeni učenci, pripravljam na izpolnitev vašega težkega poslanstva, da bodo vaša usta 

govorila samo resnico in da boste videli odprto pot. Če pa govorite in pričujete o resnici in vam ne 

verjamejo, vas ne razumejo in vas ne ljubijo, mi zadevo preložite in ne jokajte. Vedno hodite naprej in 

nikoli ne molčite. Naj vaša usta govorijo samozavestno, pogumno in vedno opravijo svojo dolžnost. Naj 

bo vse vaše bitje pripravljeno izžarevati mir ─ ne le z besedami, temveč tudi z mislimi in duhovnimi 

sporočili. 

18 Gojite mir, ljubite ga in ga razširjajte povsod, saj ga človeštvo zelo potrebuje! Naj vas ne motijo 

spremenljive življenjske usode, da boste vedno ostali močni in pripravljeni dati, kar imate. Mir, ki je 

dediščina vsake duše, je v teh časih pobegnil in zamenjal vojno, ki muči narode, uničuje ustanove in 

uničuje duše. Razlog za to je, da je zlo zajelo človeško srce. Širijo se sovraštvo, nezmerna ambicioznost in 

nebrzdani pohlep, ki pustošijo. Toda kako kratka bo njihova vladavina. V vaše veselje in zagotovilo vam 

sporočam, da je vaša osvoboditev že blizu, da si za ta cilj prizadevajo številni ljudje, ki hrepenijo po 

dihanju v ozračju bratstva, čistosti in zdravja. 

19 Kaj boste storili, moji učenci, v tej veliki bitki, ki se je že začela? Kakšni so vaši načrti? V 

globinah vašega bitja vidim neizmerno željo, da bi se borili, da bi razkrili moje nauke, ker veste, da so 

najboljši vodnik za človeštvo. Borite se za svoj mir ter moralna in duhovna prizadevanja. Ko se boste 

počutili močni v dobroti, jo nosite povsod, saj se bo kot rodovitna rosa spustila v srca vaših soljudi. 

20 Molite in naj bo vaša molitev balzam za ljudi okoli vas in za tiste, ki so odsotni ─ za tiste, ki živijo 

v vašem svetu, in tudi za tiste, ki potrebujejo tolažbo zunaj njega. 

21 Svojemu ljudstvu zdaj ponujam spodbudo: vse duše, ki bodo izgubile svoja telesa v žalostnih 

vojnih bitkah, bodo pritegnjene v "Duhovno dolino" in tam bodo ostale v pričakovanju vaše molitve, da bi 

dosegle svetlobo in znanje. 
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V tisti uri, ko se bodo ljudje združili v goreči in iskreni molitvi, bo ta bitja presenetila duhovna pesem 

hvale. Slišali bodo vaš glas, ki jih bo vabil, naj gredo naprej, in niti za trenutek jih ne bo motil. Svetloba bo 

jasna in od te ure se bodo začeli boriti za svoj vzpon. 

22 Preizkušnje, ki čakajo človeštvo po letu 1950, bodo zelo velike. Izprazniti bo morala zelo grenke 

čaše in utrpeti zelo hude udarce. Toda vse to se bo zgodilo zato, da se bo prebudila iz spanca ─ zdaj, ko 

njena duša spi glede svoje popolnosti in resničnega poslanstva. 

Vse te preizkušnje, ki jih lahko ljudje prejmejo v tem času, si bodo izmislili sami, da bi se opogumili in 

razmislili o svojih nalogah. Duše že dolgo časa prehajajo z Zemlje v "duhovno dolino" in iz nje spet na 

Zemljo, ne da bi uporabljale reinkarnacije. 

    Toda ta milost, ta dokaz ljubezni in pravičnosti, ki jim ga podeljujem, ko jim dajem novo življenje na 

tem svetu, ni zato, da bi ga zapravili. Ne dovolim vam vrnitve na zemljo samo zato, da bi se hranili z 

njenimi sadovi, ampak zato, da bi se lahko borili za svoj vzpon in prevzeli kraljestvo, ki sem vam ga 

obljubil. 

23 Prvič vas bom poklical nežno in vam pomagal, da se pripravite na boj. Če pa tega glasu ne boste 

razumeli, vas bom poklical z vso strogostjo in se vas ponovno dotaknil. Če pa se ne boste držali, vas bo 

pravica s polno močjo pretresla, da boste odprli oči in zagledali luč novega dne. 

24 Opozarjam vas, da vas ne bo prizadelo, ko boste videli, da izbruhnejo nove vojne in da dan za 

dnem pred vašimi očmi v različnih nesrečah umirajo množice ljudi. Če ne morete razumeti vzroka teh 

preizkušenj, ki pretresajo vaše srce, si zapomnite, da je vsaka duša prišla na zemljo, da bi si vrnila, kar si 

je prej odrekla, in da so ljudje tako utrujeni, da jih lahko prebudi le takšna preizkušnja. 

25 Kako zelo te ljubim in ne želim, da bi te kaj bolelo! Tista bitja, ki na zemlji niso našla tolažbe in 

balzama, ga bodo prejela od mene, ko bodo prišla v duhovno dolino, da bi jih popeljala v višji svet. Dajem 

jim ga, ker sem Pastir, ki je neločljivo povezan s svojimi otroki. V meni odmeva vsa njihova bolečina, vsa 

kri, prelita v njihovih nesmiselnih vojnah, se steka v moje votle roke, vse solze človeštva namočijo moj 

obraz. Celo najbolj skrito in skrivno bitje vam je zelo blizu. Na vse vas gledam z enako ljubeznijo. Tista 

bitja, ki jih gledate z odporom, bom iztrgal iz njihove bede in jih obdelal, da bodo iz njih tekle kristalno 

čiste vode prenove, kesanja in ljubezni. 

26 Govorim vam na različne načine, ker morate biti pripravljeni govoriti, kot še niste. Veselite se, ko 

poslušate moje nauke, in se vsak dan počutite bližje meni. Zavedate se, da je sreča biti tam, kjer vas ljubi 

vaš Oče ─ da je za vas zadovoljstvo, da ste preživeli velike preizkušnje, ki sem vam jih namenil, saj je 

vsaka od teh preizkušenj stopnja, ki vas približuje Meni. 

27 Poklical sem mnoge svoje otroke, da bi jim dal različne naloge, različne naloge znotraj tega dela, 

in dal sem vam jih glede na vaš napredek in vaše talente. Iz vseh skupaj sem oblikoval svoje ljudstvo, 

svoje novo apostolstvo. 

Nekaterim sem zaupal službo voditeljev, in da njihova naloga ne bi bila težka in naporna, sem ljudstvo 

razdelil v kongregacije. 

Drugim sem zaupal dar nosilca glasu, da bi lahko posredovali moj navdih, ki je postal človeška beseda, 

tem množicam, ki so se zbrale, da bi prejele ta čudež. 

Nekaterim sem podelil privilegij jasnovidnosti, da so postali preroki in da z njihovim posredovanjem 

sporočajo, kaj bo prišlo. 

Naloga "stebrov" je bila dodeljena tistim, ki naj bi podpirali ljudi na njihovem romanju in bili v pomoč 

cerkvenim voditeljem ter pomagali nositi breme križa z množico poslušalcev. 

28. Drugi so bili obdarjeni z darom posredovanja in ti so bili usposobljeni kot instrumenti duhovnega 

sveta, da prenašajo njegova sporočila, razlago mojega dela, in tudi kot imetniki zdravilnega balzama, 

tolažbe za bolnike, tako da lahko s svojimi zdravimi duhovnimi izžarevanji skupaj podelijo milost 

potrebnim. 

"Zlato pero" sem imenoval tistega, ki piše v knjigi, ki vam jo bom zapustil, moja razodetja, nauke in 

prerokbe tega časa. 

     Službo "temeljnega kamna" sem dal tistim, ki naj bodo zgled trdnosti, stabilnosti in moči med ljudmi. 

Njihove besede, nasveti in zgled med ljudmi morajo biti nespremenljivi kot skala. 
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Toda zdaj, ko se to obdobje mojega pojavljanja bliža koncu, se obračam na vse urade in vse tiste, ki so 

izbrani za tako velike naloge, pozivam, da se temeljito preiščejo in spoznajo rezultate svojih del. V tej uri 

premišljevanja stojim ob strani vsem. 

29 Ne skrbite, ko sem vas izbral, se nisem zmotil. Poznam vas in vem, česa ste sposobni. Vedel sem, 

kateri se bodo z veseljem posvetili izpolnjevanju zakona in kateri bodo na poti oslabeli. Jaz sem vaš Oče 

in vsem sem dal priložnost, da delajo v mojem delu, vsem sem ponudil enako hrano, da bi se vsi počutili 

enako ljubljeni, da bi imeli enako pravico biti moji učenci in imeti enako dediščino. 

30 Vedel sem, da bodo nekateri izpolnili moja navodila in kmalu sledili mojim besedam. Drugi bi si 

vzeli čas, da bi odkrili svoje napake in jih popravili. Toda moji darovi ostajajo skriti v njihovih dušah in 

čakajo, da se prebudijo. Kajti vsi morate priti k meni, razumevanje bo v vseh vas. Postali boste popolni in 

boste z menoj na moji desnici. 

Da pa bi me dosegli, morate biti pripravljeni izpolniti moj zakon in hoditi po poti s ponižnostjo in 

predanostjo. 

V teh nekaj dneh, ko me še imate v tej obliki, opazujte in molite ter naj vaše srce prevzame moja 

beseda, da bo iz vašega bitja vzklila želja po poslušnosti, edinosti in ljubezni. 

31 Kmalu se bodo odpravili glasniki, ki bodo s seboj vzeli pisma. Njihovo merilo bo moja beseda in 

moja sporočila, ki ste jih prejeli. Pripravljam vas, da se odpravite na misije miru in dobre volje. Želim se 

namreč z vami srečati pripravljen na ta svečani dan, ko vam moram izreči svoje zadnje besede. 

32 Že zdaj vam sporočam, da moj zadnji nauk ne bo trajal dlje od tistega, ki vam ga dajem zdaj. Bila 

bo tako kratka kot vse tiste, ki sem vam jih dal. Moja zadnja velika lekcija je namreč sestavljena iz lekcij 

zadnjih treh let, je knjiga, ki sem jo z ognjem ljubezni mojega Duha napisal v vaši duši in v kateri sem 

povzel vse, kar sem vam razodel od leta 1866. V njem sem vam govoril o začetku in celo o tistem, kar je 

bilo pred začetkom stvarjenja ─ o razvoju človeka od najstarejših časov do danes. V tej knjigi sem vam 

govoril o vseh svojih lekcijah, ki sem vam jih dal v preteklih velikih stoletjih, in o vaših preizkušnjah. V 

tej knjigi sem združil razodetja vseh preteklih stoletij in razodetja prihodnosti brez razlage in brez 

izpolnitve. V njem boste našli tudi pripravo za svojo dušo na njeno pot razvoja zdaj na zemlji in pozneje v 

duhovni dolini. 

33 To zadnje Moje učenje se bo končalo na zadnji dan tega leta 1950, vendar to ne bo Moja zadnja 

komunikacija z vami. Naučil sem vas namreč vedno moliti in imeti duhovno občestvo z menoj. Ljudje in 

vsa bitja, ki živijo v različnih svetovih življenja, imate dostop do mojega duha, jaz pa prebivam v vašem. 

Ne čutite se oddaljeni od mene, ne čutite praznine ali tišine, ko bo te besede konec. Še naprej poslušajte 

skladen in stalen koncert svojega Očeta, veselite se Moje navzočnosti, da boste lahko premišljevali in 

preučevali Moje delo. 

34 Preden se lotite širjenja tega nauka, morate združiti vse svoje moči in duhovno znanje. Ko boste 

zbrani ob moji besedi, molili in premišljevali, boste čutili mojo navzočnost. Otroci bodo ganjeni, vidci 

bodo prav tako zaznali znamenja pred mojo navzočnostjo, jaz pa se bom manifestiral na subtilne načine. 

Vsi, ki bodo prišli skupaj, me bodo čutili in ta srečanja bodo slovesna. V duhovnem ozračju bo vladalo 

vzdušje, ki vam bo dalo mir in zaupanje v prihodnost. 

Tudi "duhovni svet" bo prišel k vam, ne da bi pri tem uporabil vaše možgane, in se bo vzpostavil, 

kamorkoli ga boste poklicali, da bi vam pomagal v vaših preizkušnjah in še naprej obsipal ta svet s svojo 

milostjo in zaščito. Pazila bo, da v vaših mislih ne bo zmede, slabih razlag ali napačnih odločitev. 

Ko se ta čas priprav konča, ne pozabite na srečanja. Čeprav veste, da se razodevam vsakemu od vas 

posebej, želim, da ste združeni, da molite in ste zatopljeni v svojo duhovno prakso. 

35 Spomnite se binkošti, ki so jih moji apostoli praznovali po mojem odhodu. Njihove duše so 

pozorno čakale na mojo manifestacijo, in ko so bili združeni v eni misli, se je moj Duh spustil in jim 

položil besedo v usta, tako da so se lahko sporazumevali z ljudmi različnih jezikov in veroizpovedi. 

36 Zato hočem, da so ta srečanja vedno med vami, učenci. Kadar koli se lahko zberete, storite to v 

mojem imenu, jaz pa bom navzoč in vam bom razkril vsebino svoje skrivne zakladnice. 

Zaupam vam vse trenutke in dneve vašega življenja, da bi lahko vsaj trenutek od njih posvetili svoji 

predanosti. Sedmi dan pa še enkrat posvečujem, da boste na ta dan vstopili v občestvo z menoj, preostale 

dni pa boste ljubili drug drugega in izpolnjevali vse, kar ste dobro razumeli iz mojih navodil. 
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Za vaša srečanja pa ne bodo potrebne posebne zbirne dvorane, enako bo zame vaš dom, vaša preprosta 

spalnica, travnik v dolini ali na gori, obrežje reke ali puščava. 

37 Svetujem vam, da med ljudmi ne razglašate, da ste moji učenci, da vaša usta tega ne govorijo, 

ampak da govorijo vaša dela. Ne govorite, da ste Izraelci po duhu. Svet bo prepoznal Duhovni Izrael, ko 

bo enoten v svojem poslanstvu, da prižge luč v dušah, da prinese mir v srca, da bo takšen, kot sem rekel 

Jakobu v njegovih sanjah, v njegovih razodetjih: "Dal ti bom potomstvo, tako veliko, tako številčno, kot je 

prah zemlje, kot so zvezde na nebu, kot je pesek na morju, in v tvojem potomstvu bodo blagoslovljeni 

narodi na zemlji." 

38 Narodi zemlje še niso bili blagoslovljeni v Izraelu, ker mi to predstavlja njihovo razdelitev, kot se 

je zgodilo v drugi dobi. Nekateri živijo za materijo, drugi za duha ─ nekateri ustvarjajo eno kraljestvo, 

drugi drugo. Vidim, da nekateri živijo za svet in njegovo zlato, drugi pa me iščejo in so srečni v svoji 

revščini. Ko pa bom združil te ljudi, to veliko legijo duš, odgovornih za mir in božanska razodetja, se 

bosta ta svet in celo nebesa zatresla. Kajti njuna zveza bo imela takšno moč in vpliv na svet, da ne bo 

nikogar, ki je ne bi čutil. Vaše poslanstvo bo znano in vaše sporočilo, ki vam ga že zaupam, bo združilo 

oporoko, ki sem jo v treh obdobjih zapustil človeštvu. 

39 Poskrbite, da bo vaša duša kot posoda, ki hrani vse, kar sem vam zaupal. Kajti pot, ki jo boste zdaj 

prehodili, je kamnita, z bodicami in trnjem. Vendar pa so tudi odseki, na katerih vam bodo sprehod 

popestrila drevesa in rože. Tako vas bo dan vaše združitve, dan vaše odrešitve in večnega miru presenetil, 

ko boste dosegli konec svojega poslanstva. 

40 Zdaj molite za tiste, ki so daleč, v tistih, ki so okoli vas, pa naj vaše srce prekipeva. Zdravite bolne, 

svetujte tistim, ki to potrebujejo, postanite vsakršna tolažba in balzam med trpečim človeštvom. Če greš 

mimo neznanca, ki mu ne moreš nameniti niti besede, a čutiš, da je tvoje srce ganjeno in da tvoja duša 

moli zanj, in mi položiš na srce trpljenje svojega brata, mu bom dal, kar potrebuje, ker si mi položil 

njegovo bolečino. 

41 Spoznajte sebe, odkrijte darove, ki sem vam jih podelil, in se zavedajte, da je vaše duhovno znanje 

olajšalo mnoga srca ter jih dvignilo na moralno in duhovno raven. 

42 Imejte vso intuicijo in ljubezen, ki ju potrebujete za svoje poslanstvo. 

43 Nekateri mi v svoji molitvi pravite: "Učitelj, zakaj bi ti pripovedoval o svojih tegobah, ti kazal 

svoje življenje ali ti dovolil deliti moje projekte, saj ti vse veš? Zakaj bi ti priznaval svoje prestopke, saj jih 

vidiš, saj sem v tebi? Daj mi, kar je Tvoja volja, in s tem bom zadovoljen." 

44 Po tej molitvi ste ostali v navdušenju in se zahvaljevali samo za to, kar sem vam podaril, ko sem 

vam dal svojo Besedo. V njem je duhovna hrana in blagoslov za vaše človeško življenje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 336 
1 Z veliko nežnostjo sestopam k vam, da bi vaše duše spoznale moj zakon. V tem času sem vam 

pokazal širna obzorja, da bi lahko hodili po poti svetlobe, popolnosti in resnice. 

2 Ne želim, da bi jutri stali pred ljudmi, ne da bi poznali moj nauk in hodili po napačni poti, ki vam 

je nisem nikoli pokazal. Pustil vas bom namreč pripravljene, da boste pokazali pot resnice tistim, ki še niso 

slišali mojih navodil, in ne boste iskali slepih in nevednih, da bi od njih prejeli navodila. Kajti ničesar vam 

ne bodo mogli povedati. 

3 Bodite ponižni in pričujte o mojem razodevanju človeštvu s svojimi darovi, da bi lahko klicali 

moje ime in verjeli v mojo navzočnost med vami v tem tretjem obdobju. Ne daj razloga, da bi ti tvoji 

bližnji govorili, da si imel napačnega učitelja, da si neveden, da si brez vrlin in da nisi močan. 

Ne, Izrael, ne želim, da bi ta bolečina bila v mojem duhu, niti ne želim, da bi ti človeštvo očitalo, da se 

po mojem odhodu nisi dovolj pripravil. Želim, da se tisti, ki me še niso slišali, počutijo ganjeni ob 

spominu, ki ga hranite na mojo manifestacijo skozi človeški razum, in da nahranijo svoje duše z mojimi 

nauki, zapisanimi z mojimi zlatimi peresi. 

4 Hočem, da s svojimi nasveti spreobrnete grešnika in s svojimi besedami spodbude okrepite tistega, 

ki je potrt in obupan. Človek ne živi samo od kruha, toda milost, ki vam jo zapuščam za človeštvo, je 

duhovna. K vam bodo prišli tisti, ki imajo sicer materialno bogastvo, a so brez miru in zdravja. Tudi njim 

boš dal, kar sem ti zaupal. 

5 Sami potrjujte, da se ne motite, ko mi sledite. Po koncu mojega oznanjevanja prek glasnikov boste 

ostali zvesti vojaki te božanske zadeve ─ tega nauka, ki nima nobene pomanjkljivosti in ki se ga ne boste 

sramovali širiti med človeštvom. O moji resnici boste pričali s svojimi deli. Ne želim, da bi ta nauk svetu 

razkrili samo z Besedo. 

6 V vašem duhu puščam zapisan svoj zakon, da ga boste lahko pokazali svojim bližnjim, da se bo 

človeštvo po njem ravnalo in se ne bo več spotikalo na svoji poti. 

7 V tem času so me ljudje poslušali, sprejeli so moj nauk ─ resnico, ki sem vam jo jasno razodel. 

Potem so veliko razmišljali o tem, kako bi človeštvo poučili o tem znanju, ki ga sami na začetku niso 

razumeli. 

8 Pripravi se, Izrael, da te tvoji bližnji ne presenetijo. Nočem, da bi se pred neumnimi pokazali kot 

nevedni. Ne, moje ljudstvo, govorili boste z besedami, polnimi prepričanja in zaupanja vase, razložili 

boste moje nauke in razodetja, ki sem vam jih dal v tem času, ter razloge zanje. Namenjeno vam je, da 

poučite nevednega in mu pokažete pot k njegovemu napredku. 

9 Nove generacije me morajo iskati. Na zemljo bom namreč poslal razvite duše, ki ne bodo 

poslušale neumnih besed sveta že od svojega nežnega otroštva, saj jim bo njihova duša dala razumeti, da ti 

nauki niso zadovoljivi, in potem se bodo obrnile na vas, Moje ljudstvo, da jim boste v popolni jasnosti 

pokazali Moje duhovno delo. 

10 Kadarkoli se boste dvignili v molitvi, se boste spomnili mojih besed. Tako ne boste presenečeni na 

svoji poti in boste lahko dajali moja navodila vsem, ki jih potrebujejo in prosijo zanje. 

11 Jaz sem vaš Oče, ki vam nenehno govorim, da bi me razumeli, da bi se po mojem oznanilu skozi 

človeški razum počutili polni mojega miru in se z navdušenjem, poslušnostjo in zagnanostjo lotili 

opravljanja svojega poslanstva. 

12 Ne želim, da bi bolečina človeštva ostala neopažena. Hočem, da začutite njihovo stisko ─ kuge, 

mor in vsako trpljenje ─ in molite z ljubeznijo, da bi dosegli moje usmiljenje. 

13 Vse žalitve, ki jih ljudje delajo tebi, ne bodo delali tebi, ampak meni, in tako bodo z lastno roko 

povzročili bolečino svojim dušam. Vi pa potrpežljivo sprejemajte prezirane, saj bo prišel čas, ko bodo vsi 

prepričani o moji resnici in bodo vedeli, da se niso zmotili. 

14 Mnogi bodo rekli: "Če je Bog med nami, zakaj ne ukaže, naj se vojne končajo?" Toda znali boste 

odgovoriti svojim soljudem in jim povedati, da bo Oče v času Božje sodbe dovolil, da ponosni uničujejo 

drug drugega. Potem pa bom določil mejo boja, da bodo od mene prejeli mir. 

15 Beseda, ki vam jo zaupam, je luč na vaši poti, da boste sredi kaosa ohranili svoj duševni mir. 

Zapomni si, Izrael, da te je zadovoljila vsaka moja beseda. Vendar teh navodil ne poslušajte zgolj iz 

navade, temveč dejansko sledite temu, kar ste se naučili od svojega učitelja. 
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16 Zavedaj se, Izrael, kako zelo se mora moj Duh boriti proti grehu in neveri. Ko vidim, da so me 

moji otroci razumeli, je moj Duh napolnjen z veseljem, blagoslavljam vas in vaša poslušnost doseže Očeta 

kot vonj cvetja. 

17 Ne želim, da bi jutri grenko jokal, Izrael, in mi z obrazom, obrnjenim proti nebu, rekel: "Sekte in 

cerkve so k sebi pritegnile velike množice, ki si jim s tolikšno ljubeznijo podaril luč." 

Da, otroci moji, vendar bodo pšenico predali skupaj s pleveli. To so srca, ki jih tvoja beseda ni 

izboljšala. Resnično, povem vam, da nameravajo z lažnimi besedami razpršiti ovce v ogradi. Toda jaz sem 

moč in povzročim, da bodo množice povsem jasno spoznale, da je moje delo čisto kot snežinke. 

18 Ne bodite presenečeni, moji ljudje. Živite vedno budno in bodite zvesti stražarji. Ne bojte se besed, 

ki vam jih govorijo vaši bratje in sestre, da bi vas prepričali, da ste v zmoti. 

Bodite trdni, kajti "vojake", ki so zvesti moji stvari, bom nagradil z velikimi nagradami ─ tiste med 

vami, ki se soočate s temi težkimi časi zmede svetovnih nazorov, veroizpovedi in religij. 

Vse svoje soljudi spoštujte tako, kot spoštujete Moje delo, in se sklicujte na navodila, ki vam jih bom 

spet zapustil. Če se vam ljudje posmehujejo, naj to počnejo, saj jih bo dosegla luč mojega Svetega Duha in 

takrat bo v njihovih srcih nastopilo kesanje. 

19 Bodite trdni in živite budno, saj vas čakajo težki časi. Takrat bodo moški prišli k meni v službo in 

skušali izvedeti. Toda resnično, pravim vam, pomagal vam bom, to je moja volja. Ko vas za kratek čas 

zavije tema, se namreč pojavim kot sijoča luč, da vas razsvetlim in rešim iz žrela lačnega volka ter vam 

pokažem pot svetlobe in resnice. 

20 Jaz, vaš Učitelj, vam razkrivam vsa veličastva, ki vas obdajajo, in tista, ki jih nosite skrite v sebi, 

ne da bi jih zaradi pomanjkanja duhovnosti zaznali. 

21 Želim, da spoznate vso moč, s katero sem vas obdaril, da boste delali dobro in se vzpenjali na 

goro, vedno oprti na palico moje resnice. 

22 Življenje je bilo za človeka vedno žalostno, ker je vedno zanemarjal številne darove, ki jih ima v 

sebi. Kako bi jih lahko uporabil, saj ni vedel za njihov obstoj? 

Pogosto sem našel ljudi, ki so bili potrti in žalostni, ker so mislili, da se ne morejo osvoboditi jarma, ki 

je zanje v tem času življenje. Zato sem vas prijetno presenetil s svojim glasom, ki vas kliče, s svojo 

besedo, ki vam vliva vero, pogum za življenje, veselje in upanje. 

23 Le vera lahko dušo naredi močno, zato s svojim naukom v nekaterih vžigam vero, v drugih pa jo 

oživljam. V prihodnosti boste namreč morali predstavljati močne, zgledne, poslušne in zakonite ljudi. 

Njegova moč pa bo izhajala iz njegove vere v moj zakon. 

24 Nočem več videti solz v vaših očeh, nočem več videti, kako nosite težko breme svojega življenja 

brez duhovnih idealov, namesto tega pa polno skrbi in telesnega trpljenja. 

25 Zdaj se počutite kot ljubljeni otroci svojega Očeta. Naučite se me prositi za vse, kar potrebujete za 

svoje dobro počutje. Spomnite se, da sem božanski tolažnik, da vas v stiskah ne bo premagal strah. Vedite, 

da je bolečina namenjena le temu, da vaše srce okrepi, ne pa da ga oslabi. Po njej morate biti očiščeni, 

vendar ne razžaljeni. 

26 Že na zemlji dosežite blaženost, ki bo napolnila vašo dušo in ki vam bo dala prve sadove na tem 

svetu, tako da boste lahko brez obupa nadaljevali življenjsko pot. 

27 Oduhovite se v navdihu Mojih naukov, da se bom v celoti manifestiral skozi vaše bitje. 

28 Ali ti takrat nisem dal svojega telesa? Razumite torej, da jo imate. Dovolite mi, da se pri vašem 

posredovanju pokažem, kot da bi ga opravljal v svojem telesu. Takrat se boste resnično poduhovili in 

izpolnjevali Očetovo voljo. 

29 Odprite vrata svojega srca in mi dovolite vstopiti, da vas potolažim v vašem trpljenju. Jaz, Gospod 

bitij in svetov, prihajam k vam s ponižnostjo berača in moja edina prošnja je, da se ljubite med seboj. Kajti 

s svojim razumevanjem in razločevanjem me boste ljubili in oboževali. 

30 Vsak otrok je del mojega Duha, zato to, kar storite svojemu bližnjemu, storite tudi meni. Ali ne 

žaluješ za trpljenjem drugih tako kot za svojim? Zakaj se počutite kot tujci, saj ste isti duh in isto meso? Vi 

ste moje delo, ki sem ga ustvaril na začetku, da bi se razvijalo in izpopolnjevalo skozi stoletja. 

31 Danes, v času velikih preizkušenj, boste zmagali le s svojo vero, pomagala pa vam bo tudi goreča 

molitev, ki je močan ključ za odpiranje vrat in spoznavanje vaše poti. 
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32 Vaše delo pri prinašanju dobre novice o mojem pojavljanju v duhu vašim soljudem bo zelo veliko, 

saj je človeštvo tega časa manj lahkoverno in manj pobožno. Predstavili vam bodo svoje dvome in 

nepripravljenost, vi pa se boste morali vztrajno boriti. Toda ne obupajte, ko naletite na te ovire, izpolnite 

svoje poslanstvo v tem obdobju in z zadovoljstvom boste videli, kako ta svet razsvetljujeta bratstvo in mir, 

po katerih so tako dolgo hrepeneli in jih zahtevali tisti, ki so vedno zaupali v zmago Luči nad temo. 

33 Na tisti dan, ki je že blizu, bodo tisti, ki živijo na zemlji, znali ceniti ljubezen kot razlog za to 

življenje ter za vse lepote in popolnosti, ki so jih dela ljubezni dosegla v vseh časih. Takrat boste vedeli, 

zakaj sem prišel v to dobo in kakšen je rezultat vaših prizadevanj, medtem ko bodo drugi v "Duhovni 

dolini" in bodo od tam z neizrekljivim veseljem videli, kako se množijo semena, ki so jih posejali na tem 

svetu. 

34 Bodite dovzetni za vsak moj navdih, bodite poslušni in preprosti. Dovolite mi, da se spoznam po 

vaših darovih, dovolite mi, da z vašimi darovi dosežem vašega sočloveka. Naj vaše ustnice govorijo moje 

besede tolažbe pred ušesi tistih, ki trpijo, in izražajo mojo modrost pred tistimi, ki potrebujejo luč. Naj mi 

vaše roke služijo za božanje, vaše oči pa naj me gledajo z usmiljenjem, nežnostjo ali sočutjem. 

35 Napolniti se morate z menoj, da boste lahko opravljali dela, ki sem vas jih naučil. Potem boste 

vedeli, da Kristus vliva svojo resnico v vse duše in samo čaka, da se dvignejo, da bi jim razkril svojo 

ljubezen. 

36 Če se vam moj nauk zdi tako čuden, da mislite, da takih besed še niste slišali, čeprav me poznate, 

vam povem, da je vaše začudenje posledica tega, da niste raziskali bistva tega, kar sem vam razodel v 

preteklih časih. Zato se vam bo morda zdel ta nauk čuden ali nov, v resnici pa je bila ta luč vedno prisotna 

v vaših življenjih. 

37 Danes se bo vaš um premetaval kot krhka ladja v nevihti. Vendar se ne bo prevrnila, čudežna sila 

jo bo zaščitila. Vsak blisk bo iskra upanja v globoki noči, in ko se nevihta končno konča in novi dan pride 

kot sporočilo miru, se bo iz najglobljega dela vašega srca dvignila molitev, polna vere, ljubezni in 

hvaležnosti. Čutili boste, da je vaša duša iz preizkušnje izšla okrepljena, in doživeli boste določeno 

razsvetljenje, ki ga prej niste poznali in ki vam bo omogočilo jasno videti, kar je bilo za vas tema in 

skrivnost. 

38 Šele ko se boste notranje preoblikovali, vas bom poslal v svet, da bi širili moje sporočilo. Kajti šele 

ko bo duhovnost v učencih pristna, jo bodo znali posredovati naprej, kot so jo prejeli od mene. 

39 Pravim vam tudi, da bom, preden vas bom poslal delit to veselo novico, ozdravil vaše rane in vas 

okopal z balzamom tolažbe, ki sem ga namenil temu človeštvu. 

40 Pridite danes, da bi slišali to Besedo ─ pridite k Izviru, ki prekipeva od znanja in usmiljenja, da me 

boste resnično začeli spoznavati, ker me ne poznate. 

41 Vsakič, ko mi vaše ustnice ali misli rečejo: "Gospod, usmili se me, usmili se moje bolečine ─ 

Gospod, ne odreci mi svojega odpuščanja", dokazujete svojo nevednost, zmedenost in to, kako malo me 

poznate. 

42 Mi reči, naj sočustvujem s tvojo bolečino? Me prosite, naj se usmilim svojih otrok? Prosite me, naj 

vam odpustim vaše grehe ─ Jaz, ki sem ljubezen, milost, usmiljenje, odpuščanje in sočutje? 

43 Dobro je, da si prizadevate premakniti tiste, ki imajo na zemlji trdo srce, in da s solzami in 

prošnjami poskušate vzbuditi sočutje v tistih, ki nimajo niti kančka sočutja do bližnjega; vendar s temi 

besedami ali mislimi ne premaknite tistega, ki vas je ustvaril iz ljubezni in vas večno ljubi. 

44 Ali zdaj razumeš, zakaj sem ti rekel, da o meni veš zelo malo? Včasih, ko je čaša v tvojih ustih 

zelo grenka ali ko boleča preizkušnja preseže meje tvojih moči, kličeš moje ime in mi rečeš: "Gospod, 

odstrani to kazen z mene, naj ne trpim več." 

     Ljudje, ki se v svoji temi ne zavedate, da nisem Jaz tisti, ki vas hočem ohranjati v bolečini, ampak da 

ste vi sami tisti, ki ustvarjate trpljenje, ki napolnite svoj kelih z grenkobo in me potem obtožujete. 

45 Pridite k temu viru svetlobe, da bosta vaša duša in vaše razumevanje razsvetljena, in potem me 

začnite spoznavati kot Očeta, Učitelja in Sodnika. Kajti jaz, neutrudni Mojster, sem bil s teboj, Izrael, ne 

da bi gledal na tvojo neposlušnost in nerazumevanje, pomanjkanje razmisleka in preučevanja mojega 

zakona. S svojo božansko besedo vam omogočam, da vidite svoje napake, svojo šibkost in nevednost. Dal 

sem vam čas, da se lotite dela na poljih, ki sem vam jih zaupal kot dediščino. 
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46 To je poslanstvo, ki ga je Učitelj v vseh časih zaupal učencu, da posreduje ob trpljenju in grenkobi 

ljudi. 

47 Moja beseda vam je vedno govorila v skladu s pripravo in vzponom duše. Vendar se spuščam v 

svet greha in teme, ne da bi ogrozil svojo božansko svetlobo. Prišel sem k vam, da bi se prenovili. Ko pa 

vas pokličem na odgovornost s svojo božansko besedo, trpite, ker ste začutili, da se je moja beseda 

dotaknila vašega srca, da bi prebudila vašo dušo. 

Beseda, ki jo je slišalo tvoje telo, mu ni bila všeč, ker ti tvoj materializem preprečuje, da bi prepoznal 

božanski namen, bistvo in navdihujočo moč vsake besede, ki sem ti jo dal. Zato vam pravim: 

Dematerializirajte se in dovolite svoji duši, da pretrga svoje okove in se dvigne k meni, da bo lahko slišala 

mojo božansko besedo in da bo vaš materialni del bitja prek duše razumel, kaj vam sporoča Mojster. 

48 Moja volja je, da ste izraelsko ljudstvo, ki v svojih srcih nosite semena ljubezni in božanskega 

miru. Svet od vašega Boga pričakuje usmiljenje in sočutje in tako kot v preteklih časih pričakuje, da bo 

zagledal prave Jezusove učence. 

49 Ljudje pričakujejo, da se boste borili tako kot učenci druge dobe. Toda včasih ste izgubili pogum, 

in ko slišite, da vas soljudje obrekujejo in obrekujejo, da vas imenujejo prevaranti, ravnate kot Peter in me 

na poti zanikate, zanikate milost, s katero sem vas pripravil, in jo izgubite tako, da zapadete nazaj v svoj 

materializem. 

50 Prepričati morate neverujoče, dvigniti padle in dati besede tolažbe in ljubezni tistim, ki trpijo. 

51 Ljudje v svoji svobodni volji zahtevajo združitev, da bi na zemlji zavladal mir. Prizadevajo si za 

harmonijo in želijo svetu pokazati, da je v njih svetloba, da so obdarjeni z močjo ustvarjanja miru. 

Toda ti prevaranti vam hočejo iz rok iztrgati dragulj neprecenljive vrednosti in skrinjo Nove zaveze, ki 

sem vam jo dal v oskrbo, ter vas hočejo ponovno narediti za služabnike faraona, sužnje teme ─ tistih, ki 

zaradi nerazumevanja vlečejo verige hudobije, egoizma svoje samopomembnosti. 

52 Nisem vam govoril le o izpolnitvi poslanstva mojih apostolov druge dobe in o izpolnitvi 

Mojzesovega poslanstva. Ne, Izrael, govoril sem ti o izpolnitvi poslanstva Jezusa iz Nazareta. Dal vam je 

popoln zgled. 

53 Dal sem vam nekaj te Jezusove avtoritete, da boste lahko tako kot on priskočili na pomoč trpečim 

sočloveku. 

54 Človeku nisem dal drugih zakonov, niti drugega nauka, niti drugih poti. Ljudje sami so tlakovali 

poti, po katerih zdaj hodi človeštvo. Vendar ste na pravi poti in uživate mojo ljubezen in mojo svetlobo. 

55 Toda ali vi, ljudje, želite, da kamni pričajo o moji navzočnosti? Ne, Izrael, saj bi to povzročilo 

bolečino in grenkobo za tvojo dušo in telo. 

56 Ni moja volja, izvoljeno ljudstvo, da bi propadli in da vas človeštvo ne bi prepoznalo kot moje 

učence, kot učitelje jutrišnjega dne. Zato vam Učitelj pravi: Učite se in raziskujte, da boste razumeli moj 

božanski namen, da bo svet spoznal in prišel do drevesa življenja. 

57 Preljubi ljudje, kratek je čas, v katerem boste slišali mojo božansko besedo prek glasnika. Toda 

med številom mojega ljudstva ne sme biti niti ena duša premajhna ali prevelika. Sto štiriinštirideset tisoč 

se jih mora konec leta 1950 zbrati pred mojo navzočnostjo, da bi prejeli zadnja navodila, po katerih se 

morate ravnati, da bi izpolnili svoje težko poslanstvo in se odpravili med narode, da bi prinesli luč, 

usmiljenje in resnico. Na ta način lahko svet z izpolnjevanjem poslanstva mojih izbrancev uživa v miru 

mojega božanskega duha. Zato vam neutrudni Mojster podaja še en zlog svojih navodil, da jih boste lahko 

preučili, razlagali in jim sledili. 

58 Za mojo manifestacijo so značilni svetloba, mir in ljubezen do vas. Pokažem vam pot, po kateri se 

morate prenoviti. Naročam vam, da hodite po njej, da se boste počutili okrepljeni z mojo ljubeznijo. To bo 

moč, ki vas bo naredila trdne in vas spremenila v prave učence, ki bodo človeštvu zvesto pričevali o moji 

navzočnosti. 

59 Osvobajam vas, da ne boste več sužnji greha. Dajem vam luč, da boste spoznali resnico in v svojih 

srcih zgradili svetišče, kjer mi boste kot baklo predstavili svojo vero, da se bo vaša duša dvignila k meni in 

bila v občestvu z menoj. 

60 Nočem več, da bi mi govorili: "Gospod, zakaj si daleč od mene, zakaj me ne slišiš, zakaj se 

počutim samega na poti življenja?" 
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Preljubi ljudje: Nikoli se ne oddaljujem od svojih otrok, ampak vi, ki se oddaljujete od mene, ker 

nimate vere in ste me sami zavrnili ter mi zaprli vrata svojih src. 

61 Svet vas napačno ocenjuje in vam povzroča bolečino. Toda ko si klical k Očetu, sem ti iz 

usmiljenja dal najboljša "oblačila", ker je moje usmiljenje veliko in te nisem pustil pogubiti. Kajti jaz sem 

pristan odrešitve za vas in za človeštvo. 

62 Hranil sem vas z najboljšimi jedmi svoje nebeške mize in vam umival noge, da boste hodili po 

svoji poti kot vaš Učitelj. 

63 Svojo besedo puščam zapisano v vašem srcu, da bi bili otroci luči, ki pričajo o moji navzočnosti 

med vami ─ da bi bili osebje človeštva in vam pokazali rešilni čoln ─ da bi moja luč sijala v temi in da bi 

naučili svet vzpenjati se in komunicirati z mojo Božanskostjo od duha do duha. 

     Zato vas, ljudje, pripravljam, da postanete služabniki tretjega veka, ki bodo množicam dajali kruh 

življenja in kristalno čisto vodo. 

V tem času pokvarjenosti, zmede pojmov in materializma otroci propadajo. Svet gre po svoji poti kot 

slepec, tisti, ki so mrtvi za življenje milosti, človeštvo je tisto, ki propade in mi daje piti še eno čašo 

trpljenja. Pokažite jim luč novega dne, dajte jim občutiti mojo navzočnost in jim povejte, da jih Oče 

pričakuje z odprtimi rokami. 

64 Kratki so že trenutki, v katerih boste slišali mojo besedo prek glasnika. Toda moja božanska 

beseda mora biti kot knjiga, odprta pred človeštvom. 

Pokazati jo morate zapisano v svojem srcu, v svoji duši, kot luč, ki vas razsvetljuje, kot baklo, ki vodi 

človeštvo. Ta bo namreč v želji po sadu, ki ste ga prejeli, prišel do njega na različne načine, vi pa mu ga 

boste morali dati, da bo imel v sebi življenje milosti. To je sad drevesa življenja, in kdor se hrani z njim, ne 

bo pogubljen, ker bo imel v sebi večno življenje. In vi, ki ste se hranili s tem sadjem, morate dovoliti, da se 

vaša duša dvigne in dvigne ─ razbije vse svoje okove. 

65 Napolnite svoja srca z mirom in dobro voljo. Bodite duše luči, ki se svetu pokažejo kot svobodne 

duše, ki so znale zgraditi pravo Cerkev za svojega Gospoda. 

66 Želim, da bi dali življenje "mrtvim" in luč "slepim", tako da bi prinesli moje sporočilo do ušes 

tistih, ki me niso hoteli slišati, in obrnili srca k veri. To je zlato seme, ki ga v svojih rokah izročite svojemu 

Očetu. Zato te dvigam in ti dajem svoj nauk, ki je zaklad neizmerne vrednosti za tvojo dušo. V svoji 

besedi sem vam dal občutiti svoj mir in vas z njim navdihnil, da boste hodili po tej poti, ki je preplavljena 

z lučjo mojega Svetega Duha. 

67 Nisem gledal na vaše napake, zdaj me imate samo kot Očeta, ki vam daje mojo Besedo, da bi se po 

njej prenovili in se napolnili z mojim usmiljenjem. Hočem vas videti oblečene v moje duhovne koristi, vse 

enako razsvetljene z lučjo mojega Svetega Duha, da boste združeni v ljubezni, veri in dobri volji ─ močan 

Izrael, ki bo svetu oznanjal moje delo, da bodo v vas vidni moji ambasadorji, moji glasniki ─ duše, ki so 

se resnično pripravile voditi ljudi. 

68 Dan za dnem prejemate moje nauke. Jaz sem Mojster, ki vas nenehno poučuje, da boste v 

prihodnosti, ko se boste poduhovili, peli duhovno hvalnico. 

69 Dajem vam svojo moč, da lahko sledite moji božanski sledi. Razsvetljujem vaše misli, da boste 

jasno razumeli svojega Očeta, da boste pravilno razlagali mojo besedo in da se bo v vas razodela resnica, 

ki jo ljudje iščejo na različne načine. 

70 Vi, ljubljeno ljudstvo, boste to sporočilo prinesli človeštvu, da bo v luči resnice razumelo Očetov 

zakon. Vidim namreč, da se v svojih velikih zmotah vmešavajo v moje visoke načrte in skušajo prodreti v 

moje skrivne zakladnice, čeprav na to niso pripravljeni in me še ne razumejo. 

71 Moj nauk bo jasno ogledalo, v katerem se bo človeštvo ogledalo, da bo s ponižnostjo in krotkostjo 

dovolilo moji besedi, da ga spreobrne in pripravi, da me bo ljubilo, da se bo prenovilo in da se bodo ljudje 

ljubili med seboj. 

72 Dal sem vam merilo svojega miru, da ga boste lahko otipljivo predstavili svetu. Toda mir, ki sem 

vam ga zaupal, je mir mojega Duha ─ je tisti, ki navdihuje vašega duha ─ je tisti, ki se rojeva iz moje 

ljubezni in prek katerega se bo človeštvo zavedalo moje navzočnosti. Ta mir sem vam dal, da ga boste v 

celoti občutili na svoji poti, ki sem jo tlakoval, da ne bi doživljali bolečine. To ste si ustvarili sami. 
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Toda vaša duša ima velike darove in moč, da lahko zmagate nad trpljenjem, ki vas očiščuje in čisti. 

Resnično vam pravim: ne bo samo bolečina tista, ki vas bo približala meni, ampak poslušnost mojemu 

zakonu, vaša dobra dela. 

73 Ob prakticiranju mojih naukov boste občutili blaženost in se tako povzpeli na goro. Zavedajte se, 

da imate težko nalogo, ki jo morate opraviti. Tako kot vaš Učitelj morate med ljudmi pustiti sled 

poslušnosti, zgled ponižnosti, da bo kot svetleča sled in da bodo prihodnji rodovi sledili vašemu zgledu. 

Pustiti jim morate tlakovano pot, da lahko dosežejo duhovnost. Boste sejalci resnice, da svet ne bo več 

padel v brezno ─ v sovraštva, ki jih je gojil skozi stoletja. 

74 Pripravite se, moje ljudstvo, kajti svet želi razumeti mojo resnico. Prinesite mu tolažbo, saj je 

njegovo očiščenje veliko. Pravim vam tudi, da je milost, ki jo hranim za vas v svoji zakladnici, velika. 

Toda preden ga prejmete, morate postati vredni, da si ga zaslužite. Ko boste dosegli izpolnitev svojega 

poslanstva, boste spoznali, da ga imate v najgloblji notranjosti svojega bitja. 

75 Resnično, povem vam: niste več ubogi, ne slabotni in ne slepi. Kajti moja luč vas je razsvetlila, da 

boste v tem času pričevali o moji navzočnosti. Moja volja je, da tisti, ki pridejo za vami, najdejo miren 

kraj, v čigar senci bodo lahko počivali. Sprejmite jih, pripeljite jih k izviru milosti, ne da bi se ozirali na 

njihovo nevednost ali hudobijo. 

Če pridejo s gobavostjo, jih ozdravite, ker imate zdravilni balzam, in če pride k vam morilec, ga 

pokrijte s svojim duhovnim plaščem in ga pripravite, da se pokesa svojih zločinov, da bo poiskal vodo, ki 

ga očisti madeža, ki ga odreši. Ko ti duhovno potrebni pridejo pred vaša vrata, ker želijo mojo besedo in 

mojo luč, jim ne boste ničesar odrekli. Postali boste služabniki svojih soljudi, saj sem vas za to pripravil, 

da boste delili mojo milost. 

76 Tako boste, kamor koli greste, deležni dobrega počutja. Ljudje me bodo prepoznali, začutili mojo 

navzočnost in v svojih srcih začutili vero. Tako se bo svet lahko odvrnil od svojega malikovanja. 

Ljudje me morajo duhovno iskati, se med seboj ljubiti in z medsebojno ljubeznijo gojiti mir in dobro 

voljo. Vi pa ste tisti, ki boste prinesli ta navodila in boste kot žarek svetlobe v njihovi temi. 

77 Vaša bitka je blizu. Spoznali boste, da je to boj svetlobe proti temi. Takrat boste postali vojaki 

moje stvari, nosili boste značko, vzeli meč moje besede in bili priča vojski svojega Gospoda, ki se bori 

proti temi tega sveta. 

78 To je čas, ko razsvetljujem vse duše, ko osvobajam svet iz suženjstva, ki ga je preživljal stoletja. 

Vendar pa je nujno, da se pokažem v tem svetu zla, sovražnosti in slabe volje, v katerem cvetijo vojne in v 

katerem je greh obrodil vse svoje sadove. Potrebno je, da se prečisti kot zlato v talilniku, da se dvigne v 

življenje milosti in da ima človek v duši večno življenje. 

79 Toda Oče vam pravi: "Ne uničujem najdragocenejšega v stvarstvu, to je duše. Ne, ljubljeni otroci, 

jaz bom samo očistil svet njegove pokvarjenosti, da bo nastalo novo človeštvo, v katerem me bodo 

množice čutile in uresničevale moj zakon. Ljudje se bodo ljubili med seboj, jedli sadove drevesa življenja, 

gasili žejo svojih duš v neizčrpnem izviru milosti in moj Sveti Duh jih bo razsvetljeval kot kraljevska 

zvezda. Potem boste videli, da me bo človeštvo hvalilo in blagoslavljalo. 

80 Preljubi Izraelci, vi ste izbrani in pripravljeni, da se boste še naprej borili in delali, da bo ta svet 

zagledal novi dan. 

81 Ljudje, vi postavljate začetek, saj ste prvi, ki dajete zgled. Predstavite moje delo, kot sem vam ga 

zaupal. Bodite pravi duhovniki, ki nosijo darove Svetega Duha v vsej slavi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 337 
1 Dobrodošli so krotki in ponižni po srcu, ki se niso razburili nad skromnostjo teh krajev, kjer se 

razodevam, ker so mislili le na to, da bo njihova duša z veseljem poslušala mojo besedo. 

2 Resnično, povem vam, da zaradi kratkih trenutkov priprave teh src pošiljam svojo luč in svoj mir 

na to nemirno morje, v katerem človeštvo propada sredi svojih strasti in vojn. 

3 Kako naj se tudi Moj Duh ne razveseli, ko vidim te množice, ki me iščejo v pomenu sporočila, ki 

ga slišijo prek glasnika? Ne zahtevajo več formalnosti ali obredov, ampak se želijo hraniti le s kruhom 

Duha. 

4 Jejte in se nasitite, duše, možgani in srca, da se boste počutili okrepljeni in nahranjeni za večnost, 

ko ne boste več slišali tega glasu. 

5 Glas vašega Učitelja, ki so ga učlovečili nosilci glasu, se bo končal. Toda knjiga mojih razodetij in 

naukov bo kot žarek neizprosnega sijaja za vedno ostala pred vašo dušo. 

6 Ta beseda, ki je vaše duše preplavila z mirom, ki je prinesla neskončne radosti v srca in misli tega 

ljudstva, ki je "mrtve" obudila k veri in razsvetlila pot vsem, ki so jo slišali, ─ tudi če je ne boste več slišali 

iz ust mojih izbrancev, bo za vas ostala neizbrisna in nepozabna. 

7 Blagor tistim, ki znajo ta kruh in to vino ohranjati v najčistejši in najčistejši obliki svojega bitja, saj 

bodo vedno imeli nekaj, kar jih bo tolažilo, sevalo usmiljenje in prižigalo luč na njihovi poti. 

8 Blagor tistim, ki so danes verjeli, kajti jutri bodo verjeli, kar so slišali in videli. Ostali boste na 

zemlji, da si boste prizadevali za duhovno prebujenje in mir svojih soljudi, jaz pa vas bom obdržal, dokler 

vas ne pripeljem v obljubljeno deželo. 

9 Ker je vaš spomin prešibak, da bi ohranil obilico naukov, ki sem vam jih razkril, vam bom zapustil 

materialno knjigo, ki sem jo navdihnil jaz in vsebuje vse bistvene stvari, ki sem jih v tem času učil to 

ljudstvo. Tako bo vaše vsakdanje delo lažje, ker vas bodo moji nauki vedno spodbujali ─ ker ne boste v 

nevarnosti, da bi sčasoma pozabili, kar ste nekoč slišali. Padli bi v napako, ponarejanje ali skrivnostnost. 

10 Moja beseda bo še naprej svetilnik in zvezda za to ljudstvo, duhovno zmagoslavje pa bo pripadlo 

tistim, ki so zvesti in vztrajni do konca ─ tistim, ki se ne ustrašijo lakote in žeje v puščavi ─ tistim, ki se 

korak za korakom vzpenjajo na svojo lastno Kalvarijo, s pogledom vedno uprtim v Neskončnost, ki je 

svetloba, večnost in obljuba resnične blaženosti. 

11 Bolj ko boste dvignili svojo dušo, manj vas bo stiskal križ. Ko vam ne bom več govoril v tej obliki, 

se vam bom približal v duhu in vam rekel: "Odprite knjigo in se učite, da boste kmalu postali pogumni 

učenci, ki jih to delo potrebuje, da bi se lahko uveljavilo na zemlji. Odprli boste knjigo in odgovorila vam 

bo, osvobodila vas bo dvomov in vam razkrila, kar ste poskušali razložiti sami sebi. 

12 Pravim vam, da bo prišel dan, ko ne boste več potrebovali materialne knjige, ki bi vas na vsakem 

koraku spominjala na mojo besedo, saj bo ta tekla iz vaših ust kot neizčrpen vir navdiha. Toda da bi prišel 

ta dan in da bi dosegli to stopnjo vzvišenosti in modrosti, se boste morali predhodno veliko učiti in vaditi 

po pisnih navodilih, dokler ne dosežete zrelosti in osnovnega znanja, ki vam bo omogočilo sprejemati 

božanski navdih iz duha v duh. 

13 Učitelju bo všeč, ko bo videl mir v vaših srcih. Vi, moji učenci, se boste vedno okrepčali z mojo 

besedo, in ko se boste duhovno dvignili, boste v svoji duši čutili mojo manifestacijo in prejeli moj navdih. 

14 Ste moje izbrano ljudstvo in morate biti ponižni in velikodušni. Hodite po poti svetlobe, da se ne 

spotaknete in ne propadete. Kajti jaz sem tisti, ki grem pred vami. 

Kdor včasih spi, bo ob prebujenju videl, da so njegovi bratje in sestre napredovali na poti svetlobe, 

medtem ko je bil on apatičen. Svojo besedo pa dan za dnem dajem tudi služabniku, ki ni delal, ki se je 

pustil preslepiti temi in je dovolil, da je v njegovem srcu zrasel plevel. 

15 Umaknite se, ljubljeni učenci, od svojih prejšnjih poti, saj vas je na njih napadala samo bolečina. 

Zato sem vas našel razgaljene in lačne, brez miru in tolažbe za svet, brez poznavanja vaše usode in brez 

občutka Očetove topline. Zdaj pa sem vam dal novo priložnost in čas, da se osvežite z mojo besedo, da bi 

v njej našli odrešitev svoje duše ─ duše, ki je bila vedno suženj telesnih strasti. 

16 Nahajate se v času, ko svet goji najvišjo stopnjo pokvarjenosti, ko se razvija želja po moči in 

prevladuje nizkotnost tistih, ki ne slišijo glasu razuma in vesti. Vi, ki ste na tej poti svetlobe, sprejmite 
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mojo besedo, da boste razumeli svojo usodo, da se boste razvijali in pripravljali z ljubeznijo, ki sem vas jo 

vedno učil. 

17 Zelo me ljubite in znate uporabljati čas. Oduhovili ste se, premagali svoja telesa in se navdušili za 

delo za napredek sočloveka. 

Toda veliko je tudi takih, ki me ne razumejo, ne poslušajo razuma in ne občutijo mojega miru v celoti 

ter ne želijo imeti duhovne veličine v svojem bitju. 

18 Spodbujam vas s svojo ljubeznijo, da se ne boste počutili šibki, da boste s prejemom moje moči 

lahko okrepili svojo odločenost za izpolnjevanje mojih naročil in da se boste lahko uprli težavam in 

nesrečam, ki vam jih povzročajo ljudje sami. 

19 Ne bojte se ljudi, bedite in molite, da vas tema ne bi presenetila in vam odvzela milosti, s katero 

sem vas pripravil. Boste moji glasniki v različnih predelih zemlje. 

Prepoznavanje mojega dela je bilo vaše duhovno prebujenje. Niste več malikovalci niti fanatiki. Že 

veste, kaj je vaša usoda in duhovno poslanstvo. Kdor pa želi hoditi po tej poti, mora ljubiti sočloveka in 

imeti vest kot vodilo svojih dejanj. Takrat bo vse svetlo in v njegovem srcu ne bo več teme. V sebi bo imel 

veselje in zadovoljstvo, zaradi česar se bo njegova duša še bolj dvignila k meni. 

20 Vsakdo, ki je na tej poti, bo vedno pod zaščito mojega Duhovnega sveta Luči, ki ga bo podpiral pri 

izpolnjevanju njegovega poslanstva. 

21 Bodite zadovoljni z velikimi koristmi, ki vam jih je Oče podelil glede vsega, kar se nanaša na 

človeško življenje na zemlji. Ne prosite za to, kar bi lahko uničilo vašo dušo in telo. Več vam lahko dam, 

kot bi lahko prosili od mene. Toda jaz sem tisti, ki vem, kaj vam v resnici manjka na življenjski poti. 

Rekel sem vam: Če boste znali izpolnjevati mojo zakonodajo, me boste videli v vsej moji slavi. 

22 Bitja Luči zdaj odstranjujejo temo iz vaše sredine. To bodo vaši zaščitniki, ki si bodo prizadevali, 

da bi bili čisti in da bi opustili vse težnje po materializaciji, da bi lahko opazovali duhovno lepoto in 

sprejemali njena sporočila miru za človeštvo. Elija prav tako očiščuje in pripravlja moje izbrance, da bi se 

lahko po njihovem posredovanju razodel. 

23 Izkoristite kratek čas, ki vam je ostal, in poslušajte mojo besedo prek Glasovnika, da boste ostali 

razsvetljeni in boste znali sprejemati navdih. Kajti po tvojem duhu bom še naprej govoril velikim 

množicam. Tudi moj duhovni svet bo vedno z vami. 

Bodite poslušni in se pogumno ter odločno podajte naprej, ne da bi merili razdalje. Svoje delo začnite 

postopoma in videli boste, kako bo svet postopoma izgubil strah pred kaznijo in vse človeške nagnjenosti. 

Tako bo vedno bolj sprejemal vaše pričevanje. 

24 Že poznate svoje poslanstvo in veste, kako se pripraviti. Vse, kar potrebujete, je, da veste, kako 

komunicirati z mojo Božanskostjo iz duha v duh ─ ne več prek uma nosilca glasu. 

25 Potem tisti, ki me niso prepoznali, ne bodo več zmedeni. Občutili bodo zaupanje in vero ter 

doživeli, da je duh sposoben sprejeti in razumeti mojo duhovno manifestacijo. 

26 Zbirališča, ki so vam nudila zatočišče, bodo še naprej ostala zbirališča za vas. Jaz pa vam pravim, 

da je prava Cerkev, ki bo vedno odprta v večnosti, Cerkev Svetega Duha. K njej bodo prihajali vsi rodovi 

in v njej bodo od mene prejeli življenje in svetlobo, mir in blaženost. 

27 Po letu 1950 boste začeli delati, da bi človeštvu prinesli veselo novico, kot sem vas učil. Zato vas 

učim, da bi si nabrali pravo luč, ki jo boste prinesli svetu. 

Kot izbrano ljudstvo morate spoštovati ideje svojih soljudi iz različnih sekt in verskih skupnosti ter jih s 

svojimi prizadevanji združiti v enotno voljo. 

Prišel bo čas, ko bo Moje delo zacvetelo v različnih narodih ─ na tistih poljih, ki so bila neplodna, da 

bodo vsi spoznali pravo bistvo Moje besede, ki sem jo v tem času izlil kot kristalno čisto vodo. 

28 Jutri boste eno ljudstvo z enim samim idealom, kot en sam izvir, h kateremu vsi prihajajo, da bi se 

napili njegove kristalno čiste vode. Bodite pozorni, da bo človeštvo uživalo en in isti sad ─ sad, ki daje 

bistvo in sladkost srcu in duši. 

29 Moj nauk vas bo pripravil tako, da se bo vsak, ki bo sprejel njegov pomen, naučil odnosa do 

bližnjega s posebnim odnosom do vseh ─ do otrok, mladostnikov ali odraslih, moških ali žensk. 
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30 Ko vam govorim o posebni obravnavi vaših soljudi, želim, da razumete, da govorim o obravnavi 

duše. Vsakič, ko stopite v stik s svojim sosedom, se morate namreč zavedati, da stopate v stik z njegovo 

dušo. 

31 Potem boste vedeli, kako v otroku odkriti dušo, ki se začne boriti, ki začne živeti s čistim srcem in 

deviškim umom. Ko bo vaše srce razmišljalo o tem, bo začutilo nežnost in ljubezen do teh duš. 

32 Ko stojite pred mladeničem, lahko v njegovi energičnosti, velikih pričakovanjih in ambicioznih 

ciljih vidite prisotnost duše, ki je na vrhuncu svojega boja na zemlji ─ v tistem življenjskem obdobju, ko 

se duša nenehno bori proti strastem mesa in nevarnostim, ki jo prežijo na vsakem koraku. 

33 Imejte razumevanje za mlade, pomagajte jim in se jim posvečajte, da bodo lahko napredovali na 

težki življenjski poti. 

34 Spoštujte in imejte radi zrele ljudi in starejše. V njih lahko odkrijete dušo, ki je že prestopila vrh 

gore življenja. Kar jim je zemlja lahko dala, pa naj bo to malo ali veliko, so že prejeli. Od nje ne 

pričakujejo ničesar več. Vse svoje upanje polagajo v prihodnost, ki čaka njihovo dušo. Toda od vseh ljudi 

imajo največ za dati, saj so že poželi žetev vsega, kar so posejali v času svojega življenja. Njihova duša ni 

tista, ki potrebuje vašo skrb, temveč njihovo utrujeno telo, izčrpano od življenjskega boja. Bodite pozorni, 

nežni in spoštljivi do njih, ker to potrebujejo in si zaslužijo. Po tolikih grenkobah in napornih bojih je 

kapljica medu v teh srcih zelo dobrodošla. 

35 Želim, ljubljeni ljudje, da na ljudi gledate na ta način: duhovno, da boste vsakemu sočloveku dali 

vrednost, ki jo ima, in mesto, ki si ga zasluži. Če pozabite na bistvo svojega bitja in se še naprej 

obravnavate le kot fizična bitja, se boste odrekli pravi vrednosti, ki je prisotna v vsakem človeku, to je 

duši. 

36 Zdaj, ko dopuščam, da se moj glas sliši prek mojih oddajnikov besed, pozdravljam množico 

poslušalcev, ki so tukaj, da bi me slišali. Pozdravljam tako pobožne kot neverne, tako dobronamerne kot 

raziskovalce, tako tiste, ki so se očistili v duhovnosti, kot tiste, ki nosijo težko breme svojega 

materializma. 

37 Blagoslavljam vas, ljubljeno ljudstvo, ker ste mi do danes izkazali vero in željo, da bi se približali 

popolnosti svoje duše. Poslanstvo Izraela je moliti in poučevati za svet. Rasli ste in se množili in iz 

učencev postopoma postajate učenci, da bi kasneje poiskali tiste, ki morajo v kratkem času prejeti 

dediščino moje besede. 

38 Način, na katerega sem se razkril v tem času, je drugačen kot v drugem času, vendar je moj namen 

enak: Da bi rešili človeštvo, da bi ga odstranili iz viharja, ki ga je srečalo na svoji poti in iz katerega se ni 

moglo rešiti. 

Skušnjava se je sprostila v vsej svoji moči, človek je padel kot majhen otrok in doživel veliko trpljenje. 

Izprazni svoj kelih trpljenja in me kliče v svoji globoki zmedenosti, Oče pa je z njim. 

Kvas še vedno ostaja v čaši, vendar vam bom pomagal prenašati bolečine, ki so posledica vaše 

neposlušnosti. Blagor vam, ki me poslušate, saj boste močni! Toda kaj se bo zgodilo z drugimi, ko jih bo 

doletelo to veliko trpljenje? Ali bodo njihove duše propadle zaradi pomanjkanja vere? Izraelova molitev 

jih mora podpirati. 

39 Želim vas videti čiste, kesane in navdihnjene z mojo ljubeznijo. Dokler ste iskali odrešitev v svetu, 

ste bili šibki. Ko ste dvignili oči k meni in me prosili, ste prejeli moč. Ker veste, kje je tolažba, zakaj me 

niste vedno iskali? Zakaj si ne prizadevate za ljubezen, da bi odpravili sovraštvo in tako končali vojne? 

Še naprej govorim svetu, a samo Izrael me sliši in prevzame odgovornost za moje besede. Na njej 

puščam bremena, a tudi duhovne milosti. 

40 V vas sem položil svojo resnico in svoje bistvo, da boste razodevali mojo besedo. V vas ne želim 

videti fanatizma, nevednosti ali hinavščine. Svoje ljudstvo želim videti svobodno v okviru svojih zakonov, 

kot močno in iskreno družino, ki zna ljubiti in pomagati ljudem v stiski, ki razume udarce usode, ki jih 

človeštvo doživlja v tem času in za katere moli. Pripravljam vas, da ne boste nikoli rekli: "Oče moj, 

primanjkuje nam luči, znanja in moči za boj proti laži in temi." 

41 Prosil sem vas za kanček vere, da bi s svojim posredovanjem naredili čudeže. Podelil sem vam 

dokaze o moči, ki sem vam jo dal. Bolnika si ozdravil, ker si ga objel s svojo ljubeznijo. Beseda od tebe je 

spreobrnila grešnika. Premaknil si njegovo srce, svetloba, ki je prodrla vanj, ga je spodbudila k 

razmisleku, in ko je spoznal svoje prestopke, se je pokesal, ti pa si ga rešil. 
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Tolažite in darujte mir, sem vam rekel, in na svojem potovanju po domovih ste prinesli mir, od 

katerega niso imela koristi le bitja, ki prebivajo na tem svetu, ampak tudi duhovna bitja, vaši bratje in 

sestre, zahvalite se mi za luč, ki jo je izraelsko ljudstvo razširilo po vesolju. 

42 Še večje darove milosti boste dosegli, ko se boste med seboj ljubili v duhu in resnici ter se združili 

v izpolnjevanju mojih zakonov miru in dobre volje. Ko boste tako pripravljeni, bodo iz vas izhajali 

pravični duhovni zakoni. Med vami se bodo pojavili voditelji, ki bodo spremenili tok narodov. Ko pa bom 

to poslanstvo zaupal enemu od vas, ga ponižno sprejmite, čutite veliko odgovornost, ki vam jo nalagam, 

spomnite se Mojzesa, ko je varno vodil izbrano ljudstvo, njegovih reči, njegovih načel, polnih modrosti in 

pravičnosti, in si ga vzemite za zgled. 

43 Za vas sem načrtoval velike misije v prihodnosti, odvisno od vaše priprave. Vaš vpliv bo odločilen 

za potek tega sveta. Oznanjali boste enakost, spoštovali boste poslanstvo, ki sem ga zaupal svojim 

otrokom, saj imajo vse vrline in svete pravice, ki sem vam jih brez izjeme podelil. 

44 Da bi dosegli zmago, se morate združiti in sočustvovati s človeštvom. Odpusti ji, kakor sem ji 

odpustil jaz. Videli boste njene neštete napake, njene moralne in duševne bolezni, njeno izrojenost. Vi pa 

lahko posredujete le svetlobo. Vaše poslanstvo je, da dajete, razlagate moj nauk in dajete dober zgled. Vse 

ostalo prepusti meni. Velike zadeve, s katerimi se srečujete v odnosih s soljudmi, predložite meni in 

odločil jih bom po svoji volji. 

Po letu 1950 v okviru mojega učenja ne oblikujte teorij ali znanosti, ne ustvarjajte dogem ali obredov, 

ostanite le v veri. Nosite znamenje v svoji duši in prakticirajte vrline, ki sem vas jih naučil. Zberite moč za 

boj, saj vas čaka človeštvo. Nekateri od vas bodo odšli prek meja svoje države, drugi v bližnje pokrajine. 

Drugi med vami se bodo vrnili tja, kjer so prvič zagledali svetlobo na tem svetu. Razpršil vas bom; vendar 

molite in se pripravite, da boste spoznali mojo voljo in jo znali ubogati. 

45 Pojdite naprej v mojem imenu. Pripravite se, preden spregovorite. Ko se pripravite na delo, 

preučite svojo težko nalogo. Jaz bom vaš predhodnik. Ko vas bodo prosili, da pričate o mojem prihodu v 

tretjem času, govorite o tem, kar ste videli in slišali. Takrat boste preučevali in raziskovali mojo besedo in 

boste razumeli, česar do takrat niste mogli razumeti. 

46 Pošiljam vas, da gradite v srcih svojih soljudi. Tvoje delo mora imeti roko in noge, da me bo 

vredno. 

47 Ocenjevali in preverjali vas bodo. Ko pa bodo ljudje v vas videli ideal služenja, se vam bodo 

priklonili in vas vzljubili. Ljudje bodo presenečeni nad vašo preobrazbo in duhovnostjo ter vas bodo imeli 

za zgled. O navodilih, ki jih boste dali, bom priča v Visokem Onkraj. 

48 Na zemljo bom poslal velike duše, ki bodo nadaljevale delo, vi pa boste imeli velike duhovne 

misije v skladu s svojimi zaslugami. Človeštvo je veliko grešilo in slabo seme je globoko pognalo 

korenine v njegovo srce. Zato bo delo očiščevanja dolgotrajno in trajno. 

Duše, ki morajo pokazati pravo pot, so bile že poslane ─ vi ste tisti, ki tvorite ljudstvo Izraela, ki sem 

ga postavil na duhovno raven, s katere lahko dvignete človeštvo. 

49 Ne počutite se superiorno nad drugimi. Moja beseda in moji darovi so namenjeni vsem, da me 

boste razumeli na enak način. 

50 Tretje obdobje se je začelo leta 1866 in ne veste, koliko let ali stoletij bo to obdobje trajalo. Ker se 

je druga doba končala šele po približno 2000 letih, ne veste, do kdaj bo trajala sedanja doba. Le zaupajte, 

ljubljeni ljudje, da se vam bo Oče razodel in vam bil zelo blizu ter da se boste vsak dan bolj in bolj 

spreminjali. Če se v boju ustavite, vas bom spodbudil, da boste napredovali. To je težka in dolgotrajna 

bitka, ki se je začela in se bo še nadaljevala. To je moje restavratorsko delo. 

51 Dal sem vam življenje, poslal sem vas na ta svet, da opravite težko nalogo. Izpolnite moje ukaze, 

ljubite me bolj kot vse ustvarjeno in služite sočloveku, da boste lahko živeli na višji ravni in se mi vsak 

dan bolj približali. 

52 Ko se boste očistili in izpolnili svojo nalogo, boste vsi prebivali z menoj. Na zemlji živite duhovno 

in ubogajte duhovne in zemeljske zakone, da boste doživeli izpolnitev vseh mojih obljub. 

53 Zapustite svojim otrokom to dediščino: mojo Besedo. Dal sem vam moč, da ustvarjate in 

oblikujete družino. Dal sem vam dom in vam rekel: napolnite ga z ljubeznijo, toplino in dobrimi zgledi. Če 

želite, da bi bili vaši otroci pravični, izpolnite moje zakone. To pričakujejo od vas; če pa v tem času ne 
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razumejo vaših nasvetov in zgledov, bo prišel čas, očetje družin, ko vam bodo dali razum, vas spoštovali 

in blagoslovili. 

54 Danes se učite od mene, saj naslavljam vse brez izjeme, vsi ste moji otroci in vsi imate enake 

pravice, da vas ljubim, blagoslavljam, odpuščam in odrešujem. 

55 Tu je moja beseda, iz katere se širijo iskre svetlobe, ki razpršijo temo iz vsakega uma, zaprtega 

pred resnico. 

56 Poglejte, kako moč te Besede odpira vrata vaših src, da vanje vstopijo ljubezen in ponižnost, 

poduhovljenost in vera, hkrati pa za vedno izginejo nadutost, nevednost in greh, ki so dolgo prebivali v 

njih. 

57 Resnično, povem vam: Vsakdo, ki me je slišal ─ ne glede na to, ali verjame v mojo besedo ali ne 

─ zdaj nosi v svoji duši iskro svetlobe in v njegovem srcu so se odprla vrata vesti, ki se ne bodo nikoli več 

zaprla. 

58 Moja beseda se bo morala boriti proti duhovni nevednosti, ki vlada v človeštvu. Medtem ko tisti, ki 

vedo za Moj prihod, verjamejo, da bo Moja navzočnost potekala tako, da bo Moj Duh prišel v telo kot v 

drugi dobi, se tisti, ki ne vedo ničesar o Mojem prihodu in Mojih obljubah, sprašujejo o moji navzočnosti 

v duhu in skozi človeški um ter se stalno sprašujejo, zakaj sem spet med ljudmi, čeprav o tem niso vedeli 

ničesar. 

59 Razlog za to je, da se je človeštvo zadovoljilo s svojimi obredi, tradicijami in zunanjimi kulti ter 

pozabilo preučevati zakon, prerokbe in nauke, ki sem jih zapustil človeštvu v preteklih časih. 

60 Kako ne bi bili presenečeni, da me zdaj slišite, saj niste bili budni, kot sem vam naročil? Kako ne 

bi bili presenečeni nad navzočnostjo moje besede, saj se nikoli niste zanimali za moje prerokbe in 

znamenja, ki so napovedovala mojo vrnitev? 

61 Za te ljudi, ki jih ne zanima poznavanje resnice, je tako, kot da v drugem veku ne bi ničesar naredil 

ali povedal. Kot da ne bi prišel in ne bi obstajal. Zato je bilo potrebno, da Moja beseda govori o preteklih 

dogodkih v tem času, da bi lahko sedanje dogodke povezali s prerokbami, obljubami in učenji prvega in 

drugega časa. 

62 Če bi vsi preučevali Besedo, ki sem vam jo prinesel v tistem času, bi me vsi pričakovali, vsi bi 

razumeli, da se mora moja vrnitev zgoditi v duhu, in nihče se ne bi čudil moji pojavitvi. Toda vi ste prišli s 

temnim umom, s tančico nevednosti, ki vam je preprečevala videti luč resnice, s srcem, polnim fanatizma 

in neumnosti. Kako bi bilo mogoče, da bi vsi vi, takoj ko ste me slišali, rekli: "On je Mojster?" Potrebno je 

bilo, da ste me poslušali vedno znova in znova in znova, da bi z vsako lekcijo vaš um ujel novo iskro 

svetlobe, ki bi vas približala razumevanju. 

63 Tako ste, ne da bi se morali s kom posvetovati ali poseči po knjigah, stran za stranjo spoznavali 

resnico razodetja iz preteklih časov, prek katere ste razumeli razlog mojega duhovnega pojavljanja v tem 

času. 

64 Vaše srce je postajalo vedno bolj mirno in vaš duh je vedno bolj krepil svojo vero, ko je videl trdne 

temelje, na katerih je zgrajen ta nauk, ki sem ga imenoval spiritualizem in ki vam govori o večnih 

razodetjih. 

65 Učenci, razumite, da sem vam govoril v duhu prek človeškega glasovnega medija zato, da bi me, 

ko vam ne bom več govoril prek tega sredstva, še naprej iskali v duhu in dosegli resnično občestvo z mojo 

božanskostjo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 338 
1 Jaz sem pot in luč, ki vas vodi. Jaz sem osebje, ki vas podpira in vam prihrani padce na vaši poti. 

Jaz sem svetilnik, ki osvetljuje vašo pot, krepi vašo dušo z mirom mojega božanskega Duha in umirja 

viharje vašega življenja, da bi bili celi in da vaša duša ne bi ostala zadaj. 

2 V moji besedi prejmete moč, toplino in hrano, ki jo vaša duša potrebuje, da se dvigne in bori, kot 

jo je naučil Mojster. 

3 Moja beseda je skozi stoletja služila, služi in bo služila kot preizkusni kamen za doseganje čistosti 

duše in njene popolnosti. Vaša duša je šla skozi različne razvojne stopnje, vendar pri izpolnjevanju 

svojega poslanstva še ni dosegla popolnosti. 

4 Prišel sem v tretjem obdobju in se razkril skozi človeški um, da bi vam ponovno pokazal pot in vas 

pripravil za učence tretjega obdobja. Govoril sem vam na najpreprostejši način, da boste razumeli mojo 

besedo. Govoril sem vam v prispodobah in prilikah. Toda v vsakem od svojih naukov sem dovolil, da 

njegov pomen prodre v vašo dušo, in vam izrazil željo, da bi Učitelj v vsakem od vas prepoznal pravega 

učenca. 

5 Kdaj bo prišel čas, ko bo vaša duša razumela popolno ljubezen, ki vam jo je Oče vedno izkazoval? 

V tem času je boj vašega Učitelja v človeštvu velik, da bi rešil vsa svoja bitja, vse duše. Prebujam vašo 

dušo, kot se narava prebuja ob prvih jutranjih žarkih. 

6 Čeprav je moja beseda preprosta ─ če jo preučite, boste v njenem jedru odkrili veličino in cenili 

vrednost vsake moje besede. 

      Zavedajte se, da ste v šoli, kjer vas imam za učence, dijake in mojstre. Glede na stopnjo, ki jo je 

dosegla vaša duša, boste iz moje besede prejeli, kar je primerno za vas. Učenec preprosto sprejme mojo 

besedo in jo naredi za svojo. Učenec iz mojega nauka vzame tisti del, ki mu ustreza, in od tega se napolni 

s krepostjo. Tisti, ki je pripravljen kot mojster, sprejema mojo besedo, jo razume, uživa v njej, v svoji duši 

čuti željo po izpolnjevanju, širjenju mojih naukov, prakticiranju vrlin in razvijanju svojih darov. 

7 Mojo besedo želite posredovati svojemu bližnjemu, vendar ste ugotovili, da mnogi vaši bližnji niso 

pripravljeni. Trkali ste na srca, vendar so bila vrata zaprta in niso sprejela vaših besed, občutili ste rano 

zaradi nespoštovanja sočloveka. Vendar je bilo to storjeno v vašo korist. Resnično, povem vam, da boste 

tako lahko razumeli, kaj čuti vaš Mojster, ko potrka na človekovo srce in najde svetišče nepripravljeno. 

Toda moja ljubezen do vseh mojih otrok je velika. 

8 Zato vam pravim: Ne popuščajte v svojem boju, ostanite vztrajni, ker vam bom stal ob strani; in če 

se vam bodo ob neki priložnosti vrata zaprla, se bodo jutri srca odprla in sprejela mojo besedo. 

9 Človeštvo je nespametno in ostaja trmasto v svojem grehu. Jaz pa v svoji ljubezni, v svojem 

odpuščanju vsem svojim bitjem, ki živijo na zemlji in v onstranstvu, ljubim vašega duha, saj je del mojega 

lastnega duha. Tvojemu telesu pa dodeljujem, kar je potrebno, da bo lahko v oporo duši. 

10 Mir in spokojnost, ki ju uživate na zemlji, sta blagoslov in milost, ki ju prejemate od svojega 

Očeta. Vendar se tudi vi notranje pritožujete in mi pravite: "Gospod, moj zunanji videz je reven in 

raztrgan." Toda resnično vam pravim: ali mislite, da sem zaradi tega daleč od vas? Ali mislite, da Božja 

navzočnost ni z vami, ker so vaša oblačila raztrgana? 

11 Zanimanje, ki ga imam za vas, zadeva vašo dušo, in če boste na tem svetu živeli predano in v 

skladu s svojo revščino, bo krepost, ki jo razkriva vaša duša, velika. Spomnite se, da vas je mojster učil 

ponižnosti in zaslug, ki jih lahko duša doseže s to krepostjo. Na svojih ustnicah boš imel samo blagoslov 

in slavospev svojemu Bogu. Resnično, povem vam: nagrada ni na zemlji, ljubljeni učenci, ampak na onem 

svetu. Tukaj na zemlji vam ne bom dal blaženosti, tukaj ni raj, tukaj sem za svoje izbrance pripravil 

prizanesljivo plačilo. 

12 Blagor vam, ki trpite z mirom in predanostjo, saj boste na poti stopali trdno. Mojster vas je naučil, 

da si ne prizadevajte za bogastvo tega sveta, da ne hrepenite po minljivih zakladih tega življenja. Če živite 

v skromni koči, a vaš duh zna uporabljati darove, ki sem mu jih dal, se boste lahko počutili bolj srečni kot 

kralj ali vladar zemlje v najbolj razkošnem bivališču. 

13 Govoril sem vam v priliki, da bi vas naučil živeti na tem planetu v harmoniji z vašim Očetom, da 

bi lahko izpolnjevali njegove zapovedi. Kajti tvoja usoda je zapisana v moji ljubezni. 
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14 To življenje ti je služilo, da bi tvoja duša dosegla vzpon s predajo in s svetlobo, ki si jo prejela od 

mene. 

15 Šli ste skozi različne faze razvoja. Že v prvem ste se začeli pripravljati na izpolnitev svojega 

težkega poslanstva. V drugem ste dosegli večji napredek, večjo jasnost v svojem duhu. V tretjem ste 

dosegli večji napredek, bolje razumete moje besede in jih bolj upoštevate. Tako si prišel na četrto stopnjo 

in še bolj občutil milost svojega Boga, približevanje mojega duha tvojemu. In v tem velikem veselju je 

vaša duša prišla na peto stopnjo, na kateri ste morali doseči še večji razplet pri izpolnjevanju svojega 

poslanstva. Borili ste se, zato ste prišli do šeste stopnje, do nove izpolnitve, obnovljenega napredka in 

nadaljnjega razvoja vrlin, ki vam jih je podelil vaš Bog. Tako boste dosegli sedmo stopnjo, v kateri boste 

zagledali Očetovo kraljestvo, v kateri bo vaš duh neposredno doživljal Očetovo slavo in v kateri boste na 

desnici svojega Gospoda. 

16 Moja beseda se spušča, da bi navdihnila vašo dušo, ker želim, da se zaradi vaše priprave jutri še 

naprej osvežujete s prisotnostjo mojega božanskega Duha. Ko boste pripravljeni, se ne boste počutili 

osiroteli, ne boste čutili odsotnosti Moje Besede, ker bo vaš duh lahko komuniciral z Mojo Božanskostjo. 

Zato želim, da se pravočasno pripravite, molite in duhovite v svojem srcu, da jutri ne boste v zmedi in ne 

boste delali prevar. Želim, da bi vedeli, kako dvigniti svojo dušo k meni, da bi prejeli moj navdih. Kajti 

vsakega od vas bom spremenil v svoj podstavek za noge. 

17 "Podstavek za noge" je temelj, na katerem počivata luč in moč vašega Gospoda. Jutri boste, otroci 

moji, pravi "podstavki za noge", pravi glasniki moje besede. Pripravljeni z razvojem svojih darov boste 

posredovali mojo besedo v vsej čistosti. Nočem, da bi se med mojim ljudstvom Izrael po koncu tega 

dragocenega časa mojega oznanjevanja prek človeškega razuma za vas pojavila nevednost. 

18 Kdo med vami bo po letu 1950 zanikal to božansko stvar? Če boste tako ravnali, bo to iz 

nevednosti, in prav nevednost je tisto, kar zdaj odstranjujem iz vas. Kajti tisti, ki je razsvetljen, se ne bo 

umaknil, ampak bo ostal trden in napredoval na poti. Toda kdor me ni razumel, se ne bo zavedal, da je to 

sad njegove nepripravljenosti, pomanjkanja vere in duhovnosti, zato se bo vrnil k svojemu malikovanju in 

fanatizmu. 

19 Če na tej poti opazite nepopolnost, je ne pripisujte moji božanskosti, saj sem popoln. Pripisujte ga 

svojemu bližnjemu, ki se ni znal pripraviti, da bi vas vodil s popolnostjo, s katero sem vas poučil. 

20 Rekel sem vam: Za mojega Duha ni narodnosti, ni kast niti družinskih spolov, ni ras niti barv. Vsi 

ste moji otroci, za vse sem odprl svoje roke in vse sem sprejel. Sprejel sem tistega, ki je prišel k mojim 

nogam skrušen in skesan ─ srce, ki je pokvarjeno, ki še vedno nosi sledi krvi na svojih rokah, in ga zaščitil 

pred zemeljsko pravico. Zakaj? Ker je moj otrok. In če je bil najbolj krut grešnik na svetu, če je ubijal, sem 

mu odpustil in mu rekel: "Ne greši več." Jaz sem odpuščanje, a želim, da je to odpuščanje za vedno vaša 

odrešitev. 

21 Hočem, da opustite svoje poti zla, da bi vsakdo razumel mojo besedo in se pokesal svojih napak, 

da bi bili v moji navzočnosti kesani grešniki, da bi se izpovedali svojemu Bogu. Kajti v tišini vas bom 

poslušal in vaših grehov ne bom razkril. Ne bom vas izdal, otroci moji, svetoval vam bom kot najbolj 

zvest prijatelj. 

Ne jejte prepovedanega sadja na zemlji, ne uživajte tistega, kar vam ne pripada, ne delajte del, ki vam v 

življenju delajo sramoto. Bodite moški ali ženske, ki živijo v vsej časti in pravičnosti, kakor sem vas učil. 

Če ste zaradi kakšne slabosti grešili, se zdaj pokesajte za svoj prestopek. Dovolite, da vas moje usmiljenje 

očisti. Vendar želim, da je vaše kesanje čisto po srcu. 

22 Popravite se, obnovite se, kajti Mojster vam je v tem času rekel: "Uporabljam grešnika, toda ne 

neukrotljivega grešnika, ampak skesanega grešnika. In ko ste se pokesali, kaj ste prejeli? Mir, spokojnost 

uma, ravnovesje v duši, občutki hvaležnosti in vrline vašega Boga. 

23 Kateri človek vam lahko da trenutek duhovnega miru, kot vam ga jaz dajem vsak trenutek? Kateri 

človek vam svetuje tako kot jaz? Zavedajte se, da vam nihče na svetu ne more pripraviti poti s tako 

zanesljivostjo in sposobnostjo, kot jo pripravljam jaz. A kljub temu se želite umakniti s te poti, da bi 

doživeli nove dogodivščine. 

24 Moški in ženske, ki ste pretrpeli odhod družinskih članov, ki so umrli ─ tistih, ki so živeli z vami, 

ki so vam dajali mir in polnili vaša srca z ljubeznijo: Ali se ne strinjate, da se je moja volja uresničila v 

vaših ljudeh? 
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Matere ste občutile izgubo svojih otrok, otroci ste ostali sirote v življenju, izgubili ste prisotnost svojih 

najbolj ljubljenih ljudi, ki so bili vaši starši. Žene so videle, kako so njihovi zvesti sopotniki odhajali. 

Odstranil sem jih iz njihovih življenj in jih poklical na oni svet. Toda ali se boste vmešavali v moje visoke 

nasvete? Ne, saj se morate zavedati, da ste na tem svetu le začasno in da sem jih odstranil le zato, ker 

imam za njih pripravljeno novo življenje. 

Toda zdaj so se vaša srca strinjala, in če ste jokali zaradi odsotnosti svojih ljubljenih, je to zaradi 

šibkosti vaše zemeljske narave. Vendar je tvoj duh, ki je razumel mojo najsvetejšo voljo, občutil veselje. 

25 Oče vam pravi: Vse moje ukaze izpolnjujte z ljubeznijo, odobravanjem in mirom. Kajti nekega 

dne, nedaleč stran, bo tudi tvoja duša vstopila v onstranstvo in zagledala duše, ki so umrle pred teboj. Še 

vedno živite na tem planetu, a resnično vam pravim: čaka vas enaka usoda. V tem življenju pa imejte moč, 

svetlobo in mir, da boste še naprej pravično živeli na tem svetu. Ko vas bom poklical, se vam bodo odprle 

oči za novo življenje in začeli boste novo pot. 

26 Blagor tistemu, ki je pripravljen, kajti izognil se bo očiščenju in na svoji poti zagledal novo 

življenje. 

27 Odstranite se od sveta, dvignite oči k meni in se okrepčajte z mojo navzočnostjo. Moja beseda naj 

se vtisne v vaše srce, da boste močni in ne boste dovolili skušnjavi, da bi vas oropala tega, kar sem vam s 

tako ljubeznijo zaupal. Izpolnite zakon, da boste resnični duhovniki. Kajti ves čas ste spali, jaz pa sem vas 

prebudil. Če ste se odločili, da boste z menoj, ne boste čutili bremena svojih dolgov. 

28 V tem času prihajam, da sprejmem izpolnitev poslanstva svojih delavcev in da v njihovih dušah 

pustim svojo ljubezen in poljub miru ter duhovno blaženost. Želim, da ste ogledalo za druge ─ za tiste, ki 

zanikajo mojo navzočnost med vami, ki ne verjamejo v mojo manifestacijo skozi človeško sposobnost 

razumevanja. 

29 Moj duhovni svet vas varuje in je pomočnik v vašem življenju. Ko pa greš v temo, mi pokažejo 

svoje solze, ker si pozabil, da so oni tisti, ki te varujejo. 

Prihajam pa kot Oče, da vam svetujem, kot Učitelj, da vas poučim, in kot Bog, da vam dam svoj 

blagoslov in milost. Vidim učence z upanjem, da me bodo dosegli. Toda povem vam, da mora biti vsak, ki 

hoče biti z menoj, poslušen. 

30 Poučil sem vas, da bi razumeli in se poduhovili. 

31 Moja manifestacija skozi človeški um se končuje. Če pa razumete moje nauke, se boste počutili 

združeni v mislih in volji ter se ljubili med seboj. 

32 Ostalo je le še nekaj jutranjih pobožnosti, na katerih boste slišali Mojo Besedo s človeškim 

razumom, zato me morate razumeti, da boste pomen te Besede vzeli s seboj v dno svojega srca. Prišel sem 

k vam, jutri pa se morate duhovno dvigniti, da me dosežete. 

33 Po koncu mojega razodevanja skozi človeški razum bo nauk, ki sem vam ga dal, odmeval v vašem 

bitju. Občutili boste melanholijo zaradi odsotnosti te manifestacije in potem boste jokali zaradi 

neizkoriščenega časa, ko niste uporabili tega, kar sem vam dal v svojem nauku. 

34 Poklical sem vas v tem času, ljubljeno ljudstvo, da bi bili pripravljeni. Če pa boste to priložnost 

zavrnili, vam bom dovolil, da nadaljujete svojo pot, jaz pa bom nežno in ponižno sledil vašim korakom, in 

če boste padli, vas bom milostno in ljubeče spet dvignil in vas po dolgem tavanju spet pritegnil k sebi. 

35 Povzdignil sem vas na višjo raven od tiste, na kateri se nahaja človeštvo. Tvoji duši sem podaril 

napredek, da se boš kot tvoj Mojster sklonila k človeštvu in ga dvignila, kot sem to storil s teboj. Ne smete 

gledati na trn v očesu sočloveka, ne da bi prej pogledali na žarek, ki je v vas. Razumite te besede, ljudje, 

saj jih človeštvo še ni razumelo. 

36 Oblikovali boste mojo Cerkev. To bo združitev čistih duš, duš dobre volje, ki ljubijo svojega Boga 

in mu služijo. To bodo duše svetlobe, v katerih ne bo več nič slabega, saj tema v njih ne bo imela prostora, 

ker bodo čiste kot snežinke. 

37 Rekel sem vam: postali boste del mojih vojščakov, ki se bodo trdo borili, da bi človeštvo 

osvobodili teme, in s svojo poslušnostjo boste dosegli raven popolnosti. Veliko dobrih del boste lahko 

storili, če boste blagi, ponižni in polni vere v svojega Očeta. Po vašem razumu se bom namreč razodeval, 

ker sem vam dal velike darove in se v vas izlil kot luč, milost in modrost. 

38 Bogat sem vas naredil, da bi lahko to bogastvo razdajali tistim, ki ga potrebujejo. Kajti ne smete 

biti egoisti, ki želijo vse samo zase. Če bi namreč ravnali tako, bi bili prikrajšani za moje usmiljenje. 
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39 Prerokbe se bodo uresničile in takrat, ko bo človeštvo v svoji zmedi, v svoji temi, mu boste 

pokazali luč in v sebi izkazali mojo navzočnost. 

40 Razumite me, ljudje, jasno vam govorim, ljubeče vas sprejemam. Pridite, da potešite svojo žejo, 

jaz sem izvir žive vode. Počivajte z menoj, ki sem mir, in se osvežujte z menoj, ki sem popolna modrost. 

41 Človeštvo, pomisli, da je potrebno, da je bolečina z vami, da me lahko čutite. Vendar za te 

dogodke ne krivite svojega Gospoda, temveč sebe. Ko je k vam prišlo trpljenje, ste mi rekli: "Gospod, 

zakaj nas kaznuješ?" Vi pa ne prepoznate sadov svojih del, da bi mi rekli: "Gospod, grešili smo, odpusti 

nam." 

42 Ko se bo človeštvo znalo voditi po moji poti, se bo rešilo in vsi bodo ljubili svojega Boga in 

Gospoda ter se ljubili med seboj. Zato vam pravim: Ohranite moj nauk v svojem srcu, imejte mojo 

modrost v svoji duši in jo prenašajte na človeštvo na vse načine, kot sem vam jo dal. Pomagajte ji, da se 

dvigne, dvignite jo z močjo, ki sem jo zaupal vašim dušam. 

43 Dajem vam sandale za vaše noge, da boste dobro stopali in hodili po vseh poteh ter prinašali mojo 

luč. Hodili boste po mojem pooblastilu, saj sem z vami sklenil zavezo, da boste izpolnili to blagoslovljeno 

poslanstvo. Ko boste prišli k meni, mi boste pokazali svoj pridelek. 

44 Spet se bom razveselil vaše duše in vam predstavil navodila, ki se jih morate naučiti, saj morate 

prakticirati, kar sem vas kot Učitelj naučil. 

45 Pokažite mi svojo poslušnost in gorečnost, s katero mi v srcu sledite, in tako boste razumeli mojo 

božansko besedo. Moja volja je, da ste pripravljeni biti resnični glasniki Moje Besede, da bi se ljudje 

prebudili in me začutili na dnu svojega srca ─ da bi prepoznali in hodili po poti ter bili v harmoniji z 

mano. 

46 Preživeli ste različne preizkušnje in v njih niste bili šibki, ker je moja moč ostala v vas. Kot Oče 

vas spodbujam s svojo besedo in vas opozarjam na trenutek, ko vam zaupam usmiljenje, ki ga potrebuje 

človeštvo. Šli boste ven in me zastopali ter svojim soljudem prinašali kruh življenja in luč mojega Svetega 

Duha, da bi se rešili teme. 

47 Uporabil bom duše, ki sem jih očistil in prečistil ─ tiste, ki sem jim dal luč za duhovne oči, da bi 

prepoznale Mojo navzočnost v tej tretji dobi ─ vas, ki sem jih pripravil s Svojo besedo, da boste lahko 

posredovali pričevanje o moji navzočnosti v svojih srcih. 

48 V mojo navzočnost ste prišli v stiski in brez vsakršne koristi. Toda pripravil sem vašo dušo, jo 

oblekel v luč svojega Svetega Duha in vam razdelil svoje darove milosti, da boste šli k ljudem v stiski in z 

njimi delili bogastvo, ki sem vam ga zaupal. 

49 Zato sem vas temeljito pripravil in očistil, da bi vas uporabil ─ tiste med vami, ki so se odvrnili od 

zla in laži ─ tiste duše, v katere je, ko so slišale mojo besedo, prodrla moja luč, jih razsvetlila in jim dala 

spoznati, kje je pravi Bog. Zato ste se odvrnili od zmede, ki jo je prinesel svet s svojimi lažnimi nauki, s 

katerimi me človeštvo išče, ker ni spoznalo, da se njegov Bog ne razodeva v materializmu njegovih del. 

50 Dvignite svoje duše in komunicirajte z menoj iz duha v duh. Da pa bi dosegli to občestvo, je treba, 

da ste v svoje srce vtisnili Moj božanski zakon, tako da boste na podlagi tega poduhovljenja lahko v 

občestvu z menoj. Pravim vam: Ko vam ne bom več govoril s človeško sposobnostjo intelekta, se ne bom 

umaknil iz vaše duše, temveč bom bival v vas, ker je to potrebno, da se bom s pomočjo vašega 

posredovanja razodel človeštvu. 

51 Moja volja je bila, da se prvi usedete za to mizo. Moja najsvetejša volja je bila, da se zberete in 

zberete okoli mene, da vam dam vašo dediščino in vas iz revnih spremenim v bogate, ki imate zaklad moje 

besede. 

Tako so vaše duhovne oči zagledale luč novega dne, saj ste učenci tretjega veka, ki sem jih pripravil, 

da boste pozneje človeštvu pričevali o moji navzočnosti ─ da boste o mojem zakonu govorili z vso resnico 

in modrostjo ─ da boste oznanjali evangelij moje ljubezni in s svojimi deli ljudem omogočili, da bo moja 

navzočnost otipljiva, da bi v njihova srca vstopilo kesanje zaradi preteklih prestopkov in napak, da bi 

opustili svoje lažne bogove in našli svojega pravega Boga ter s tvojim posredovanjem prejeli tolažbo in 

upanje za prihodnje čase, ko se bodo izpolnile moje prerokbe. 

52 Na vaši poti se bo dvignila tema in objela ljudi. Vendar ne ti, ker nosiš mojo luč v svojem umu in 

srcu. Ne morete več biti v objemu teme sveta, ki zatemnjuje um in zasleplja ljudi, da ne slišijo glasu svoje 
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vesti. Toda to je bitka, ki jo zaupam tebi, kajti v tvojo roko sem položil meč svetlobe, ki bo osvetlil temne 

jame. 

53 Videli boste, kako se ljudje v svoji omejenosti še naprej klanjajo lažnim bogovom. Toda luč moje 

besede bo prodrla v notranjost njihovih src in začutili bodo prisotnost mojega Duha. 

54 Množice se bodo odpravile na pot in se očistile, da bodo lahko s tvojim posredovanjem prejele 

moje sporočilo. Oče namreč prihaja v želji po odrešenju duš, zato je potrebno, da se predhodno očistijo in 

prečistijo, da bi prejele mojo milost. Nekateri se bodo upirali, ker so polni želje po moči, ker so se 

razglašali za gospodarje med množicami, njihove duše pa so postale zatemnjene in zmedene. 

55 Slišali boste, kako bodo vaši soljudje zanikali resničnost Mojih sporočil, ki jih prenašate, in rekli, 

da ste napačni ─ nepopolna človeška bitja, ki ne morejo nositi Moje prisotnosti v sebi, v najglobljem delu 

svojega bitja. Kajti pripadajo tistim, ki me želijo doživeti kot drugega kralja tega sveta. 

56 V drugi dobi sem vladal poln ponižnosti, da bi ljudem prinesel svoj nauk, vendar niso verjeli v 

prihod "edinorojenega Očetovega Sina". Prav tako bodo v tem času vaši soljudje zanikali, da ste moji 

glasniki, moji izbranci, ki sem jih obdaril z darovi milosti, da bi v vsej jasnosti oznanjali moje delo. Kajti 

videli vas bodo ponižno in spoznali, da ste pripadali blodečim ljudem, da ste tudi vi živeli v umazaniji in 

grehu. Ti pa jim boš govoril o moji ljubezni in jih povabil, naj me sprejmejo v svoja srca, da bodo tudi oni 

našli pristan odrešenja. 

57 Tako se boste potepali po deželah in ko boste na dolgo in široko spregovorili, ko boste človeštvu 

neutrudno razkrili mojo ljubezen in moje usmiljenje, ko boste pokazali pravo čaščenje, ki bi ga morali 

izkazovati svojemu Bogu, bo to človeštvo videlo mojo sodbo, ki se bo sprostila, in začelo se bo veliko 

čiščenje človeštva, dokler ne bo čisto in glasnejše kot zlato v lončenem loncu. Njihov greh se bo končal z 

ognjem in mogočneži bodo spoznali, da je moja moč večja od njihove in da je moja pravica nad vsemi 

zakoni. Njihova sovraštva bodo odstranjena in odpravljena. Kajti moja ljubezen bo ogenj, ki bo očistil srce 

ljudi. Takrat bodo velike množice začutile mojo navzočnost, in to se bo zgodilo, Izrael, ko bo tvoje delo, 

tvoj trud začel cveteti. Polja bodo rodovitna in moje seme se bo pomnožilo sto na sto. 

58 Vaš boj se bo nadaljeval tudi po tem, ko boste zapustili svoje telo. Vaša duša bo še naprej nosila 

življenje mojega Svetega Duha, življenje milosti, večno življenje, in delali boste kot moji angeli, da bodo 

prihodnji rodovi ljudje dobre volje, ki se bodo ljubili med seboj in hranili moj mir ter s svojimi deli slavili 

svojega Boga. 

59 Danes je človeštvo v kaosu, spi globok spanec. Ni me čutila, ni me slišala in le redki so tisti, ki so 

budni in čutijo prisotnost svojega Gospoda. Toda ljudje bodo sčasoma razumeli, da je zdaj čas, da se 

poduhovijo in dosežejo vrh gore. Prejeli bodo namreč luč Svetega Duha, da se bodo lahko rešili svoje 

teme. 

60 Čas njihove zmede se zdaj končuje, kraljestva tega sveta se bodo zatresla in uvidela, da so njihovi 

temelji lažni, in na ta način se bo pokazala moja volja. Vi pa morate pripraviti svet, saj je moja volja, da 

moški, ženske in otroci slišijo veselo novico. Tistim, ki so jokali in pričakovali tolažbo, jo daj, pokaži jim 

resnico v globini svojega srca. 

61 Blagoslavljam bolečino, ki ste jo pretrpeli zaradi mene, kajti vse, kar ste pretrpeli zaradi mene, vas 

bo naredilo večno vredne. 

62 Tvoji duši dajem moč in v tvoje roke puščam orožje luči, da boš premagal pasti, ki jih skušnjava 

postavlja kot ovire. Tako boste še naprej hodili proti kraljestvu, ki sem vam ga obljubil. 

Moj mir z vami! 
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